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VÄXJÖ TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 

DOM 

2018-11-09 

meddelad i 

Växjö 

Mål nr M 2871-17 

 

PARTER 

Kärande 

Höörs kommun 

Mittskåne Vatten 

Box 53 

243 21 Höör 

 

Ombud: Måns Ahlquist 

c/o Måns Ahlquist AB 

Dag Hammarskjölds Torg 9 

211 18 Malmö 

 

Svarande 

xx 

xx 

xx 

xx 

 

SAKEN 

Överlämnat mål från Kronofogdemyndigheten ang. bestridd faktura gällande 

anläggningsavgift, fastigheten xx, Höörs kommun 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen ogillar käromålet. 

 

Vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader. Domstolen avslår Höörs 

kommuns yrkande om att xx ska åläggas att till kommunen betala ansökningsavgiften. 

 

Mark- och miljödomstolen avvisar xx  genkäromål. 
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BAKGRUND 

 

Höörs kommun, Mittskåne Vatten (kommunen) förmedlade en förbindelsepunkt för 

fastigheten xx i Höörs kommun (fastigheten) för anslutning till vatten, spillvatten 

och dagvatten till xx. xx undertecknade en amorteringsplan. 

 

När xx inte fullföljde amorteringsplanen, fakturerade kommunen xx  hela den återstående 

anläggningsavgiften för anslutningen av vatten, spillvatten och dagvatten.  

 

xx har bestritt fakturan för anläggningsavgiften varvid kommunen har ansökt om 

betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). 

 

Sedan xx  bestritt fordran har KFM på begäran av kommunen överlämnat 

målet till mark- och miljödomstolen för vidare handläggning. 

 

YRKANDEN M.M. 

Käranden 

Höörs kommun, Mittskåne Vatten (fortsättningsvis kommunen) yrkar – såsom det 

lades fram vid den muntliga förberedelsen – i första hand att xx, som 

ägare till fastigheten xx, ska betala 106 245 kr inkl. moms i anläggningsavgift. Kommunen yrkar 

även ersättning för ansökningskostnader med 2 800 kr. 

 

I andra hand yrkar Höörs kommun att betalning ska ske utifrån amorteringsplanen 

med avtalsdatum den 9 januari 2017. 

 

Svaranden 

xx bestrider kommunens yrkande. xx har vid den muntliga förberedelsen uppgett att han 

bestrider fakturan i dess helhet och att han inte ska anses skyldig att betala någon 

anläggningsavgift alls. 

 

 

 



3 
 

Skulle domstolen finna att han trots allt är skyldig att betala anläggningsavgift önskar 

han en avbetalningsplan enligt vilken han högst ska betala 2 000 kronor i månaden. 

 

Kärandens inställning 

Kommunen anser vid den muntliga förberedelsen att detta är nya uppgifter för käranden, 

som utgått ifrån xx bestridande hos kronofogdemyndigheten där han åtar sig att betala 8 000 

kronor i månaden enligt en ny avbetalningsplan. Ett lägre belopp än så kan inte accepteras av 

kommunen. 

 

GRUNDER OCH OMSTÄNDIGHETER 

Käranden 

I samband med utredning av Mittskåne Vattens abonnentregister och verksamhetsområden under 

2015/2016 upptäcktes att denna fastighet inte var med i vårt kundregister och hade inte blivit 

debiterad anläggningsavgift. 

 

Fastigheten är obebyggd och ligger inom detaljplan och verksamhetsområde för 

vatten, spillvatten och dagvatten och har förbindelsepunkter för nämnda vattentjänster. 

Förmedling av förbindelsepunkt skedde i samband med utskick av 

anläggningsavgiftsfakturanummer 72120733. Information skickades till xx om att debitering av 

anläggningsavgift för fastigheten skulle ske 2015-12-14. Förbindelsepunkt förmedlades och 

fordran uppstod 2016-06-01 och därefter har fakturor gällande brukningsavgifter tillkommit 

kvartalsvis enligt beslutad debiteringsrutin. 

 

Debiterade brukningsavgifter har betalts av motparten i sin helhet. 

 

Enligt kommunens taxa som gäller fr.o.m. 2014-01-01 ska obebyggda fastigheter 

som ligger inom detaljplan betala VA-avgifter. I tidigare taxor har obebyggda fastigheter 

undantagits avgiftsskyldigheten och därför har inte fastigheterna tidigare 

debiterats anläggningsavgift eller brukningsavgift. 

