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YTTRANDE 

2022-06-15 
Ärendenummer 

NV-06086-17 

Mark- och miljödomstolen  

Nacka tingsrätt 
mmd.nacka.avdelning3@dom.se  

Yttrande i mål nr M 7062-14 angående utökad verksamhet vid 

anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i 

Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län 

Naturvårdsverket har tagit del av domstolens kungörelse och underrättelse, 

aktbilaga 249–250 samt SKB:s yttrande i aktbilaga 244. Naturvårdsverket anför 

därav följande. 

Naturvårdsverket har ingen erinran mot verkställighetsförordnande och övriga 

villkorsförslag förutom vad som framgår nedan.  

Naturvårdsverket avser inte att närvara vid kommande huvudförhandling.  

1. Synpunkter avseende masshatering 

Mot bakgrund av att det inte finns någon huvudprodukt när SKB ska bygga ut 

SFR anser Naturvårdsverket att de massor som uppstår vid byggnationen inte 

kan ansetts ha uppstått i en produktionsprocess (se Mark- och 

miljööverdomstolens avgöranden i mål nr M 1832-17). Massorna kan därför inte 

utgöra en biprodukt enligt 15 kap. 1 § miljöbalken.  

 

Frågan blir istället om SKB har en säkerställd avsättning för massorna, om så är 

fallet anser Naturvårdsverket att massorna inte ska klassas som avfall. Om någon 

säkerställd avsättning inte kan visas utgör massorna istället avfall. Vid ett sådant 

utfall kan tillstånd enligt miljöbalken krävas för att hantera massorna. 

Naturvårdsverket överlämnar till domstolen att bedöma om de aktuella massorna 

utgör avfall eller inte.  

 

2. Synpunkter avseende dagvattenhantering 

Naturvårdsverket noterat att SKB inte har föreslagit några villkor avseende 

dagvattenhanteringen under driftsfas. Naturvårdsverket anser att SKB bör inkomma 

med ett förtydligande till varför något sådant villkor inte krävs alternativt med ett 

villkorsförslag som syftar till att rena vattnet till en tillfredställande nivå innan det 

släpps ut till recipienten.   

NACKA TINGSRÄTT 
Avdelning 3 
 
INKOM: 2022-06-20 
MÅLNR: M 7062-14 
AKTBIL: 280

mailto:registrator@naturvardsverket.se


NATURVÅRDSVERKET 2(2) 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschefen Karolina Ardesjö Lundén 

efter föredragning av handläggare Marcus Frenzel. 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit miljöjuristen Lena 

Lidmark. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 

För Naturvårdsverket 

Karolina Ardesjö Lundén  

 Marcus Frenzel  

Kopia till: 

(Endast externa kopior på den utgående skrivelsen) 


