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    Uppsala den 23 september 2019 

 

Nacka tingsrätt,  

Mark- och miljödomstolen mål M 7062-14 

 

Naturskyddsföreningen, Jordens vänner, MKG (nedan Föreningarna) 

 

Yrkanden 

A. Yrkanden avseende handläggningen hos mark- och miljödomstolen. 

1. Trots att regeringen endast ska tillåtlighetspröva en utvidgning av befintligt 

förvar, yrkar Föreningarna att mark- och miljödomstolen ändå ska göra en 

förutsättningslös prövning av såväl metodval som platsval.  

2. Föreningarna yrkar att mark- och miljödomstolen ska pröva strålsäkerhetsfrågor 

fullt ut inom ramen för miljöbalkens tillämpningsområde. 

3. Föreningarna yrkar att mark- och miljödomstolen i sitt yttrande ska ta klar 

ställning i fråga om hur man ser på frågan om huruvida utsläpp till och 

utspädning i Östersjön är en acceptabel del av säkerhetsprincipen. 

B. Yrkanden avseende tillåtlighetsfrågan 

4 I första hand yrkar Föreningarna att mark- och miljödomstolen, om inte nya och 

tillräckliga fakta i de fall som räknas upp nedan framkommer under den 

muntliga förhandlingen, i sitt yttrande till regeringen ska meddela att ansökan 

om tillåtlighet bör avslås. 

5 I andra hand yrkar föreningarna att mark- och miljödomstolen, om inte nya och 

tillräckliga fakta i de fall som räknas upp nedan framkommer under den 

muntliga förhandlingen, i sitt yttrande till regeringen ska meddela att ansökan 

om tillåtlighet bör avvisas.  

6 I tredje hand yrkar föreningarna att mark- och miljödomstolen, om inte nya och 

tillräckliga fakta i de fall som räknas upp nedan framkommer under den 

muntliga förhandlingen, i sitt yttrande till regeringen ska meddela att regeringen 

bör förelägga sökanden om att kvarstående frågeställningar måste utredas 

ytterligare. 
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Frågeställningar som måste utredas vidare 

i. Möjligheten till ett snabbt genombrott (på mindre än 100 år) av utsläpp av radioaktiva 

ämnen från förvaret till havet ovanför (Öregrundsgrepen) (Behandlas under punkt 23 i 

förhandlingsordningen). 

ii. Hur utsläpp till havsbotten och havsmiljön vid ett snabbt genombrott påverkar 

naturmiljön på havsbotten och i havet, samt på fiske, friluftsliv, turism och 

sommarboende. (Behandlas under punkterna 23 och 30 i förhandlingsordningen). 

 

 

 

För Föreningarna 

Jonas Christensen 


