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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sicklastråket 1 måndag–fredag Box 69 mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

Telefon 08:00–16:30 131 07 Nacka  Webbplats 

08-561 656 30 www.nackatingsratt.domstol.se 
 

Svensk Kärnbränslehantering AB genom  
 
 

 
 

 
Parter: Svensk Kärnbränslehantering AB 
Målet gäller: tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system 
för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 
 

 
I bifogad skriftväxling med Vattenfall Eldistribution AB har bolaget efterfrågat handlingar 
i målet. SKB ombeds lämna ett förslag till vilka handlingar som i första hand bör 
tillhandahållas Vattenfall Eldistribution AB så att bolaget kan få en förståelse för vad 
målet gäller i förhållande till bolagets fastighet Forsmark 6:18. Ett alternativ, som 
domstolen föredrar, är att SKB direkt till Vattenfall Eldistribution AB lämnar över 
ansökningshandlingar i den omfattning som bedöms lämpligt, med en kort beskrivning av 
på vilket sätt fastigheten berörs av den ansökta verksamheten.  
 
Domstolen önskar besked om frågans hantering senast den 18 mars 2022. 
 

När ni skickar in yttrandet 

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni vill skicka dem 
på ett säkert sätt kan ni göra det via www.domstol.se/kontaktformular. För handlingar 
som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Uppge ert namn, målnummer M 1333-11 och det telefonnummer som ni kan nås på. 
Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 08-561 656 30. 
 
 
Lina Iskou-Bergman 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 872 (mål M 1333-11) 
 
Mottagare 
Per Molander 
Kopia till: Advokat Martin Johansson 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular
http://www.domstol.se/digitalhandling
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TNA - Handläggarlådan avdelning 3

Från: Lillienau Anders - TNA

Skickat: den 4 mars 2022 16:49

Till: TNA - Handläggarlådan avdelning 3

Ämne: VB: M 1333-11 fråga om Vattenfall Eldistribution AB

Från: joel.evonson@vattenfall.com <joel.evonson@vattenfall.com>  
Skickat: den 4 mars 2022 15:29 
Till: Lillienau Anders - TNA <anders.lillienau@dom.se> 
Ämne: Sv: M 1333-11 fråga om Vattenfall Eldistribution AB 

Hej igen! 

1. Men då behöver Vattenfall Eldistribution mer handlingar för att bedöma om/ hur Vattenfall Eldistribution 
berörs (fick inte så mycket material). Viktigt med kartor så man ser vart Vattenfall Eldistribution berörs (har 
flera luftledningar och markförlagda kablar m.m. inom aktuellt område). Är det du som tillhandhåller detta? 
Vart ska remissen skickas? 

2. Vattenfall Eldistribution är även sakägare då? Så Vattenfall Eldistribution får remiss? 

Med vänliga hälsningar
Joel Evonson
Fastighetsrättslig specialist 

Tillstånd & Rättigheter 
Vattenfall Eldistribution AB 
461 88 Trollhättan 
Österlånggatan 60

072-538 45 41 

joel.evonson@vattenfall.com
www.vattenfalleldistribution.se

Confidentiality: C1 - Public

Från: Lillienau Anders - TNA <anders.lillienau@dom.se>  
Skickat: den 4 mars 2022 15:23 
Till: Evonson Joel (DS-URS) <joel.evonson@vattenfall.com> 
Ämne: Sv: M 1333-11 fråga om Vattenfall Eldistribution AB 

This e-mail is from an external source - be cautious and only click links or open attachments if you trust the 
sender.

Hej! 

Vi registrerar ny adress för bolaget i mål M 1333-11.  

Målets fortsatta handläggning omfattar två delar:  
1. Den ena delen gäller ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utökad lagring av använt kärnbränsle m.m. i 

Central mellanlager för använt kärnbränsle (Clab). För närvarande har berörda myndigheter, sakägare m.fl. 
möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på SKB:s ansökan i den delen senast den 25 mars 2022. 
Huvudförhandling planeras i Oskarshamn 24-25 maj 2022.  

