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TNA - Handläggarlådan avdelning 3

Från: Lillienau Anders - TNA
Skickat: den 11 mars 2022 12:29
Till: TNA - Handläggarlådan avdelning 3
Ämne: M 1333-11

 

Från: joel.evonson@vattenfall.com <joel.evonson@vattenfall.com>  
Skickat: den 11 mars 2022 10:04 
Till: Benjamin Rönne-Petersen <benjamin.ronne-petersen@skb.se>; jannike.tingsmark@vattenfall.com; Lillienau 
Anders - TNA <anders.lillienau@dom.se> 
Ämne: Sv: Angående M 1333-11 
 
Hej Benjamin och Anders! 
 
Om vi förstår rätt så innebär domstolsärende M 1333-11 enbart prövningen av Oskarshamn (Clab). 
Eftersom Vattenfall Eldistribution inte har några elnätsanläggningar inom aktuellt område i Oskarshamn, så 
har Vattenfall Eldistribution inget att erinra. 
 
Dock så har Vattenfall Eldistribution anläggningar inom Östhammar kommun det vill säga i Forsmark. 
Därför är det viktigt att Vattenfall Eldistribution fortsatt blir hörda framöver i kommande ärenden. 
 
Med vänliga hälsningar 
Joel Evonson 
Fastighetsrättslig specialist 
 
Tillstånd & Rättigheter 
Vattenfall Eldistribution AB 
461 88 Trollhättan 
Österlånggatan 60   
 
072-538 45 41 
joel.evonson@vattenfall.com 
www.vattenfalleldistribution.se  
 
 
 
 
Confidentiality: C1 - Public 
Från: Benjamin Rönne-Petersen <benjamin.ronne-petersen@skb.se>  
Skickat: den 10 mars 2022 16:09 
Till: Evonson Joel (DS-URS) <joel.evonson@vattenfall.com>; Tingsmark Jannike (DS-URM) 
<jannike.tingsmark@vattenfall.com> 
Ämne: Angående M 1333-11 
 
Hej Joel och Jannike 
 
Jag har genom mark- och miljödomstolen och vårt juridiska ombud fått information om att ni haft frågor om den 
underrättelse ni fått i mål M 1333-11. Underrättelsen avser vår ansökan om ett system för slutförvar av använt 
kärnbränsle. Ansökan omfattar tre anläggningar; Central mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn (Clab), 
inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en slutförvarsanläggning i Forsmark. 
 
Regeringen har som ni säkert hört beslutat att dela upp prövningen i två delar. Endast Clab prövas i den första 
prövningen. Det är med anledning av den prövning av Clab som nu ska göras som ni fått remissen från domstolen. 
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Ansökan gällande Clab omfattar bara en utökning av lagringskapaciteten i befintlig anläggning och inga större fysiska 
ändringar av anläggningen ska göras. Vattenfall har enligt den information jag har heller inga ledningar eller andra 
anläggningar i anslutning till Clab som kommer att påverkas av de ändringar som planeras göras i anläggningen för 
att utöka lagringskapaciteten.  
 
Skälet till att Vattenfall Eldistribution har underrättats om Clab prövningen är att domstolen, på vår inrådan, har 
kommunicerat handlingarna med samtliga registrerade motparter och intressenter i målet (Vattenfall är sakägare då 
man har ledningar i anslutning av slutförvarsanläggningen i Forsmark). Vi ville inte själva ta ställning till vilka 
intressenter som var berörda av Clab och vi föreslog därför att samtliga intressenter skulle underrättas, så att de 
själva kunde ta ställning till om de ansåg sig berörda eller inte. 
 
Ni kommer att få en ny remiss från domstolen när det blir dags att pröva resterande delar av slutförvaret i nästa steg 
av prövningen av målet. Önskar ni ansökningshandlingarna för Clab i sin helhet så ordnar vi självklart det. Har ni 
några frågor gällande målet i övrigt så går det bra att ställa dem direkt till mig. 
 
Benjamin Rönne-Petersen 
Bolagjurist  
Legal Counsel 

benjamin.ronne-petersen@skb.se 
070-254 30 27 
 
SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB 
Evenemangsgatan 13, Box 3091, SE-169 03 Solna, Sweden 
+46 8 459 84 00 
 

 
skb.se 

 


