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RÄTTEN
Tingsfiskalen Charlotte Jansson
PROTOKOLLFÖRARE
Beredningsjuristen Linda Bellucci Feijen
KLAGANDE
Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg
c/o Florian Reitmann
Uddvägen 12
131 55 Nacka
MOTPARTER
1. Råsta Projektutveckling AB
Pyramidvägen 2 D
169 56 Solna
2. Stadsbyggnadsnämnden i Solna stad
171 86 Solna
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2013-10-31, diarienr 5051-33524-2013
SAKEN
Tidsbegränsat strandskyddsdispens för fastigheten Solna Järva 4:17; nu fråga om
undanröjande och avskrivning
___________________
Den 18 september 2013 beslutade Stadsbyggnadsnämnden i Solna stad (nämnden),
efter ansökan av Råsta Projektutveckling AB (bolaget), att meddela tidsbegränsad
dispens från strandskydd till och med den 31 december 2015 för taxiremote på
fastigheten Järva 4:17.

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg (föreningen) överklagade nämndens
beslut till Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsen) som avslog överklagandet.
Föreningen har därefter fullföljt sin talan till mark- och miljödomstolen.

Under målets handläggning här har bolaget återkallat sin ansökan om tidsbegränsad
strandskyddsdispens för taxiremote på fastigheten Solna Järva 4:17. Föreningen har
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inte haft någon erinran mot att nämndens beslut undanröjs och målet avskrivs från
vidare handläggning.

Mark- och miljödomstolen meddelar följande

BESLUT

Med ändring av länsstyrelsens beslut undanröjer mark-och miljödomstolen
Stadsbyggnadsnämndens i Solna stads beslut den 18 september 2013 (§ 93,
SBN/2013:842) och avskriver målet från vidare handläggning.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV430)
Överklagande senast den 5 mars 2014. Prövningstillstånd krävs.

Linda Bellucci Feijen

Protokollet uppvisat/
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Bilaga 1

Bilaga

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – SLUTLIGT BESLUT I MÅL
SOM HAR ÖVERKLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens beslut ska göra detta skriftligen. Skrivelsen
ska skickas eller lämnas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet prövas av Mark- och
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från beslutets
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i beslutet.

2. den ändring av mark- och miljödomstolens beslut
som klaganden vill få till stånd,

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:

3. grunderna (skälen) för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att
prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det
slut som mark- och miljödomstolen har kommit
till,

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att
bedöma riktigheten av det slut som mark- och
miljödomstolen har kommit till,

Till överklagandet ska bifogas lika många kopior
av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har
inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior,
framställs de kopior som behövs på klagandens
bekostnad.

3. det är av vikt för ledning av rätts-tillämpningen att
överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
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1. det beslut som överklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn samt datum för
beslutet och målnummer,

Om prövningstillstånd inte meddelas står markoch miljödomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör
meddelas.

Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och miljödomstolen. Adress och telefonnummer finns på
första sidan av beslutet.
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