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NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

PROTOKOLL
2020-01-20
Handläggning i
parternas utevaro

Aktbilaga 5
Mål nr P 359-20

RÄTTEN
Rådmannen Katarina Winiarski Dol
PROTOKOLLFÖRARE
Beredningsjuristen Emil Carlborg
PARTER
Klagande
1. Föreningen Rädda Ältasjön
Älta Strandväg 59
138 33 Älta
2. Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31 Älta
Motpart
Stockholms kommun
105 35 Stockholm
ÖVERKLAGAT BESLUT
Stockholms kommuns beslut den 28 november 2019, § 22, i ärende nr 2016-14049-54
SAKEN
Detaljplan för del av Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten i Stockholms kommun; nu fråga om
inhibition
___________________
Mark- och miljödomstolen antecknar följande.
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beslutade den 28 november 2019, § 22, att
anta en ny detaljplan för del av Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten. Beslutet har överklagats
av Föreningen Rädda Ältasjön och Nacka Miljövårdsråd.

Postadress
Box 69
131 07 Nacka

Besöksadress
Sicklastråket 1

Telefon
Telefax
08-561 656 30
E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30
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Föreningen Rädda Ältasjön och Nacka Miljövårdsråd har yrkat att beslutet att anta
detaljplanen ska inhiberas i väntan på att den vinner laga kraft. Föreningarna har anfört i
huvudsak följande till stöd för inhibitionsyrkandena.
Förberedande arbeten såsom avverkning, markarbeten med sprängningar eller andra
byggarbeten kommer leda till irreversibel skada på tomten. Detta har skett tidigare när ekar
avverkades och marken schaktades år 2009/2010. Marken är efter det irreversibelt skadad
och det har inte gjorts något försök att återställa den. Med tanke på vad som hänt tidigare
är det av yttersta vikt att alla tillstånd finns på plats innan markarbeten tillåts påbörjas.
Mark- och miljödomstolen meddelar
BESLUT
Mark- och miljödomstolen avvisar yrkandena om inhibition.
SKÄL FÖR BESLUT
Enligt 26 § lagen (1996:242) om domstolsärenden får en domstol som ska pröva ett
överklagande besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte får verkställas
(inhibition).
En förutsättning för att kunna inhibera ett beslut är att beslutet gäller omedelbart, trots att
det har överklagats. När ett beslut blir gällande först när det har vunnit laga kraft kan ett
yrkande om inhibition alltså inte tas upp till prövning. Ett beslut att anta, ändra eller
upphäva en detaljplan gäller som huvudregel först sedan beslutet har vunnit laga kraft (se
5 kap. 40 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL). Den myndighet som prövar ett
överklagande kan dock bestämma att beslutet i de delar som inte berörs av överklagandet
får genomföras innan beslutet vunnit laga kraft (se 13 kap. 17 § tredje stycket PBL).
Det finns inget beslut om att den överklagade detaljplanen i någon del ska få genomföras
trots att målet inte avgjorts slutligt. Beslutet att anta detaljplanen gäller alltså inte förrän
det har vunnit laga kraft. Eftersom beslutet inte gäller omedelbart kan det inte heller
inhiberas. Mark- och miljödomstolen avvisar därför yrkandena om inhibition.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-21)
Beslutet får överklagas särskilt inom tre veckor från delgivning. Prövningstillstånd krävs.

Emil Carlborg
Protokollet uppvisat/

Bilaga 1

Hur man överklagar

MMD-21

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Vad händer sedan?

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Anvisningar för överklagande MMD-21 - Beslut (under rtg) att delge – pt • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-11

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor. Tiden räknas från den dag som du
fick del av det skriftliga beslutet.

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in
för sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet
vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Om sista dagen är en lördag, söndag, helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker
det att överklagandet kommer in nästa vardag.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.

Så här gör du

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.

• Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande
(läs mer om prövningstillstånd längre ner).

• Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

• Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

• Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
beslutet.

Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
har frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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