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”Ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör till allmänt åtal har förövats”. 

JAG ANFÖR TLL MIN POLISANMÄLAN   

Regeringsformen 12 kap., "Förvaltningen", §10  
Finner ett offentligt organ [11kap.= domstol] att en föreskrift står i strid med en 
bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.  
 
Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid 
föreskriftens tillkomst. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas 
att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).  

 

JAG DELAR INTE ÅKLAGARMYNDIGHETENS UPPFATTNING OM ATT BROTT SOM 

HÖR TILL ALLMÄNT ÅTAL INTE HAR FÖRÖVATS. 
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1. ”Rättssäkerhet” 

 

Någon entydig definition finns inte, men allmänt brukar begreppet betyda att ett land 
har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren 
har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att inte åtalas eller 
dömas utan tillräcklig bevisning, att inte dömas utan att det finns stöd i lag för det och 
att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat 
sätt. 

Rättssäkerheten, moralen och "socialsäkerheten” 

 

”FÖRUTSEBAR OCH RÄTTSSÄKER” ”LAG”  

 

Nürnberglagarna kallas den anti-judiska lagstiftning som antogs på partidagarna i 
Nürnberg den 15 september 1935.  

 

"Tyska judar under *Hitlers välde kunde lätt förutse att de skulle komma att förföljas, 
men det vore absurt att kalla en sådan förutsebarhet för rättssäkerhet"' 

A Peczenik  

 

Enligt tilläggen så hade judar inte längre rösträtt och kunde inte ha 
offentliga ämbeten eller vara statstjänstemän och Judens äganderätt beskars.                            

Efter politiska påtryckningar ifrån Sverige 1938 så införde Tyskland J i passen.  

 

Sveriges Miljöbalk (1998:808) (MB) är: 

Miljö-Hitler-Fosfor-Ras-Lagen. 

Miljöbalklagens konstruktion med dess helt olagliga EA ”miljöfarlig anläggning” 

tillämpning är helt unik inom EU och kallas därför snart rent allmänt och globalt för:  

 

 

Sveriges Miljö-Hitlers-Ras-Fosfor-Balks-Lag. 

”250 000:- kr för 0 gram fosfor” 
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När den Svenska Miljö-Hitlerns-Ras-Fosfor-Balk tillämpas så exkluderas de svenska 

brottsutsatta medborgarna ifrån sina / mina allra mest grundläggande mänskliga 

rättigheter.  

"Rättighetsskydd"  
 
Lagprövningen ska avgöra om en medborgares rättigheter kränkts i förhållande till 
regeringsformens 2 kapitel (grundläggande fri- och rättigheter) eller i förhållande till 
"europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna".  
 
Rättigheterna är instiftad i Sveriges grundlag och kopierade till svensk lag SFS 
1994:1219. Så här beskrivs "rättighetsskyddet" i grundlagsutredningen SOU 
2008:125, s380 : 
 
"Ett område där möjligheten till lagprövning framstår som särskilt angelägen rör vissa 

centrala delar av fri- och rättighets-regleringen i 2 kap. regeringsformen. Här är det 

av särskild betydelse att *grundlagens regler fullt ut får genomslag i 

rättstillämpningen”.  

*Brott som begås emot EU Direktivets direkta effekt är genom Sveriges grundlag 

även brott emot Svensk Lag vilket anges i EU mål 19 jan Reg 1982 s 288-298 samt 

EUdomstolen i Mål C-243/13 pkt 13 samt 32 enl 260.1 Art 13.1 FEU om ”lag och rätt 

vid tolkning av fördrag/EU Direktiv”.  

2. Miljö-Hitlers-Ras-Fosfor-Balks-Lag och Kleptokrati 
 
Olaga intrång i privatägandet baserat på Uddevallakommunens miljöbedrägerier om 
EA ”miljöfarlig verksamhet”, repressalier genom bestraffningshot med 100 000 kr, 
konfiskationsbeslut som innebär ett reducerat fastighetsvärde med 150 000 kr.  
 
Ingripandebeslut som fattas helt utan rättssäkerhetsgaranti och direkta övergrepp 
mot EU lag och Sveriges grundlag, bekämpning av rättsstaten i domstol, 
undanröjandet av Svenska medborgares stabila tillit till Sveriges rättsväsen, 
tillämpningen av en allmänt kallas Miljö-Hitler-Ras-Fosfor-Balken  
som tillämpas i kleptokratiskt syfte genom:  
Extremist-brottsliga egendomskonfiskationer, hot, ockerbrottslighet,miljöbedrägerier, 
boendeförluster, olagliga bötesbestraffningar, mycket kostbara helt befängda 
dyrbara miljö-rättsprocesser för 0 gram fosfor till en kostnad av 250 000 kr .  
 
Olaga intrång i privat egendom baserade på fosforbedrägeri, direkta 
rättighetsövergrepp genom att anföra och tillämpa retroaktivlagstiftning med omvänd 
bevisföring 20 år efter att direktivlag skulle ha implementerats, olaglig ”in-blanco-
”rimlighetslagbedömningar” som tillämpas 20 År efter att gällande EU lagdirektiv 
antogs av svenska staten, äganderättighetsöverträdelser i miljöbeslut helt utan 
tillämpning av EU lag enligt rättighets-stadgans proportionalitetstestförfarandet, 
bedrägerifosfor miljöfaktapresentationer helt utan ekonomisk miljöutfallsredovisning. 
.  
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Miljö-Hitler-Fosfor-Ras-Balken och rättsstats-begreppet  
 
POLITIKEN BAKOM HITLER BALKEN 

De Europeiska ländernas medborgare, har utsatts för mycket grova totalitär-politiska 

antidemokratiska stats-övergrepp under sina diktatorers skurk-politiska skattemakts 

korrupta åsiktsförtryckare. 

DDR Socialistiska, Nazistiska, Fascistiska, Kommunistiska  

För att beskydda den enskilda EU medborgarens rättigheter emot nya totalitära 

stats-politiska, korruptions-infiltrerade anti demokratiska skatteskurkar så har de 

unions-gemensamma EU mänskliga rättigheterna antagits.  

Den genomkorrupta socialist diktaturstaten DDR kollapsade 1989.  

Miljöbalken är daterad (1998:808 ). Sveriges Miljö-Hitler-Fosfor-Balks-Lagen trädde i full 

kraft den 1 januari 1999 då lagen omedelbart riktades emot de Svenska 

medborgarnas rättigheter. 

Den Svenska EU medlemsstatens grova politiska makt-övergrepps-missbruk är riktat 

emot den enskilda samhälls-medborgaren och överträder därmed de EU gemensamt 

antagna rättighetslagstiftningarna:  

EKMR, Rättighetsstadgan, *Direktivlagstiftning och de allmänt antagna principernas 

direkta effekt. Den redan mycket hårt arbets-beskattade statsfinansierande 

medborgaren utsätts för mycket omfattande och direkt bestraffningsbar förrövar-

brottslighet. Den enskilda fastighetsägarens livsvillkor omfattar dennes arbets-

beskattade investeringar som har betalts för att kunna få erhålla det Svenska 

rättssamhälles skydd och rättigheten till sitt privatägande.  

En mycket stor del av de arbets-beskattade pengarna har använts till att kunna 

betala för att erhålla sina egna kommun-bygglovsgranskade, hygien-säkerhets-

godkända, oerhört miljövänliga avloppsanläggningar(EA).  

Av varje beskattad lönearbetstimma så betalas hälften (*54%) till den Svenska 

offentligt skatte-tvångs-förvaltade kassan och dess utgifter. Offentligskatteavlönade 

tjänstemän, politiker, lagstiftare och rättsväsen har av hävd kunnat erhålla skatte-

medborgarnas fulla förtroende.  

Att på det allra bästa och effektivaste sättet förvalta den dominerande delen av de 

arbetsbeskattade pengarna som utgör *55 % av varenda timmas arbetsinsats har 

förutsatts att vara fullständigt självklart. *Källa: https://skattebetalarna.se/wp-

content/uploads/2019/07/Skattefridagen-2019.pdf 
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Av varje 60 minuters arbets-timma så bekostar 33 minuter bland annat 

löneutbetalningarna och pensionsutfästelser till de ca 1300 åklagare som 

skattebetalaren kontinuerligt fråntvingas att, arbetstimma, för arbetstimma-finansiera.  

Pengarna skall användas till att beivra all form av egendomsbrottslighet och 

rättsövergrepp som förrövare riktar mot medborgaren. I detta polisanmälda 

brottsfallet så anges att medborgaren skall tvingas till att bekosta en reduktion av 0 

Gram fosfor med ett redan arbetsbeskattat belopp som uppgår till 250 000 kr. Exakt 

samma fosforämne som i åkergödselsammanhang och i den riktigt verkliga 

verkligheten kostar 15 kr per kg.                                                                                                                                         

 

VANSKÖTT-GRUNDLAG MED HELT OLAGLIGA ”MILJÖ”INTÄKTER  

För att ytterligare kunna tillföra Sveriges extremistmiljöpolitiska, grovt vanskötta 

offentligfinansierade sektor ytterligare andel av de redan arbetsbeskattade pengarna 

utöver 54 % per arbetstimma, så har miljöextremistpolitiker skapat Sveriges Miljö-

Hitler-Fosfor-Balk-Lag.”Hitler”fosfor-ras-lagstiftningens avsikt och dess J tillämpning är 

till för att kunna effektivt exkludera EA medborgaren ifrån sina allra mest 

grundläggande mänskliga rättigheter. 

Miljö-Hitler-Balken är en så kallad ”in blanco lag” för kommun-politiska extremist-

kollektivistiska förespråkare.  Grova intrångs-övergrepp, kan helt enkelt och med 

endast Miljö-Hitler-Balks lagen i ryggen, rikta direktkränkande, mycket effektiva 

egendoms- EA angrepp emot enskilda medborgare. Medborgarnas privategendom, 

kan enkelt, och enbart genom att åberopa Miljö-Hitler-Fosfor-Balk-Lagen konfiskeras.  

I ett Europeiskt folkrättsligt perspektiv så har den anti-rättighets-politiska lagen, helt 

enkelt och ”rakt av” kopierat Hitlers raslag för Judar men nu för EA diskriminerande 

ras-fosforn. Sveriges Miljö-Hitler-Fosfor-Balk-Lagen utkräver inga som helst miljö-

motiverande myndighetskrav. Den  enskilda Svenska skatte-medborgaren kan helt 

enkelt förbjudas att få använda sin egen privat- besparade och mycket 

välfungerande hygienskapande egendomsinvestering.  

Det räcker med att enbart anföra ”pappers-paragraferna” ifrån Sveriges Miljö-Hitler-

Fosfor-Balk-Lag och att den kommunala maktmissbrukaren helt bortser ifrån dess 

obefintliga miljöpåverkan.   

Förövaren använder sig av bestraffningsövergrepp genom hot om repressalie-straff 

samt anför helt grundlösa och vilt fabulerande och påhittade övergödningsangivelser.                                          

100 000 kr används som ett mycket vasst ”bestraffnings-verktyg”. Sveriges 

beslutsansvariga politiska riksdag antog Eus vattendirektiv redan år 2000. EULagen 

omfattar exakta och strikt fosfor-rasneutraliserande bestämmelser med 

”anläggnings-innehavarens” tydligt angivna miljö-bedömnings-föreskrifter.  
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Inom EU så skall, vilket innebär måste, *proportionalitetsprincipens testförfarande 

tillämpas. EA fosforutvärdering skall beräknas och vara helt baserat på en strikt 

ekonomisk och miljöredovisad vetenskaplig åtgärds grund. ( *MD M220-19)  

Att förhindra rättighetskonfiskation, egendomsintrång och brottslighet emot den 

enskilda EU-medborgarens privatägande är helt grundläggande, direktivet är en 

allmän rättsprincip som gäller generellt för all EUlagstiftning.  

Konfiskationsövergrepp genom rättighetskränkningar skall och får helt enkelt inte 

kunna ske då EUs direktivlag har implementerats och tillämpas.  