 

 



4 
 

Xx  hörde sedan av sig när fakturans förfallodag började närma sig och sa att han inte kunde 

betala hela beloppet på en gång. Då erbjöd Mittskåne Vatten honom en avbetalning på 12 

månader vilket han godtog, enligt angiven. Då xx inte följde amorteringsplanen förföll den i sin 

helhet till betalning. 

 

Kommunen har vid den muntliga förberedelsen anfört bl.a. följande. Det är taxan från 2014 som 

ska tillämpas i enlighet med vad som tidigare uppgivits i målet. Fastigheten ligger inom den 

kommunala va-anläggningens verksamhetsområde. Det är en obebyggd fastighet som enligt 

detaljplan är avsedd för bebyggelse. Enligt 24 § lagen om allmänna vattenverksamheter ska 

anläggningsavgift erläggas av en fastighetsägare om fastigheten finns inom va-anläggningens 

verksamhetsområde och det finns ett behov av en vattentjänst. Om en fastighet är obebyggd men 

enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse ska bedömningen göras som om fastigheten vore 

bebyggd enligt planen. 

 

Enligt punkt 6.1 i taxan ska anläggningsavgift betalas för bostadsfastighet och därmed 

jämställd fastighet. En fastighet som enligt detaljplan är avsedd att bebyggas 

omfattas av bestämmelsen. Vid en språklig ändamålstolkning av bestämmelsen blir 

tydligt att så är fallet, särskilt om den läses tillsammans med 24 § i lagen om allmänna 

vattentjänster. 

 

Ett brev daterat 2015-12-14 skickades till xx med information om att en ny taxa antagits av 

Höörs kommun som innebar att han nu skulle betala anläggningsavgift för sin fastighet. Det 

framgick även att andra regler gällde vid tiden då fastigheten försågs med anslutningspunkt. 

Emellertid är det tidpunkten för förmedlingen av förbindelsepunkten som är avgörande för vilken 

taxa som ska tillämpas, och därav om avgift kan tas ut. Förmedling av förbindelsepunkten 

skedde genom ett brev daterat 2016-06-08 med bifogad förbindelsepunktskarta. 

 

Det är nu fråga om en anläggningsavgift som är en annan typ av avgift än brukningsavgift och att 

det möjligtvis är olyckligt att bestämmelserna i taxan inte formulerats på liknande sätt, men att 

det fortfarande tydligt framgår av 6.1 i taxan att an- 
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läggningsavgift ska tas ut även för obebyggda fastigheter inom detaljplan såsom 

jämställda bebyggda fastigheter i detta sammanhang. 

 

Svaranden har tidigare undertecknat en betalningsplan enligt vilken han genom delbetalningar 

ska betala anläggningsavgiften. 

 

Svaranden 

Xx  har vid den muntliga förberedelsen utvecklat sina grunder enligt följande. Fastigheten 

kommer aldrig att bebyggas med bostadshus eftersom han inte 

köpte den i syfte att bebygga den. Han bor själv på grannfastigheten. Istället avser 

han att bygga en tennisbana på fastigheten. Vidare finns inte någon möjlighet att 

bebygga fastigheten enligt detaljplanen eftersom grannfastigheten har bebyggts 

ända till tomtgränsen. Det finns alltså inte plats att bygga ett bostadshus på fastigheten 

xx. Eftersom han inte har något behov av anläggningen kommer den 

inte att nyttjas. Han ska därför inte behöva betala anläggningsavgiften. 

 

Han ansökte hos Lantmäterimyndigheten om att få lägga samman sina två fastigheter 

eftersom det endast behövs en anläggning för fastigheterna gemensamt, då det 

bara finns ett bostadshus. Då kommunen uppgav att det var för sent att lägga samman 

fastigheterna för att undgå avgift återkallade han sin ansökan. 

 

Fastigheten ifråga är bara värd högst 90 000 kr, kanske så lite som 50 000 kr. Det är 

därför orimligt att han ska betala anläggningsavgiften som överstiger fastighetens 

värde. Även om han skulle sälja tomten så skulle vinsten understiga den summa 

som han är skyldig kommunen. Den i målet aktuella tomten är 800-900 kvm och 

långsmal, varför den är svår att bebygga. 

