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Till 
Mark- och miljödomstolen i Nacka 
Mål M 1333-11 
 
SKB, som har tagit del av Oskarshamns respektive Östhammars kommuners anståndsbegäran jämte 
beslutsunderlag, aktbil. 86-87 respektive 89, anför med anledning av dessa följande. 
 
För SKB är det angeläget att så snart som möjligt få del av eventuella krav på kompletteringar av ansökan. Samtidigt 
anser SKB att den samordning mellan yttranden enligt kärntekniklagen och miljöbalken som kommunerna hänvisar 
till kan utgöra skäl för ett relativt kort anstånd för kommunerna att ge in yttrande i fråga om behov av komplettering 
av ansökan enligt miljöbalken. SKB har mot bakgrund av detta inget att erinra mot begärda anstånd. 
 
 
Per Molander                        Staffan Löwhagen 
(enligt fullmakt) 
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