
 M A N N H E I M E R SWARTLING 

Nacka tingsrätt 
Mark- och miljödomstolen 
Avdelning 3 

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

Domstolens anteckning på  aktbil  samt  med dagbokbladsanteckning daterat den 
 februari  åberopas. 

Kommunstvrelsen i Östhammars  kommun har i aktbil  begärt anstånd  med att yttra 
sig över  kompletteringsbehovet ti l l den 1 juni  

SSM har begärt anstånd  med att yttra sig över  kompletteringsbehovet ti l l den  decem
ber  Enligt anteckning på dagboksbladet uppger SSM att man inte i detalj kan peka 
på  kompletteringsbehov av  innan myndighetens egen hantering av 
SKB:s ansökan  enligt kämtekniklagen  är  färdig.  SSM har vidare hemställt  att domstolen 
och SSM samordnar sina prövningar  på  samma sätt  som sker avseende 
varet (domstolens mål M   

Svensk  AB (SKB) anför följande. 

Det finns flera likheter mellan de parallella tillståndsprövningama  enligt  
och kämtekniklagen.  Det finns dock också  flera skillnader. En viktig skillnad är att 

 får en mer  ingående  belysning vid prövningen  enligt kämteknik
lagen. Vid prövningen  enligt  bmkar dessa frågor  hanteras på en mer  över
gripande nivå,  medan andra miljöfrågor  hanteras mer ingående. 

SKB är  införstått  med att det kan ta tid för SSM att  hantera SKB:s ansökan  enligt k äm
tekniklagen. Nu gäller  dock frågan  SKB:s ansökan  enligt miljöbalken. 

SKB har ett befogat intresse av att så  snart som möjligt  fa besked om kompletterings
behov rörande sådana miljöfrågor  som blir föremål  för en mer  ingående  belysning vid 
prövningen  enligt miljöbalken.  SKB noterar domstolens initiala bedömning (aktbil  4) att 
sådana  kompletteringsbehov bör kunna  påtalas  senast den 2 mars  SKB bedömer 
för  egen del att det kan behövas något längre  tid för  sådana  besked. 

SKB har därför  ingen erinran mot att kommunstyrelsen i Östhammars  kommun beviljas 
anstånd  med att ge besked om kompletteringsbehov ti l l den 1 juni  SKB anser att 

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2015-02-26
MÅLNR: M 7062-14
AKTBIL: 22



2(2) 

även SSM bör  kunna yttra sig till nämnda  datum. Ett anstånd ända  till den  december 
 riskerar att fördröja målets handläggning  redan i detta inledande skede. 

 den 26 februari  
Svensk Kämbränslehantering  AB, genom 

er Molander 
(enligt fullmakt) 

Felicia Terenius 
(enligt fullmakt) 


