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PARTER 
 
Kärande 
Ekerövatten AB, 556956-2936 
Sågvägen 2 
184 86 Åkersberga 
  
Ombud: Advokat Rita Lord 
Lords Advokatfirma AB 
Sandavägen 51 
645 93 Strängnäs 
  
Svarande 
Bengt Nordgren, 19500319-0294 
Skå Kyrkväg 20 
179 75 Skå 
 
SAKEN 
Fordran  
 
_____________ 
 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen förpliktar Bengt Nordgren att till Ekerövatten AB utge  

 

-  257 232 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från förfallodagen 8 juli 2018 tills   

    betalning sker.  

 

-  2 800 kr avseende ansökningsavgift. 

_____________ 
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YRKANDEN M.M. 

Ekerövatten AB, såsom huvudman för den allmänna va-anläggningen i Ekerö 

kommun, har yrkat att fastighetsägaren till fastigheten Skå-Väsby 1:5 i Ekerö 

kommun Bengt Nordgren, förpliktas utge debiterat belopp 257 232 kr (inkl moms) 

med fakturanr 9109855 jämte ränta enligt 6 § räntelagen från förfallodagen 8 juli 

2018 tills betalning sker. 

 

Ekerövatten har även yrkat ersättning för erlagd ansökningsavgift till mark- och 

miljödomstolen med 2 800 kr. 

 

Bengt Nordgren har bestritt yrkandet. Han har i andra hand yrkat nedsättning med 

det fakturerade beloppet till 121 133 kr.  

 

Ekerövatten har som grund och omständigheter uppgett i huvudsak följande. 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) blir en fastighetsägare 

avgiftsskyldig när fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för den allmänna 

va-anläggningen, har behov av va och va-behovet inte kan lösas bättre på annat sätt 

samt fått en förbindelsepunkt ordnad och dess läge meddelad. Själva behovs-

prövningen grundar sig på en objektiv bedömning, inte på fastighetsägarens egen 

uppfattning. I regel anses en bebyggd fastighet alltid ha behov av va-tjänst i någon 

form. När det gäller bedömningen om fastigheten kan lösa sitt spillvattenbehov 

bättre på annat sätt än genom den allmänna va-anläggningen visar gällande praxis i 

va-mål hittills att en enskild avloppsanordning vanligtvis inte bedöms vara ett bättre 

tekniskt och sanitärt alternativ än vad det allmänna erbjuder. Denna fördels-

bedömning görs på längre sikt. Avgiftsskyldighet för anläggningsavgiften inträder 

enligt den va-taxa som gäller vid tidpunkten för förbindelsepunktens meddelande. 

Det kan konstateras att LAV inte reglerar något om fastighetsägares anslutnings-

skyldighet, utan endast om avgiftsskyldighet. Avgiftsskyldigheten för anläggnings-

avgift och fast del i brukningsavgiften inträder oavsett om fastigheten faktiskt 

ansluts eller inte till den allmänna va-tjänsten. LAV skiljer heller inte på fritids-

boende och permanentboende på fastighet när det gäller fastighetens behov av va-

tjänster och avgiftsskyldighet. Båda användningssätten av en fastighet anses ha lika 
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stort behov. Fastighetsägaren Bengt Nordgren äger fastigheten Skå-Väsby 1:5 i 

Ekerö kommun för vilken föreligger skyldighet att betala va-avgift enligt 

kommunens va-taxa. Tillämplig va-taxa i Ekerö kommun har bifogats. Fastigheten 

ligger inom verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen i Ekerö 

kommun. Kommunfullmäktige i Ekerö kommun beslutade den 7 november 2017 

verksamhetsområde enligt 6 § LAV. Beslutet har därefter vunnit laga kraft. 