 

I Sverige så har maktöverföringen gradvis överförts ifrån Svenska folkets författning 

till politiskt ”miljö”-skattekorrupta entrism bedragare och förrövare. Sveriges riksdag 

har försökt men har inte lyckats med att kunna installera författningsdomstol. 

Folkrättsmakten enligt Svensk grundlag har ersatts av en utomparlamentarisk 

brottslig rasistiskt fosfor-åtskiljande miljöextremism. Kollektivistinfiltratörerna begår 

mycket grova rättighetskränkande egendomsövergrepp emot medborgaren genom 

att anföra Sveriges EA Miljö-Fosfor-Ras-Balk 

Sveriges medborgare saknar författningsdomstol till skydd mot grundlagsförrövare 

”Nurnberg-Hitler-Ras-Fosfor miljö-lagen” har getts ett absolut företräde inte endast 
över grundlagen utan även över den skatte- återstående timman av arbetslönen 46 
% motsvarar 27 minuter av varje hel arbetstimma.  

Den enskilda äganderättsinnehavaren har mycket svårt att utanför sitt grundlags 

beskydd kunna freda sig ifrån sina miljöförrövares befängda EUlagbrott.  

Begäran om besluts-omprövningar och även domstolsprövningar kan enkelt avslås 

då brottsoffer anför sig att ha utsatts för mycket grovt olagligt egendomsintrång och 

bestraffningsbar fördragsbrottslighet av tjänstemannamissbrukare.  

Inom EU så innebär rättsstats ordning att *EKMR och Rättighetsstadgan inte får vare 

sig inskränkas eller förvanskas. Anklagelser ifrån medborgaren då dennes misstanke 

om fördragsöverträdelser väcks skall prövas rättsligt och effektivt enligt 

företrädelseprincipen inom respektive medlemsstats domstol.                                                                                        

*  EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 

Ea fosfor-ras-juden måste själv: i) Undersöka ii)Ta fram ”miljö” bevis-fakta för ”EA 

”anläggningens” användning iii) Redovisa förekomsten av och själv tvingas till att 

utvärdera de verkligt miljöfarliga verksamheterna och dessas fosfor påverkan.  

Det är enbart den ”ras-avvikande” EA fosforn som Sverige retroaktivttillämpar med 

den helt världsunika Miljö-Hitler-Ras Fosfor-Balk-Lagen. Fosfor-Ras Lagen förbjöds 
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redan 2000 då sverige antog vattendirektivet och skulle ha implementerats senast 

2002 för att skydda Sveriges EU medborgare mot övergrepp. 

De storskaliga och ”renrasigt” ”Germanska” fosforpåverkan ifrån Jordbruken, 

skogsbruk, de kommunala anläggningarnas reningsverk, industriella fosforutsläppen 

osv behandlas helt separerade ifrån EA Judefosforn. ( 250 000 kr för 0 gram) 

Sveriges "Schild und Schwert der Partei" Hav och Vattenmyndigheten eller ” 

Sveriges Ministerium für Staatssicherheit utkräver helt enkelt att ett segregerat ras-

utskiljande tillämpas över antagen fastställd EUlagstiftning.  

EA fosforn har 100 %ig  jordinlagring redan inom 10 meters jordplymområde med 

tillfört familjefosforvärde på 10 kr per år. 

EA fosforn används i striden emot den grundläggande äganderättslagstiftningen. 

Någon väl-verifierad eller ”allmän miljöstörning” vare sig behövs eller utkrävs. 

EUbrottslingen konfiskera privat EA egendom för 150 000 kr helt utan miljöskäl. 

”Miljö”besluten fattas lika naturligt som i 30 talets Tyskland då1934 års Jude ras 

utrensningslag tillämpades.  

Den helt omvända bevisbördans ”rättsprincip”.  

EUs Vattendirektiv 2000. 

Lag direktivet har antagits av Sverige och är effektivitets-fokuserat på att begränsa 

faktiska miljöstörningar och dess upphov.  

Direktiv-lagkraven skulle implementerats och tillämpats som svensk lag från och 

med 2002 vilket hade beskyddat även de Svenska EU medborgarnas mänskliga 

rättigheter ifrån egendomsintrång, konfiskation, samt olagliga hot och bestraffningar.  

Statens Hav och Vattenmyndighet har bedrivit en miljö-extremistiskt-pådrivande 

verksamhet och har därmed aktivt motverkat direktivtillämpningen. För 

samhällsmedborgaren så är det ”miljö” effektivitets-faktorn som avgör och som 

direktivlagstiftningen föreskriver. Utfallsberäkningen skall presenteras i Kronor per 

Kg per År. För EA fosfor med dess obefintliga miljöpåverkan så krävs det helt 

astronomiska reduktionstal för att möta Uddevallakommunens reduktionskrav.  

Kommunerna har dessutom redan tagit mycket rejält arbetsbeskattat betalt för sina 

EA sina hygiengranskade bygglovs-godkännanden med dess säkerhetsavstånd till 

dricksvattentäkter.  

Fastighetsägarens egna EA/VC investering med dess installationer är värt ca 

150 000. 

Att tvingas till att behöva åberopa Sveriges grundlag och brottsbalken för att försöka 

med att freda sig ifrån äganderättighetsintrång begås utan att någon ”allmän 
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miljöstörning” föreligger eller någonsin kan komma att kunna motiveras då 

EUdirektivlagen implementerats och tillämpas, skall bestraffas.   

Såväl rättighetsstadgan samt direktivlagtillämpning omfattar tydligt angivna krav på 

proportionalitetstestförfarandet. Det är UddevallaEUinstitutionen som med 

lagbrottsliga repressalier, olaga egendomsintrång grundat på fosforbedägerierna, de 

direkta bestraffningshoten, lagföringskrav på ombyggnationer och miljöogrundade 

åtgärdande beslut  som enligt EUlagstiftningen är institutionsskyldig, att framställa, 

öppet visa upp, motivera och presentera direktivanvisningens föreskrivna 

beräkningsunderlag. Innan allra minsta lilla fosfor-reduktionskrav får framställas ifrån 

”det allmänna”. Det är EA innehavaren som enligt Lag skall avkräva ”omvänd 

bevisföring” samt ”rimlighetsskäl” för beslutsfattandet. All annat är emot såväl 

grundlag samt EU fördrag.  

Tillämpningen av ”Ras-Fosfor-Balkens” inom ”rättssystemet” har medfört direkta 

bestraffnings-hot som inom EU lagstiftningen är Criminal Charge. Inom 

ordförvrängandets ”högborg” och ”Miljö-Hitler-Balks-Rike” så används i stället för 

ordet straff ”Hittepåordet” ”Vite”.  

Ordomskrivningen har stor juridisk betydelse men får enligt EU domstolen över 

huvud taget inte tillämpas för att användas utanför Sveriges straffrätt brottsbalken. 

Ett så kallat ”Vite” kan inom det Svenska rättssystemet helt utan någon allra minsta ” 

Skattedrabbande kleptokratisk partipolitik, riktas direkt emot de enskilda Svenska 

medborgarnanas besparingar och privategendom. Hen kan därmed utsättas för en 

maximal och direkt  kränkande fördragsbrottslighet.  

Medborgarens rättighet till att erhålla sin fullt ut EU berättigade och offentligt-

finansierade juridiska assistans har genom det rättspolitiska och lagövergreppet 

”vites”-förbjudits. Konsekvensen av att tillämpa bestraffnings-hittepå-hot-ordet (Vite) 

då ”Miljö”-Hitler brotten begås har därmed ”miljö”-”skatte-optimerats. Redan privata 

beskattade sparmedel måste användas för att med juridiskt kunnig assistans kunna 

försvara kränkningarna som begås med brott mot de mänskliga rättigheterna.   

Svenska ”Hitler-Fosfor”drabbade medborgare har utsatts för världens allra värsta 

”Miljö ”rättighetskränkande politiska skandal-lag.”Miljö-Hitler-Balken”.  

Förrövaren skall nu bestraffas, och det allra hårdast möjligt. 
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3. 

En ”Miljö” prisad lagstiftare 

Socialisten Göran Persson: ”Du skall inte tala med mig om klassamhälle. Jag har 

sett det, vuxit upp med det och jag hatar det”…  

Miljö Hitler Balkens Politiska anstiftare och dess banerföraren erhöll 100 000 US 
dollar efter att hans målmedvetna politiska kamp för att instifta balklagen att ersätta 
bestraffning med ”hittepå” ordet ”vite”. De norska ”Miljö”-prispengarnas verkliga  
bidragsursprung är partipolitiskt behäftade och därmed totalt sekretessbelagt. 
 
”Göran Perssons arbete för att skapa en långsiktig och ambitiös miljöpolitik är 
exceptionellt, säger Jonathan Lash, WRI:s generalsekreterare i en kommentar till 
Perssons nya plats i styrelsen. Under hans ledning har Sverige svarat på vår tids 
största miljöpolitiska utmaning klimatfrågan genom att gå före och överträffa 
Kyotoprotokollets krav. Sverige hade år 2005 minskat sina utsläpp av växthusgaser 
med 13,5 procent jämfört med 1996 och lagt fast ett nationellt mål om en 
utsläppsminskning på åtminstone 25 procent från 1990 till 2020.”  
 
Källa: https://www.skogsaktuellt.se/?p=33643&%3Bpt=108&%3Bm=1422 

 

Svenska Miljö-Hitler-Fosfor-Balk-Lagen: 

”Från Socialdemokraternas håll är vi kritiska till hela framställningen av 

författningsdomstol och abstrakt lagprövning”.                                                                         

Källa: Anf. 148 BJÖRN VON SYDOW (S): 2015/16;16 

 
Kleptokrati (stöldstyre) 
 
1000 tals Svenska EU medborgare har under den Svenska Miljö-Hitler-Fosfor-Balk-
Lagens hot, med repressalier och rättighets-övergrepp ibland tvingats bort ifrån sina 
egna hem. De har helt enkelt inte haft råd med att kunna betala ut de flera miljoner 
kronor per kg fosfor per År för lagens helt omotiverbarhet och dess bortkastade ”fejk-
miljö-beskattningsåtgärd”.  
 
Fosfor-förvaret av det egna hushållets, helt naturliga fosforämne har en årlig 
värdetillväxt av 10 kr per familj alternativt, 4 Kr per År för enpersonshushållet. VC 
Fosforn som tillförs inom den egna tomtmarken i den egna jordåkermarken och där 
”anläggningsinnehavarens” EA miljöpåverkan dessutom utgörs av det 10e vanligaste 
ämnet i jordskorpan.   

 
Den allra närmaste grannens jordåkerytor övergödslas årligen med rätt ”RAS fosfor” 
Tonvis av fosforämnet i grisurinen tillsammans med fekalier får sprutas rakt ut och 
över hela odlingslandskapet till ett pris av endast 15 Kr per Kg.  
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Den årligt tillförda fosfor-mängden är ca 23 Kg per ha. Av den ”gris ”utsprutate 
fosformängden så är ca 20 % övergödning.”Regn-yts-avsköljningen”sker rakt ut i och 
mycket stora mängder via åkerdiken som leder fram till exakt samma vattendrag som 
fosfor-ras förrövaren anför.  
 
Det är endast EA med 0,6 kg per år per familj som tillförs 1 meter under den egna 
jordåkern, och som inom jordplymområdet efter endast 10 meter lagrar in 100 % 
genom den helt naturliga jord-retentionen och som därefter övergöder det anförda 
övergödningshotade vattnet med 0 Gram samt i ett allra mesta fosfortillförselfall per 
År med 0,6 kg värt 10 Kr 3 öre per dygn som motiverar de kommunala och direkt 
EUdirektivansvariga ”miljö”beslutsfattarna till ”miljökontrollverksamhet” baserad på 
fosforbedrägerier och direktivlags undanträngning. Och som genom direkt olagliga 
egendomsintrång ”miljödebiteras” med 1070 kr per tim.   

