Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen

HANDLÄGGNINGSFRÅGOR
Mål nr M 1333-11 (KBS-3-målet)
Mål nr M 4617-13 (Artskyddsmålet)
Mål nr M 7062-14 (SFR-målet)
Mål nr M 6009-16 (Hamnmålet)

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) är part i de rubricerade målen. Målen rör SKB:s nuvarande och planerade verksamhet i Forsmark i Östhammars kommun samt i Simpevarp i Oskarshamns kommun. Verksamheterna har samband med varandra.
Regeringen har den 26 augusti 2021 och den 27 januari 2022 meddelat tillåtlighetsbeslut i KBS3-målet. Regeringen har den 22 december 2021 meddelat tillåtlighetsbeslut i SFR-målet.
SKB vill med detta yttrande redovisa sin övergripande syn på den fortsatta handläggningen av
målen.

LEGAL#22030691v4

Regeringen har den 26 augusti 2021 beslutat att delfrågan om Clab i Oskarshamn är tillåtlig
enligt miljöbalken. I delfrågan om Clab har domstolen kungjort SKB:s slutliga yrkanden m.m.
med tid för remissyttrande senast den 25 mars 2022. Domstolen har aviserat att huvudförhandling kommer att hållas i Oskarshamn den 24-25 maj 2022 med ett avgörande (tillstånd med villkor) några veckor senare. SKB önskar att handläggningen fortsätter enligt plan och att delfrågan
ges generell prioritet framför övriga frågor.
Regeringen har den 27 januari 2022 beslutat att verksamheterna vid Clink i Oskarshamn och
Kärnbränsleförvaret i Forsmark är tillåtliga enligt miljöbalken. SKB kommer att redovisa slutliga yrkanden och villkorsförslag i dessa delar under första halvåret 2023. Domstolens fortsatta
handläggning i dessa delar av KBS-3-målet kommer därmed att inledas efter det att domstolen
avgjort delfrågan om Clab (enligt stycket ovan) och möjligen även efter det att domstolen
avgjort SFR-målet (se nedan). SKB önskar att domstolen handlägger denna del av KBS-3-målet
så att förnyad huvudförhandling rörande Clink och Kärnbränsleförvaret kan äga rum under
2024.
Domstolens tillstånd rörande Clink kommer att utgöra ett grundtillstånd enligt miljöbalken som,
när det vunnit laga kraft och tagits i anspråk, ersätter det tillstånd som meddelas beträffande
Clab enligt första stycket ovan.
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Mål nr M 4617-13 (Artskyddsmålet)
Målet gäller dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärder hänförliga till uppförande och
drift av Kärnbränsleförvaret. Länsstyrelsens beslut den 18 juni 2013 om artskyddsdispens har
överklagats av fem miljöorganisationer. Målet har vilat i avvaktan på regeringens tillåtlighetsbeslut i KBS-3-målet. Med anledningen av regeringens tilltålighetsbeslut har domstolen den 31
januari 2022 beslutat att målet inte längre ska vila.
Huvuddelen av de åtgärder för vilka artskyddsdispens meddelats (igenfyllning av gölar och
avsänkning av grundvattennivån) bör lämpligen prövas samordnat med den fortsatta prövningen
av KBS-3-målet.
Dispens har också meddelats för att fånga och flytta gölgroda och större vattensalamander (samt
dessas ägg och yngel) från gölar som kommer att fyllas igen (som ett led i etableringen av Kärnbränsleförvarets ovanmarksanläggningar) till nyanlagda gölar. Fångsten och flytten utgör skadeförebyggande åtgärder som bör vidtas i god tid innan gölarna fylls igen. Denna del av artskyddsmålet bör därför brytas ut och tas till delavgörande under 2022 så att fångst/flytt kan
genomföras våren 2023. SKB avser inom kort att inkomma med en motiverad begäran om detta.
Mål nr M 7062-14 (SFR-målet)
Regeringen har den 22 december 2021 funnit verksamheten vid SFR tillåtlig enligt miljöbalken.
SKB kommer att redovisa sina slutliga yrkanden och villkor i målet senast den 31 mars 2022.
SKB önskar att domstolen handlägger målet så att ett avgörande (tillstånd med villkor) kan föreligga under första kvartalet 2023. SKB ser gärna att förnyad huvudförhandling äger rum under
senhösten 2022.

Hamnmålet syftar till att skapa en funktionell hamninfrastruktur för anläggningsarbetena för
SFR-utbyggnaden och Kärnbränsleförvaret. Domstolen har den 22 februari 2018 vilandeförklarat målet i avvaktan på regeringens tillåtlighetsbeslut. Regeringen har den 22 december 2021
och 27 januari 2022 meddelat relevanta tillåtlighetsbeslut.
SKB har i det fortsatta förberedelsearbetet identifierat att en optimerad infrastruktur för den
framtida hamnverksamheten förutsätter åtgärder i hamnen som inte har redovisats i hamnmålet
och som nu inte ingår i prövningen. Det rör sig bl.a. om åtgärder som innefattar vattenverksamhet. SKB har initierat arbete för kompletterande samråd och en tilläggsansökan som inkluderar
de planerade åtgärderna kommer att ges in till domstolen till sommaren 2022.
Domstolens vilandeförklaring bör bestå tills vidare. Handläggningen bör återupptas i samband
med att SKB inkommer med tilläggsansökan. Efter återupptagandet bör domstolen genomföra
sedvanlig skriftväxling och huvudförhandling. SKB ser gärna att huvudförhandlingen kan
samordnas med huvudförhandlingen i SFR-målet.
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Ny ansökan om havsvattenuttag
SKB avser inom kort att ge in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till bortledande av
havsvatten m.m. för att tillgodose behovet av processvatten för SFR-utbyggnaden. Målet kommer att omfatta vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. SKB ser gärna att handläggningen samordnas med den återupptagna handläggningen i SFR-målet.

Stockholm och Malmö den 15 februari 2022

Per Molander

Martin Johansson

(enligt fullmakt)

(enligt fullmakt)
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