 

Kärandens bemötande 

Det kan upplevas orättvist att avgift tas ut för en obebyggd fastighet, men det finns grund för att 

ta ut avgift eftersom fastigheten enligt detaljplan får bebyggas och förbindelsepunkt har 

meddelats. 
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På föreläggande av domstolen har käranden uppgett följande. Ledningsnätet byggdes 

ut under 1974 och förbindelsepunkten för den andra fastigheten xx förmedlades 

1978-11-23 då även avgiften debiterades. Enligt käranden har dessa uppgifter 

ingen betydelse för målet då detta rör en annan fastighet. Före 2016-06-08 har 

ingen förmedling av förbindelsepunkt skett avseende den i målet aktuella fastigheten 

xx. 

 

BEVISNING 

Käranden 

Muntlig bevisning 

Kärandens ombud har återtagit sin begäran om muntlig bevisning i målet. 

 

Skriftlig bevisning 

*VA-taxa för Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 

*Försättsblad angående förmedling av förbindelsepunkt daterat 2016-06-08, faktura 

med fakturadatum 2016-06-01 samt tillhörande förbindelsepunktskarta 

*Informationsbrev gällande debitering av anläggningsavgift daterat 2015-12-14 

*Amorteringsplan med avtalsdatum 2017-01-09 

 

Svaranden 

Skriftlig bevisning 

*Brev till kronofogdemyndigheten daterat 2017-05-08 

*Fotografier av fastigheten till styrkande av att fastigheten är för smal för att kunna 

bebyggas. 

 

DOMSKÄL 

Målets handläggning 

Målet har varit föremål för skriftlig förberedelse. Vidare har mark- och miljödomstolen 

haft muntlig förberedelse den 5 december 2017. Parterna har inte haft något att erinra om att 

målet avgörs på handlingarna. Domstolen avgör därför målet utan huvudförhandling. 
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Prövningsramen 

Höörs kommun har påtalat att xx  undertecknat en amorteringsplan och 

därmed gått med på att betala anläggningsavgiften. Mark- och miljödomstolen noterar 

dock att Höörs kommuns talan gäller den fordran som uppstod den 1 juni 2016, 

faktura med förfallodatum den 30 november 2016. Mark- och miljödomstolen har 

således i detta mål att pröva huruvida Höörs kommun haft rätt att ta ut anläggningsavgift 

av xx. Huruvida betalningsskyldighet uppstått till följd av den undertecknade amorteringsplanen 

ligger utanför mark- och miljödomstolens prövningsram, eftersom domstolens behörighet i detta 

fall endast omfattar frågor som regleras i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster eller i 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, se 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 

 

Sakfrågan 

Frågan i målet är om käranden haft grund för att enligt kommunens taxa från 2014 

fakturera xx den i målet angivna anläggningsavgiften avseende svarandens 

obebyggda fastighet xx i Höörs kommun. 

 

I likhet med mark- och miljödomstolens dom den 15 mars 2018 i mål nr M 1490-17 

gör domstolen följande bedömning. 

 

Tillämpliga bestämmelser 

Av 24 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) framgår att en fastighetsägare 

ska betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten 

1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och 

2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst 

och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Vid bedömning av behovet 

enligt punkt 2 ska särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda alternativ 

tillgodoser intresset av en god hushållning med naturresurser. 

Om fastigheten är obebyggd men enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse, ska 

bedömningen av behovet enligt punkt 2 göras som om fastigheten vore bebyggd i 

enlighet med planen. Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för en annan 

bedömning. 
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I 25 § LAV anges att en avgift enligt 24 § ska avse 

1. vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom en förbindelsepunkt, från det 

att huvudmannen har ordnat förbindelsepunkten och informerat fastighetsägaren 

enligt 12 §, och 

2. bortledande av vatten från fastigheten som inte sker genom en förbindelsepunkt, 

från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet 

och informerat fastighetsägaren om detta. 

 

Enligt 29 § LAV får avgifter enligt bl.a. 24 och 25 §§ bestämmas som anläggningsavgifter och 

brukningsavgifter. 

 

Av 31 § LAV framgår bl.a. att avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas 

på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. 

