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Overklagande av Lansstyrelsens beslut om dispens enligt artskyddsforordningen 
for atgarder i samband med byggande av slutforvar for anvant karnbransle i 
Forsmark, Osthammars kommun, dnr. 522-4440-11 
(Nacka Tingsratt Malnr: M 1333-11, aktbil. 229) 

Beslutet overklagas eftersom vi, till skillnad mot vad Naturvardsverket och Lansstyrelsen 
anfOr, inte anser att dispensen behovs av hansyn till allman sakerhet eller av andra 
tvingande skal som har ett allt overskuggande allmanintresse. SKB:s ansokan om att fa 
bygga en anlaggning for slutforvar av utbrant karnbransle kan inte i nulaget utgora ett 
sadant tvingande skal som anges i 14 § 3c, artskyddsforordningen. Enligt Mark- och 
miljodomstolens nuvarande tidplan kommer eventuell kungorelse enligt miljobalken att 
aga rum i mars - april 2014 och huvudforhandlingen att paga jan - april 2015. 

Vi kan inte heller instamma i att platsen har valts enligt kriterierna karnteknisk sakerhet 
och stralskydd, dels eftersom det inte finns nagot val utrett alternativ som erbjuder 
jamforelse med den valda platsen och som visar att Forsmarksomradet ar overlagset, 
dels pa grund av att detta ju ska behandlas under provningen enligt karntekniklagen och 
miljobalken. 

Vi yrkar darfor i forsta hand att Lansstyrelsen i Uppsala Ian avvaktar med beslutet i 
vantan pa utgangen av tillstandsprocesserna for SKB:s ansokan. Ytterligare ingrepp i 
naturen far inte ske och skyddsvarda djur och vaxter far inte flyttas forran projektet fatt 
sitt slutgiltiga tillstand. 

Vi yrkar i andra hand att beslutet inte far verkstallas forran KBS-3 projektet har fatt sitt 
slutgiltiga tillstand. 

Uppsala 2013-07-30 
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Eva Linderoth, Ordf., 
Miljororelsens karnavfallssekretariat 
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Miljororelsens karnavfallssekretariat, Milkas ar en ideell forening grundad den 31 oktober 
2004 av Folkkampanjen mot karnkraft-karnvapen (FMKK) och Jordens Vanner (JV). 
Milkas styrelse har tva ordinarie och tva suppleanter fran vardera FMKK och JV utsedda 
av respektive arsmoten och/eller styrelser. 
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