NACKA TINGSRÄTT 
Avdelning 3 
 
INKOM: 2022-03-04 
MÅLNR: M 1333-11 
AKTBIL: 872



2

2. Den andra delen gäller tillstånd till inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och slutförvarsanläggning i 
Forsmark. Domstolen har nyligen gett SKB anstånd till den 30 juni 2023 med att ge in ett yttrande med 
slutliga yrkanden och villkorsförslag i dessa delar. Först därefter kan det bli aktuellt att ge sakägare möjlighet 
att yttra sig i dessa delar av ansökan.  

Med vänlig hälsning 

Anders Lillienau
Rådman, Mark- och miljödomstolen, Avdelning 3, Nacka tingsrätt
08-561 657 20  •  070-185 53 77  •  anders.lillienau@dom.se  •  Nacka tingsrätts webbplats 

Så behandlar vi personuppgifter 

Från: joel.evonson@vattenfall.com <joel.evonson@vattenfall.com>  
Skickat: den 4 mars 2022 14:10 
Till: Lillienau Anders - TNA <anders.lillienau@dom.se>; registratur.eldistribution@vattenfall.com
Ämne: Sv: M 1333-11 fråga om Vattenfall Eldistribution AB 

Hej Anders! 

När Vattenfall Eldistribution är sakägare i ett ärende så kan ni använda följande e-postadress: 
registratur.eldistribution@vattenfall.com

När kommer Vattenfall Eldistribution få möjlighet att yttra sig i ärendet? 

Med vänliga hälsningar
Joel Evonson
Fastighetsrättslig specialist 

Tillstånd & Rättigheter 
Vattenfall Eldistribution AB 
461 88 Trollhättan 
Österlånggatan 60

072-538 45 41 

joel.evonson@vattenfall.com
www.vattenfalleldistribution.se

Confidentiality: C1 - Public

Från: Lillienau Anders - TNA <anders.lillienau@dom.se>  
Skickat: den 1 mars 2022 08:27 
Till: Evonson Joel (DS-URS) <joel.evonson@vattenfall.com> 
Ämne: M 1333-11 fråga om Vattenfall Eldistribution AB 

This e-mail is from an external source - be cautious and only click links or open attachments if you trust the 
sender.

Hej! 

Jag har funnit anledningen till att Vattenfall Eldistribution AB nyligen har fått ett beslut från mark- och 
miljödomstolen för kännedom i målet om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system 
för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall: I Svensk Kärnbränslehantering AB:s ursprungliga ansökan om 
tillstånd från 2011 finns ett dokument med beteckning ”Bilaga RS” som handlar om rådighet och sakägarförteckning. 
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Av bilaga 1 till dokumentet framgår att Vattenfall Eldistribution AB äger fastigheten Forsmark 6:18 som uppges vara 
berörd av ansökt vattenverksamhet för slutförvarsanläggningen. Bolaget är fortfarande registrerad som innehavare 
av lagfart för den fastigheten. 

Det har inte framkommit annat än att Vattenfall Eldistribution AB fortfarande är sakägare vid den fortsatta prövning 
som kommer att ske av Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och domstolen 
avser därför att framöver kommunicera i vart fall kungörelse i målet.  

Domstolen har som princip att registrera en adress för kommunicering av handlingar i målet. För sakägare som 
Vattenfall Eldistribution AB föredrar domstolen en e-postadress. Tills vidare är denna adress registrerad: RU 2560, 
169 92 Stockholm. Om bolaget önskar registrera en annan adress, kan du svara mig direkt.  

Med vänlig hälsning 

Anders Lillienau
Rådman, Mark- och miljödomstolen, Avdelning 3, Nacka tingsrätt
08-561 657 20  •  070-185 53 77  •  anders.lillienau@dom.se  •  Nacka tingsrätts webbplats 

Så behandlar vi personuppgifter 


