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Underrättelse till regeringen enligt 17 kap. 5 § miljöbalken angående Nacka 
tingsrätt, mark- och miljödomstolens mål M 4617-13 om dispens enligt 
artskyddsförordningen för åtgärder vid byggande av slutförvar för använt 
kärnbränsle och kärnavfall 
 

Naturvårdsverkets ställningstagande 
Naturvårdsverket underrättar härmed regeringen enligt 17 kap. 5 § miljöbalken 
om en verksamhet som uppfyller kriterierna för regeringens tillåtlighetsprövning 
enligt 17 kap. 3 § första punkten miljöbalken. Målet gäller Svensk Kärnbränsle-
hantering AB:s (SKB:s) ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen 
(2007:845) för åtgärder vid byggande av slutförvar för använt kärnbränsle och 
kärnavfall. Naturvårdsverket vill framhålla att målet har ett starkt geografiskt, 
miljömässigt och tekniskt samband med Nacka tingsrätt, mark- och miljö-
domstolens (mark- och miljödomstolens) mål M 1333-11 om ansökan om 
tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av 
använt kärnbränsle. Det finns därför stora miljömässiga fördelar med att pröva 
frågorna i ett så nära sammanhang som möjligt. 
 

Utveckling av Naturvårdsverkets ställningstagande 
Bakgrund 
Enligt 17 kap. 5 § miljöbalken ska en myndighet som inom sitt verksamhets-
område får kännedom om en verksamhet som avses i 17 kap. 3 § miljöbalken 
underrätta regeringen om denna verksamhet. De verksamheter som avses i 
17 kap. 3 § miljöbalken är bland annat verksamheter som i betraktande av de 
intressen som miljöbalken enligt 1 kap. 1 § ska främja kan antas få betydande 
omfattning eller bli av ingripande slag. 
 
Mark- och miljödomstolen handlägger ett mål om dispens enligt artskydds-
förordningen för åtgärder vid byggande av slutförvar för använt kärnbränsle och 
kärnavfall (M 4617-13). SKB ansökte 2011 om dispens från artskydds-
förordningen hos Länsstyrelsen i Uppsala län för att fånga gölgroda, skada och 
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förstöra fortplantningsområden och viloplatser för gölgroda, större vatten-
salamander och åkergroda, döda och skada mindre vattensalamander, vanlig 
groda, vanlig padda och snok, förstöra gulyxne, skada brudsporre, kärrkrok-
mossa, dvärglummer, ängsnycklar, kärrknipprot, jungfru Marie nycklar, nattviol, 
grönvit nattviol, nästrot, skogsnycklar, skogsknipprot, tvåblad samt vidta andra 
åtgärder som kräver dispens enligt 14 och 15 §§ artskyddsförordningen. 
Länsstyrelsen meddelade dispens i beslut i juni 2013. Länsstyrelsens beslut har 
överklagats av Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen, Jordens Vänner, 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), Miljörörelsens Kärn-
avfallssekretariat (Milkas) och Svenska Naturskyddsföreningen. 
 
Naturskyddsföreningen och MKG har i målet yrkat att domstolen ska överlämna 
frågan om artskyddsdispens till regeringen och i överlämnandet avstyrka 
ansökan om artskyddsdispens. I andra hand har Naturskyddsföreningen och 
MKG yrkat, om domstolen väljer att själv pröva frågan om artskyddsdispens, att 
domstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut och avslå ansökan om artskydds-
dispens i dess helhet. Jordens Vänner och Folkkampanjen mot Kärnkraft 
Kärnvapen yrkar i första hand att mark- och miljödomstolen ska starta upp 
ärendet från början och kungöra ärendet inom ramen för mål M 1333-11. I andra 
hand har föreningarna yrkat att domstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut. 
Milkas har i första hand yrkat att länsstyrelsen ska avvakta med beslutet i väntan 
på utgången i målet om tillstånd. I andra hand har Milkas yrkat att beslutet inte 
ska få verkställas förrän SKB fått tillstånd. 
 
 
Skäl för överlämnande till regeringen 
I förarbetena till miljöbalken anges att för att en verksamhet ska kunna bli 
föremål för ett beslut om förbehåll enligt första punkten i 17 kap. 3 § 
miljöbalken ska verksamheten antas vara av betydande omfattning eller 
ingripande slag. Förbehåll enligt första punkten förutsätter inte att verksamheten 
är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Den verksamhet som SKB ansöker om 
dispens enligt artskyddsförordningen för är åtgärder i samband med byggande av 
slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun. Naturvårdsverket 
bedömer att det är fråga om en verksamhet som är av betydande omfattning och 
ingripande slag. Naturvårdsverket anser att verksamheten kan ha betydelse från 
de synpunkter som anges i 1 kap. 1 § miljöbalken. 
 
Enligt praxis från Mark- och miljööverdomstolen så har sökanden vid tillstånds-
prövning att visa att de förpliktelser som följer av miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler iakttas. Artskyddsförordningen är att se som en precisering av vad 
som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna. (Se bland annat MÖD 2013:13 
Holmsjöåsen.) Det är dock viktigt att understryka att artskyddsförordningen är 
en förbudslagstiftning. Det faktum att artskyddsförordningen beaktas vid 
tillståndsprövningen får inte innebära att bestämmelsen förlorar sin karaktär av 
förbud. Artskyddsförordningens bestämmelser gäller oberoende av om de 
särskilt nämns i ett prövningsärende enligt miljöbalken. (Se prop. 2008/08:144 s. 
14.) Naturvårdsverket vill framhålla skillnaden mellan en tillåtlighetsprövning 
av mål M 4617-13 och en bedömning av verksamhetens förenlighet med 
artskyddsbestämmelserna i mål M 1333-11. Om regeringen förbehåller sig att 
pröva tillåtligheten i mål M 4617-13 så gör regeringen en bedömning av 
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tillåtligheten med tillgång till underlaget i detta mål. Domstolen blir förhindrad 
att avgöra ärendet innan regeringen har avgjort tillåtligheten. Domstolen blir 
även bunden av regeringens bedömning av tillåtligheten. Naturvårdverket anser 
därför att det ligger i linje med syftet med tillåtlighetsprövningen att regeringen 
förbehåller sig att pröva tillåtligheten i målet om artskyddsdispens. 
 
Naturvårdsverket vill framhålla att målet har ett starkt geografiskt, miljömässigt 
och tekniskt samband med mål M 1333-11. De skyddsåtgärder som föreslås i 
mål M 1333-11 för att minska grundvattenavsänkningen t.ex. åtgärder för 
tätning och infiltrering, är en förutsättning för att artskyddsdispensen ska kunna 
beviljas. Naturvårdsverket har dock bedömt att det varken varit lämpligt eller 
möjligt att förena beslutet om artskyddsdispens med villkor om dessa 
skyddsåtgärder. SKB har i mål M 1333-11 lämnat mer utförligt underlag om 
åtgärderna för att minska grundvattenavsänkningen och gjort åtaganden om att 
utföra sådana åtgärder. På grund av det starka sambandet mellan målen finns 
därför stora miljömässiga fördelar med att pröva frågorna i ett så nära 
sammanhang som det är möjligt. 
 
Mot bakgrund av detta bedömer Naturvårdsverket att regeringen bör förbehålla 
sig att pröva tillåtligheten i mål M 4617-13. 
 
 
_______ 
 
Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Lena Callermo. I den 
handläggningen har i övrigt deltagit Annika Ryegård, enhetschefen Patrik 
Havermann och juristen Linn Åkesson, den sistnämnda föredragande.  
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