 
Medborgare har förnedrats av sina kommunskatte-skurkar och miljö-Hitler-Balks” 

brottslingar. Under dessas myndighets-maktmissbruk har medborgare tvingats 

tillbaka i ”Lort Sverige och dess utomhusbelägna ”miljö” torrdass som töms på exakt 

samma jordåker som EA tidigare betjänade.”Tjänste”manna-agerandet är 

omfattande samt bestraffningsbart.  

Göran Persson anger att: ”Du skall inte tala med mig om klassamhälle. Jag har sett 

det, vuxit upp med det och jag hatar det”…  

*https://www.regeringen.se/49b74d/contentassets/3591feecd0ca4122a71e77960f8e

5e86/ud-info---skrift-manskliga-rattigheter---forfarandet-enligt-europakonventionen 

*Rättsstat 

Beskrivning: 
 
En rättsstat är en stat där rättssäkerhet råder. Definierande drag är självständiga 

domstolar och en verkställande offentlig makt som verkar inom ramen för positiv rätt 

tillkommen genom en allmänt vedertagen metod. 

 

4  

Domar och domstolar som har upphävt Miljö-Hitler-Balken.  
 

 
Domen med 150 000 Kr i min direkta fastighetsvärdeförlust för det helt olagliga 
konfiskationsförsöket. 
 
100 000 kr i ett helt olagligt bestraffningshot enbart genom den Svenska Miljö-Hitler-
Fosfor ras-Balk-Lagen. 
 
”Miljö” kravet uppgick därmed till hela 250 000 kr ifrån varenda en av mina 54 % -ikt. 
redan beskattade-arbetstimmar. EA miljökravet upphävdes. Det krävde mig över 10 
års rättighetskamp emot Uddevalla kommuns fullständigt olagliga tillämpning av den 
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Svenska Miljö-Hitler-Fosfor ras--Balk-Lagen för att destruera mina förrövares mycket 
grova omfattande miljöstörnings-bedrägerier och häva grundlagsbrotten.  
 
Miljö-Hitler-Balks-Fosfor-Brottsligheten ställdes emot min begäran om att mina 
mänskliga rättigheter skulle tillämpas av Sveriges rättsväsen, vilket bifölls.  
 
Kommunförrövarens intrång och grova rättighetskränkande övergrepp tillsammans 
med de mycket listigt beräknande miljöbedrägerierna omfattade en kvarts miljon 
kronor ifrån min timarbets-beskattning. Mina 0 Gram EA ”miljö” Jude-Fosfor-Ras 
kunde inte längre anföras av brottsförrövaren. Någon allra minsta form av samröre 
med den alltsedan 2000 instiftade EUdirektivlagen existerar inte.  
 
Kommun- brottsligheten med dess anförande av ”Miljö-Hitler-Balkens” EA ”rasistiska 
”fosfor” anklagelser förkastades av domstolen. 
 
Den retroaktiva skurk lagtillämpningen ogiltigförklarades. Uddevallakommunens 

EUdirektivansvariga EA bedrägerier och dess tjänstebrottsliga EA ”verksamhet” 

skulle därmed omedelbart och permanent upphöra. 

Men ! 

Min polisanmälan kompletteras genom denna överklagan.  

Ytterligare underlag inges. Åklagarmyndighetens förundersökning måste nu och 

omedelbart leda till åtal, bestraffning och fastställande av utbetalningen enligt min 

rättighet till skadeståndet.  

EU fördrag och Sveriges fördragsbrott Mål C-243/13 d 4 dec 2014 pkt. 13 pkt 32. Art 

13.1 FEU ”säkerställa att lag och ordning följs vid tolkning och tillämpning av: 

Lissabonfördraget se Stadgan proportionalitetsprincipen. 

Min Polisanmälan kompletteras nu med mitt skadeståndskrav som har beräknat i 

enlighet EU Domstolens avgörande. 
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DOM 2019-06-27 meddelades i Vänersborg Mål nr M 220-19  

 

1. 

Domstolen upphävde 2019 Uddevallakommunens EUdirektivansvariga institution med dess   

olagliga intrång som skett inne på min egen tomtmark genom att anföra fosforbedrägerier. 

KommunEUinstitutionens ansvariga förrövare med en tillämpning av den Svenska Miljö-
Hitler-Fosfor-Balk-Lagen för att genomföra det olagliga egendomsintånget samt det 
åtföljande konfiskationskravet med miljömässigt helt bortkastad värdeförlust för mig med 
150 000 upphävdes. 
 

2. 

Betraffningshoten emot mina mänskliga rättigheter som helt grundats på EA Jude ras fosfor 

repressalierna som Uddevallakommunen som den direkt EUdirektivansvariga beslutsfattande 

-förrövaren utkrävde, med bestraffning om 100 000 Kr i Vänersborgs Miljö-domstol 

tillbakavisades.  

 

Den EUdirektivansvariga institutionförrövarens bestraffningshot med skrämseltaktiken som 

vapen vilade på grundlagsbrottligheten och lyckades inte längre.   

 

Vänersborgs miljödomstol respekterade min begäran om att: i) Iaktta mina mänskliga 

rättigheter ii) Respektera EUDirektivlagen iii) Att som Svensk EU beskattad infödd 

medborgare efter 10 år kunna få bli respekterad ifrån Svenska Statens rättsväsen.  

 

Domstolen ”dömde ut tillämpbarheten av retroaktivt anförd Svenska Miljö-Hitler-Fosfor-Balk-
Lag som befanns olaglig. 

 

Myndighetsmissbruket uppgick då till 250 000 arbetsbeskattade kronor för en 
kravmiljöåtgärd av 0 gram fosforpåverkan.   

 

I Miljö-Hitler-Balks Domen M 220-19 så framgår följande: 

 

”Processuella brister (t.ex. att proportionalitetsprincipen inte har tillämpats) och felaktigheter 

av saklig natur (t.ex. att nämnden gjort en felaktig bedömning beträffande att det via bäcken 

skulle föras ut fosfor i Bratteforsån)” -… - ”ska målet återförvisas till nämnden för prövning 

av klagandens återstående grunder.” 

 

I domen anges även de ”Återstående grunderna” enligt;  

 

A.  

 

EUs Direkt Effekt med  lagkravet på rättssäker bedömning.  

 

EU lagstiftningens krav på institutionsförrövarens undersökningsplikt för att ges tillåtelse till 

att inom lagen för antagna mänskliga rättigheter kunna ges ansvarighet till att kunna fatta 

proportionalitets-princip grundade-beslut enligt EUs institutionella direktivlag:  
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Européan Commission. Common Implementation Strategy for the Water Framework 

Directive (2000/60/EC) Water Economic. Guidance Document No 1 Economics and the 

Environment – The Implementation Challenge of the Water Framework Directive  

 

Källa: 

https://circabc.europa.eu/sd/a/cffd57cc-8f19-4e39-a79e-20322bf607e1/Guid  

ance%20No%201%20-%20Economics%20-%20WATECO%20(WG%202. 6).pdf  

 
Utdrag ur mitt underlag till Vänersborgs miljödomstol 2019 för min överklagan. 
B. 
 
Utdrag ur prop. 2016/17:180, En modernare och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag 
(s. 57) –  
 
Utdrag ur prop. 1997/98:45, Miljöbalk Regeringen överlämnar denna proposition till 
riksdagen (s. 200, 201, 231-232) 
 - http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:626040/FULLTEXT01.pdf (s. 21, 64) -  
 
-http:www.havochvatten.se/hav/samordning—fakta/miljomal— 
direktiv/vatten/vattendirektivet.html  
 
- http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8- 
756d3694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF  
 
- (EU200/60 W Economic) 
 
 - https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary/53316/Rapport2016-19- Atgarder-mot-
overgodning.pdf  
 
- Förslag till beslut (Uddevalla kommun) av den 20 oktober 2010, med kommentarer, se 
bilaga 2.  
 
- Översiktskarta fastighet 
 
 - Provtagningsrapport Bäckvatten  
 
- Bratteforsåns vattenstatus vid avsyn  
 
- Ekonomisk rimlighetsavvägning  
 
- Ekonomisk kostnadskalkyl  
 
- Fosforkunskap 1-5   
 
Källa: 
https://sormedsjonsbyforening.se/onewebmedia/Va%CC%88nersborgs%20TR%20M%20220
-19%20Dom%202019-06-27%20%284%29.pdf 
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DOM 2020-12-21 meddelad i Växjö Mål nr M 4660-20 
 

Sveriges Miljö-Hitler-Fosfor-Balk-Lag upphävs 

 
Domstolen konstaterar att:  
 

”Inget tyder på att anläggningen förorsakar skada eller olägenhet” 

 

 
 
Dom 2014-02-27 meddelad i Växjö Mål nr M 3747-13 
 

Sveriges Miljö-Hitler-Fosfor-Balk-Lag upphävs  
 
Domstolen konstaterar att: 
 
”Av den utredning som legat till grund för miljö- och byggnadsnämndens beslut att förbjuda 

utsläpp till den befintliga avloppsanläggningen finns inget som tyder på att anläggningen 

förorsakar skada eller olägenheter för människors hälsa och miljön 

 
 

5. 
 
Min polisanmälan *, ** 
 
2020-07-30  
Diarie no: 5000-K913766-20  
 

Brottsbeskrivningen är: Tjänstefel  

*Brottet är ”Intrång i egendomsskydd  

**Ersättning: preciseras senare  

 

 

         Åklagarmyndigheten deklarerar på hemsidan: 

 ”Rättssäkerhet”: 

 

Någon entydig definition finns inte, men allmänt brukar begreppet betyda att ett land 
har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren 
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har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att inte åtalas eller 
dömas utan tillräcklig bevisning, att inte dömas utan att det finns stöd i lag för det och 
att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat 
sätt. 

Källa: https://www.aklagare.se/ordlista/r/rattssakerhet/  

OBSERVERA ATT: All makt utgår ifrån Svenska folket och åklagaren skall enligt grundlag 

tillämpa och säkerställa att unionsrätten följs.  

6.  

Komplettering av min polisanmälan och förrövarens fortsatta brottslighet. 

Februari  2021 Min Polisanmälan utökas:                                                                                                        

Domen i Mål nr M 220-19 klarlade förrövarens miljöbedrägrier med försöket att mycket 

målmedvetet utsätta mig för den mycket grova, överlagda och välregisserade 

rättsdiskriminerade Balks brottsligheten.                                     

Nu införs  

Kompletterande åtalspunkter inför Åklagarmyndighetens fortsatta förundersökning inför 

åtalet och rättegången: 

BROTT 

BB 10 kap. 5 §: ”övervaka skötseln av en sådan angelägenhet eller uppgift, *missbrukar 

sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han eller hon 

för trolöshet . Om brottet är grovt, döms för grov trolöshet mot huvudman till fängelse i 

lägst sex månader och högst sex år”  

Miljö-Hitler-Balks-Fosfor-Bedrägerierna omfattar de 250 000 kr som bedragarna trots 

sina ”bevisproblem” har vidhållit om att mitt ”Hitler-Jude ”fosfor kan förorsaka 

övergödning i det 80 meter avlägsna anförda näringsfattiga 10 µg per lit bäckvattnet.  

 

 

Miljö-Fosfor-Bedragarna har trots sina uppenbara s.k. ”bevisproblem” istadigt fortsatt 

och mot bättre vetande påstå att mina 0 gram fosfor även skulle påverka övergödningen 

av den 1,5 Km avlägsna Bratteforsåns vattendrag. Min beräkning är baserad på SCB 

samt jordbruksverkets information som anger att hela 500 Kg fosfor där grisurin, 

grisfekalier blandat med kogödsel och fosfortillsatser per år läcker rakt ut i 

Bratteforsåns-vattendrag enbart ifrån det omgivande åkerlantbruket. 
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BROTT 

15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga 

7 § 1st ,2 st  

”påstår besvärande omständighet eller *förnekar friande eller mildrande 

omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk 

tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i 

högst sex månader” 

 

*Min reflektion av ”förnekar” är 0 gram/näringsbrist/underlåtenhet av 

undersökningsplikt/ medvetet bedrägeriförsök för att genomföra såväl 

egendomskonfiskation, intrång i min privategendom och bestraffning mot lag 

8§ 1st 2 st    

"Förvanskar eller undanröjer någon bevis med uppsåt att oskyldig må bliva fälld till 

ansvar eller åberopar någon med sådant uppsåt falskt bevis, dömes för 

bevisförvanskning till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller 

fängelse i högst sex månader. 

