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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 Advokat Per Molander, Martin Johansson och 
Caroline Perlström 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
Box 1711 
111 87 Stockholm 
 
 
 

 
 

 
 
 
Parter: Svenska Naturskyddsföreningen m.fl. ./. Länsstyrelsen Uppsala län 
Målet gäller: dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärder vid byggande av 
slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall i Forsmark, Östhammars kommun 
 

 
SKB ges tillfälle att komplettera skälen för att i deldom pröva frågan om artskyddsdispens 
enligt punkt f i länsstyrelsens beslut.  
 
SKB har anfört att länsstyrelsens beslut är utformat så att det åligger SKB att vidta vissa 
skadeförebyggande åtgärder innan gölar får fyllas igen som ett led i de inledande 
anläggningsarbetena för Kärnbränsleförvaret samt att de skadeförebyggande åtgärderna 
dessutom ska ha fått en bestämd ekologisk funktion innan anläggningsarbetena får 
påbörjas. SKB har också anfört att syftet med att påbörja vissa åtgärder snarast möjligt är 
att minimera den totala påverkan som uppförandet av Kärnbränsleförvaret har på de 
berörda arterna.  
 

1. Mot bakgrund av att tillstånd enligt miljöbalken inte lämnats till det ansökta 
Kärnbränsleförvaret, vad menar SKB med att åtgärderna ska vidtas ”som ett 

led i de inledande anläggningsarbetena”?  
2. Kan samma begränsning av påverkan från Kärnbränsleförvaret på gölgroda och 

större vattensalamander uppnås om dispensåtgärderna utförs först efter att 
domstolen prövat ansökan om tillstånd till Kärnbränsleförvaret? Finns det med 
andra ord någon nackdel från artskyddssynpunkt med att avvakta med flytt av 
gölgroda och större vattensalamander till nyanlagda dammar?  

3. Har utförandet av de aktuella åtgärderna någon betydelse för SKB:s 
övergripande planering av byggandet av Kärnbränsleförvaret?  

4. Finns det med hänsyn till praxis i artskyddsfrågor skäl att göra en samlad 
prövning av samtliga åtgärder som kräver artskyddsdispens i anslutning till den 
fortsatta prövningen av SKB:s ansökan om tillstånd till Kärnbränsleförvaret?  

 
Yttrandet ska vara skriftligt och komma in till domstolen senast den 31 augusti 2022. 

Målet kan avgöras i den aktuella delen när tiden har gått ut. 

http://www.domstol.se/personuppgifter
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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 4617-13 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. 
 
 
Anna Liljeros 
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