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Nacka tingsrä t t
Mark- och miljö d omstolen
Avdelning 3

Mål nr M 7062-14, Svensk Kärnbränslehantering AB angående ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid anläggningen för
slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, sÖ thammars
kommun, Uppsala län

Mark- och miljö d omstolens underrä t telse
Kä m brä n slehantering AB (SKB)

(aktbil. 27) å b eropas. Svensk

har tagit del av domstolens protokoll (aktbil. 25) samt

Strå l sä k erhetsmyndighetens

tidplan för sin beredning av ärendena enligt

kä m tekniklagen och miljö b alken (aktbil. 26).
SKB har i yttrande den 26 febmari
anstå n d till den 1 iuni

(aktbil 22) ansett det rimligt att SSM medges

med att framställa ö n skemå l

om komplettering av SKB:s

ansö k an enligt miljö b alken.
Ä v en

om det kan vara processekonomiskt motiverat med viss samordning av

prö v ningen enligt miljö b alken och kä m tekniklagen, anser SKB att det är viktigt att
domstolens handlä g gning enligt miljöbalken inte försenas. SKB noterar därvid att
strålsäkerhetsfrågor

enligt praxis prö v as på en ö v ergripande nivå

enligt miljöbalken och

att underlaget för en prö v ning av de mer renodlade miljö b alksfrå g oma

inte är mer

omfattande eller komplext än att övriga remissmyndigheter redan yttrat sig till
domstolen om kompletteringsbehovet eller avser att gö r a det före den 1 juni
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Mot bakgrund hä r av hä n visar SKB

till sitt tidigare yttrande och hemstä l ler att

domstolen beaktar SKB:s synpunkter vid prö v ningen av

Stockholm den 20 april
Svensk Kä m brä n slehantering AB,

genom

Felicia Ullerstam
(enligt fullmakt)

(enligt fullmakt)

anstå n dsbegä r an.