*Åvattnet /Bäckvattnet/Fosforns spridning i min jordåkermark inom mitt 

tomtområde… 

9 §  

”utan laga skäl dömd eller eljest lida avsevärt förfång, och underlåter han, efter att hava 

kommit till insikt därom, att till *farans avvärjande göra vad skäligen kan begäras, 

dömes för underlåtenhet att avvärja rättsfel till böter eller fängelse i högst sex 

månader”. 

*Grovt bedrägeri-stöldförsök av 250 000 kr ifrån mitt till 54 % redan beskattade 

arbete= ”lida avsevärt förfång” ”underlåtenhet” = grovt överlagt bedrägeriförsök 

emot mig och mina rättigheter inför Svensk domstol.                                                                                        

Skall dömas till fängelse i sex månader  

 

I Mål nr M 220-19  

Konstaterar Miljö-domstolen Uddevalla-institutionens fördragsbrott.  

BROTT                                                                                                                                            

( BB 13 Kap 8§- 10§) *underlåtit att ”till faran avvärjande göra vad skäligen kan begäras”.  
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Kommuntjänstemännens mycket grova brottslighet uppdagades redan 2010 då jag under 

konfiskationshotet med 150 000 kr omedelbart kunde konstatera att 0 gram av mitt eget EA 

fosfor värt 10Kr per År någonsin skulle kunna komma tillföras en enda millimeter utanför 

min egen jordåker och mitt eget tomtmarksområde. Att min egen fosfor dessutom enligt 

bedragaren skulle kunna övergöda det av mig konstaterat näringsfattiga bäckvattnet med P 

tot. 10 µg/lit var därmed enbart hänförligt till en helt olaglig tillämpning av Sveriges ”Miljö-

Hitler-Balk”. 

Det uppdagade kommunfosfor-bedrägeriet meddelades omedelbart 2010  

Utan att någon som helst allra minsta lilla miljöskälighet kan ha kostaterats så har 

förrövaren mycket målmedvetet bedrivit sitt ”tjänste”makt-missbruk och därigenom helt 

bortsett ifrån all form av sittmyndighetsansvar. Överlagda miljöbedrägeriförsök genom 

miljö-domstolsförfarandet har markerat en totalitär makttilltro till den anförda Hitler-

Fosfor-Balk-Lagens totala och helt ointagliga överlägsenhet.  Miljöskattebedrägerierna 

omfattade 250 000 Kr. De extremistiska miljöbedrägeriavslöjades omedelbart 2010. Den 

”allmänna” ”miljö-störningen” med 0gram per år efter jordretention bekräftades av de 22 

överlämnade fältforskarraporterna.  

Uddevallakommunens EUdirektivansvariga bedragare skulle med stöd ifrån det Svenska 

domstolsväsendet konfiskera min arbetsbeskattade EA egendom till ett värde av 150 000 kr 

Samt genom retroaktiv lagstiftningen den så kallade Hitler-Fosfor-Balk-Lagen bestraffa mig 

med ytterligare 100 000 kr.  

Liksom Hitlers SS eller DDRs "Schild und Schwert der Partei"  Stasi bödlarna så har mina 

EUdirektivansvariga egendomsförrövare inte tvekat det allra minsta till att genomföra sitt 

helt uppenbart grova maktmissbruk.  

De EUdirektivansvarigas brott och missgärningarna har inriktats emot mig, mina grannar 

och samtliga rättighets ”miljö”-skadedrabbade brottsoffer.  EA Jude-fosforns ras ”Hitler 

ideologin” har tillämpats i regelrätta egendomsintrång mot medborgarens mänskliga 

rättigheter i jakten på dessas oerhört hårdarbetsbeskattade privategendom.  

Hus och bostäder har förverkats ekonomiskt genom att tillämpa Hitler-Lagen retroaktivt 

över 2000 års antanga EUdirektivets proportionalitetskrav.  

Författningsbrottslighet. 

Enligt min rättsuppfattning så måste nu brottsbalken kompletteras med som allra lägst 

Livstidsfängelse för att bestraffa all form av offentligfinansierade tjänstetillsättningar. 

Grundlags brottslingarna är helt uppenbart Entrism tillsatta. Den politiska extremist-

genomkorrumperande tjänstemannakåren skall bestraffas maximalt.  

MINA EA FOSFOR-RAS FÖRRÖVARE HAR BESUDLAT SVERIGE INFÖR 

OMVÄRLDEN: 

EKMR, Rättighetsstadgan, De allmänna Rättsprinciperna, Lag Direktivet med dess 

proportionalitetsprincips tillämpning med dess trepunkts-krav (se min anförda Dom). 
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Komunbrottslingen med institutionell EUdirektivansvarighet skulle aktivt ha implementerat 

direktivbestämmelserna och aktivt ha tillämpat dess proportionalitetsprincip hela 8 år innan 

jag började ansättas av miljöbedragarnas retroaktiva lagtillämpning  

(Sveriges EU fördragsbrott mot ”säkerställa” är enligt Art 13  260.1 dat 4 dec-2014 Mål C-

243/13 pkt 13 samt pkt 32)  

 

I Miljömålet nr M 220-19 så anges att:  

Direkt effekt skall tillämpas.  

Mitt krav på åklagarmyndighetens effektiva agerande är enligt lag och polisanmälan. 

 

Intrång har skett i min grundläggande fri och rättighet till min egendom mot:                                  

EKMR Lag Art 17  

Förbudet att undanröja svenska medborgares rättigheter anges i:                                                                           

EKMR Lag Art 52 ”ingen begränsning”.  

 

7.  

Mina skadeståndsanspråk 
 
Min kamp emot den retroaktivt tillämpade Svenska Miljö-Hitler-Fosfor-Balk-Lagen med dess 
”rasfosfor” segregation har nu pågått i snart 11 år. Miljö-Hitler-balken har tillämpats i mycket 
stor omfattning i ett kleptokratiskt och därmed brottsligt syfte. Mycket grova förbrytelser har 
begått mot de antagna mänskliga rättigheterna.  Brottsligheten har pågått utan att bestraffa 
förrövare vilket hotar den Svenska rättsstaten och rättsstatens grundlagda principer. 

*EKMR Protokoll ARTIKEL 1 Skydd för min egendom (Bil 5) 

 

**ARTIKEL 41 ”om skälig gottgörelse” (Bil 5) 

Europadomstolens avgöranden är rättsligt bindande för berörd stat. 
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8. 

Miljö-Hitler-Balkens-Lakejer 
 

Uddevalakommunen fortsätter med intrång i min privata tomtmarks-egendom trots att 

Dom 2019 klargör EUdirektiv-förrövarens miljöfosfor bedrägerier. Mitt eget fritidshus 

Fosfortillskott är värt 2,7 Kr per år varav 0 gram per år kan komma att tillföras utanför min 

egen jordåker, utanför min privatägda egendomstomtgräns samt endast inom min fulla 

förfoganderättighet.  

 

 

Bäckvattnet utanför tomtgränsområdet är dessutom redovisat till 10 µg per liter.  

Uddevallakommunen är den direkt EUdirektivansvariga institutionen. 

Fosformiljöbluffarens egendomintrång grundades helt på miljöbedrägerier.  Genom att 

Kommun-EUdirektiv ansvarig institution anförde Bratteforsåns vatten där åvattnets göd-

ämnesnivå är väl registrerad, vilket även uppvisades för institutionsförrövaren redan 2010 

samt 2019 inför  domstolsgranskningen.  Databasen VISS  uppvisar EUs normering GOD. P 

tot. anger 25 µg per lit. Även förrövares allra första och inledande tomtmarks intrånget 

inne på mitt tomtmarksområde var helt olagligt och baserade på bedrägerierna. 

Mitt beräknade tillflöde till Bratteforsån ifrån det årliga jordbruks läckaget är ca 500 Kg 

fosfor. Den direktpåverkande gödningen tillförs vattnet då helt orenat gris/träck och  

jordbruksfosfor till en  kostnad av  ca 15 Kr per kg  tillförs het orenat i åvattnet. Enligt 

Miljö-Hitler-Fosfor-Ras Balken så är detta ”gödsel-fosfor-gödämne” i detta EA 

sammanhanget av ”ren” ”Germansk ras”.  

EA tillförseln till ett recipientvatten ifrån en 50 % fosforavskiljande trekammars slambrunn 

som efter dess slamfosforavskiljning tillförs i ett recipientvatten räcker inte till för att 

uppnå EU direktivets föreskrivna proportionalitetsbestämmelser mot övergödning.  2000 

års antagna EU vattenlagstiftning  kräver tillämpning och reglering av äganderätt . Enbart 

ekonomiskt verklighetsbaserade beslut får fattas för att ställa krav på handlingsåtgärder. 

Detta kontroll-rättighetsförfarande avseende gränsdragning mot egendomsintrång  enligt 

EKMR Artikel 1 . Rättigheter gäller exakt lika för samtliga EU medborgare även inom 

Sveriges gränser.    
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Eftersom att 0 gram per år av mitt eget fosfor maximalt kan komma att tillföras till det 

näringsfattiga vattnet så motsvarar kommunens-EUmiljö-skurk övergrepp att 

”reduktions”kravet ställts på en helt oändlig fosforkostnad i antal kr per kg och år .  

Inte ett enda gram av min egen fosfor kan någonsin komma att tillföras bäckvattnet.  

EKMR är lag i Sverige enligt grundlag. I protokollets Artikel 1 (Bil 5) anges:  

Skydd för privatägandet och egendomsanvändning  

Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas 

sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i 

lag och i *folkrättens allmänna grundsatser. Ovanstående bestämmelser inskränker dock 

inte en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att 

reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det *allmännas intresse eller för 

att säkerställa betalning av skatter. 

* pålagor och bestraffningar ”viten”. 

(* Kommun-Kriminell övergrepps-tillämpning av Miljö-Hitler-Jude-Fosfor-Balken) 

Miljödomstolen till trots i mål M 220-19 daterad 2019  så fortsätter Uddevallakommunens 

förrövare genom att anföra Sveriges Miljö-Hitler-Fosfor-Balk-Lag. 

Fortsatt kommun brottslighet  

EKMR Artikel 17 (Bil5) Anger:  

Förbud mot missbruk samt inskränkning av rättigheter.  

Artikel 6 (Bil5) Anger: 

Rätt till en rättvis rättegång 

 

RF 

1 §  All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 3 stycket anger:                                                                             

Den offentliga makten utövas under lagarna. 

Rättsskyddslagstiftningen Prop. 1978/79:195 sid 67 Anger: 

Lagprövningsrätten bör tillkomma samtliga organ som tillämpar rättsregler under 

utövande av rättsskipning. ( RF 11 § 14 samt RF 12 § 8 
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9. 

Övriga åtalbara brottsliga gärningar 

 

Lagprövning 11 Kap 14 §   

Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller 

annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.                                                                 

Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts 

vid föreskriftens tillkomst. 

2 stycket. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att 
riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag 

(2010:1408). 

Kränkningar har skett och brottslingarna har varit fullt medvetna om att mina och de 

svenska medborgarnas mänskliga rättigheter har bestulit. EKMR, 

Rättighetsstadgan, Direktiv, allmänna rättsprinciperna. Tjänstemaktsmissbruket 

med lagöverträdelserna har inte bara drabbat medborgaren utan har även riktats 

direkt emot unionsrätten vilket riskerar att Sverige hamnar i EU domstolen och 

bestraffas för ohörsamhet av direktiv implementering då en storm mängd 

skadedrabbade EU medborgare tillsammans anför kränkningarna.  

