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Anges vid kontakt med domstolen

Mark- och miljödomstolen
Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Svensk Kärnbränslehantering AB
(SKB) ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid anläggningen för
slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark, Östhammars kommun,
Uppsala län. Ansökan avser tillstånd att slutförvara maximalt 180 000 m3 låg- och
medelaktivt avfall, allt avfall härrörande från kärnteknisk verksamhet och annan
verksamhet med strålning i Sverige. SKB har vidare ansökt om tillstånd att för länshållning
av SFR:s befintliga och tillkommande underjordsdelar leda bort inläckande grundvatten,
att för tillskapande av verksamhetsytor fylla igen ett ca 65 000 m2 stort vattenområde vid
Stora Asphällan i Forsmark och att ovan jord inom angivet område vid Stora Asphällan i
Forsmark behandla, lagra och krossa uttaget bergmaterial från SKB:s anläggningsarbeten i
Forsmarksområdet samt tillverka betong för anläggningsarbeten. Den ansökta
vattenverksamheten uppges beröra fastigheterna Forsmark 6:8, Forsmark 3:32 och
Forsmark 6:5. SKB har vidare, för det fall att det krävs, ansökt om dels tillstånd enligt
7 kap. 28 a § miljöbalken avseende den ansökta verksamhetens påverkan på närliggande
Natura 2000-områden, dels dispens enligt 15 § artskyddsförordningen (2007:805) för att
inom fastigheten Forsmark 6:5 skada exemplar av vissa växter. En
miljökonsekvensbeskrivning har getts in.
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in
skriftligen till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka strand
eller via e-post mmd.nacka.avdelning3@dom.se senast den 19 mars 2018. Domstolens
målnummer M 7062-14 ska anges. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen
inom samma tid och senast vid domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får
avvisa senare framställda yrkanden.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Hanna
Horneij Kommunkansliet, Östhammars kommun, Stångörsvägen 10, 742 21 Östhammar.
Tel: 0173-86 000.
Kallelser och andra meddelanden införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Upsala Nya
Tidning, Gefle Dagblad samt Post och Inrikes Tidningar.
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