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Mark- och miljööverdomstolen 

Rotel 060108 

DOM 
2014-11-04 

Stockholm 

Mål nr 
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Dok.Id 1175169 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2290 
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Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
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E-post: svea.avd6@dom.se 
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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-10-03 i mål nr F 4769-14, se 

bilaga A 

KLAGANDE 

J Ö 

SAKEN 

Avvisning m.m.  

___________________ 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

1. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

2. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens beslut och

återförvisar målet dit för fortsatt handläggning. 

___________________ 
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SVEA HOVRÄTT DOM F 9451-14 

Mark- och miljööverdomstolen 

YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

J Ö har – som han får förstås – yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska meddela 

prövningstillstånd och återförvisa målet till mark- och miljödomstolen för 

handläggning och prövning. Han har anfört följande till stöd för sitt överklagande. 

Mark- och miljödomstolen har felaktigt avvisat hans talan på den grunden att han, trots 

att han förelagts därom, inte betalat ansökningsavgift i rätt tid. Han har emellertid 

betalat in ansökningsavgift om 2 800 kr på mark- och miljödomstolens postgiro den 29 

september 2014. Han har åberopat ett utdrag från sitt konto till styrkande av detta. 

Mark- och miljödomstolen har beretts tillfälle att yttra sig i frågan och anfört att J Ö 

betalat ansökningsavgift om 2 800 kr den 29 september 2014 men att detta av misstag 

registrerats felaktigt.  

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

Mark- och miljööverdomstolen finner att det finns skäl att meddela prövningstillstånd 

och ta upp målet till omedelbart avgörande. 

Det är i målet utrett att J Ö betalat ansökningsavgift i rätt tid. Mark- och 

miljödomstolen har således genom beslutet den 3 oktober 2014 felaktigt avvisat 

hans talan. Beslutet ska därför undanröjas och målet återförvisas till mark- och 

miljödomstolen för handläggning och prövning.  

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast 2014-12-02 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulla Bergendal, Vibeke Sylten och Malin Wik, 

referent, samt tekniska rådet Tommy Åström (deltar inte i beslutet om 

prövningstillstånd). Föredragande har varit hovrättsfiskalen Sophie Lidholm. 
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NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
PROTOKOLL 

2014-10-03 

Handläggning i 

Nacka Strand 

Aktbilaga 

Mål nr 

F 4769-14 

Dok.Id 385253 

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 

Handläggning i parternas utevaro 

RÄTTEN 

rådmannen Åke Söderlind, tillika protokollförare 

KÄRANDE 

J Ö 

SVARANDE 

Södergårdens samfällighetsförening 

SAKEN 

Klander av stämmobeslut; nu fråga om avvisande  

_____________ 

Sedan J Ö väckt talan i målet har han förelagts att betala föreskriven 

ansökningsavgift, 2.800 kr, senast inom tio dagar från delgivning av föreläggandet 

vid äventyr att hans ansökan om stämning annars kan komma att avvisas.  

J Ö delgavs föreläggandet genom att han bekräftade mottagandet av det den 18 

september 2014 per telefon. Sista dagen för betalning av avgiften var alltså – med 

hänsyn till mellankommande helg – den 29 september. Den dagen erlades för målet 

till domstolens plusgirokonto ett belopp om 900 kr.  Det har därefter inte inkommit 

ytterligare någon betalning.  

J Ö har inte betalat föreskriven ansökningsavgift inom förelagd tid. Hans 

ansökan ska därför avvisas.  

SLUTLIGT BESLUT 

Käromålet avvisas. 

Åke Söderlind 

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 428) 

Överklagande senast den 24 oktober 2014 
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