 

 

För åklagarmyndigheten anges det att lagars efterlevnad skall prövas i domstol 

Artikel 13 (Bil5)  

Även Sveriges skadeståndslag enligt SFS 2019:849 3.8.3 för de överträdelser som 

har tillfogat mig mina skador skall prövas emot rättighetsstadgan och EU-

domstolens beslut. 

Åklagaren är enligt lag skyldig att väcka åtal emot mina förrövare och se till att mina 

krav prövas i rättegång och att mina rättigheter befästs av domstol.  SOU 2020:44 

Avsnitt 3.8 . 

DEN RETROAKTIV MILJÖBALKENS LAGTILLÄMPNING OCH  SKADEVERKAN 

”In European Union Law, the general principle of legal certainity prohibits of legal 

certainty prohibits retroactive laws”   

DIRECTIVE 2000/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 23 October 2000 
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establishing a framework for Community action in the field of water policy 

”In Blanco” Fosfor-Ras-Balken dat 1987 upphörde d 23 oktober 2000 då EU 

Direktiv enl. ovan antogs av Svenska staten. MB 1998:808 1 Kap 6§ ” se även Lag 

2011:322.   

Rättssäkerhetskravet enligt förutsägbarhetsprincipen för kommun-myndigheten 

kravåtgärder befästes 2001 genom att  Sverige antog EU direktivet.  

EU lagprövningen skall genomföras av åklagarmyndigheten. Beslutsfattarens CULPA IN 

CONTRAHENDO emot lag och domstolen skall bestraffa förrövaren genom tillämpningen 

av Sveriges brottsbalk   

BROTT 

Kommunallagens: 

(SFS 2014:573) 1991-900 tom 2014-02-04 10 Kap  Samt: (SFS2017:725)  13 Kap 8 §  

”Överklagat beslut ska upphävas om:  

(4) beslutet strider mot annan författning”  

( Rättighetsstadgan, proportionalitetsprincipen, direktiv, samt kommunalllagen, Sveriges 

brottsbalk. 

Samt: ”Rättelse av verkställda beslut ”  

Om ett beslut har upphävts genom ett avgörade som fått *laga kraft och om beslutet 

redan verkställts ska det organ som fattat beslutet se till att verkställighet av detta rättas 

till i den utsräckning det är möjligt.                                                                                                    

*250 000 Kr emot lag för 0g fosfor enligt Miljö-Dom 11 ÅR underställd retroaktiv Hitler 

lagtillämpning. 

 

Ett beslut om rättelse skall meddelas utan oskäligt dröjsmål”.  

Kommunallag (1991:900) 

 

6 Kap Nämndernas ansvar för verksamheten 

7 §   Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för *verksamheten. 
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*EUlag för att trygga medborgarnas mänskliga rättigheter.  

NJA 2017 s 824 

”Om felet berott på oriktiga rättsliga kunskaper, bristfälliga instruktioner eller dålig 
organisation i övrigt spelar ingen roll”.  

Det allmännas ansvar vid myndighetsutövning  

Ansvaret omfattar fel som begås i ett förberedande stadium” till exempel då en 

tjänsteman skall föredra ett ärende i en kommunalnämnd eller vid kallelse till förhandling i 

domstol”. 

DIRECTIVE 2000/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL 
of 23 October 2000  establishing a framework for Community action in the field of 
water policy  
38 The use of economic instruments by Member States may be appropriate as part 
of a programme of measures. 

 

 

Mitt skadeståndsanspråk  

11 år underställt UddevallakommunEUinstitutionens kleptokratiska rättighets-
övergrepp är nu beräknade till och med februari 2021.  Mitt skadeståndskrav på 
kommunen är: 

369 410 Kr  

De direkta tillkommande skadestånds-kostnader/resor utgifter samt det utökade 
ideellta skadeståndet samt skuld-räntan med 8 % tillkommer efter datum enligt 
ovan. 

Skadeståndsanspråket omfattar: Mina direkta ekonomiska skador, Ideell skada, 

Utgiftsräntan har beräknats ifrån det att retroaktiv lagtillämpning med fosforbedrägerierna 

genom Hitler-Balks-Fosfor-Jude Brottsligheten inleddes emot EU direktivet samt mina 

rättigheter i Maj 2010.   

Miljö-Domstolen fastslog 2019 att EU Direktiv med dess implementering av 

proportionalitetsprincipen skulle ha tillämpats även inom medlemsstaten Sverige ifrån 

2010. Samtliga Svenska domstolar som dömer EU medborgaren i EA Fosfor Balks- Brotts-

Offermål skall nu utan något förminskande tillämpa och iaktta EUs lagstiftning.  

Uddevalla-Kommun-Förrövarens miljö-krav med  250 000 kr för 0 gram av mitt fosfor. Är 

polisanmält. Grundanmälan anför brottsbalkens ocker och tjänstefel. Åklagaren skall 

anföra samtliga av mina noterade ”Miljö ”bedrägerier och rikta dessa mot mina förrövare.  
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I enlighet med Eus regelverk efter jan 2021 så skall skadeståndsräntan med 8 % tillämpas 

tills det att jag har erhållit mitt skadeståndsanspråk och att pengarna har registrerade på 

mitt bankkonto i enlighet med mitt krav. Ideellt indexberäknade skadeståndskrav är i 

enlighet med EU lagstiftningen som fastställts genom EU-domstolen d. 2004 till 1500 €/År. 

LAG 

Rättighetsstadgans Artikel 47 (Bil5) är Svensk lag: 

 

Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol Artikel 6 (Bil5).                                                                                                        

 

Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett 
effektivt 
Rättsmedel inför en domstol. Var och en ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig 
försvaras och *företrädas: I detta brottsmål förutsätts *åklagaren medverkan. 
 
Inom EU så anges rätten till en rättvis rättegång som den allra mest grundläggande 
rättigheten inom rättstaten. 
 
 

 

Rättighetsstadgans Artikel 17. 1. (Bil5) 
 

*”Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det” Rätt till egendom. 

 Konventionen artikel 41(Bil5) 

*Rätt till kompensation i de fall det skett ett otillbörligt ingripande i äganderätten 

*250 000 kr för åtgärdandet av 0 gram EA fosfor 

Article 24 

 

Implementation 

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions 

necessary to comply with this Directive at the latest 22 December 2003. They shall 

forthwith inform the Commission thereof. 

 

 

ANNEX III 

ECONOMIC ANALYSIS 

 

The economic analysis shall contain enough information in sufficient detail (taking account 

of the costs associated with collection of the relevant data) in order to: 

 

(a) make the relevant calculations necessary for taking into account under Article 9 the 

principle of recovery of the costs of water services, taking account of long term forecasts of 

supply and demand for water in the river basin district and, where necessary: 

. estimates of the volume, prices and costs associated with water services, and 
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. estimates of relevant investment including forecasts of such investments; 

 

(b) make judgements about the most cost-effective combination of measures in respect of 

water uses to be included in the programme of measures under Article 11 based on 

estimates of the potential costs of such measures. 

 

Article 23 

Penalties 

Member States shall determine penalties applicable to *breaches of the national provisions 

adopted pursuant to this Directive. 

 
”The penalties thus provided for shall be effective,proportionate and dissuasive”. 
 

*Retroaktiv tillämpning av Miljö-Hitler-Jude-Fosfor-Balken är fördrags-direktivbrott, 

miljöbedrägerier,  med åtföljande  bestraffningsbar  brottslighet har riktats  emot mina 

mänskliga rättigheter.   

Förbrytelserna har skett genom såväl olaga intrång som inskränkning av min helt fria 

förfoganderätt  över min egen mark och till mitt egendomsinnehav  inklusive min innehav av egen 

fosfor.  
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10 

FÖRRÖVARENS NYA. MILJÖ-HITLER-RAS-FOSFOR-BALKS BROTT  

2021 febr.   

BILAGA 1.     BREV FÖR ”AVVISANDET AV FORSATT FOSFORKONTROLL”  

BILAGA 2.      OLAGA INTRÅNG, BEDRÄGERIFÖRSÖK ,OCKERFÖRSÖK EMOT DOM 

BILAGA 3.      OCKERFAKTURA  4076:- kr MED ANLEDNING AV ATT OLAGA INTRÅNG I MIN 

EGENDM OCH MARKOMRÅDE  

BILAGA 4.       BERÄKNING AV SKADESTÅNDET   

BILAGA 5        GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER 

BILAGA 6        BILDER PÅ HUR DEN ANSVARIGA EUINSTITUTIONEN AGERAT 

BESLUT: Dnr -8489-20 dat 2020-12-16 

RÄTTSCENTRUM I MALMÖ 

JURIST MIKAEL BJÖRK OCH JURIST KERSTIN ERIKSON  

ÅKLAGARKAMMAREN I UDDEVALLA 

BESLUT I ÄRENDET: AM –110642-20 DAT 2020-08-17 

JURIST JONAS MARTINSSONS 

”Åklagaren har beslutat att inte inleda förundersökning angående tjänstefel” 

”Ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör till allmänt åtal har förövats”. 

Jag överklagar de namngivna åklagarnas beslut. 

Vi är nu väldigt många EA kommunskadedrabbade brottsoffer som alla har utsatts för 

UddevallaEU kommuninstitutionen och dess egendomsövergrepp som grundats på 

miljöbedömningarna som har skett olagligt. Retroaktiv lagtillämpning av den Svenska 

”Hitler-Fosfor-Ras-Balk-lagen är förbjuden inom EUs unionsstater. 

Jag/Vi ser  nu med ett mycket stort rättighets-intresse och med stor iver fram emot att 

åklagarmyndighetens jurister inom det allra snaraste genomför omprövningsbeslutet.  

DAG SOM OVAN 

SVENNING ERICSSON 
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Min/Vår/Uddevallainstitutionens fastighetsägarnas begäran är:  

i) Åklagarens lagprövning  ii) Förundersökning samt åtal  väcks mot mina förrövare iii) 

Muntlig öppen Domstolsförhandling  genomförs iv) Effektivt rättsmedel ges mig 

genom assistans ifrån åklagaren som rättighetsbrottsutsatt enligt EU lagstiftning  

Artikel 13 (Bil5) v) Förtur skall enligt lag ges för de mycket omfattande 

konventionskränkningar jag utsatts för och som klart redovisats vi) Skadeståndet för 

de 11 År som jag har utsatts för Uddevallakommunens rättighetskränkningar skall 

befästas i domstolsförfarandet. 

Ytterligare tillägg till min inlämnade Polisanmälan avseende namngivna tjänsteutövare 

anställda på:   Uddevalakonmmunen  med Org. No: 212000-1397.  

 

Fortsatt Pågående brottslighet 

1. Olaga intrång  

2. Miljöbedräger  

3. Ocker 

Begäran avseende pågående brottslighet  

Omedelbar kontakt tas ifrån Polis/ Åklagare. Två kommunanställda tjänstemanna 

bedragare har skickat en ockerfakturan till mig. Fakturan är olaglig och är upprättad 

genom det olaga intrång som emot min framförda vilja ändå har skett inom min 

markegendom. Brottslingen har dessutom genomförts helt utanför EUdirektivlag  och 

skall därför omedelbart beivras genom tillämpning av brottsbalken. 

