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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

 Aktbilaga 47 
Mål nr M 6215-21 
 
 

 

Dok.Id 666321     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 81 
351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 100  
 

måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

www.domstol.se/vaxjo-tingsratt 
 

 
PRELIMINÄR FÖRHANDLINGSORDNING 
Huvudförhandling i mål om ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till markförvar 
av kortlivat mycket lågaktivt avfall på fastigheten Simpevarp 1:8 i Oskarshamns 
kommun  
 
RÄTTEN 
Chefsrådmannen Lena Pettersson, ordförande, tekniska rådet Viktor Forsell, samt de 
särskilda ledamöterna Jan Hällgren och Torbjörn Brorson  
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Domstolshandläggaren Malin Willhammar  
 
SÖKANDE 
OKG Aktiebolag 
 
Ombud: Advokat Caroline Perlström 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
Box 2235 
403 14 Göteborg 
 
TID 
Onsdagen den 3 maj 2023 med start kl. 10.00  
 
PLATS 
Oskarshamns folkhögskola, Axel Munthes stig 1, 572 32 Oskarshamn 
 
Information: 
Bilder som avses visas vid förhandlingen och som inte tidigare getts in ska ges in till 
mark- och miljödomstolen i sex exemplar före förhandlingens början. 
 
Av 22 kap. 20 § miljöbalken följer att det är tillräckligt att part åberopar ingivna 
skrifter och mera översiktligt redogör för innehållet i dem. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
1. Inledning 

a. Presentation av domstolen, närvarande parter, enskilda berörda och andra 
berörda antecknas. 

b. Praktiska frågor (fotoförbud m.m.). 
c. Genomgång av förhandlingsordningen. 
d. Prel. tidsplanering av dagen (ev. syn). 
e. Ordförande redogör kort för målets handläggning fram till dagens 

huvudförhandling. 
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f. Prövning av om det föreligger hinder mot huvudförhandlingen. 

 
2. Yrkanden 

a. Sökanden framställer sina yrkanden och åtaganden. 
b. Myndigheter och företrädare för allmänna intressen redovisar sin inställning i 

tillåtlighetsfrågan (tillstyrker eller avstyrker). 
c. Enskilda berörda redovisar sin inställning i tillåtlighetsfrågan (tillstyrker eller 

avstyrker). 
 
3. Sökanden redogör för sin ansökan och teknisk beskrivning 

a. Allmän orientering (kort presentation av OKG AB och bakgrund till ansökan).  
b. Orientering avseende befintliga tillstånd vid sökt plats. 
c. Lokalisering, planbestämmelser och omgivningsbeskrivning. 
d. Ansökans avgränsning (inkl. typer av avfall). 
e. Anläggningen: 

- Mellanlagret. 
- Deponin. 
- Filterbarriären. 

 
4. Sökanden redogör för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)  

a. Samråd. 
b. Alternativa lokaliseringar och valt alternativ. 
c. Radiologiska utsläpp. 
d. Icke radiologiska utsläpp, som inte anges särskilt nedan. 
e. Utsläpp till vatten.    
f. Miljökvalitetsnormer. 
g. Risker. 
h. Klimatförändringar. 
i. Naturmiljö (inkl. förekommande växt- och djurarter). 
j. Kulturmiljö och friluftsliv. 
k. Kontroll. 
l. Övrigt 
 
Remissmyndigheter och enskilda ger sin syn på om beskrivningen uppfyller kraven 
i 6 kap. miljöbalken. 

 
5. Sökanden sammanfattar verksamhetens tillåtlighet 

a. Allmänna hänsynsregler 2 kap. MB. 
b. Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. MB. 
c. Miljökvalitetsnormer 5 kap. MB. 
d. Områdesskydd 7 kap. MB 
e. Artskydd 8 kap. MB. 
f. Avfall 15 kap. MB. 

 
Remissmyndigheter och enskilda ger sin syn på tillåtligheten. 
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6. Förslag till villkor, åtaganden om skyddsåtgärder, försiktighetsmått och 

begränsningar 
a. Sökanden redogör för förslag till villkor och åtaganden. 

 
Remissmyndigheter och enskilda ger sin syn på sökandens förslag på villkor och 
framför även ev. egna förslag. 

 
7. Ev. genomgång av övriga skriftliga yttranden samt bemötande från sökanden 

 
8. Övriga frågor 

a. Tillståndstid. 
b. Igångsättningstid. 
c. Ekonomisk säkerhet. 
 
Remissmyndigheter och enskilda ger sin syn på övriga frågor enligt ovan. 

 
9. Sammanfattande synpunkter och slutanföranden 
 
10. Tid för dom eller beslut 
 


