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DOMSLUT 

 

1. Mark- och miljödomstolen beslutar att xx till Höörs kommun, 

Mittskåne Vatten, ska betala brukningsavgift om 3 597 kr samt ränta enligt 3 och 

6 §§ räntelagen (1975:635) på 646 kr från den 30 juni 2016, på 990 kr från den 

30 september 2016, på 990 kr från den 30 december 2016 och på 971 kr från den 

31 mars 2017, till dess full betalning sker. 

 

2. Mark- och miljödomstolen ogillar käromålet i övrigt. 

 

3. Mark- och miljödomstolen beslutar att Höörs kommun, Mittskåne Vatten, till 

xx ska betala ersättning för rättegångskostnader med 200 000 kr 

inklusive mervärdesskatt samt ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för 

denna dom, till dess full betalning sker. 
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BAKGRUND 

 

Höörs kommun bedriver tillsammans med Hörby kommun vatten- och 

avloppsverksamhet i den gemensamma nämnden VA/GIS-nämnden, till vilken 

Mittskåne Vatten hör. Höörs kommun är värdkommun för den gemensamma 

nämnden. 

 

xx är en av ägarna till de obebyggda fastigheterna xx och xx  i Höörs kommun. Fastigheterna 

ligger inom detaljplanelagt område samt inom verksamhetsområdet för den allmänna va-

anläggningen. 

 

YRKANDEN 

 

Höörs kommun, Mittskåne Vatten 

 

Höörs kommun, Mittskåne Vatten, yrkar att xx ska åläggas att till kommunen betala 286 211 kr 

avseende anläggningsavgifter samt 3 597 kr avseende brukningsavgifter. 

 

Höörs kommun yrkar vidare xx ska erlägga ränta beräknad enligt 

3 och 6 §§ räntelagen på 286 211 kr från den 1 juni 2016, på 646 kr från den 30 juni 

2016, på 990 kr från den 30 september 2016, på 990 kr från den 30 december 2016 

och på 971 kr från den 31 mars 2017, allt till dess betalning sker. 

 

Höörs kommun yrkar slutligen att xx ska åläggas att till kommunen 

betala 2 800 kr avseende ansökningsavgift i målet. 

 

Höörs kommun bestrider ersättningsskyldighet för xx rättegångskostnader, 

men vitsordar ett belopp om totalt 75 000 kr som i och för sig skäligt. 
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xx 

 

xx bestrider kommunens yrkanden i deras helhet och yrkar ersättning 

för rättegångskostnader med totalt 756 302 kr. 

 

xx vitsordar de yrkade beloppens storlek samt kommunens sätt att 

beräkna ränta. 

 

GRUNDER OCH OMSTÄNDIGHETER 

 

Höörs kommun, Mittskåne Vatten 

 

Avgiftsskyldighet enligt taxan 

 

Fastigheterna xx och xx i Höörs kommun har upprättade förbindelsepunkter för vatten, 

spillvatten och dagvatten. Vid utredning under 2015/2016 av Mittskåne Vattens abonnentregister 

samt verksamhetsområden, upptäcktes att aktuella fastigheter inte var med i kundregistret och 

inte hade blivit debiterade någon anläggningsavgift och därmed inte heller någon 

brukningsavgift. 

 

Enligt Höörs kommuns taxa som gäller fr.o.m. den 1 januari 2014, ska obebyggda 

fastigheter som ligger inom detaljplanelagt område betala va-avgifter. I tidigare taxor har 

obebyggda fastigheter undantagits från avgiftsskyldighet och därför har inte fastigheterna 

tidigare debiterats anläggningsavgift eller brukningsavgift. Förbindelsepunkt förmedlades och 

fordran uppstod den 2 maj 2016 gällande anläggningsavgifterna, enligt 25 § LAV och punkt 4.2 

och 4.3 i taxan. Därefter har fakturor gällande brukningsavgifter tillkommit kvartalsvis enligt 

beslutad debiteringsrutin. Någon förbindelsepunkt har inte förmedlats före den 2 maj 2016. 