 

Uddevallakommunens Tel 0522 696 000 

De bedrägerianklagade och faktura ansvariga är: 

Therese Johansson Miljöinspektör   

Anna Lena Heydar Kommunansvarig nämndeman 

Enligt Bil 1,2,3  
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BILAGA 1 BREV FÖR ”AVVISANDET AV FORSATT FOSFORKONTROLL” (7 sidor)  

”KONTROLL AV AVLOPP” TILL FÖRRÖVAREN  

OLAGLIG ”MILJÖ” KONTROLL EFTER MILJÖDOMSTOLENS DOM 

Göteborg 2020-11-23  
Uddevalla Kommun  

Email fil Till:  

Uddevalla samhällsbyggnadsnämnd  

*Vice Ordförande Socialdemokraterna Anna Lena Heydar  

anna-lena.heydar@uddevalla.se  

*Ordinarie Ordförande Moderaterna Mikael Staxäng är sjukanmäld  

Samt:  

Uddevallakommunens samhällsbyggnad förvaltningschefen  

Maria Jacobssen email: maria.jacobssen@uddevalla.se  

FÖR KÄNNEDOM MED OMEDELBAR ÅTGÄRD  

Fred d 2020-11-20 så erhöll jag Svenning Ericsson Uddevallakommunens brev                                

dat 2020-11-17  

Dnr: MEA. 2020.868 (se bilaga)  

”Kontroll av ert avlopp”  

Avsändaren Uddevalla Kommunen ”Samhällsbyggnad” underskrift saknas.  

Med anledning av: 

Uddevallamyndighetens brev begär jag att åtgärdande vidtas.  
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Miljödomstolen i Vänersborg DOM 2019-06-27 (se nedan) konstaterade att 

Uddevallakommunens samhällsbyggnadsnämnds beslutsfattare överträder Lag Direktivets 

krav. i) Lagdirektivet omfattar Uddevallakommunen med EU institutionens 

undersökningsplikt. ii) Tillämpning av proportionalitetsprincipen med testförfarandet är 

LAG.  

iii) Direktivet har inte implementerats av Uddevallakommunen.  

iv)”Miljö”-verksamheten som bedrivs emot mig och mitt fastighetsinnehav är utanför LAG.  

v) Efter DOM så har Uddevallakommunen kontaktat mig via telefon vid 3 tillfällen.  

Jag har avvisat all form av att någon som helst ”miljö-kontrollverksamhet” sker av mitt 

fosfor ämnes-innehav eller av min VC/EA egendom.  

I brevet (nedan) anges att den s.k. ”miljökontrollen” skall ske d 2020-12-02 med: ”Syftet är 

att få en bättre miljö i kommunen”.  

 

Miljö-Domstolen har konstaterade att det s.k. ”miljösyftet” faller på sin egen orimlighet”. 0 

gram av min egen fosfor ifrån mitt VC kan hamna utanför min egen jordåker och min egen 

tomtmark.  

 

Miljö Domen har vunnit laga kraft för mer än ett år sedan. Uddevallakommunen 

framhärdar dock fortsatt att hävda sin konfiskationsrättighet samt att fortsatt bedriva 

ockerverksamhet. Trots fastställandet av antagen LAG tillämpning samt DOM.  

 

I Uddevallakommunen brev anger och förutsätts att:  

Jag skall enligt *tjänste-förövarens ”Samhällsbyggnads” begäran: Ge min förövare tillåtelse 

till att helt utan miljö-saklig grund, i direkt strid emot LagDirektivet, emot min uttalade 

vilja (3 gånger/tel. ), Emot Miljödomstolens konstaterande, ”miljö-kontrollera” och 

dessutom betala för ockerverksamhet som upphäver mina rättigheter som omfattar min 

fastighet och EA/VA egendom.  

 

Uddevallakommunen är genom delegation, Statens direktansvariga myndighetsutövare. 

Samtliga myndighetsutövare inom unionen skall genom vår grundlag tillämpa EU LAG 

stiftning. 2  
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV * 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om 

fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om 

ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF  

 
BREVET  
1. *Jag skall emot Direktivlag betala min förövare 1019 kr/tim. för s,k ”miljö-kontroll”  

 

2. *Jag skall betala för ”planering”  

 

3. *Jag skall betala för brevskrivning”  

 

4. *Jag skall betala för ”kontrollera våra uppgifter arkiv”  

 

5. *Jag skall betala för ”Dokumentera vad vi sett” ”Tillsynsärendet tar vanligtvis 4 tim.”  

 

6. * Jag skall betala för: ”Ska vi skriva ett beslut om förbud*  

 

7. *Jag skall betala för: ”Eller föreläggande tillkommer ytterligare avgift”  

 

*(Se Dom M 220-19)  

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT  

Mark- och miljödomstolen  

DOM  

2019-06-27  

meddelad i  

Vänersborg  

Mål nr M 220-19  

SID 20 anger: felaktigheter av saklig eller processuell natur (2016/17:180, s.  

330). Mark- och miljödomstolen konstaterar här att det som klaganden gör gällande i  

målet inte handlar om tillkommande omständigheter utan att det som görs gällande  

är processuella brister (t.ex. att proportionalitetsprincipen inte har tillämpats) och  

Felaktigheter av saklig natur  

EU-förordningar  

”En EU-förordning som har trätt i kraft är direkt tillämplig och gäller i alla medlemsländer 

utan att inkorporeras eller transformeras till nationella rättsregler. Den blir en del av den 

nationella lagstiftningen genom sitt ikraftträdande. Förordningar ska tillämpas direkt av 

nationella domstolar och andra myndigheter”.( Uddevalla-kommunens beslutsfattande 

nämndemän för miljö-samhällsbyggnad)  

2000/60/EC Water Economics Document No1 ECONMICS and the ENVIRONMENT”. 3  
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Direktivet är den LAG som föreskriver institutionens undersökningsplikt. Direktiv-kravet anger och 

omfattar att en helt öppen redovisning sker, helt baserats på i) konstaterad/verifierad miljöstörning 

samt ii) kostnadsberäkningen för åtgärdande. I DOM så anges att testförfarandet enligt 

Proportionalitetsprincipens tre krav är den enda sakliga och enda lagliga bedömningsgrunden för 

Uddevalla institutionens s.k ”miljö” verksamhet. Att anföra befängda och helt grundlösa 

miljöextremistiska tjänstefels-krav samt att bedriva grov miljöocker-verksamhet är 

bestraffningsbart och skadeståndsgrundande.  

EU-rätten rankas högre än medlemsstaternas nationella rätt. Principen om företräde gäller för alla 

europeiska rättsakter med bindande kraft. Medlemsstaterna kan alltså inte tillämpa en nationell 

bestämmelse som strider mot EU-rätten.  

I DOM M 220-19 SÅ KONSTATERAS I BEVISFÖRINGEN ATT 0 Gram av mitt tillförda fosforämne ifrån 

min EA anläggning (tot 180g/År) kan tillföras utanför min egen jordåkermark och ifrån min 

fastighetes tomtområde. Fosforämnet utgör min permanenta inlagrade tillförda egendom.  

Värdet av min tillförda fosfor 180g VC fosfor/år a´15 kr/Kg utgör min egen fosforinvestering med 

värdet:  

2,7 Kr fosfor ämne/År.  

”Miljökontroller av mitt avlopp” 1019 Kr/ Tim… (0 Gram)  

”Syftet är att få en bättre miljö i kommunen”… (0 Gram)  

Kleptokrati av klepto- och -krati ("stöldstyre") är en stat/kommun som regeras av personer 

som utnyttjar regeringens möjligheter, naturresurser och folket.  

BESTRAFFNING FÖR BROTTSLIG VERKSAMHET:  

TJÄNSTEFEL 2 Års Fängelse  

OCKER 2 Års fängelse  

Den som vid avtal eller någon annan rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, 

lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart 

missförhållande till motprestationen eller för vilken motprestation *inte ska lämnas, döms för 

ocker till böter eller fängelse i högst två år.  

Är brottet grovt, döms för grovt ocker till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid 

bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har avsett 

betydande värde eller varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Lag (2017:442).  

Jag emotser att:  
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Inom denna vecka senast fredagen d 2020-11-27 att:  

*Vice Ordföranden samhällsbyggnadsnämnden Socialdemokraten Anna Lena Heydar. Samt 

Uddevallakommunens samhällsbyggnad förvaltningschefen Maria Jacobssen *Ordinarie 

Ordförande Moderat-politikern Mikael Staxäng är sjuk  

Undertecknar nedanstående försäkran samt skickar denna i rekommenderad 

brevförsändelse. OBS Mig tillhanda 2020-11-27.  

Adr:  

Svenning Ericsson  

Lönnrunan 54  

42346 Torslanda 4  
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Uddevalla Kommun  

45181  

Uddevalla  

Försäkran  

EA/ VA/VC Avseende Fastigheten Grinneröds-Lissleröd 1:8  

Uddevallakommunen skall from 2020-11-27 tillämpa:  

EU Direktiv 2000/60/EC med dess anvisning enligt:  

2000/60/EC Water Economics Document No1 ECONMICS and the ENVIRONMENT”.  

VI INTYGAR HÄRMED ATT:  Samtliga ingripandebeslut kontrollverksamhet 

anslutningskostnader skall baseras på det behov som anges genom att tillämpa 

proportionalitetsprincipens testförfarande.  

Samtliga äganderättighets inskränkningar, ingripandebeslut, begäran/krav om exv 

miljökontroller skall motiveras utifrån principen. Öppen och lätt tillgänglig proportionell 

redovisning med alternativ-kostnads-bedömning kr/utfall till måluppfyllelsen exv totP 

μg/lit skall redovisas. Uddevalla-kommun-institution är enligt Lagdirektiv skyldig att utan 

någon kostnad för fastighetsägaren anskaffa, undersöka, precisera, redovisa samtliga 

sakliga bedömningsgrunder inklusive alternativkostnader innan fastighetsägaren ställs 

inför krav ifrån Uddevallakommunen.  

ATT:  Fastighetsägarens rättigheter har fastställts genom Sveriges unions-medlemskap till 

EU. EKMR, Rättighetsstadgan, Direktiven, de allmänt antagna principerna är LAG:  

EU LAGAR SKALL UTAN NÅGOT ENDA UNDANTAG ELLER NÅGON FORM AV 

FÖRVANSKNING TILLÄMPAS AV/ INOM UDDEVALLA KOMMUNEN  

INTYGAR HÄRMED UDDEVALLAKOMMUNEN  

Uddevalla Dat …………………  

GENOM:  

……………………………………  

Uddevalla samhällsbyggnadsnämnd *Vice Ordförande Socialdemokrat Anna Lena Heydar  

*Ordinarie Ordförande Moderat Mikael Staxäng är sjuk  

………………………………………..  

Maria Jacobssen Uddevallakommunens samhällsbyggnad förvaltningschefen 5  
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Göteborg 2020-11-23  
Svenning Ericsson  
Brev Dnr: MEA .2020.868 ”Kontoll av ert avlopp” 
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                                             Gbg 2021-02-09 

BILAGA 2.       

OLAGA INTRÅNG, BEDRÄGERIFÖRSÖK ,OCKERFÖRSÖK EMOT DOM                                                  

registrator@uddevallakommun.se   

Tel: 0522 696000 

Jag överklagar: ”Föranmäld inspektion ”Samhällsbyggnad   

Beslut Dnr: MEA. 2020 868 868/Bnr:124 Dat 2021-02-05 

Svenning Ericsson  

Lönnrunan 54 

42346 Torslanda                  email: svenning@ericsson.ms mob 0737365083 

Miljöinspektör Therese Johansson ringde mig KL 13.13 d 2020-11-09 för att 

genomföra en opåkallad miljöinspektion av mitt EA system Fasth: Grinneröds Lissleröd 1:8.                                                                  

Miljöbalken angavs som skäl.                                                

Miljöstörning är inte registrerad. Jag motsatte mig besök enl. mitt tidigare brev dat 2020-11-23. 

Therese Johansson informerades om att MB inte är tillämpbar och att jag skulle  

betrakta besök mot min vilja som intrång med försök till bedrägeri. 

Retroaktiv lagtillämpning enligt MB över EU lagstiftning och Sveriges grundlag är 

skadeståndsberättigat fördragsbrott.   

