
 

    

 

NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
PROTOKOLL 

2014-10-20 

Handläggning i  

parternas utevaro 

Aktbilaga 147 

Mål nr M 1959-14  

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1104 

131 26 Nacka Strand 

Augustendalsvägen 

20 

08-561 656 00  08-561 657 99 måndag – fredag 

08:30-16:00 

- 
E-post: mmd.nacka@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

RÄTTEN 

T.f. rådmannen Li Brismo, även protokollförare  

 

SÖKANDE 

E.ON Värme Sverige AB, 556146-1814 

205 09 Malmö 

 

Ombud: Advokat Mats Björk 

Alrutz' Advokatbyrå AB 

Box 7493 

103 92 Stockholm 

 

VATTENRÄTTSLIGA SAKÄGARE SOM YTTRAT SIG 

1. Ann-Charlotte Gudmundsson 

Skålhamravägen 6  

187 70 Täby  

 

2. Dag Jarness 

Adress som 1 

 

3. Christina Jansson 

Hagbyvägen 22 

187 70 Täby 

 

4. Gunnar Jansson 

Adress som 3 

 

5. Petter Norrthon 

Hagbyvägen 20 

187 70 Täby 

 

SAKEN 

Tillstånd enligt miljöbalken till anläggande och drift av en kraftvärmeanläggning vid 

Hagby i Täby kommun; nu fråga om avskrivning 

___________________ 

 

Det antecknas att E.ON har återkallat sin ansökan. 

 

Mark- och miljödomstolen meddelar  

 

SLUTLIGT BESLUT 

Mark- och miljödomstolen avskriver målet. 
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NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 
2014-10-20 

M 1959-14 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

Mark- och miljödomstolen har i beslut den 25 april 2014 bestämt prövningsavgiften 

till 14 700 kr. Med hänsyn till den handläggning som hittills varit i målet fastställer 

mark- och miljödomstolen avgiften slutligt till 4 900 kr.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV428) 

Överklagande senast den 10 november 2014. 

 

 

 

Li Brismo     
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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. 

 
 
 

Bilaga 1