 

Brev skickades med information om att debitering av anläggningsavgift skulle ske. 

xx bestred debiteringen. Kommunen ansökte därför den 19 januari 2017 om 

betalningsföreläggande hos Kronofogden. xx bestred 
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ansökan. Höörs kommun hade för avsikt att begära att ärendet skulle överlämnas till 

tingsrätt, men p.g.a. den mänskliga faktorn begärdes inte överlämnande inom rätt 

tid, varför ärendet avskrevs hos Kronofogden. Detta är anledningen till att 

kommunen ansökt om stämning hos mark- och miljödomstolen. 

 

Av punkt 1 i taxan framgår omfattningen av avgiftsskyldigheten. Redan av denna 

punkt framgår att samtliga fastigheter, bebyggda eller ej, ska erlägga va-avgift. 

 

Enligt punkt 6 i gällande taxa ska bostadsfastighet erlägga anläggningsavgift. 

Benämningen bostadsfastighet innefattar samtliga fastigheter som är avsedda för 

bebyggelse, oavsett om de är bebyggda eller obebyggda vid tiden för avgiftsskyldigheten. 

 

I punkt 6.1 anges att avgift ska betalas för bostadsfastighet och därmed jämställd 

fastighet. Med bostadsfastighet avses fastighet som (uteslutande eller 

huvudsakligen) är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för 

bostadsändamål. Med jämställd fastighet avses här bl.a. obebyggda fastigheter som 

enligt detaljplan är avsedda för bebyggande, men som ännu inte omfattas av beviljat 

bygglov. Någon särskild definition av jämställd fastighet finns dock inte i taxan. 

 

Vidare anges i punkt 6.4: 

 

”Bostadsenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 

efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten 

obebyggd ska bostadsenhetsavgift inte betalas.” 

 

Det finns således stöd i taxan för att även obebyggda fastigheter ska debiteras 

anläggningsavgift. 

 

Kommunens arbete med att ta fram en ny taxa påbörjades 2012. En rapport och en 

utbyggnadsplan togs fram i samarbete med WSP under 2013. Av rapporten framgår 

tydligt grundprinciperna för den kommande taxan. I rapporten konstaterades att 

obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område enligt lag kan bli 
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avgiftsskyldiga och att det därmed inte fanns någon anledning att frångå lagen och 

inte ta betalt för dessa fastigheter. Tvärtom var kommunens tidigare taxa orättvis 

och oskälig. 

 

Det föreligger en viss onyansering vad gäller rubriksättningen i taxan. Avsnitt 6 

skulle hellre varit benämnt enbart Anläggningsavgift. En justering av 

rubriksättningen vidtas för närvarande av kommunen för att ännu mer förtydliga 

taxan. Att en obebyggd fastighet anses jämställd med bostadsfastighet i fråga om 

avgifter för allmän va-anläggning framgår dock redan av lag. Av innehållet i 

avsnitten tillhörande respektive rubrik framgår också med tillräcklig tydlighet vad 

som innefattas i taxan. Av såväl en språklig som ändamålsenlig tolkning av 

innehållet i avsnitt 6 framgår att såväl bebyggda som obebyggda fastigheter 

omfattas av avgiftsskyldighet. 

 

Svenskt Vattens basförslag på va-taxa från 2007 har varit vägledande för den nya 

taxan. Den har dock inte byggts upp på ett identiskt sätt. Kommunen har valt att 

utifrån sina egna förutsättningar utforma sin egen va-taxa med egen språklig 

utformning och egna definitioner. Principerna i taxorna är dock desamma, dvs. att 

både anläggningsavgift och brukningsavgift ska erläggas även för obebyggda 

fastigheter. 

 

WSP:s rapport kan vara av värde för att underlätta förståelsen av innehållet i taxan, 

precis som lagförarbeten används för tolkning av tillämplig lag. Taxans 

tillämplighet är dock inte beroende av dessa förarbeten och uppenbarligen har 

huvuddelen av samtliga fastighetsägare inom kommunen tolkat den korrekt. 