Mitt brev till kommunen kl. 08:56 är dat 2020-11-23  

Miljödomstolens Mål nr: M 220-19 (sid 18-23) 

Jag bestrider er Faktura No: 43030372 dat 2021-02-05 Kr 4076: -  

Samt: Emotser krediteringen före betaldatum 2021-03-08 

För inspektions-besöket, utan min vilja o närvaro, samt för faktureringen ansvarar: 

Therese Johansson  Miljöinspektör  

Samt brevmottagare:  

Anna Lena Heydar  Socialdemokrat 2020-11-23 kommunansvarig nämndeman 

Maria Jacobssen  Samhällsbyggnad kommunansvarig förvaltningschef 

Dag som ovan 

Svenning Ericsson  
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BILAGA 3.      

OCKERFAKTURA  4076:- kr  

MED ANLEDNING AV ATT OLAGA INTRÅNG SKETT I MIN EGENDOM OCH MITT MARKOMRÅDE  
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BILAGA 4.       BERÄKNING AV SKADESTÅNDET   

BIL BERÄKNING AV SKADESTÅNDETS UPPLUPNA SKADEKOSTNADER FR.O.M 2010-06-02 T:OM

DOM O UTBETALNING FÖRUTSÄTTS SKE EFFEKTIVT ENLIGT EU LAG OCH INOM 2021-04-01 VAREFTER

 YTTERLIGARE KRAVTILLÄGG TILLKOMMER  

FASTIGHETSÄGAREN UTSATTES FÖR  KONFISKATIONSFÖRSÖK SAMT OLAGA BESTRAFFNINGSFÖRSÖK

FASTIGHETSÄGARENS RÄTTIGHETER  HAR KRÄNKTS 

Alleg KR

KommunensOlaga Avsyn av privategendom 2250

Porto rek 1 113

2 89

3 84

4 72

5 77

6 112

7 77

Kopier +Pappersid a 1kr 300 300

Jurist 20170503 634 30000

20180710 667 4757

20181228 674 5625

20190121 680 9460

20190605 694 12918

Analys bäckvatten 1400

Resor 1,8 KM Ant

Närvaro Avsyn 70 2 140 252

Vattenlab 30 1 60 108

Jurist 25 6 150 270

Vattenanskaffn 70 2 140 252

DomstolVänersb 60 1 120 216

Trängselskatt a 16 Kr 16 20 320

Direkta utgifter SA: 68752

IDEELLT SKADESTÅND ELIGT LAG (EU DOMSTOLEN)

Basindex 1 2004 278 INDEXTAL DOM 1500 €/År

IndexÅr2 2021 338

100 x Bas2- Bas1/Bas1 21,58

1500 1,2158 1824 Euro/År 2021

Kr/Euro 2021 10,13 18474 Kr/År

10,4 Antal ÖverträdelseÅr 2010-2021 

192130 SA IDEELLT SKADESTÅND

DIREKTA KOSTNADER+ IDEELLA KOSTNADER

68752 kr 192130 kr SUMMA: 260882 kr

GENOMSNITT ANTALET ÅR 10,4/2 5,2 År

 

UTGIFTSRÄNTA 8% 108527 kr 

UPPLUPEN SKADESTÅNDSFODRAN Summa skadestånd 369410

TILL FASTIGHETSÄGARENS KONTO SENAST 2021-04-30 

VAREFTER TILLÄGG SKER MED +FAKTISKA KOSTNADER +

IDEELLA KOSTNADER + RÄNTEKOSTNADER TILL DESS 

ATT FULL SKADESTÅNDSBETALNING HAR ERHÅLLIT 

PÅ FASTIGHETSÄGARENS KONTO  
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BILAGA 5         

GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER ( 6 sid) 

Skyddet i 2 kap. avser relationen mellan enskilda (enskilda/juridiska personer) och 

det allmänna . Äganderätten (artikel 1 första tilläggsprotokollet) Krav på lagstöd 

regleras i 2 kap. 20 § RF, i de artiklar i konventionen som föreskriver om 

begränsningar liksom i artikel 52(1) i stadgan. Proportionalitetsprincipen i RF har 

funnits med alltsedan 1976. 

 Ett av syftena med lydelsen om att en begränsning aldrig får gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den är, att när en 

begränsande lagstiftning beslutas, lagstiftaren noga redovisar sina syften. Det är med 

andra ord fråga om ett krav på tydlighet och öppenhet i syfte att lagstiftningen i 

efterhand ska kunna kontrolleras.  

Stadgan är bl.a. att den uttryckligen anger ett krav på proportionalitet (artikel 52(1)). 

Innebörden av stadgans proportionalitetskrav bestäms — som när det gäller de andra 

principerna i detta avsnitt — utifrån vilken rättighet som avses.  

År 1995 fick Europakonventionen ställning som svensk lag. Samtidigt infördes i 2 

kap. 19 § (då 23 §) en reglering som ”konstitutionaliserade” konventionens 

ställning genom att ”lag eller annan föreskrift (inte får) meddelas i strid med Sveriges 

åtaganden på grund av” konventionen. År 2009 blev slutligen stadgan om 

grundläggande rättigheter gällande primärrätt i EU. Genom ett utökat kapitel om 

rättigheter med tydliga förarbeten om att rättigheterna ska tillämpas fullt ut och ett 

borttaget uppenbarhetsrekvisit i 11 kap. 14 § (respektive 12 kap. 10 §) tydliggöras 

lagstiftarens intentioner.  

Inom rättssammhällen så innebär ordet rättssäkerhet  att det finns en rättsordning 

som ger individen skydd mot övergrepp från samhället och andra individer;  

I denna rättsordning så ingår juridisk trygghet och att rättsreglerna tillämpas 

förutsägbart och effektivt.[1]   I dess mest minimala betydelse innebär 

rättssäkerheten juridisk rättvisa.  

”Det juridiska förhållandet mellan statsmakten och den enskilde skall befästas i lag och 

principerna med förutsägbara grunder för den enskildes skydd emot staten.” RF 11 Kap 14 § 

1st ”Överordnad författning” . Vid prövning ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets 

främsta företrädare och att grundlag går före lag” Lag (2010:1408). 
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Det kan också finnas ett starkt allmänintresse att en granskning görs av en överordnad 

åklagare vilket motiverar en sakprövning. Särskilda skäl kan också föreligga om ärendet 

lämpar sig för vägledande uttalanden av en högre åklagare.Källa:  R å R 2 0 13 :1 

” En enskild person som vänder sig till en myndighet ska kunna lita på att myndighetens 

anställda är behöriga att vidta de åtgärder som det är fråga om” 

” Culpa I juridisk mening föreligger om skadegöraren inte har uppträtt på samma sätt som 

en förnuftig och hänsynsfull person av samma  kategori kan antas ha handlat om han eller 

hon varit i samma situation”  

 

I HDs mål nr T 1523-17 konstaterar domstolen att den proportionalitetsbedömning 

som ska göras i varje enskilt fall enligt egendomsskyddet i Europakonventionen inte 

beaktas i tillräcklig omfattning vid en tillämpning av FBL. 

Culpa in contrahendo  

*Förrövarens GROVA vårdslöshet är bevisad och har redan vållat mig stor skada.  

* I domen konstateras Redan 2010 så överlämnade jag bevishandlingar som omedelbart 

avslöjade  förrövarens  befängda miljö-påståenden. Dels att jag i min egenskap som VC 

innehavare övergödde ett bäckvatten som av mig under förrövarens  om konfiskations-hot 

tvingades till att konstatera som näringsfattigt samt att jag dessutom påstods att förorsaka  

övergödning av ett åvatten som redan då uddevallakommunens avsyn företogs konstaterats 

att betecknas med GOD avseende kommunen felaktigt angivna näringshalt . Efter att under 

konfiskations-hotet av min privata egendom ha framlagt miljö fakta som gäller med mitt 

krav på att förrövaren skulle respektera mina och Svenska folkets mänskliga rättigheter så 

vägrade kommunens tjänstemän efterlevnad av Sveriges grundlag och att implementera 

direktivlagskravet (se Dom).  Att öppet redovisa och prissätta samtliga  påverkansfaktorer 

såsom exv jordbrukets kr/kg P / År åläggs medlemsstatens institutioner  och inte Sveriges 

enskilda medborgare. Direktivets företräde med proportionalitetsprincip anges enligt 

Vänersborgs miljödomstol i sin DOM 2019 i enligt min överklagansinlaga.   

DOMSTOLEN HÄVDE : Förrövarens S.k. ”Rimlighetsbedömning , Omvänd bevisföring , Min 

undersökningspliktighet, Bestraffningshotet med 100 000 kr emot Sveriges författning och 

grundlagen,  Avståndstagandet till EKMR lagstiftningens äganderättighet och 

rättighetsstadgans lag hade pågått ända ifrån 2010 fram till dom 2019. 
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STADGAN 

AVDELNING I 

VÄRDIGHET 

Artikel 17 

Rätt till egendom 

1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över 

den 

och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver 

det, i 

de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin 

förlust i 

rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna 

samhällsintressen. 

AVDELNING V 

MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER 

Artikel 41 

Rätt till god förvaltning 

1. Var och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig 

tid 

av unionens institutioner, organ och byråer. 

26.10.2012 SV Europeiska unionens officiella tidning C 326/403 

2. Denna rättighet innebär bl.a. att 

a) var och en har rätt att bli hörd innan en enskild åtgärd som skulle beröra honom eller henne 

negativt vidtas mot honom eller henne, 

b) var och en ska ha tillgång till de akter som berör honom eller henne, med förbehåll för 

berättigade 

intressen vad avser sekretess, tystnadsplikt och affärshemlighet, 

c) förvaltningen är skyldig att motivera sina beslut. 

3. Var och en har rätt att få ersättning av unionen för skador som har orsakats av dess 

institutioner 

eller dess tjänstemän under deras tjänsteutövning, enligt de allmänna gemensamma 

principerna 

i medlemsstaternas lagstiftning. 

 

AVDELNING VI 

RÄTTSKIPNING 

Artikel 47 

Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol 

Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett 

effektivt 

rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som föreskrivs i denna artikel. 

Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång och 

inför 
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en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. Var och en ska ha möjlighet 

att 

erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas. 

Rättshjälp ska ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig 

för att 

ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol. 

 

 

 

AVDELNING VII 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM TOLKNING OCH TILLÄMPNING AV STADGAN 

Artikel 52 

Rättigheternas och principernas räckvidd och tolkning 

1. Varje begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som erkänns i denna stadga ska 

vara föreskriven i lag och förenlig med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och 

friheter. 

Begränsningar får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om de är 

nödvändiga 

och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet 

av 

skydd för andra människors rättigheter och friheter. 

2. De rättigheter som erkänns i denna stadga för vilka bestämmelser återfinns i fördragen ska 

utövas på de villkor och inom de gränser som fastställs i dessa. 

3. I den mån som denna stadga omfattar rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av 

europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

ska de ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. Denna bestämmelse hindrar inte 

unionsrätten från att tillförsäkra ett mer långtgående skydd. 

Artikel 54 

Förbud mot missbruk av rättigheter 

Ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den medför rätt att bedriva verksamhet 

eller 

utföra handlingar som syftar till att sätta ur spel någon av de rättigheter och friheter som 

erkänns i 

stadgan eller att inskränka dem i större utsträckning än vad som medges i stadgan. 
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EKMR 

ARTIKEL 1  

Skydd för egendom  

Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får 
berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar 
som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.  
Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan 

lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i 

överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av 

skatter eller andra pålagor eller av böter och viten. 

 

 

ARTIKEL 6  

Rätt till en rättvis rättegång  

1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av 
en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig 
rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats 
enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får 
utestängas från rättegången eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, 
den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, 
eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i 
den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter 
när offentlighet skulle skada rättvisans intresse.  

2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans 
skuld lagligen fastställts.  

3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter:  

a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om 
innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom,  

b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,  

c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett 
eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla 
ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar,10 11  
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d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas emot honom samt att själv få 
vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot 
honom,  
e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som 

används i domstolen. 

