
 

SVEA HOVRÄTT 

Rotel 0601 
Mark- och miljööverdomstolen 

FÖRELÄGGANDE 

2020-02-18 

 

Aktbilaga 59 

 

Mål nr. 

M 13523-19 

 

060105 

 Anges vid kontakt med domstolen 
 

 
Dok.Id 1574399 

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 

 

  
Klintetraktens Framtid 

 

 

 

 

Naturskyddsföreningen Gotland m.fl. ./. SMA Mineral AB et. v.v. 

angående tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde 

stenbrott, Klintehamn, Gotland 

_________________________________________________________________________ 

 

OBS. Påminnelse! 

 

Ni har överklagat ovanstående avgörande. Fråga har uppkommit om er förening är sakägare i 

målet. 

 

Överklagbara domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt miljöbalken får 

överklagas av en ideell förening eller en annan juridisk person som 

 

1. Har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, 

2. Inte är vinstdrivande, 

3. Har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och 

4. Har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd. 

 

Mark- och miljööverdomstolen förelägger er att svara på följande frågor samt ge in angivna 

handlingar. 

 

1. Ni ska ge in föreningens stadgar samt kopia på årsstämmoprotokoll där styrelsemedlemmar 

och firmatecknare ska framgå. 

 

2. Den som företräder föreningen ska vidare ge in behörighetshandlingar, i form av exempelvis 

fullmakt underskriven av behöriga firmatecknare. 

 

3. Ni ska ange hur länge föreningen har funnits och antalet medlemmar. 

 

Er komplettering ska ha kommit in till Mark- och miljööverdomstolen senast den 3 mars 2020. 

 

Om inte detta sker kan Mark- och miljööverdomstolen avvisa ert överklagande, vilket innebär att 

Mark- och miljööverdomstolen inte kommer att pröva er sak. Alternativt kan Mark- och 

miljööverdomstolen komma att avgöra målet ändå.  

 

 

 



SVEA HOVRÄTT M 13523-19 

Rotel 0601  

 

 

  

Mark- och miljööverdomstolen tar gärna emot inlagor som inte är alltför omfattande via  

e-post. Om du inte begär annat kommer vidare kontakt med dig i målet att ske via e-post och på 

den e-postadress som du senast använt till hovrätten. 

 

  

 

 

 

 

 

Matilda Laine 

Telefon 08-561 675 50 

 

 

 

 

 


