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  Sida 1 (av 1) 

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 
 

 Johan Swahn 
 
 

 
 

 
Parter: Svensk Kärnbränslehantering AB 
Målet gäller: utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och 
medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län 
 

 
Förhandlingsordningen skickas till er för kännedom. 
 
Kontakta oss per e-post mmd.nacka.avdelning3@dom.se eller telefon om du har frågor. 
 
 
Anna Liljeros 
Telefon 08-561 656 30 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 316 (mål M 7062-14) 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
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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 
 

  
 
 

FÖRHANDLINGSORDNING 
Huvudförhandling i mål nr M 7062-14 och M 1417-22 
 
RÄTTEN 
Rådmannen Magnus Hjort, tekniska rådet Tony Persson samt de särskilda ledamöterna 
Agneta Melin och Ronald Bergman 
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Beredningsjuristen Maria Karlsson 
 
TID 
29 november – 1 december 2022 
 
PLATS 
Nacka tingsrätt, Sicklastråket 1, Nacka 
________________ 
 

 
Skriftliga framställningar, bildmaterial m.m. inges till domstolen i minst fem exemplar 
senast vid varje förhandlingsdags början. 
 
Nedan följer en preliminär förhandlingsordning. Justeringar kan ske vid behov. 
 
Dag 1, tisdagen den 29 november 2022 
9.30  Närvarande antecknas, hinder mot huvudförhandling, 

genomgång av förhandlingsordningen, redogörelse för målets 
handläggning och regeringens beslut m.m. 

 
ca 10 Tillstånd och lagligförklaring mål nr M 7062-14 

- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att ställa 

frågor 
 
 Villkor 1-3 

- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att ställa 

frågor 



NACKA TINGSRÄTT Mål M 7062-14 
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Villkor 4 (Bulleralstrande arbeten) 

- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att 

ställa frågor 
 
 Villkor 5 (Trafik) 

- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att 

ställa frågor 
 

 Villkor 6-7  
- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att 

ställa frågor 
Lunch 

  
ca 13 Villkor 8 (Arbete i vattenområde)  

- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att 

ställa frågor 
 

                   Villkor 9-11 samt uppskjuten fråga (Utsläpp till vatten) 
- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att 

ställa frågor 
 
16.30 (senast)  Dagens förhandling slut 
 
Dag 2, onsdagen den 30 november 2022 
9.30 Villkor 12-14 

- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att 

ställa frågor 
 
 Villkor 15 (fiskeavgift) 

- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att 

ställa frågor 
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Villkor 16 
- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 

 
ca 10                      Villkor 17 (Energieffektivisering) 

- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att 

ställa frågor 
 
                     Villkor 18-20 

- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att 

ställa frågor 
 

Bemyndiganden 
- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att 

ställa frågor 
Lunch 
 
ca 13                   Övriga villkorsförslag från motparter 

- Motparter framställer sina yrkanden 
- SKB redovisar sin inställning 
- Motparter utvecklar sin talan 

 
ca 14                     Natura 2000-tillstånd och artskyddsdispens  

- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att 

ställa frågor 
 

Övriga yrkanden (bl.a. verkställighetsförordnande)  
- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att 

ställa frågor 
 

 
16.30 (senast)  Dagens förhandling slut 
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Dag 3, torsdagen den 1 december 2022 
9.30                    Mål nr M 1417-22 

- SKB framställer sina yrkanden 
- Motparter redovisar sin inställning 
- SKB redogör för ansökan och utvecklar sin talan 
- Motparter framställer synpunkter och ges möjlighet att 

ställa frågor 
 
Lunch 
 
ca 13  forts.  
 

Förhandlingen avslutas med tillkännagivande av dag för dom 
   
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 