 

ARTIKEL 13  

Rätt till ett effektivt rättsmedel  
Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha 

tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om 

kränkningen utförts av någon i offentlig ställning. 
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BILAGA 6        BILDER PÅ HUR DEN ANSVARIGA EUINSTITUTIONEN AGERAT 

                                           

Samhällsbyggnadsnämnden 

Uddevalla Kommun  

451 91  

Telefon 0522-69 60 00 

email:  Kommunen@uddevalla.se  

c/c Ansvariga Uddevallapolitiker för                                                                                              

Organisationsnummer 212000-1397 

Christer Hasslebäck                 christer.hassleback@uddevalla.se 

Mikael Staxäng  mikael.Staxang@uddevalla.se 

Roger Johansson  roger.Johansson@uddevalla.se   ÅTGÄRDSBESLUT P=0 GRAM  

Roger Ekeroos  ekeroos@uddevalla.se  ÅTGÄRDSBESLUT P=0 GRAM   

Stig Olsson   stig.olsson@uddevalla.se  ÅTGÄRDSBESLUT P=0 GRAM  

Maria Johansson  maria.el.Johansson@uddevalla.se 

Karin Engdahl  karin.Engdahl@uddevalla.se 

Per-Arne Andersson  per-arne.andersson@uddevalla.se 

Martin Pettersson m martin.pettersson@uddevalla.se 
 
Mattias Forseng  martin.forseng@uddevalla.se 
 

Kent Andreasson  ekent.andreasson@uddevalla.se ÅTGÄRDSBESLUT P=0 GRAM  

Rolf Carlsson                       rolf.carlson@uddevalla.se 

Jonas Sandwall                    jonas.sandwall@uddevalla.se  
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Eget Avloppsbeslutet dat 2020-02-20 

”   

 2. Revision av Uddevallakommunens miljöavsyn. 250 000:- kr för 0 gram WC fosforpåverkan  

"P KOSTNADS-RIMLIGHETSBESKRIVNING" 1,5 g/dygn =Max Fosfor/ Person/dygn (P/Pdygn) 

0,7 hemnärvarograd/år av 365 Dagår

2,55 pers fam /hushåll (SCB) 

30% P i Slam borttransporteras

15 Kr / Kg  Gödfosfor för jordbruk åkerodling

99 % Retention sker inom 10 meter ( 22st Paper)

977 Gram Tot g P / År / familj 15 Kr /År

293 Gram i Slam/År 4 Kr/År

684 Gram i Vätska/år 10 Kr/År

1,2 TON / M3 JORMASSA/10M 120 Ton Jord Retention

50 ÅR 513 Kr Fosforvärde i Åker Jorden 

34 Kg fosfor i åkemarken för  50 Års VC användning

0,29 Kg Fosfor / Ton I Åkerjorden  efter 50 ÅRS Retention 

"SE Common Implemention Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC)" 

        PÅVERKANSFAKTORER SKALL PRISSÄTTAS &  ANGES

10M

SLAM 293g fosfor /år
Värdet = 4,4Kr/År

Fosfor 684g / År  =  värde 10,3Kr / ÅR 
99% PERMANENT ÅKERRETENTION SKER INOM 
10METER FOSFORN ÄR FASTIGHETSÄGARENS 
JORDMASSAN10mx10Xm1X1,2t0n/m3=120Ton

50 ÅR GER 0,29 KG FOSFOR  / Ton Jord 

10M =  99% RETENTION 

0 GRAM FOSFOR  Värdet = 0Kr /År TILL RECIPIENT

ÅTGÄRDAS ÖVER 25µg/lit 3 Års Genomsnitt Totalfosfornivå

 

 

Phosphorus, is significantly retained in septic tanks (up to 48%) and then precipitated or adsorbed in soil, so 

that significant contamination rarely moves more than a few metres from septic tank infiltration. 
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Källa: https://phosphorusplatform.eu/images/download/ScopeNewsletter63.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       OBSERVERA:  

50 Års WC fosfor-tillförsel i åkerjorden motsvarar totalt ca 34 kg fosfor samt utgör därmed 

0,29Kg Fosfor/ton inom 10 meter ifrån infiltrationsbädden.                                               

Water Framework Directive 
(2000/60/EC) /Guidance document 
no. 1  
DIREKTIVET STYR TILL 100 % 
TILLÄMPNINGEN AV 
PROPORTIONALITETSPRINCIPEN  
UNDANTAGSBEDÖMNING MB 
"RIMLIGT" TILLÅTS EJ  
INOM ANTAGET FÖRDRAG/STADGA 

FASTIGHETSÄGARENS ÄGANDERÄTTS OMRÅDE TILL SIN TOMTGRÄNS 
ÄGANDERÄTTSINTRÅNG ÄR STRIKT  
FÖRBJUDET INOM SAMTLIGA AV UNIONENS MEDLEMSSTATER  

10M= 
 
684g P/År 
100 % 
LAGRAS IN I 
FASTIGHETS-
ÄGARENS 
JORDÅKER 

 
0g P/År  

0gram 
P/År  
? M 

 
1,5KM 

   VATTEN 25µg/L = GOD 

X KG P/ÅR 
JORDBRUKS 
ÖVERGÖDNING   

BÄCK/
SJÖ/ 
HAV 
µg/L 

INFILTRATION 
SKER 1 M 
UNDER MARK 

FOSFORKONFISKATION INOM 
TOMT GRÄNSEN ÄR HELT 
FÖRBJUDET!  100 % WC FOSFOR 
LAGRAS IN I FASTIGHETSÄGARENS 
JORDÅKER REDAN INOM 10 METER 

FOSFORN ÄR TILL 100 % 
FASTIGHETSÄGARENS PRIVATA 
EGENDOM.  SAMTLIGA 
RÄTTIGHETR EMOT INTRÅNG 
SKALL TILLÄMPAS ENLIGT EKMR 
STADGA, DIREKTIV,PRINCIPERNA 



48 

 

Inköpspriset för 50 Års WC fosfor tillförsel till fastighetsägarens åkerjord motsvarar 513 kr 

P jordbruks-åkergödning samt tillför fastighetsägarens åkeregendom 0,3 öre/dygn. 

Rättsstatens fundament & legalitetsprincipen.   

Sanktionsavgiftsprocessen skall leva upp till minimikraven på rättsskydd i EKMR artikel 
6. Vites-avgifter anses falla in under konventionens begrepp: ”criminal charge” det vill 
säga Straffpåföljd.Europakonventionens rättssäkerhetskrav skall följa 
Europakonventionen – oberoende av vilket ”miljö”rättsområde som ”sanktionsavgifterna” 
omfattar. Europadomstolen anser att en administrativ påföljd med straffkaraktär 
förutsätter att konventionens straffprocessuella krav skall tillämpas. D 21 feb. 1984 
- ÖZTÜRK v. GERMANY JUGDMENT 49: ”Nevertheless, if the Contracting States were 
able at their discretion, by classifying an offence as ‘regulatory’ instead of criminal, to 
exclude the operation of the fundamental clauses of Articles 6 and 7 (art. 6, art. 7), the 
application of these provisions would be subordinated to their sovereign will. A latitude 
extending thus far might lead to results incompatible with the object and purpose of the 
Convention.”  

       . Water Framework Directive cost-effectively  2000/60/EC                                                                                               

( Implement Pricing policies 2010(Article 9)  

The draft river basin management plan, at the latest by 2008”  
(Using the results of the economic analysis for aiding decision making and supporting the 
development of river basin management plans) Källa sidan 1.                                                            
 
*Direktivanvisningens kravställningar skall vara implementerats i staten genom 
delegation till Uddevallakommunen redan för *19 år sedan. 
 
Anm. 
(Sid 6 Maj *2001-Sweden:Member states,Norway and the Europeaan Commission Agree 
on a Common Implemetation Srategy). 
 

Källa: https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/pdf/strategy2.pdf 
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     Proportionalitetsprincipens (1-3)  

        SAMTLIGA 3 MOTIVERINGAR SKALL TILLGODOSES. KRAVTEST 1-3  

NO 1. Åtgärden ska vara ägnad att tillgodose ändamålet enligt: 

Water Framework Directive (2000/60/EC) /Guidance document no. 1 är helt knuten 

till proportionalitetpricipen. 

Ett övergödnings hotat recipientvatten har angetts av Staten genom delegation till 

Uddevallakommunen.”Avsynings-åtgärden” har ”följts upp” med konfiskationsförsök av 

privat egendomsanvändning. 0 g Fosfor tillförs till recipienten ifrån fastighetsägarens tomt 

o åkermark. Övriga fosforkällor redovisas ej. (Direktivkrav)  

Test No 1 Uppfyller ej ”Tillgodose ändamålet”  

NO 2. Åtgärden ska vara nödvändig för att uppnå ändamålet samtidigt som mindre 

inskränkande alternativ saknas. 

Fosfor-reduktionen av 0 g övergödande fosfor utanför den egna tomten. 0 gram fosfor 
tillförs i ett påstått *övergött men icke undersökt recipintvatten där P.tot redovisas med 
xxx? Den totala fosforillförselns-redovisning saknas, reduktionsberäkning saknas, 
prissättning av reduktionsåtgärdandet saknas. Anm. *Över Ptot 3 års genomsnittsnivå 25 
µg/lit vilket motsvarar GOD status.   

”Identify measures for achieving the environmental objectives of the Directive in the most 
cost-effective manner”.   

Test No 2 Uppfyller ej ”nödvändig samt mindre inskränkande” 

 

NO 3. Fördel åtgärden tillgodoser ska stå i rimlig proportion till den skada som åtgärden 
kan orsaka för de berörda 

 
0 g Fosfor tillförs ca 1 meter under åkermarken i jordmassorna som är belägna med ett 
betryggat retentions-avstånd ifrån recipienten. Retentions-förhållandet är konstaterat.  
 
Konfiskation av användning av privat egendom, bestraffning genom böter förorsakar 
fastighetsägarens familj mycket omfattande ekonomisk skadeförlust till ett uppskattat 
sammanlagt bruttovärde inklusive skattepålagor ca 300 000 kr.                                                 
 
Test No 3 Reduktion av 0 gram naturligt fosfor a`15 kr/kg står inte i rimlig proportion till 
skadan. 

 



50 

 

 

           Fosforfakta 

Fosfor det 11:e vanligaste grundämnet i jordskorpan med en medelkoncentration av  
ca 1 120 g/ton  
 
50 års WC fosfortillförsel ifrån ett Svenskt normalhushålls EA tillför inom plymområdet  
ca 290 gram fosfor/ton. 
 

 
VÄSTRA GÖTALANDS ÅKRAR TILLFÖRS ÖVER 2 Miljoner Kg Fosfor/ År  
 

Av 23 Kg tillförd fosfor/ha/år så tillförs skörden 18 Kg. 5 Kg är övergödningen som överförs till 

recipienter och markavgång/ha (21-22 % anges utgöra övergödning) 

 

 
 
Anm. Ett permanentboende familje EA med 10 meter åkerretentions sträcka tillför 0 gram 
fosfor/ÅR.  
 

( Fasighetsägarens egendomsrättigheter skall skyddas genom fördrag) 
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        Källhänvisningar 

Rättighetsstadgan C 326/391- C 326/407 Fördrag C 326/1- C 326/368 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF 

22 paper, professionellt utvärderad rapportsammandrag Dat Jan 2006: Generellt så anges 

att WC fosforreduktionen i jordåker sker effektivt samt med 99 % redan inom 10 meter.  

Källa: https://phosphorusplatform.eu/images/download/ScopeNewsletter63.pdf 

Direktvisanvisningar om hur proportionalitetsprincipen skall tillämpas och verkställs av 

samtliga medlemsstater och dess institutioner (se sid 6 . Sverige from May 2001)  

EU Communities 2003 Economics and the environment Guidance document no 1 Common 

Implementation Strategy For The Water Framework Directive (2000/60/EC).  

Källa:  

https://circabc.europa.eu/sd/a/cffd57cc-8f19-4e39-a79e-20322bf607e1/Guidance%20No%201%20-

%20Economics%20-%20WATECO%20(WG%202.6).pdf 

ANTAGET FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA  

Källa:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2004/310/01&from=es 

 

 

 

 

 

 


