
 

    

 

NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
PROTOKOLL 

2018-01-16 

Handläggning i  

parternas utevaro 

Aktbilaga 841 

Mål nr M 1333-11 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1104 

131 26 Nacka strand 

Augustendalsvägen 

20 

08-561 656 40  08-561 657 99 måndag – fredag 

08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

 

RÄTTEN 

Rådmännen Anders Lillienau, ordförande, och Monica Daoson, tekniska råden Jan-Olof 

Arvidsson och Ingrid Johansson samt de särskilda ledamöterna Agneta Melin och 

Mikael Lif 

 

SÖKANDE 
Svensk Kärnbränslehantering AB, 556175-2014 

Box 250 

101 24 Stockholm 

  

Ombud: Advokaterna Bo Hansson, Per Molander och Martin Johansson 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 

Box 1711 

111 87 Stockholm  

 

Motpart (se punkt 2 i beslutet)  
Christopher Busby 

c/o Ditta Rietuma 

Södra Jordbrovägen 25 

137 65 Jordbro 

   

SAKEN 

Tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för 

slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall; nu frågor om yttrande till 

regeringen och ersättning för rättegångskostnader 

___________________ 

 

Vid fortsatt överläggning denna dag fattar mark- och miljödomstolen följande 

 

BESLUT (att meddelas den 23 januari kl. 11.00)  

 

1. Mark- och miljödomstolen överlämnar, med stöd av 21 kap. 7 § första stycket 

miljöbalken, målet med eget yttrande till regeringen för prövning enligt 17 kap. 

1 § 1 miljöbalken. 

 

2. Mark- och miljödomstolen avslår Christopher Busbys yrkande om ersättning för 

rättegångskostnader.  
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NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL M 1333-11 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

Skälen för beslutet i punkten 2 

 

Christopher Busby har yrkat att Svensk Kärnbränslehantering AB ska ersätta honom 

för rättegångskostnader i målet. Han har yrkat ersättning med totalt 16 981 kr. Av 

beloppet avser 1 048 kr resekostnader, 7 833 kr logikostnader, 7 600 kr arvode för 

presentation vid mark- och miljödomstolens huvudförhandling samt 500 kr för 

expeditionsavgift.  

 

Sökanden kan förpliktas att betala ersättning för motparters rättegångskostnader i 

ansökningsmål om vattenverksamhet, men inte i mål om miljöfarlig verksamhet. 

Christopher Busby har yttrat sig i frågor som rör Svensk Kärnbränslehantering AB:s 

ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Han är inte sakägare avseende den 

vattenverksamhet som omfattas av bolagets ansökan om tillstånd. Det saknas därmed 

lagligt stöd för att förplikta bolaget att ersätta honom för de yrkade kostnaderna. 

Mark- och miljödomstolen finner därför att yrkandet om ersättning för kostnader ska 

avslås. 

 

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS BESLUT I PUNKTEN 1 FÅR INTE 

ÖVERKLAGAS 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUTET I PUNKTEN 2, se bilaga (DV428) 

Överklagande senast den 13 februari 2018.  

 

 

Anders Lillienau    Monica Daoson 

 

 

Jan-Olof Arvidsson   Ingrid Johansson 
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR  

– SLUTLIGT BESLUT I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR 
FÖRSTA INSTANS

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens beslut ska göra detta skriftligen. Skri-
velsen ska skickas eller lämnas till mark- 
och miljödomstolen. Överklagandet prövas 
av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea 
hovrätt.  

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från beslu-
tets datum. Sista dagen för överklagande finns 
angiven på sista sidan i beslutet. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som mark- och miljödomstolen har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som mark- 
och miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och mil-

jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas.  

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. det beslut som överklagas med angivande av 
mark- och miljödomstolens namn samt datum 
för beslutet och målnummer, 

2. den ändring av mark- och miljödomstolens be-
slut som klaganden vill få till stånd,  

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt  

5. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av kla-
ganden personligen eller genom ombud.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av beslutet. 
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