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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 
 

INFORMATION OCH 
TIDSPLAN 
2022-01-04 
 

Aktbilaga 865 
Mål nr  
M 1333-11 
 

 

Dok.Id 719943     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30  
 

måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 
 

 
 
RÄTTEN 
Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare 
 
SÖKANDE 
Svensk Kärnbränslehantering AB, Box 250, 101 24 Stockholm 
 
Ombud: Advokaterna Per Molander och Martin Johansson,  
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 1711, 111 87 Stockholm 
 
SAKEN 
Tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för 
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall; nu fråga om information om och 
tidsplan för fortsatt prövning avseende Centralt mellanlager för använt kärnbränsle i 
Oskarshamns kommun 
_____________________ 
 

Information: Regeringen har den 26 augusti 2021 beslutat om tillåtlighet enligt 17 kap. 

miljöbalken i fråga som rör Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab). 

Regeringens beslut om tillåtlighet omfattar inte SKB:s ansökan i de delar som avser 

tillstånd enligt miljöbalken till inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun (Clink) 

och slutförvarsanläggning i Forsmark i Östhammars kommun.  

 

SKB har i ett yttrande till domstolen begärt deldom avseende utökad lagring i Clab och 

preciserat sina yrkanden och villkorsförslag i den delen, se bifogad aktbilaga 858. I 

övriga handlingar som bifogas domstolens kungörelse avseende Clab finns 

kompletterande underlag som rör den aktuella verksamheten.  

 

Tidsplan: Domstolen beslutar att följande tidsplan gäller tills vidare i målet, se nästa 

sida. Samtliga datum avser sista dag för angiven händelse. Det är angeläget att 

tidsplanen följs så att de planerade förhandlingsdagarna inte behöver ändras. 

Domstolen kan komma att göra en restriktiv bedömning av en begäran om anstånd 

med att yttra sig senast den 25 mars 2022. 
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Datum Händelse 
Januari 2022 Kungörelse om fortsatt prövning avseende Clab 
25 mars 2022 Sista dag att lämna synpunkter i fråga om Clab med 

anledning av regeringens beslut.  
14 april 2022 Sökanden ger in bemötande av inkomna synpunkter 
April 2022 Kungörelse om huvudförhandling 
24–25 maj 2022 Huvudförhandling i Oskarshamn  
Juni/juli 2022 Prel. domstolens avgörande meddelas 

 


