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Mark- och miljödomstolen 

 

Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Svensk Kärnbränslehantering AB 

(SKB) ansökt om tillstånd till följande verksamheter och åtgärder. 1. I befintligt centralt 

mellanlager (Clab) på fastigheten Oskarshamn Simpevarp 1:9 i Kalmar län lagra, hantera 

och bearbeta kärnämne (huvudsakligen bestående av använt kärnbränsle) och kärnavfall. 

Mängden lagrat använt kärnbränsle får vid ett och samma tillfälle uppgå till högst 11 000 

ton. 2. På samma fastighet vid Clab uppföra en anläggningsdel för inkapsling av kärnämne 

och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet samt därefter driva Clab och 

inkapslingsdelen som en integrerad anläggning (Clink) med en dimensionerad kapacitet för 

inkapsling av högst 200 kapslar per år samt vidare för länshållningen av Clab/Clink till 

Östersjön leda bort den mängd grundvatten som behövs samt utföra de anläggningar som 

behövs för bortledandet. 3. Att inom fastigheterna Östhammar Forsmark 3:32, 6:5 och 6:20 

i Uppsala län uppföra och driva en en anläggning för slutförvaring av kärnämne, i 

huvudsak bestående av använt kärnbränsle, och därutöver kärnavfall från det svenska 

kärnkaftsprogrammet samt vidare att a. för slutförvarsanläggningens ovanmarksdelar fylla 

igen vattenområden, b. uppföra en vägbro över kylvattenkanalen, c. för länshållningen av 

slutförvarsanläggningen till Östersjön leda bort den mängd vatten som behövs samt utföra 

de anläggningar som behövs för bortledandet, d. att som en skyddsåtgärd för 

konsekvenserna av bortledandet återinfiltrera vatten i mark samt utföra de anläggningar 

som behövs för infiltrationen, e. i anslutning till slutförvarsanläggningens ovanmarksdelar 

lagra bergmaterial i avvaktan på nyttiggörande och f. om det behövs erhålla tillstånd enligt 

7 kap. 28 a § miljöbalken avseende grundvattenbortledningens påverkan på Natura 2000-

området Kallriga i Uppsala län. Vattenverksamheten avseende slutförvarsanläggningen 

kommer, förutom ovan nämnda fastigheter, även att beröra fastigheterna Östhammar 

Forsmark 3:30, 3:51, 6:8, 6:18 och Berkinge 9:1. En miljökonsekvensbeskrivning har getts 

in. 

 

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 

skriftligen till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka Strand 

eller via e-post mmd.nacka.avdelning3@dom.se senast den 30 mars 2016. Domstolens 

målnummer M 1333-11 ska anges. Yrkanden om ersättning avseende den sökta 

vattenverksamheten framställs helst skriftligen inom samma tid och senast vid domstolens 

kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa senare framställda yrkanden. 

 

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararna Hanna 

Horneij, Östhammars kommun, Kommunkansliet Stångörsvägen 10, 742 21 Östhammar, 

telefon 0173-86 000 och Per Nygren, Oskarhamns kommun, Varvsgatan 8, 572 28 

Oskarshamn, telefon 0491-88 000. 

 



NACKA TINGSRÄTT M 1333-11 
Mark- och miljödomstolen  

 

Kallelser och andra meddelanden införs i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Upsala Nya Tidning, Arbetarbladet, Gefle Dagblad, 

Barometern med Oskarshamns-Tidningen, Östra Småland/Nyheterna, Göteborgs-Posten, 

Sydsvenskan, Hudiksvalls Tidning och Upplands Nyheter. 


