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Nacka Miljövårdsråd 

 

      

 

 

 

Nacka kommun ./.  Nacka Miljövårdsråd m.fl. 

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

___________________________________________________________________ 

 

Som motpart kallas Ni till sammanträde i Mark- och miljööverdomstolen. 

 

Plats och tid 

För sal, se domstolens informationstavla 

Birger Jarls Torg 16, Riddarholmen, Stockholm 

 

Torsdag den 26 november 2020 kl. 09:30 

 

Ni ska komma genom en ställföreträdare eller genom ett ombud. 

 

 

Om Ni inte gör det kan Mark- och miljööverdomstolen ändå komma att handlägga och 

avgöra målet. 

 

 

Observera! Mark- och miljööverdomstolen godtar bara vissa skäl till frånvaro. Man måste 

ha s.k. laga förfall för att inte komma. Vad laga förfall är förklaras under Upplysningar.  

 

Ni ombeds att meddela domstolen antalet personer som kommer att närvara för er räkning. 

  

Säkerhetskontroll av besökare 

För att domstolens lokaler ska vara säkra och trygga får besökare gå igenom en 

säkerhetskontroll vid entrén till Wrangelska palatset. Kontrollen liknar den på flygplatser, 

bland annat söker personalen igenom väskor efter otillåtna föremål.  

Kom i god tid till domstolen – det kan bildas kö om flera förhandlingar börjar samtidigt.  

 

  

Viktig information med anledning av Coronapandemin 

Den som har vissa symtom ska i nuläget inte besöka domstolen. Symtomen är hosta, feber, 

andningsbesvär, snuva/nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Det 

gäller även vid lindriga symtom och även om du inte själv misstänker Covid-19. 
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Kontakta domstolen om du har symtom när det är två dagar kvar till förhandlingen. 

Kallelsen gäller till dess annat meddelats. Du kan läsa mer om Covid-19 på www.1177.se. 

  

 

Till förhandlingen har domstolen även kallat: 

Nacka kommun (klagande), Saltsjöbadens Naturskyddsförening (motpart), Sven Fernqvist 

(vittne) 

 

 

 

Matilda Laine 

Telefon 08-561 675 50 

 

Bifogade handlingar: aktbilaga 37 
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UPPLYSNINGAR 

 

Laga förfall 

Laga förfall betyder att Ni hade en giltig ursäkt att inte komma till förhandlingen. 

 

En giltig ursäkt kan vara 

 

1. avbrott i allmänna kommunikationer, 

2. plötslig sjukdom, 

(läkarintyg krävs regelmässigt) 

3. någon annan hindrande omständighet som Ni inte kunde förutse. 

Det är också en giltig ursäkt, om Ert ombud blev hindrat av de skäl som nyss har beskrivits och Ni inte 

lyckades skaffa ett nytt ombud i tid. 

 

Arbete eller semester räknas inte som giltig ursäkt. 

 

Särskild upplysning 

Det är svårt att hitta tider för domstolsförhandlingar som passar alla berörda. 

Det är av arbets- och kostnadsskäl angeläget för såväl domstolen som de personer som har kallats till 

förhandlingen att denna kan genomföras som planerat. Om inte alla kommer, kan det leda till att 

förhandlingen måste ställas in. Er närvaro är alltså viktig. 

 

Ni måste, så snart Ni vet om att Ni har betydande svårigheter att komma, genast ringa eller skriva till Mark- 

och miljööverdomstolen och meddela detta. 

Observera dock att kallelsen gäller till dess att domstolen meddelat något annat. 

 

För upplysningar i övrigt kan Ni vända Er till Mark- och miljööverdomstolens kansli.  
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PRELIMINÄR FÖRHANDLINGSORDNING 

 

vid sammanträde angående strandskyddsdispens på fastigheterna Skogsö 2:45 och 2:24 i 

Nacka kommun 

 

Parter: Nacka kommun ./. Nacka Miljövårdsråd m.fl. 

Rätten: Hovrättsråden Lars Borg (ordförande), Roger Wikström (referent), Ingrid Åhman 

och Katarina Berglund Siegbahn 

Protokollförare: Föredraganden Ulrika Agerskans 

 

Tid: Torsdagen den 26 november 2020 kl. 09:30 

Plats: Svea hovrätt 

_______________ 

1. Närvarande antecknas 

2. Genomgång av det överklagade beslutet 

3. Yrkanden, inställning och sakframställningar 

4. Förhör med Sven Fernqvist, på begäran av Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens 

Naturskyddsförening 

5. Sammanfattande synpunkter och slutanföranden 

____________ 

 

Sammanträdet och synen utgör ett komplement till den skriftliga handläggningen. Domstolen 

kommer att innan sammanträdet ha tagit del av den överklagade domen och vad parterna har 

anfört i Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen utgår därför från att parternas framställningar 

kan begränsas till det som kan behöva klarläggas ifråga om rättsfrågor och sakomständigheter i 

förhållande till det skriftliga materialet. Domstolen utgår också från att parterna är beredda att 

slutföra sin talan vid sammanträdet och att ytterligare skriftväxling i målet inte ska behövas.   

 

Kopior av presentationsmaterial som avses att visas vid förhandlingen ska ges in till 

domstolen i sex exemplar vid förhandlingens början. Observera att domstolens datorer inte 

står till förfogande för parterna på grund av säkerhetsskäl. Medtag därför en egen bärbar 

dator för det fall presentationen sker via PowerPoint eller liknande. 


