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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

PROTOKOLL 
2022-02-23 
Handläggning i  
parternas utevaro 

Aktbilaga 871 
Mål nr M 1333-11 

 
 

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 anstånd 
___________________ 
 

Inledningsvis antecknas att mark- och miljödomstolen i januari 2022 har lämnat 

information om den fortsatta handläggningen i den del av målet som rör utökad 

lagring i Centralt mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamns kommun (Clab). 

Denna information inklusive tidsplanen (aktbilaga 865) gäller fortfarande.  

 

Regeringen har den 27 januari 2022 beslutat om tillåtlighet gällande en anläggning 

för slutförvaring av kärnämne och kärnavfall i Östhammars kommun och en 

anläggningsdel för inkapsling av kärnämne och kärnavfall i Oskarshamns kommun 

(som tillsammans med Clab avses drivas som en integrerad anläggning, Clink). 

Regeringen har överlämnat ärendet om anläggningar i ett sammanhängande system 

för slutförvaring av använt kärnbränsle till domstolen för fortsatt prövning av Svensk 

Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.  

 

SKB har i ett yttrande till domstolen redovisat sin övergripande syn på den fortsatta 

handläggningen av flera mål som rör bolagets nuvarande och planerade verksamhet i 

Forsmark i Östhammars kommun och i Simpevarp i Oskarshamns kommun. De 
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aktuella målen är M 1333-11 (det mål som detta protokoll avser), mål M 4617-13 

(artskyddsmålet), M 7062-14 (SFR-målet) och M 6009-16 (hamnmålet).  

 

I yttrandet har SKB, såvitt avser mål M 1333-11, anfört bland annat följande. SKB 

kommer att redovisa slutliga yrkanden och villkorsförslag i de delar som rör verk-

samheterna vid Clink i Oskarshamn och Kärnbränsleförvaret i Forsmark under första 

halvåret 2023. SKB önskar att domstolen handlägger denna del av KBS-3-målet så 

att förnyad huvudförhandling rörande Clink och Kärnbränsleförvaret kan äga rum 

under 2024.  

 

Mark- och miljödomstolen meddelar följande 

 

BESLUT  

 

Mark- och miljödomstolen finner det rimligt att SKB, med beaktande av andra pågå-

ende mål om tillstånd till verksamhet, behöver ett längre anstånd med att ge in ett 

yttrande med slutliga yrkanden och villkorsförslag i de delar som rör en anläggning 

för slutförvaring av kärnämne och kärnavfall i Östhammars kommun och en 

anläggningsdel för inkapsling av kärnämne och kärnavfall i Oskarshamns kommun. 

Domstolen ger därför SKB anstånd med att ge in ett yttrande till den 30 juni 2023.  

 

Domstolen avser att i ett senare skede ta fram en tidsplan för den fortsatta handlägg-

ningen, inklusive tid för huvudförhandling, i de nu aktuella delarna av målet.  

 

 

Anders Lillienau 


