
 

SVEA HOVRÄTT 
Rotel 0601 

 MEDDELANDE  
om delgivning 
2020-01-29 

 Mål/Ärende M 10996-19 

060102 

 
 

 Besöksadress Postadress Telefon Fax  Öppettider 
 Birger Jarls Torg 16 Box 2290 08-561 670 00 

08-561 675 50 
 måndag–fredag 

 Webbplats 
103 17 Stockholm 

E-post 
09:00–16:30 

 www.svea.se svea.hovratt@dom.se 
 

 Nacka Miljövårdsråd 
 
 

Bekräfta delgivningen 

Domstolen behöver få veta att ni tagit emot handlingarna i detta meddelande. 

Bekräfta så fort som möjligt 

Ni kan välja att bekräfta mottagandet på något av följande sätt. 

  •  Svara på detta e-postmeddelande och uppge samma uppgifter som i formuläret nedan. 
  •  Ring till domstolen på 08-561 670 00 
08-561 675 50. 
  •  Skriv ut formuläret, fyll i det och skicka tillbaka det till domstolen. 

Observera: Den som bekräftar delgivning för en juridisk person ska ha rätt att ta emot 
delgivning för denna (se 12–15 §§ delgivningslagen). 
Om inte domstolen får veta att ni tagit emot handlingarna, kan domstolen behöva delge er dem 
till exempel genom en stämningsman. 
 

Jag har tagit emot följande handling: 

 

Föreläggande MÖD, Dok.Id 1568286 i mål/ärende nr M 10996-19 

 

  

Datum    

 

 

 
Namnteckning  Telefonnummer, mobil 

 
  

Namnförtydligande   Telefonnummer, arbete/annat 

 
Ny e-postadress 

 
Ny postadress 

 

*10659X20288288DK* 
 

Delg nr 10659X20288288DK  
 



 

SVEA HOVRÄTT 

Rotel 0601 
Mark- och miljööverdomstolen 

FÖRELÄGGANDE 

2020-01-29 

 

Aktbilaga 3 

 

Mål nr. 

M 10996-19 

 

060102 

 Anges vid kontakt med domstolen 
 

 
Dok.Id 1568286 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2290 

103 17 Stockholm 

 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 

08-561 675 50  

 
måndag – fredag 

09:00–16:30 

 E-post: svea.hovratt@dom.se 

www.svea.se 

 

 
 Mottagare, se nedan 

  

  

 

 

 

 

Nacka kommun ./.  Nacka Miljövårdsråd m.fl. 

angående strandskyddsdispens på fastigheterna Skogsö 2:45 och 2:24 i Nacka 

kommun  

________________________________________________________________________ 

 

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ovanstående mål, se 

aktbilaga 2. 

Överklagandet i målet översänds, aktbilaga 1. 

 

Ni föreläggs att till Mark- och miljööverdomstolen svara på överklagandet. Av svaret ska 

framgå om ni medger eller motsätter er klagandes yrkande om ändring. Om ni motsätter 

överklagandet ska ni ange skälen för detta och de eventuella bevis ni vill åberopa. 

Information om bevisning, se under upplysningar. 

 

Ni ska inom 14 dagar efter det att ni fått del av detta föreläggande komma in med ett 

skriftligt yttrande över överklagandet. 

 

Ger ni inte in något svar inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras i 

befintligt skick. 

  

Mark- och miljööverdomstolen tar gärna emot inlagor som inte är alltför omfattande via  

e-post. Om du inte begär annat kommer vidare kontakt med dig i målet att ske via e-post 

och på den e-postadress som du senast använt till hovrätten. 

 

  

 

 

 

Matilda Laine 

Telefon Kansli 08-561 675 50 

 

Bifogade handlingar: aktbilaga 1-2 

 

 



SVEA HOVRÄTT M 10996-19 

Rotel 0601  

 

 

 

Mottagare 

Nacka Miljövårdsråd 

Saltsjöbadens Naturskyddsförening 

UPPLYSNINGAR 

 

Bevisning i Mark- och miljööverdomstolen 

 

Ni ska tydligt tala om för Mark- och miljööverdomstolen vad Ni vill styrka (bevisa) med 

varje bevis som Ni åberopar. 

 

Ni ska också meddela Mark- och miljööverdomstolen om Ni vill 

- att personer som hördes i mark- och miljödomstolen ska höras på nytt i Mark- och 

miljööverdomstolen, eller 

- att Mark- och miljööverdomstolen lyssnar på bandet som spelades in i mark- och 

miljödomstolen, eller 

- att Mark- och miljööverdomstolen läser upp ur mark- och miljödomstolens dom vad 

personen berättade där.  

 

Om Ni vill att personer ska höras på nytt, ska Ni tala om skälen för detta. 

 

Om Ni vill åberopa helt nya bevis, måste Ni tala om varför Ni inte åberopade dessa redan i 

mark- och miljödomstolen. 

 

De personer som hördes i mark- och miljödomstolen behöver höras på nytt i Mark- och 

miljööverdomstolen bara om Mark- och miljööverdomstolen finner att det är av betydelse 

för utredningen att de hörs på nytt i Mark- och miljööverdomstolen. Förnyade förhör ska 

hållas bara om det finns ett verkligt behov av det, t.ex. om Mark- och miljööverdomstolen 

behöver ställa kompletterande frågor eller om det är av betydelse för att bedöma tilltron 

hos dem som hörs. 

 

Det är Mark- och miljööverdomstolen som bestämmer om förnyade förhör ska hållas i 

Mark- och miljööverdomstolen. För att kunna göra denna bedömning behöver Mark- och 

miljööverdomstolen veta parternas uppfattning i frågan. 

 

 



SVEA HOVRÄTT

INKOM: 2019-10-22
MÅLNR: M 10996-19
AKTBIL: 1









   Sid 1 (1) 

 

SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060102 

PROTOKOLL 
2020-01-29 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 2 
Mål nr M 10996-19 
 
 

 

Dok.Id 1568100     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

 

 
RÄTTEN 
Hovrättsråden Anna Tiberg, Mikael Hagelroth, referent, och Birgitta Bylund 
Uddenfeldt 
 
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Föredraganden Ulrika Agerskans 
 
PARTER 
 
Klagande 
Nacka kommun, 131 81 Nacka 
  
Motpart 
1. Nacka Miljövårdsråd, c/o Jan Åman, Plommongatan 9, 138 31 Älta 
  
2. Saltsjöbadens Naturskyddsförening, c/o Gudrun Hubendick, 133 33 Saltsjöbaden 
 
SAKEN 
Strandskyddsdispens på fastigheterna Skogsö 2:45 och 2:24 i Nacka kommun; nu fråga 
om prövningstillstånd 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-09-27 i mål nr M 6977-18 
_______________ 
 

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 

 

BESLUT (att meddelas 2020-01-29) 

 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. 

 

Beslutet får inte överklagas. 

 

 

Ulrika Agerskans 

Protokollet uppvisat/ 