 

I 34 § LAV anges att avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas ska framgå 

av en taxa. Avgifterna får inte bestämmas till högre belopp än vad som är förenligt 

med bestämmelserna i 30-33 §§. Kommunen får meddela föreskrifter om taxan. 

Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt 

beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter. 

 

Allmänt om kommunala va-taxor 

Kommunala va-taxor grundar sig på bemyndigande i 34 § LAV och utgör i normgivningsrättsligt 

hänseende betungande offentligrättsliga föreskrifter (jfr även 8 kap. regeringsformen). En taxa 

upprättas och beslutas dessutom ensidigt av kommunen. Även om ett s.k. va-förhållande normalt 

råder mellan huvudman och fastighetsägare (va-abonnent) – inom verksamhetsområdet och 

beträffande de frågor som regleras av va-lagstiftningen – är det inte fråga om någon vanlig 

avtalsrättslig relation. Taxan ska dessutom underlätta kontrollen av att avgiftsuttag sker på ett 

rättvist och skäligt sätt enligt bl.a. 31 § LAV och möjliggöra för abonnenten att på förhand kunna 

beräkna sina kostnader (jfr Qviström, Vattentjänstlagen – En handbok [2016], s. 156 f.). Det bör 

således ställas höga krav på en taxas tydlighet i fråga om avgiftsskyldighet, vilket enligt mark- 

och miljödomstolen innebär att den i första 
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hand bör förstås utifrån sin ordalydelse. Taxans systematik och ändamålsenlighet 

samt kommunens avsikt och syfte med taxan, är därmed omständigheter som endast 

i mycket begränsad omfattning bör tillåtas påverka tolkningen av taxan, i vart fall 

om det sker till nackdel för den enskilde fastighetsägaren (jfr även t.ex. Mark- och 

miljööverdomstolens dom den 20 mars 2014 i mål nr M 7730-13). 

 

Höörs kommuns va-taxa 

Höörs kommun har i målet anfört att förbindelsepunkt förmedlats den 8 juni 2016 

för den aktuella fastigheten enligt förbindelspunktskarta och att xx 

därmed är skyldig att betala anläggningsavgift med 106 245 kr enligt i målet åberopad 

faktura. Trots vad xx anfört och åberopat, finner mark- och miljödomstolen 

inte skäl att ifrågasätta vad Höörs kommun anfört i denna del. Den taxa 

som därmed är tillämplig i målet är VA-taxa för Höörs kommuns allmänna vattenoch 

avloppsanläggning 2014, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 

§ 13 (jfr NJA 1981 s. 837; jfr även punkt 4.3 i taxan). 

 

Enligt punkt 1 i taxan – med rubriken Avgiftsskyldig – ska ägare till fastighet inom 

verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsanläggningar betala avgifter 

enligt denna taxa. 

 

I punkt 3 anges vidare definition av Bebyggda fastigheter. Dessa utgörs dels av Bostadsfastighet, 

vilket i sin tur definieras som fastighet som uteslutande eller huvudsakligen 

är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen 

är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 

där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt, t.ex. kontor, butiker, 

hotell och sporthallar. I punkt 3 anges vidare att Obebyggd fastighet definieras 

som fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej bebyggts. 
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Vidare finns under rubriken Anläggningsavgifter en punkt 6 med rubriken Anläggningsavgift för 

bostadsfastighet. Under punkt 6.1 anges att avgift ska betalas för bostadsfastighet och därmed 

jämställd fastighet. 

 

Under rubriken Brukningsavgifter anges en punkt 10 med rubriken Brukningsavgift 

för bebyggda fastigheter. I punkt 10.9 anges att för obebyggd fastighet ska brukningsavgift 

betalas enligt 10.1 a). Av 10.1 a) framgår att grundavgift utgår per fastighet och år med visst 

belopp. 

 

Avgiftsskyldighet för anläggningsavgift 

Mark- och miljödomstolen konstaterar inledningsvis att fastighetsägare enligt 24 § 

LAV i och för sig kan vara avgiftsskyldig även för obebyggd fastighet (jfr även Qviström s. 126 

f.). Som ovan nämnts, förutsätter dock avgiftsskyldighet tydligt stöd även i tillämplig taxa. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar härvid att rubriken till punkt 6 i aktuell taxa är 

Anläggningsavgift för bostadsfastighet. Direkt under rubriken, anges dock i punkt 6.1 att 

anläggningsavgift ska betalas både för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. Att 

rubriken till punkt 6 således är något missvisande – Höörs kommun har för övrigt uppgett att 

arbete med justering av taxans rubriker pågår – är dock enligt mark- och miljödomstolen i sig 

inte tillräckligt för slutsatsen att avgiftsskyldighet inte gäller för obebyggd fastighet. 

