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Stocksund 2010-03-11    
 

 
 
 
Till:  
Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen  
Box 2290 
103 17 Stockholm 
 
För vidarebefordran till:   Högsta Domstolen 
 
 
 

Mål M 5150‐09 och M 5146‐09 

 

Angående till Miljööverdomstolen överklagad deldom respektive beslut 

 

Härmed begär undertecknad som ombud för Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, 

Folkkampanjen Mot Kärnkraft och Kärnvapen, samt Miljörörelsen Jordens Vänner, nedan 

sammanfattningsvis benämnda Organisationerna, att till styrkande av tidigare begäran om 

prövningstillstånd i Högsta Domstolen av beslut i mål M 5150-09 och M 5146-09 fattade av 

Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt 2009-11-06, få bifoga ny bevisning enligt bilaga 1-3.  

 

Bevisen visar att miljödomstolen i Vänersborg systematiskt motarbetar Organisationernas 

rättigheter att kunna föra sin talan i miljöprövningsärenden i enlighet med gällande 

lagstiftning. 

 

Att Organisationerna, som här åter skett, av miljödomstolen i Vänersborg inte i något skede 

av miljöprövningsprocessen tillåts uppträda som part, strider både mot syftet med 

miljöbalken, och mot Århuskonventionen som Sverige ratificerat, som ger allmänhet, 

naturskyddsföreningar- och miljöorganisationer en mycket omfattande rätt till rättslig 

prövning i miljöärenden. Det står även i strid mot gällande EU-lagstiftning och -praxis.  
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Rätten för berörd eller intresserad allmänhet, naturskydds- eller miljöorganisationer som 

uppfyller miljöbalkens krav, att uppträda som part åtminstone i något skede av 

miljöprövningsprocessen, har aldrig prövats i Högsta Domstolen.  

 

Organisationerna hävdar åter, att man är part, eller i vart fall skall behandlas och medges 

samma rättigheter som part, redan då man uppträder i miljödomstolen. Detta måste anses vara 

underförstått i miljöbalkens 16 kapitel § 13. Därav följer också, att om Organisationerna inte 

betraktats som part vid prövningen i miljödomstolen, de åtminstone måste medges 

prövningstillstånd för prövning av Miljööverdomstolen, för att därigenom medges rätten att 

kunna uppträda som part någon gång i prövningsprocessen. Skulle så inte ske, vilket är fallet i 

aktuella mål, har rätten för berörd eller intresserad allmänhet, naturskydds- eller 

miljöorganisationer som uppfyller miljöbalkens krav att uppträda som part, i praktiken 

upphävts.  

 

Med vänlig hälsning 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat  

Folkkampanjen Mot Kärnkraft och Kärnvapen  

Miljöförbundet Jordens Vänner 

genom 

 

 

 

Civ. ing. Lars-Olov Höglund 

Stockholmsvägen 44 
182 78 Stocksund 
Telefon:  08-85 24 54 
Mobil: 070-582 33 09 
E-mail: elloh@bredband.net  
 

Bilagor: 

1. Aktbilaga 262, 1 sida 

2. Brev 2010-03-02, 1 sida 

3. Aktbilaga 265, Protokoll 2010-03-08, 2 sidor 



VANERSBORGS TINGSRATT SKRIVELSE Aktbilaga 262
Malenhet2 2010-02-09

M 45-03, Rotel 2:7
Malnr
M45-0
M 2297-07
Anges vid kontakt med tingsratten

Lars-Olov Hoglund
Stockholmsvagen 44
18278 Stocksund

Ansokan av Ringhals AB om tillstand till verksamheten vid Ringhals karnkraftverk,
Varbergs kommun; nu fraga om uppskjutna fragor angaende villkor for hushallning
med energi, for utslapp av hypoklorit till havet, och for marldorvaret for lagaktivt
fast avfall.

Miljodomstolen bar planerat att avgora de rubricerade provotidsfragorna efter
huvudforhandling. En genomgang av de synpunkter som kommit in med anledning av
provotidsredovisningen synes dock visa att fragorna kan provas pa handlingarna och
domstolen planerar att gora sa.

Ni bereds tillfalle att skriftligen slutfora Er talan i de rubricerade fragorna senast den 10
mars 20 10.

I tjansten

Stefan Nilsson

Dok.Id 133094
Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 1070 Hamngatan6 0521-270200 0521-270230 mandag-fredag
462 28 Vanersborg E-post: miljodomstolen.vanersborg@dom.se 09:00-16:00

alt fastighetsdomstolen.vanersborg@dom.se



Stocksund2010-03-02

Vanersborgs tingsratt
Miljodomstolen
Box 1070
462 28 Vanersborg

MAL NR. M 2297-07 OCH M 45-03, PROVOTIDSFORORDNANDEN

Med referens till skrivelse fran miljodomstolen aktbilaga 262, yrkar harmed undertecknad,

som ombud for Miljororelsens karnavfallssekretariat, Folkkampanjen Mot Karnkraft och

Karnvapen, samt Miljororelsen Jordens Vanner, och med stod av miljobalkens 22 kapitel §16

och §18 art

• det skall hallas huvudforhandling i malen

• det skall hallas syn i malen

Med vanlig halsning

Milj ororelsens karnavfallssekretariat

Folkkampanjen Mot Karnkraft och Karnvapen

Miljoforbundet Jordens Vanner

genom

Civ. ing. Lars-Olov Hoglund

Stockholmsvagen 44

182 78 Stocksund

Telefon: 08-85 24 54

Mobil: 070-582 33 09

E-mail: el loh @bredband. net
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