
Till Högsta domstolen

hogsta.domstolen@dom.se

Mål nr. Ö 206-21  R23

Angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om fordran, alternativt att Högsta domstolen
direkt ogillar domen från Nacka tingsrätt mark&miljödomstolen mål, nr. M3810-20. bilaga
(Nacka tingsrätt mark&miljödomstolen DOM)

Jag vill börja med att påstå att frågan/ärendet inte har hanterats i rätt forum, d.v.s jag anser att
detta är en uppenbart felaktig rättstillämpling från början vilket borde vara orsak till resning.
Jag hävdar också att det inte är ett miljömål och att domen från Nacka tingsrätt mark &
miljödomstolen M 3810-20, därför skall ogillas.

Att min fastighet Skå Väsby 1:5 inte finns omnämd i något sammanhang bland de beslut som
Roslagsvatten/Ekerö vatten AB eller Ekerö kommun har tagit vänder jag mig också mot.
Av denna anledning så anser jag att jag inte är betalningsskyldig och jag yrkar att fordran
skall ogillas.

Bakgrund, utveckling av mina påståenden/talan samt bevisföring:

Roslagsvatten/Ekerö vatten AB har initialt haft som orsak i sin aktion, att börja anlägga
vattenledningar i Skå kyrkby, att Ekerö kommun tagit ett beslut om ny VA-plan,
vg. se bilaga  ( Beslut KF VA-plan 2013-03-26.)
Detta beslut om en VA-plan är inte ett kommunfullmäktigebeslut som per automatik även
omfattar ett beslut för inrättande av verksamhetsområde, VA-planen är bara en plan.

Beslutsgrunden för ett kommunfullmäktigebeslut gällande inrättande av verksamhetsområde
omfattar betydande förarbeten avseende behov för var och en av de enskilda fastigheterna
som skall ingå i ett verksamhetsområde. Dessa förarbeten saknas helt från Kommunens
miljöenhet och/eller Roslagsvatten AB.

Strax innan Roslagsvatten började anlägga rörledningarna i Skå kyrkby så skriver
Roslagsvatten ett förslag till kommunstyrelsen, se bilaga
(Tjänsteskrivelse-verksamhetsområde Nibbla backe etc) som de vill skall ligga till grund för
senare kommunfullmäktigebeslut. Sannolikt så skriver Roslagsvatten denna tjänsteskrivelse
för att  kunna legalisera sin för tidigt utförda grävning av rörledningar, grävningen gjordes
innan det fanns något beslut om verksamhatsområde.
Där nämns att orsaken till det kommande kommunfullmäktigebeslutet är för skydd av
människors miljö och hälsa trots att frågan inte är utredd för de specifika fastigheterna om det
de facto råder risk för miljö och hälsa.

Enligt §9 i LAV, lagen om allmänna vattentjänster, så kan en fastighet undantas från ett
verksamhetsområde om behovet av VA tjänsterna kan tillgodoses på annat sätt, d.v.s. lagen
pekar på att fastigheter i ett område inte kan behandlas som ett kollektiv utan skall bedömas
var och en för sig.
Detta måste vara den logiska konsekvensen som lagstiftaren menar och således skall varje
fastighet omnämnas separat för att sedan individuellt kunna åläggas avgiftsskyldighet eller ej.
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Jag menar att som det nu är beslutat, utan fastighetsbeteckningar, så kan man inte fakturera de
enskilda fastigheterna utan endast Skå kyrkby, vilket är omöjligt.

Jag bifogar det enda dokument, en karta, bilaga (Verksamhetsområde Karta) som
Roslagsvatten har i sitt arkiv och som visar att det inte finns några fastighetsbeteckningar.
Denna karta som saknar fastighetsbeteckningar är för övrigt en ledningskarta och inget giltigt
underlag för ett kommunfullmäktigebeslut.

Vid fråga till Roslagsvatten om samtliga handlingar i ärendet så har jag även fått en
översiktlig områdesbeskrivning, bilaga (Områdesbeskrivning VO Ekerö) för VA-planen i
kommunen och där finns inte Skå kyrkby med över huvud taget.

Målet i Nacka tingsrätt startade som ett tvistemål men ändrades snabbt till ett miljömål.
Anledningen till att jag anser att det inte är ett miljömål grundar sig i att ingen, varken
Roslagsvatten AB, Ekerö vatten AB eller Ekerö kommun/miljöenheten har besökt min
fastighet Skå Väsby 1:5 på plats. Ingen har kommunicerat med mig eller via inspektion av
min anläggning kunnat visa att mitt befintliga och godkända VA är utdömt och måste ersättas
med kommunalt VA.
Ingen har heller dragit tillbaka det bygglov som jag har för min godkända
infiltrationsanläggning/VA. Jag har ett bygglov som jag betalt för och jag anser att inga
ytterligare kostnader kan belasta detta bygglov i efterhand.

I domen från Nacka tingsrätt står det att jag är avgiftsskyldig men inte anslutningsskyldig,
således kan det inte vara en fråga om att värna människors miljö & hälsa och därmed är det
inte ett miljömål!

För övrigt så finns det ingen sökt ledningsrätt hos Lantmäteriet trots att Roslagsvatten har
grävt på privat tomtmark. Det finns ingen skriftlig förfrågan hos vägsamfällighetens styrelse
eller någon som kontaktat oss i styrelsen om tillåtelse att gräva på vår privata väg.

Jag yrkar att Högsta domstolen direkt utan omvägar ogillar domen från Nacka tingsrätt mål nr.
M3810-20 i sin helhet samt att Roslagsvattens ersättningskrav/stämningsansökan för den
obetalda fakturan avseende anslutningspunkten hos mig tillbakavisas. Jag yrkar också att
domstolen beviljar mig att undantas från verksamhetsomrtådet enl. LAV §9.

Slutligen så bifogar jag en utredning som Nacka tingsrätt borde känna till men som de
bevisligen har förbisett när de dömt, en utredning som beställdes av HAV havs &
vattenmyndigheten och som handlar om bedömning av självrening vid prövning av små
avlopp (RetentionimarkWRSVAG180507).
Alla mark & miljöinstanser på alla nivåer bör läsa denna skrift så myten om miljöförstörande
små avlopp upphör att spridas!

Skå 2021-02-08

Med vänliga hälsningar

Bengt Nordgren i Skå på Färingsö