 

Den relevanta frågan blir i stället om obebyggd fastighet kan anses vara en därmed jämställd 

fastighet i den mening som avses i taxans punkt 6.1. Mark- och miljödomstolen konstaterar 

härvid att obebyggda fastigheter som begrepp självständigt definieras under punkt 3, samtidigt 

som bebyggda fastigheter definieras dels som bostadsfastigheter, dels som vissa med 

bostadsfastigheter jämställda fastigheter. 

Härtill kommer att det för obebyggd fastighet saknas en klargörande bestämmelse 

liknande den som finns i punkt 10.9 avseende brukningsavgift (se vidare nedan under 

Avgiftsskyldighet för brukningsavgift). Mot bakgrund främst av nu nämnda 

bestämmelsers ordalydelse – men i viss mån även taxans systematik i dessa delar – 
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kan därmed jämställd fastighet i punkt 6.1 enligt mark- och miljödomstolen knappast 

omfatta även obebyggda fastigheter. 

 

Visserligen anges i punkt 6.4 att s.k. bostadsenhetsavgift inte ska betalas för fastighet 

som inte är bebyggd, vilket talar för att kommunen med taxan avsett att anläggningsavgift 

i övrigt enligt punkt 6.1 (a-c och e) ska kunna påföras även obebyggda fastigheter. Att grunda 

avgiftsskyldighet på en motsatsvis tolkning av en viss enskild punkt i taxan, låter sig dock inte 

göras mot bakgrund av vad som ovan nämnts om de krav på tydlighet som bör gälla för en taxa, 

särskilt inte som delar av taxan i övrigt motsäger en sådan slutsats. 

 

Sammanfattningsvis – och mot bakgrund av det ovan anförda samt de höga krav 

som bör ställas på en taxas tydlighet när det gäller avgiftsskyldighet – kan markoch 

miljödomstolen inte dra någon annan slutsats än att taxan saknar tillräckligt stöd för skyldighet 

att betala anläggningsavgift för den i målet aktuella fastigheten. 

Käromålet ska således ogillas. 

 

Rättegångskostnader 

Höörs kommun har yrkat att xx ska åläggas att till kommunen betala 2 800 kr avseende 

ansökningsavgift i målet. 

 

Enligt 56 b § LAV ska vardera part svara för sina rättegångskostnader om inte annat 

följer av 56 d § eller om det finns särskilda skäl. Av andra stycket framgår att såvitt 

gäller ansökningsavgift ska 18 kap. rättegångsbalken tillämpas. 

 

Höörs kommun är den tappande parten och kan därför inte få ersättning för ansökningsavgiften. 

Yrkandet ska således avslås. 

 

Genkäromål 

Xx  har under handläggningen av målet inkommit med ett genkäromål. 

I föreläggandet till xx  anges att, för att mark- och miljödomstolen ska kunna fortsätta 

handläggningen av hans genkäromål, måste han komplettera ansökan  
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dels med en ansökningsavgift och dels med förtydligande av bl.a. yrkandet, en 

tydlig beskrivning av de omständigheter (grunder) som han menar utgör grund för 

varje yrkande och uppgift om vilken bevisning som han vill åberopa (lägga fram). I 

föreläggandet anges vidare att kompletteringen ska ha kommit in till tingsrätten 

senast den 10 augusti 2018 och att tingsrätten i annat fall kan komma att avvisa ansökan, 

 

vilket betyder att det som han har yrkat (begärt) i målet inte kommer att prövas. 

Då varken avgiften eller övriga kompletteringar enligt föreläggandet har kommit in 

till domstolen ska genkäromålet avvisas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-01) 

Överklagande senast den 30 november 2018. 

 

 

 

Cecilia Giese Hagberg     Carl-Philip Jönsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Cecilia Giese Hagberg, ordförande, 

och tekniska rådet Carl-Philip Jönsson. 

 