Fastighetsägaren har bestritt fakturan på anläggningsavgift för dricksvatten och 

spillvatten och därmed inte betalat något. Som grund för fastighetsägarens  

bestridande har Ekerövatten uppfattat att fastighetsägaren anser att kommun-

fullmäktige i Ekerö kommuns beslut om verksamhetsområde enligt 6 § LAV varit 

felaktigt och lagstridigt och därmed en nullitet. Ekerövatten har anfört att denna 

grund för bestridande inte är juridiskt hållbar eftersom kommunfullmäktige beslut 

om verksamhetsområde enligt 6 § LAV har vunnit laga kraft. Ett överklagande av 

beslutet skulle ha gjorts i särskild ordning år 2017 såsom laglighetsprövning till 

förvaltningsdomstolen. Ekerövatten anser att  fastighetsägaren är korrekt debiterad i 

enlighet med va-taxan i Ekerö kommun. Faktura på anläggningsavgift för 

dricksvatten och spillvatten om 257 232 kr inkl. moms (faktnr 9109855) för 

fastighet Skå-Väsby i Ekerö kommun har stöd i va-taxans punkt 5.1. Avgiftsuttaget 

följer principen om skälighet och rättvisa enligt 31 § LAV. Avgiftsuttaget strider 

heller inte mot självkostnadsprincipen med ramen nödvändiga kostnader i 30 § 

LAV. Fastighetsägarens avgiftsskyldighet regleras i 24-25 §§ LAV. Förbindelse-

punkten för vatten och spillvatten är meddelad fastighetsägaren den 15 mars 2018. 

Ekerövatten har vidhållit sitt yrkande om dröjsmålsränta med stöd av 6 § räntelagen 

i enlighet med stämningsansökan daterad 25 maj 2020. Fastighetsägarens 

uppfattning om att Ekerövatten har dröjt med att väcka talan i mark- och 

miljödomstolen förändrar inte detta. Ekerövatten har vidhållit sitt yrkande om 

ersättning för erlagd ansökningsavgift i enlighet med stämningsansökan. Även om 

grundregeln om att varje part bär sina egna kostnader i va-mål blir förlorande part 

betalningsskyldig för ansökningsavgift när yrkande om detta framförts av vinnande 

part enligt 56 b § LAV. När det gäller fråga om avgiftsbefrielse från va-avgift har 

fastighetsägaren att visa att fastighetens va-behov löses bättre med enskild va-

anordning än genom den allmänna va-anläggningen. Bevisbördan för detta ligger 
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således på fastighetsägaren. Ekerövatten konstaterar att fastighetsägaren inte försökt 

att uppfylla denna bevisbörda för att uppnå avgiftsbefrielse från den allmänna va-

anläggningen. Därmed står Ekerövattens uppfattning om fastighetsägarens 

avgiftsskyldighet för fakturerad anläggningsavgift fast i enlighet med 

stämningsansökan. Ekerövatten bestrider fastighetsägarens yrkande om reduktion 

på det sätt som framförts. Det finns inget juridiskt stöd för fastighetsägarens 

framförda grund för kravet på reduktion. Ekerövatten har skyldighet att fakturera 

anläggningsavgift i enlighet med tillämplig va-taxa och har varken rättighet eller 

skyldighet att göra avsteg från detta. Det datum som anges på skrivelsen, 2015-11-

21, är felaktigt och har av misstag följt med skrivelsen per automatik. Detta datum 

är tidpunkten för när själva dokumentmallen skapades och har inget med själva 

datumet för meddelandet om förbindelsepunktens läge att göra. Vid tidpunkten 

2015 var det heller inte juridiskt möjligt att meddela förbindelsepunktens läge till 

fastighetsägaren eftersom förbindelsepunkten inte var ordnad och fastigheten heller 

inte låg inom verksamhetsområdet förrän den 7 november 2017. Förbindelsepunkt 

för vatten och spillvatten är formellt meddelad till fastighetsägaren den 15 mars 

2018 även om skrivelsen har fått ett felaktigt datum.  

 

Ekerövatten har åberopat viss skriftlig bevisning. 

 

Bengt Nordgren har i huvudsak anfört följande. Kommunens bakomliggande 

beslut att inrätta verksamhetsområde har inte kommunicerats eller handlagts i 

enlighet med den proportionalitetsprincip som stipuleras i 5 § förvaltningslagen. 