 

Aktuella obebyggda fastigheter är enligt gällande detaljplan avsedda för 

småhusbebyggelse, varför de måste anses ha behov av anordningar för vatten och 

avlopp. Det har inte gjorts gällande att detta behov med större fördel kan tillgodoses 

på annat sätt än genom den allmänna va-anläggningen. Att fastighetsägarna inte har 

bebyggt fastigheterna, är inte något skäl för undantag av avgiftsskyldighet. Det 
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föreligger därmed inga särskilda skäl enligt 24 § lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, LAV. 

 

De nu aktuella anläggningsavgifterna ska bestämmas enligt 2014 års taxa. Den 

fakturerade anläggningsavgiften överensstämmer med gällande va-taxa och 

avgiftsuttaget får därmed anses vara förenligt med 31 § LAV. 

 

Debitering avseende dagvatten för xx 

 

Fastigheten xx har ingen förbindelsepunkt avseende dagvatten. Avledande sker dock naturligt via 

ett vattendrag, vilket kommunen bekostar underhållet av. 

 

Preskription och retroaktivitetsförbud 

 

Förmedling av förbindelsepunkt skedde den 2 maj 2016, varvid avgiftsskyldighet 

inträdde. Det har inte förmedlats någon förbindelsepunkt till den tidigare 

fastighetsägaren, eftersom tidigare taxa inte föreskrev någon avgiftsskyldighet för 

obebyggda fastigheter. Någon preskription har inte inträtt och fråga är heller inte 

om retroaktiv verkan av avgifterna på sätt som xx gör gällande. 

 

Rättegångskostnader 

 

xx har hela tiden hävdat att han inte är avgiftsskyldig och har bestritt fakturorna. Han bestred 

även kravet hos Kronofogden. Kommunen valde därför att stämma xx vid mark- och 

miljödomstolen. Kommunen informerade via brev xx om rutinen för bestridna fakturor. 

Kommunen har följt den debiteringsrutin som finns och har därmed inte genom försummelse 

eller motsvarande inlett en onödig rättegång. 

 

Det är xx som föranlett rättegång. Kommunens enda alternativ vore att 

avstå från kravet, vilket inte är aktuellt mot bakgrund av kravet på likabehandling 
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av avgiftskollektivet. Ansökningsavgiften är densamma, oavsett om målet överförs 

från Kronofogden eller om ansökan om stämning sker. Ansökningsavgiften i målet 

om 2 800 kr ska enligt 18 kap. rättegångsbalken tappande part stå för. 

 

Kommunen bör inte betala xx rättegångskostnader, utan vardera part ska enligt huvudregeln i 56 

b § LAV svara för sina rättegångskostnader. 

 

Xx 

 

Avgiftsskyldighet enligt taxan 

 

Avgifter ska enligt 34 § LAV framgå av en taxa. Om det inte finns stöd i taxan för 

att obebyggda fastigheter ska erlägga avgift, ska heller inte någon avgift utgå. Att 

LAV erbjuder möjlighet att genom en taxa ålägga ägare till obebyggda fastigheter 

avgiftsskyldighet är inte relevant, när så inte skett i taxan. 

 

Taxan innebär inte att anläggningsavgift ska erläggas för obebyggda fastigheter. Det finns inte 

något stöd i taxan för att obebyggda fastigheter ska debiteras anläggningsavgift om inte bygglov 

beviljats för sådana fastigheter. Bygglov har inte beviljats för fastigheterna och någon 

avgiftsskyldighet avseende anläggningsavgiftföreligger därmed inte. 

 

Av punkt 6.1 i taxan framgår att anläggningsavgift ska betalas för bostadsfastighet 

och därmed jämställd fastighet. För dessa fastigheter utgår bl.a. servisavgift och 

förbindelsepunktsavgift, se punkt 6.1 a) – e). 

 

Av punkt 3 framgår att med bostadsfastighet avses: 

 

"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 användarssynpunkt." 
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Begreppet bostadsfastighet i taxan omfattar inte såväl bebyggda som obebyggda 

fastigheter. Fastigheterna utgör inte sådana fastigheter som avses i punkt 3. Någon 

anläggningsavgift enligt taxan ska därför inte debiteras honom. Fastigheterna utgör 

istället obebyggda fastigheter, som i punkt 3 definieras som: 

 

"fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej bebyggts." 

