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Guldbrandzén Walter - TNA

Från: Per Molander [pmo@msa.se]
Skickat: den 5 september 2011 15:35
Till: Guldbrandzén Walter - TNA
Kopia: 'Olle Olsson'; 'eva.simic@ssm.se'; 'johan.anderberg@ssm.se'; Staffan Löwhagen
Ämne: SV: SKB

Mål M 1333-11 
 
Med anledning av SSM:s begäran om anstånd anför SKB följande. 
 
SKB anser generellt att den långa tid som remissmyndigheter och andra fått för att gå igenom SKB:s ansökan och 
bedöma kompletteringsbehov är fullt tillräcklig. För SKB:s del är det värdefullt att få del av remissinstansernas 
önskemål om komplettering inom den av domstolen angivna tiden för att kunna planera och påbörja eventuella 
kompletteringsarbeten under våren 2012. SKB har dock förståelse för den situation som nu har uppstått hos SSM 
och SKB har därför ingen erinran mot att det begärda anståndet till den 1 november 2012 beviljas. 
 
SKB ser dock en uppenbar risk att den av domstolen tidigare utsända tidplanen (aktbil. 17) måste ändras på grund 
av det anstånd som SSM begärt. SKB:s förhoppning är därför att SSM fortsatt prövar möjligheten att inkomma till 
domstolen med eventuella kompletteringskrav före den 1 november 2012. SKB är berett att under hand bistå SSM 
med svar på frågor och liknande om det behövs för att påskynda SSM:s genomgång av handlingarna i målet. 
 
Stockholm den 5 september 2011 
SKB, genom 
 
Per Molander 
(enligt fullmakt) 
 
 
 
MANNHEIMER SWARTLING 

Per Molander 
Partner 
 
Tel: +46 8 595 064 84 
Fax: +46 8 595 060 01 
Mobile: +46 709 777 484 
E-mail: pmo@msa.se  
 
MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ AB 
Box 1711, SE-111 87 Stockholm, Sweden 
Visiting address: Norrlandsgatan 21 
Registered office: Stockholm 
Reg.No.: 556399-4499 
www.mannheimerswartling.se 
 
The terms and conditions applicable to our services are available on our website. 
 
This e-mail is confidential and may contain legally privileged information. It is intended only for the addressees. If you have received this e-mail in 
error, kindly notify us immediately by telephone or e-mail and delete the message from your system. 
 
E-mail is susceptible to data corruption, interception, unauthorised amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on 
the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof. 

 

Från: Guldbrandzén Walter - TNA [mailto:walter.guldbrandzen@dom.se]  
Skickat: den 31 augusti 2011 09:49 
Till: Bo Hansson; Per Molander; Staffan Löwhagen 
Ämne: SKB 
 

Vänligen se bifogad fil angående begäran om anstånd. För eventuellt yttrande senast den 5 sep 2011. 
 
Översänds endast via e-post. 

NACKA TINGSRÄTT
Enhet 3
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Med vänlig hälsning 

Walter Guldbrandzén 
Beredningssekreterare, Mark- och miljödomstolen, enhet 3, Nacka tingsrätt 
08-561 656 36 • walter.guldbrandzen@dom.se • Postadress: Box 1104, 131 26 Nacka strand • Besöksadress: Augustendalsvägen 20 • Fax: 08-561 657 99 • 
www.nackatingsratt.domstol.se 
  
 