Kommunen har inte heller bistått honom med hjälp enligt 6 § förvaltningslagen eller 

låtit honom ta del av material i ärendet enligt 10 § förvaltningslagen. Kommunfull-

mäktige har inte heller godkänt utvidgningen av verksamhetsområdet. Han har 

vidare en väl fungerande anläggning för både dricksvatten (Väsby Gårds gamla 

gårdsbrunn) samt avloppsanläggning bestående av en modern och av kommunen 

godkänd infiltrationsanläggning. Hans fastighet ligger mitt i ett jordbrukslandskap 

och långt ifrån något vattendrag. Området har klass-1 bedömning, dvs. minst risk 

för skada av grundvattentillgång vid utsläpp med hänsyn tagen till infiltrations-

benägenhet och grundvattentillgångens viktighet. Dessutom så är de få grann-
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tomterna stora vilket innebär att risken för eventuell kontaminering av deras 

brunnar är obefintlig. Hans utsläpp av fosfor kan röra sig om några hundratal gram 

per år, vilket effektivt binds i marken genom retention. Detta betyder att han inte 

har någon påverkan enligt miljöbalken 9 kap. 7 §, vilken stadgar "avloppsvatten 

skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för 

människors hälsa eller den lokala miljön inte uppkommer". Hans anläggning skapar 

inga olägenheter varför det inte finns något behov av att ansluta den till det 

kommunala VA-nätet. Han bestrider att det är han som har bevisbördan för att hans 

anläggning är lika bra som den allmänna va-anläggningen. Eftersom han inte kunnat 

följa sitt ärende föreligger ingen betalningsskyldighet. Kravet på dröjsmålsränta är 

orimligt för perioden från hans bestridande, 2018, av fakturan om 257 232 kr till 

dess dom är avkunnad. Det är inte hans fel att Roslagsvatten har dröjt med att väcka 

talan. Kravet på ansökningsavgift om 2 800 kr ska ogillas då parterna ska stå för 

sina egna kostnader enligt lag. Angående aktbilaga "anläggningsavgift VA i 

Ekerö/beräkningsunderlag" har han i andra hand framställt krav på reduktion eller 

hel nedsättning av kostnader för vattentjänster som inte kommer att byggas ut. När 

det gäller avgift för uppsättning av servis på 71 791 kr har han yrkat nedsättning till 

0 kr då det inte föreligger något behov av anslutning till VA-nätet för hans fastighet 

eftersom det inte är visat att påkoppling av miljöskäl finns. När det gäller avgift 

baserad på tomtstorlek 128 616 kr har han yrkat nedsättning med 50 %, eller 64 308 

kr av följande skäl. När grävningen av ledningsnätet var igång 2017 (innan beslut 

om verksamhetsområde) föreslog han en alternativ ledningsdragning för hans och 

grannens fastighet Skå Väsby 1:7. Resultatet blev en betydande besparing för 

Roslagsvatten eftersom deras serviser hamnade på "samma uppfart". Enligt 

skälighetsprincipen har han yrkat nedsättning med 50%. Tillsammans blir denna 

nedsättning av betalningskravet 136 099 kr som ska dras från fakturan återstår 121 

133 kr som han ansett skäligt belopp att betala om han förlorar målet. Han har även 

invänt att Ekerövatten påstår att "meddelande om förbindelsepunkt för vatten och 

spillvatten" är daterad den 21 november 2015. Motparten påstår att avgifts-

skyldighet inträder efter meddelande om förbindelsepunkt. Om datumuppgiften 

ligger till grund för faktureringen ska talan ogillas.  
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DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen avgör, med stöd av 42 kap. 18 § 1 st. 5 rättegångsbalken, 

målet utan huvudförhandling. Med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad 

är det tillräckligt att rätten består av ordföranden och tekniskt råd, se 2 kap. 4 § 

lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. 

 

När det gäller ramen för mark- och miljödomstolens prövning anmärker domstolen 

att prövningen i detta mål enbart gäller frågan om Bengt Nordgrens avgifts-

skyldighet. Huruvida kommunenfullmäktiges bakomliggande beslut varit formellt 

korrekta kan inte prövas inom ramen för detta mål. Sådana frågor prövas i annan 

ordning.  

 

Enligt 24 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska en 

fastighetsägare betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten finns 

inom va-anläggningens verksamhetsområde och med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Enligt 25 § vattentjänstlagen ska en avgift enligt 24 § avse 

vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom en förbindelsepunkt, från det att 

huvudmannen har ordnat förbindelsepunkten och informerat fastighetsägaren om 

förbindelsepunktens läge. 