 

För sådana obebyggda fastigheter ska enligt taxans punkt 10.9 och punkt 10.1 a) 

brukningsavgift i form av grundavgift betalas, motsvarande 1 969 kr per år 

inklusive mervärdesskatt. Det finns således inte något stöd i taxan för den 

debiterade anläggningsavgiften. 

 

Höörs kommuns taxa förefaller vara uppbyggd enligt det system som uppställts av 

Svenskt Vatten i publikationen P 96, VA-taxa (Svenskt Vatten, VA-taxa, 

Publikation P 96, September 2007). Det framgår även av Mittskåne Vattens 

hemsida att taxan följer ett system som de flesta kommuner idag använder. Taxan 

har samma definition som P 96 av bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet 

samt av obebyggd fastighet. 

 

Höörs kommun har emellertid i sin taxa utelämnat avsnitt 7 från P 96, som handlar 

om anläggningsavgift för obebyggda fastigheter. Taxan ger därmed inte stöd för 

någon debitering av anläggningsavgift för obebyggda fastigheter, eftersom dessa 

inte ingår i definitionen bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet. Detta 

framgår även av P 96, bl.a. på s. 44, där det anges att: 

 

"Det bör observeras att avgift för obebyggd fastighet endast får tas ut när 

bestämmelser om detta finns i taxan, såsom i detta förslag." 

 

Begreppen bostadsfastighet respektive obebyggd fastighet är tydligt definierade i 

taxan. I avsnitt 6 framgår tydligt ovanför tabellen att det är bostadsfastighet och 

därmed jämställd fastighet som ska erlägga anläggningsavgift. Eftersom såväl 

begreppen bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet respektive obebyggd 
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fastighet är tydligt definierade i taxan har vad Höörs kommun anför beträffande 

punkt 6.4 ingen relevans i det avseendet. Det är inte skäligt att avgift enligt en 

va-taxa ska utgå med stöd av en motsatsvis tolkning av en bestämmelse i en taxa, 

när det finns uttryckliga bestämmelser som direkt strider mot denna motsatsvisa 

tolkning. 

 

Såvitt gäller en ändamålsenlig tolkning, kan konstateras att även om det har varit 

WSP:s avsikt att den nya taxan skulle utformas så att obebyggda fastigheter ska 

omfattas, har så inte skett när Höörs kommun utformat texten i taxan. Enskilda 

fastighetsägare kan heller inte förväntas begära ut WSP:s rapport som ett förarbete 

till taxan. En oklar bestämmelse bör tolkas till nackdel för den som formulerat 

bestämmelsen i fråga, särskilt då det är en näringsidkare eller en kommun som 

formulerat bestämmelsen gentemot en konsument. Varken en språklig eller en 

ändamålsenlig tolkning av taxan kan leda till slutsatsen att en obebyggd fastighet 

omfattas av begreppet bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. 

 

Kommunen har också angett att rubriksättningen i taxan ska ändras för att förtydliga 

att obebyggda fastigheter omfattas av avsnitt 6. Detta talar starkt för att taxan inte 

innebär avgiftsskyldighet för obebyggda fastigheter eller i vart fall inte är 

tillräckligt tydlig i detta avseende och därmed bör tolkas till hans fördel. 

 

Ledningsnätet för vatten och avlopp som fastigheterna kan anslutas till, har dragits 

fram på 1960-talet. Förbindelsepunkt har förmedlats till den tidigare 

fastighetsägaren. Kommunen har också sänt skrivelser med innebörden att 

förbindelsepunkt sedan långt tidigare förmedlats för fastigheterna. Avgift ska vidare 

utgå enligt den taxa som gäller vid tidpunkten då betalningsansvaret uppstår. 

