
    

 

NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2016-07-20 

meddelad i 

Nacka Strand 

Mål nr M 1698-16 

 

  

  
 

 

Dok.Id 460979 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1104 

131 26 Nacka Strand 

Augustendalsvägen 

20 

08-561 656 40  08-561 657 99 måndag – fredag 

08:00-16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

KÄRANDE 

1. Gull-Mari Eriksson,  

Krogstaborg 

Norrsunda Krogsta 312 

195 95 Rosersberg 

   

2. STIG-GUNNAR Eriksson,  

Krogstaborg 

Norrsunda Krogsta 312 

195 95 Rosersberg 

  

Ombud för båda: Josef Nordlund och Christer Södereng 

c/o Miljöbyrån Stockholm AB 

Solnavägen 4 

113 65 Stockholm 

  

SVARANDE 

1. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad 

115 77 Stockholm 

  

2. Brista Spårterminal AB 

115 77 Stockholm 

  

3. Fortifikationsverket 

631 89 Eskilstuna 

  

4. Kilen 58 Strängnäs AB 

Box 554 

645 25 Strängnäs 

  

5. Kilen 59 Strängnäs AB 

Box 554 

645 25 Strängnäs 

  

6. Kilen 60 Strängnäs AB 

Box 554 

645 25 Strängnäs 

  

7. Krogsta fastighets AB 

Box 554 

645 25 Strängnäs 
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8. CHRISTIAN Carl Curt Richard Rinman,  

Södra Flygeln 

Vallstanäs 103 

195 95 Rosersberg 

  

9. Rosersbergs Exploaterings AB 

Box 554 

645 25 Strängnäs 

  

10. Sigtuna kommun 

195 85 Märsta 

  

11. Specialfastigheter Sverige AB 

Box 632 

581 07 Linköping 

  

12. Statens Fastighetsverk 

Box 2263 

103 16 Stockholm 

  

SAKEN 

Upphörande av torrläggningsföretaget Krogsta-Wiggeby från 1938   

 
Avrinningsområde: 129/61 

AnläggningsID: 43597 

Koordinater (SWEREF99): E: 661820 N: 6609212 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen godkänner överenskommelsen om upphörande av 

Krogsta-Wiggeby torrläggningsföretag år 1938. Torrläggningsföretaget är därmed 

upplöst.  

_____________ 
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YRKANDEN M.M. 

Stig-Gunnar Eriksson och Gull-Marie Eriksson har begärt att mark- och 

miljödomstolen ska godkänna ingiven överenskommelse om upphörande av 

Krogsta-Wiggeby torrläggningsföretag, se bilaga 1. 

 

Samtliga svaranden har medgett Stig-Gunnar Erikssons och Gull-Marie Erikssons 

begäran.  

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har handlagt målet som ett stämningsmål (21 kap. 1 a § 

andra stycket miljöbalken).  

 

Mark- och miljödomstolen kan konstatera att det finns förutsättningar att godkänna 

den aktuella överenskommelsen om upphörande av torrläggningsföretaget. Stig-

Gunnar Erikssons och Gull-Marie Erikssons talan ska därför bifallas.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 425) 

Överklagande senast den 10 augusti 2016.  

 

 

Johan Rosén   Ingrid Johansson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Johan Rosén, ordförande, och 

tekniska rådet Ingrid Johansson. 
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www.domstol.se  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR  

– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS 

Den som vill överklaga mark- och miljödomsto-
lens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen 
ska skickas eller lämnas till mark- och miljö-
domstolen. Överklagandet prövas av Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.  

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angi-
ven på sista sidan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. anslut-
ningsöverklagande) även om den vanliga tiden 
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska 
också i detta fall skickas eller lämnas till mark- 
och miljödomstolen och det måste ha kommit in 
till mark- och miljödomstolen inom en vecka 
från den i domen angivna sista dagen för överkla-
gande. Om det första överklagandet återkallas el-
ler förfaller kan inte heller anslutningsöverklagan-
det prövas.  

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

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

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

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överkla-
gandet. 

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

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av mark- 
och miljödomstolens namn samt datum för do-
men och målnummer, 

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

3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket 
avseende mark- och miljödomstolens domskäl en-
ligt klagandens mening är oriktiga,  

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. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas 
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram 
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till 
omständigheten eller beviset inte åberopats i 
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i Mark- och miljööverdomstolen. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

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 mil-
jödomstolen. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan av domen. 

Bilaga 2


