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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sicklastråket 1 måndag–fredag Box 69 mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

Telefon 08:00–16:30 131 07 Nacka  Webbplats 

08-561 656 30 www.nackatingsratt.domstol.se 
 

Svensk Kärnbränslehantering AB genom Advokat Per Molander 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
Box 1711 
111 87 Stockholm 
 
 
 

 
 

Parter: Svensk Kärnbränslehantering AB 
Målet gäller: tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system 
för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 
 

 
Ni ges tillfälle att senast den senast den 19 oktober 2021 yttra er angående målets 
fortsatta handläggning enligt följande.  
 
Med anledning av regeringens beslut i fråga om verksamheten vid Clab i Oskarshamn 
uppkommer frågan vilka som ska kommuniceras SKB:s kommande underlag till 
domstolen. Domstolen överväger att, utöver kungörelse i dagstidning, sända underrättelse 
om SKB:s underlag till de som var motparter när domstolen lämnade sitt yttrande till 
regeringen i januari 2018 (se aktbilaga 844, sändlista).  
 
En fråga är därutöver i vilken omfattning underrättelse ska sändas även till aktörer som 
tillkommit hos regeringen efter domstolens yttrande. Domstolen överväger att sända 
underrättelse till både aktörer hos regeringen som lämnat synpunkter i sak på ansökan om 
utökad lagring i Clab och aktörer som lämnat synpunkter i frågan om regeringens 
möjlighet att meddela ett delbeslut som gäller enbart Clab (vilka dessa aktörer är framgår 
av regeringens beslut). Detta skulle innebära att domstolen inte sänder underrättelse till 
tillkommande aktörer som inte lämnat några synpunkter specifikt gällande Clab.  
 
Har SKB några synpunkter gällande domstolens kommunicering av SKB:s kommande 
underlag om Clab, särskilt när det gäller tillkommande aktörer i regeringens ärende?  
 

När ni skickar in yttrandet 

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni vill skicka dem 
på ett säkert sätt kan ni göra det via www.domstol.se/kontaktformular. För handlingar 
som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Uppge ert namn, målnummer M 1333-11 och det telefonnummer som ni kan nås på. 
Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 08-561 656 30. 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular
http://www.domstol.se/digitalhandling
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