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§ 102. Juridiskt ombud för Östhammars kommun, 
tillståndsprövning enligt miljöbalken i mål M 7062-14, 
Utbyggnad och fortsatt drift av SFR 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser advokaten Malin Wikström, Front Advokater AB, att som juridiskt 

ombud representera Östhammars kommun i mål M 7062-14, prövning av Svensk 

Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utbyggnad och 

fortsatt drift av SFR (slutförvar för låg- och medelaktivt driftavfall samt rivningsavfall). 

Ärendebeskrivning 
För närvarande pågår prövning av slutförvaret i mark- och miljödomstolen vid Nacka 

tingsrätt, mål M 7062-14. Målet inleddes i december 2014 när SKB lämnade in ansökan. 

Därefter har Östhammars kommun yttrat sig vid ett flertal tillfällen, både över 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och över ansökan i sak. Mark- och miljödomstolen 

planerar nu för huvudförhandling i målet. Då målet är mycket omfattande och komplext och 

det även under huvudförhandlingen kan uppkomma frågor av juridisk art att ta ställning till, 

exempelvis frågor rörande kommunens vetorätt, nya förslag till villkor och åtaganden samt 

övriga frågor som är svåra att helt förutse, är det lämpligt att kommunen företräds av juridiskt 

ombud i målet.  

Advokaten Malin Wikström, Front Advokater AB, har arbetat med miljöprövningar av olika 

slag sedan år 2003 och har mycket processvana. Hon har bland annat varit huvudombud i 

prövningen av Stockholm Arlanda Airport som också var av mycket stor omfattning och 

komplexitet och med inslag av politiska dimensioner, inte minst då verksamheten tidigare 

varit föremål för tillåtlighetsprövning av regeringen. Flera dagar långa huvudförhandlingar 

genomfördes i både mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen. Vid 

förhandlingarna deltog ett stort antal aktörer, både kommuner och myndigheter samt 

privatpersoner. Malin Wikström är även Östhammars kommuns juridiska ombud i den 

pågående prövningen gällande SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 

anläggningar som ingår i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle 

och kärnavfall (kärnbränsleförvaret) M1333-11. 
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Beslutet skickas till 

− Malin Wikström. Malin.wikstrom@front.law 

− Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

  


