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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 
 

Svensk Kärnbränslehantering AB genom Advokat Per Molander 
 
 

 
      

Parter: Svensk Kärnbränslehantering AB 
Målet gäller: tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för 
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 
 

 
Ni ska: 

- senast den 15 december 2021 ge in redovisning av yrkanden och grunder samt 
eventuell komplettering av ansökningshandlingarna med anledning av regeringens 
beslut om tillåtlighet avseende Clab 

 

- senast den 30 september 2021 yttra er över följande förslag till tidsplan.  
 

 

Datum Händelse 

15 december 2021 Sökanden ger in yttrande med redovisning av yrkanden och 
grunder med anledning av regeringens beslut om tillåtlighet 
avseende Clab 

December 2021 Prel. kungörelse om fortsatt prövning avseende Clab 

7 mars 2022 Sista dag att lämna synpunkter i fråga om Clab med anledning 
av regeringens beslut 

4 april 2022 Sökanden ger in bemötande av inkomna synpunkter 

April 2022 Kungörelse om huvudförhandling 

24–25 maj 2022 Huvudförhandling i Oskarshamn  

Juni/juli 2022 Prel. domstolens avgörande meddelas 

 

Domstolen avser att, efter yttrande från sökanden, fastställa en tidsplan och sända den för 
kännedom till berörda motparter.  
 

När ni skickar in yttrandet 

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni vill skicka dem på 
ett säkert sätt kan ni göra det via www.domstol.se/kontaktformular. För handlingar som ska 
signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Uppge ert namn, målnummer M 1333-11 och det telefonnummer som ni kan nås på. Lämna 
också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post. 
 
 
Anna Liljeros 
Kansliet 08-561 656 30 
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