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SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060206 

PROTOKOLL 
2021-01-18 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 19 
Mål nr M 1435-20 

Dok.Id 1668430 
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 Henrik Löv, Christina Ericson och Li Brismo samt tf. hovrättsassessorn 
Hannah Grahn, referent  

FÖREDRAGANDE   
Föredraganden Lina Vogel 

PROTOKOLLFÖRARE 
Referenten 

PARTER 

Klagande 
CJ 

Motpart 
Kalmarsundsregionens Renhållare 

SAKEN 
Avvisning 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2020-01-17 i mål nr 
M 2048-19 
_______________ 

Målet föredras och följande antecknas. 

CJ har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska undanröja mark- och 

miljödomstolens beslut och återförvisa målet dit för ny prövning.  

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har motsatt sig ändring av mark- och 

miljödomstolens beslut. 
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SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL M 1435-20 
Mark- och miljööverdomstolen 

CJ har till stöd för sin talan hänvisat till det som tidigare anförts i mark- och 

miljödomstolen med i huvudsak följande tillägg: Beslutet från den 

6 augusti 2018 som han överklagade var förenat med en besvärshänvisning. Han håller 

inte med mark- och miljödomstolens bedömning att beslutet inte kan överklagas. 

KSRR har hänvisat till det som tidigare anförts med i huvudsak följande tillägg: Det 

har inte framkommit någon ny information som föranleder KSRR att ändra sitt tidigare 

ställningstagande. 

Mark- och miljööverdomstolen fattar följande 

BESLUT (att meddelas 2021-02-08) 

Med undanröjande av mark- och miljödomstolens beslut och länsstyrelsens beslut 

återförvisar Mark- och miljööverdomstolen målet till länsstyrelsen för fortsatt 

behandling.  

Skälen för beslutet 

Av underinstansernas avgöranden framgår inte tydligt vilket beslut som har 

överprövats. CJ har efter föreläggande i Mark- och miljööverdomstolen klargjort att 

det beslut han har överklagat är KSRR:s beslut den 6 augusti 2018 i vilket CJs krav 

om återbetalning avvisats. Han har även gett in kopia av beslutet. Det är även 

nämnda beslut han har angett i överklagandet till länsstyrelsen. Av utredningen i 

målet framgår att varken mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen har haft 

tillgång till det beslutet och de har inte heller överprövat beslutet. Målet ska därför 

återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.  

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas.  

Hannah Grahn  

Protokollet uppvisat/ 


