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Förlängd prövotid
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Med ändring av deldomen den
senast den

3l

2l

januari 2013 bestäms redovisningstidpunkten

till

mars 2015.

Dok.Id 395315
Postadress

Besöksadress

Telefon

Box I104

Augustendalsvägen
20

08-561 656

13l

26 Nacka Strand

00

Telefax

Expeditionstid

08-561 6s7 99

måndag

E-post: mmd.nacka@dom.se
www.nackatingsratt.domstol. se

- fredag
08:30-16:00
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NACKA TINGSRÄTT

DOM

Mark- och miljödomstolen

2014-12-18

BAKGRUND, YRKANDE M.M.
I deldom den2ljanuari 2013 beslutade domstolen angående prövotidsfÌirordnande
och ändrade en tidigare beslutad redovisningstidpunkt

2014.

till

senast den

3l

december

i

Bolaget har på närmare anftirda skäl begärt anstånd med prövotidsredovisningen
den

3l

till

mars 2015.

Domstolen har utfÌirdat kungörelse. Naturvårdsverket, miljökontoret i Köpings

kommun och Länsstyrelsen i Västmanlands län har meddelat att de inte har något
att erinra mot begäran.

DOMSKÄL
Det finns forutsättningar att bifalla bolagets begäran om ftlrlängd prövotid.
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Överklagande senast den

Magnus Hjort

8

se

bilaga (DV 425)

januari2015. Prövningstillstånd krävs

Gisela Köthnig

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Magnus Hjort och tekniska rådet
Gisela Köthnig.

Bitaga
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Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skdftligen. Skrivelsen
ska skickas eller lämnas till mark- och miliödomstolen. Överklagandet prövas av Mark- och
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Overklagandet ska ha kommit

in till mark-

och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

IIar ena parten övetklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska
också i detta fa[ skickas eller lämnas till markoch miljödomstolen och det måste ha kommit in

till mark- och

miljödomstolen inom en vecka
från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet ptövas.

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
)
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det inte utan att sådant tillstånd meddelas gär att
bedöma riktigheten av det slut som m¿rk- och
miljödomstolen har kommit till,

3.

det dr av vikt för ledning âv rättstillämpningen att
överklagandet prövas av högre rätt, eller

4.

det annars finns synnediga skäl att pröva överklagandet.

r
o
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det finns anledning att betvivla riktigheten av det
slut som mark- och miljödomstolen har kommit
rill,

Om próvningstillstånd inte meddelas står markoch miljödomstolens avgörande fast. Det är dàrför viktigt att det klart och Tdligt ftamgâr av
överklagandet till Matk- och miljööverdomstolen
vaúör klaganden anser att prövningstillstånd bör

rönsrn ¡NsrANs

Sktivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:

1.

den dom som överklagas med angivande av markoch mil1ödomstolens namn samt datum för domen och målnummer,

2.

den ändring av mark- och miliödomstolens dom
som klaganden vill få till stånd,

3.

grunderna þkälen) för överklagandet och i vilket
avseende mark- och müödomstolens domskäl enhgt klagandens mening är oriktiga,

4.

de omständigheter som åberopas till stöd
prövningstillstånd ska meddelas, samt

5.

de bevis som åbetopas och vad som ska styrkas

för att

med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas

i Mark- och miljöövetdomstolen inte lagts fram
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till
omständigheten eller beviset inte åbetopats i
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
övcrklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
fömyat förhör eller en fömyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han ellet hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i Matk- och miljööverdomstolen.
Skrivelsen ska vata undertecknad av klaganden
ellet hans/hennes ombud.

Om ni tidigare informerats om att fürenklad
delgivning kan komma att anvàndas med er i
mãletffuendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att anvàndas med er i högre instanser om
någon övetklagar avgörandet dit.

Yttedigare upplysningar lämnas av mark- och miljödomstolen. Adress och telefonnufiurrer finns på
första sidan av domen.

meddelas.
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