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NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
Box 1104
131 26 Nacka Strand

Överklagan av Mark- och miljödomstolens delbeslut i ärende nr M 3606-15,
Överklagan angående anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall, tillfällig
återvinningscentral, på fastigheterna Bo 1:212 och Bo 1:608, Nacka kommun.
Föreningens överklagan gäller Mark- och miljödomstolens avvisning av vårt yrkande om inhibition i
överklagande för Bo 1:212 och Bo 1:608 Boovägen/Morkullsvägen, anmälan om miljöfarlig verksamhet,
mellanlagring av avfall, tillfällig återvinningscentral, beslut taget i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,
Nacka kommun den 12 november 2014, § 304.
Klagande
Boo Miljö- och Naturvänner, c/o Kerstin Lundén, Liljekonvaljens väg 29, 132 45 Saltsjö-Boo.
Yrkande
Boo Miljö- och Naturvänner yrkar på att Mark- och miljödomstolen upphäver delbeslutet att avvisa vårt
yrkande om inhibition i avvaktan på slutligt beslut angående överklagad miljöanmälan.
Grunder
Vi finner det märkligt att Mark- och miljödomstolen avvisar föreningens yrkande om inhibition innan
överklagandet av miljöanmälan i sin helhet handlagts och beslut meddelats. Mark- och miljödomstolen
har själva vid tidigare handläggning, när ärendet låg hos Länsstyrelsen, tillstyrkt vårt yrkande.
Länsstyrelsen lyfte då ut yrkandet om inhibition som ett delbeslut och avvisade det. Föreningen
överklagade till Mark- och miljödomstolen och domstolen bedömde att vi hade rätt och återvisade till
Länsstyrelsen. Ingenting har i sak ändrats och vi ställer oss nu mycket frågande till Mark- och
miljödomstolens delbeslut.
Anledningen till att föreningen yrkade på inhibition var framför allt, att skog med höga naturvärden inte
skulle kunna fällas på den föreslagna platsen för Boo Återvinningscentral, innan slutlig prövning
meddelats. Avvisad inhibition innebär risk för att skog med höga naturvärden kan fällas. Med fälld skog
utplånas naturvärdena och då faller ett av huvudargumenten till att annan bättre plats bör väljas för
placering av den tillfälliga återvinningscentralen. Att så kan bli fallet, att under pågående beslutsprocess
skog fälls och argument undanröjs, som totalt förändrar beslutsunderlaget, har vi sett i andra liknande fall.
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