
 

NACKA TINGSRÄTT 

 

 MEDDELANDE  
om delgivning 
2020-10-06 

 Mål/Ärende M 3082-20 

Avdelning 4 

 
 

 Besöksadress Postadress Telefon Fax  Öppettider 
 Sicklastråket 1 Box 69 08-561 656 40  måndag–fredag 

 Webbplats 
131 07 Nacka  

E-post 
08:00–16:30 

 www.nackatingsratt.domstol.se mmd.nacka.avdelning4@dom.se 
 

 Nacka Miljövårdsråd 
 
 

Bekräfta delgivningen 

Domstolen behöver få veta att ni tagit emot handlingarna i detta meddelande. 

Bekräfta så fort som möjligt 

Ni kan välja att bekräfta mottagandet på något av följande sätt. 

  •  Svara på detta e-postmeddelande och uppge samma uppgifter som i formuläret nedan. 
  •  Ring till domstolen på 08-561 656 40. 
  •  Skriv ut formuläret, fyll i det och skicka tillbaka det till domstolen. 

Observera: Den som bekräftar delgivning för en juridisk person ska ha rätt att ta emot 
delgivning för denna (se 12–15 §§ delgivningslagen). 
Om inte domstolen får veta att ni tagit emot handlingarna, kan domstolen behöva delge er dem 
till exempel genom en stämningsman. 
 

Jag har tagit emot följande handling: 

 

Kallelse MMD, 2020-11-02, Dok.Id 663114 i mål/ärende nr M 3082-20 

 

  

Datum    

 

 

 
Namnteckning  Telefonnummer, mobil 

 
  

Namnförtydligande   Telefonnummer, arbete/annat 

 
Ny e-postadress 

 
Ny postadress 

 

*14375X20922096DK* 
 

Delg nr 14375X20922096DK  
 



 

NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 

 
KALLELSE 
2020-10-06 

 Aktbilaga 39 

Mål nr.  M 3082-20 

Avdelning 4 
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  Sida 1 (av 2) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sicklastråket 1 måndag–fredag Box 69 mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

Telefon 08:00–16:30 131 07 Nacka  Webbplats 

08-561 656 40 www.nackatingsratt.domstol.se 
 

 Nacka Miljövårdsråd 

 

 

 
 

 
Parter: Nacka Kommun 
Målet gäller: förlängning av arbetstid för vattenverksamhet enligt 24 kap. 2 § andra stycket 
miljöbalken på fastigheten Skogsö 2:45 i Nacka kommun 
 

 
Ni kallas till huvudförhandling: 
 

 

Tid: 
 

Måndag den 2 november 2020 kl. 13:00 

Adress: Salen är preliminär, se infotavla, Sicklastråket 1, Nacka 

Lokal: Sal  3 

 
Ni ska närvara genom behörig ställföreträdare eller genom ombud med fullmakt. 
  
Gör ni inte det, kan målet/ärendet komma att avgöras (på befintligt material). 
 
Om ni inte kan komma – kontakta genast domstolen. Kallelsen gäller alltid till dess 
domstolen meddelar något annat. 
 
 
 
Säkerhetskontroll av besökare 
För att domstolens lokaler ska vara säkra och trygga får besökare gå igenom en 
säkerhetskontroll vid entrén. Kontrollen liknar den på flygplatser, bland annat söker 
personalen igenom väskor efter otillåtna föremål. Kom i god tid till domstolen - det kan 
bildas kö om flera förhandlingar börjar samtidigt. 
  
Viktig information med anledning av Coronapandemin 
Den som har vissa symtom ska i nuläget inte besöka domstolen. Symtomen är hosta, feber, 
andningsbesvär, snuva/nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Det 
gäller även vid lindriga symtom och även om du inte själv misstänker Covid-19. 
 
Kontakta domstolen om du har symtom när det är två dagar kvar till förhandlingen. 
Kallelsen gäller till dess annat meddelats. Du kan läsa mer om Covid-19 på www.1177.se. 
  
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter


NACKA TINGSRÄTT Mål M 3082-20 

 
 
 

Dok.Id 663114 Sida 2 (av 2) 

 

 

Har ni frågor? 

På följande sidor finns viktig information. Kontakta oss gärna vid frågor – ni når oss enklast 
per telefon 08-561 656 40. 
 
 
Ann-Britt Storhannus 
 
 
 
 
 
 

Upplysningar — för dig som är kallad som part 

Bekräfta att du tagit emot kallelsen 

Har du tillsammans med kallelsen fått en uppmaning att bekräfta delgivningen? 

Då är det viktigt att du gör det så snart som möjligt. 

Meddela detta före förhandlingen 

Behöver du tolk, har du en funktionsnedsättning, eller finns det något annat 

som domstolen behöver känna till i förväg? Kontakta oss då snarast möjligt. 

Det krävs giltiga skäl för frånvaro 

Det är svårt att hitta tider för förhandlingar som passar alla som berörs. Därför 

är det viktigt att domstolen kan hålla förhandlingen som planerat. 

Giltiga skäl för frånvaro kan vara 

1.  sjukdom (läkarintyg krävs som regel), 

2.  avbrott i allmänna kommunikationer, 

3.  något annat som du inte borde ha räknat med, eller 

4.  någon annan anledning som domstolen godtar. 

Arbete eller semester godtas oftast inte. 

Det kan också vara ett giltigt skäl om ditt ombud har fått förhinder som godtas 

av domstolen, och ingen annan kan komma i ombudets ställe. 

Observera att kallelsen alltid gäller till dess domstolen meddelar något annat. 

Om du inte kan komma – kontakta oss genast.  

Vill du veta mer? 

Läs gärna mer på www.nackatingsratt.domstol.se. Du kan också kontakta oss 

per telefon eller e-post. 

Om du behöver rättslig hjälp i tvisten bör du kontakta en advokat eller annan 

jurist. Domstolen får inte lämna juridisk rådgivning. 

 

 