 

Av 34 § vattentjänstlagen följer att avgiften dessutom måste ha stöd i kommunens 

taxa för att avgiftsskyldighet ska föreligga. 

 

Utgångspunkten för bedömningen är att den aktuella fastigheten ligger inom den 

kommunala va-anläggningens verksamhetsområde. Huvudmannen för va- 

anläggningen har bevisbördan för att fastigheten har behov av avloppsanläggning. 

Fastighetsägaren har dock bevisbördan för att de enskilda lösningarna bättre 

tillgodoser behovet av omhändertagande av spillvatten än att låta koppla in detta på 

den allmänna avloppsledningen. 

  

Frågan om behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt än genom en allmän va- 
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anläggning ska bedömas på objektiva grunder och med utgångspunkt i fastighetens 

användningsmöjligheter på sikt. Fastighetsägarens egen uppfattning tillmäts ingen 

självständig betydelse. Trots att det är en individuell prövning måste hänsyn tas till 

den omgivande bebyggelsen och områdets karaktär i övrigt. Om förhållandena i 

bebyggelseområdet i stort kräver en kollektiv lösning av va-frågan, har detta redan i 

sig ansetts innebära en stark presumtion för att andra lösningar inte heller är bättre i 

det enskilda fallet.  

 

Bengt Nordgrens fastighet ligger inom va-anläggningens verksamhetsområde. För 

att Bengt Nordgren ska undgå avgiftsskyldighet måste han kunna bevisa att detta 

behov bättre kan tillgodoses på annat sätt än genom den kommunala va-

anläggningen. 

 

Bengt Nordgren har uppgett att han en väl fungerande anläggning för både 

dricksvatten samt avloppsanläggning bestående i en modern och av kommunen 

godkänd infiltrationsanläggning. Hans anläggning skapar inga olägenheter varför 

det inte finns något behov av att ansluta den till det kommunala va-nätet. Någon 

utredning till stöd för att befintlig lösning är bättre än den allmänna har inte 

åberopats i målet.  

 

Mark- och miljödomstolen finner att Bengt Nordgren inte lyckats visa att den 

befintliga anläggningen tillgodoser fastighetens behov av vattentjänster på ett bättre 

sätt än genom allmän va-anläggning. Med hänsyn till det anförda och då bolaget har 

upprättat och anvisat förbindelsepunkt är Bengt Nordgren avgiftsskyldig för den 

aktuella vattentjänsten. Det av bolaget fakturerade beloppet för anläggningsavgiften 

har stöd i den taxa som gäller för allmänna vattentjänster i Ekerö kommun. Bengt 

Nordgren är därför avgiftsskyldig för va-avgift.  

 

Bengt Nordgren har gjort invändningar om beräkningen av beloppet och begärt att 

det ska jämkas. Som skäl för jämkning har han uppgett dels att det inte föreligger 

behov av anslutning till va-nätet för hans del, dels att han föreslagit en lednings-



  Sid 8 
NACKA TINGSRÄTT DOM  M 3810-20 
Mark- och miljödomstolen  

 
 
dragning som besparat Roslagsvatten betydande belopp. Domstolen finner att 

beloppet är skäligt och att det saknas grund jämkning.   

 

Datumangivelsen den 21 november 2015 om förbindelsepunkt är uppenbart 

felaktig, vilket Roslagsvatten fört bevisning om. Invändningen påverkar inte 

bedömningen i målet.  

 

Sammanfattningsvis ska Bengt Nordgren betala det av kommunen yrkade 

kapitalbeloppet jämte ränta. Dröjsmålsräntan följer av räntelagen (1975:635). 

 

Bolaget har begärt ersättning för ansökningsavgifter om totalt 2 800 kr. Tappande 

part i ett mål ska enligt 56 b § andra stycket lagen LAV jämfört med 18 kap. 1 och 8 

§§ rättegångsbalken (1942:740) ersätta motparten för sådan avgift. Bengt Nordgren 

ska därför åläggas att betala ersättning till kommunen för erlagd ansökningsavgift.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-01) 

Överklagande senast den 3 november 2020. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

Peter Winge    Ola Lindstrand 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Peter Winge och tekniska rådet Ola 

Lindstrand. 
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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