Kommunen har själv anfört att avgift inte utgick för obebyggda fastigheter i 

enlighet med den då gällande taxan. Då förbindelsepunkt sedan långt tillbaka i tiden 

har förmedlats och den dåvarande taxan inte stadgade betalningsansvar avseende 

anläggningsavgifter för obebyggda fastigheter, ska anläggningsavgift inte utgå. 
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Att en taxa tillämpats likadant mot samtliga medborgare i en kommun, innebär 

vidare inte i sig vare sig att taxan är lagligt utformad eller att den tillämpas rättsligt 

korrekt. Han är heller inte den ende som invänt mot avgiftsskyldighet avseende 

obebyggd fastighet. 

 

Debitering avseende dagvatten för xx 

 

Fastigheten xx har ingen förbindelsepunkt avseende dagvatten. Av taxan punkt 6.1 e) följer att 

sådan avgift ska utgå om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten 

upprättats. Av 25 § LAV framgår dock att avgift får tas ut när bortledande av vatten inte sker 

genom en förbindelsepunkt från det att huvudmannen har anordnat de anordningar som behövs 

för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta. Det finns inte någon sådan anordning 

för bortledande av dagvatten. 

 

Preskription 

 

Förbindelsepunkt har ordnats och förmedlats sedan lång tid tillbaka och därmed 

började preskriptionstiden löpa vid denna tidpunkt. Preskriptionstiden är tre år (se 

NJA 1988 s. 505). Fordran är därför preskriberad och någon betalningsskyldighet 

föreligger inte. 

 

Förbud mot retroaktivitet 

 

Anläggningsarbetena utfördes och slutfördes under 1960-talet. Anläggningsavgiften 

bestämdes enligt då gällande taxa. Att nu kräva att fastighetsägaren ska erlägga 

anläggningsavgift enligt nu gällande taxa, innebär en retroaktiv ändring av den 

tidigare beslutade anläggningsavgiften för fastigheterna. Det är inte förenligt med 

kommunallagen och heller inte med 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen. 

Den avgift som kommunen kräver av honom bryter mot själva betydelsen av vad en 

avgift egentligen är och rör sig istället i gränslandet mot att vara en skatt. Han 

erhåller inte någon specifik motprestation, utan betalar för en anläggning som har 
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funnits på fastigheterna i 50 år och som reglerades redan då. Kommunen har inte 

tillfört någon ny prestation som kan medföra nytta för fastighetsägaren. Det är 

därför inte rimligt att han ska erlägga anläggningsavgifter för fastigheterna, särskilt 

som fastigheterna är obebyggda och inte används. 

 

Brukningsavgift 

 

Skyldigheten att utge periodiska avgifter inträder då fastigheten inkopplas på den 

allmänna anläggningen och brukaren sålunda börjar utnyttja denna (se NJA 1981 s. 

837). Han bestrider därför betalningsansvar även avseende periodiska avgifter och 

Mittskåne Vattens talan avseende sådana avgifter inklusive dröjsmålsränta ska 

därför inte bifallas. 

 

Rättegångskostnader 

 

Han har inte gett anledning till rättegången. Dock har Mittskåne Vatten genom 

försummelse inlett onödig rättegång genom att inte följa sina egna 

taxebestämmelser, varför Mittskåne Vatten får bära sina egna kostnader enligt 

18 kap. 3 § rättegångsbalken. Då detta mål hade kunnat avgöras enligt lagen om 

betalningsföreläggande och handräckning, har Mittskåne Vatten enligt 18 kap. 3 a § 

rättegångsbalken oaktat ovanstående inte rätt till mer ersättning än vad som kunnat 

erhållas i ett sådant mål. 

 

I förevarande fall har kommunen inlett två processer mot honom. Först inleddes en 

process hos Kronofogden, där han bestred föreläggandet och därmed ådrog sig 

kostnader. Kommunen försummade därefter att lämna målet vidare till 

handläggning. Kommunen har nu ingett stämningsansökan till mark- och 

miljödomstolen, vilket innebär en ny process för honom och nya kostnader. Som 

framgår ovan har kommunens talan inte stöd i den taxa som kommunen hänvisar till 

och grunden för talan är inte heller förenlig med lag. Trots detta har kommunen 

inlett två processer mot honom, vilket orsakat ombudskostnader. 
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Mittskåne Vatten har vidare enligt 56 d § LAV inlett rättegång utan att han gett 

anledning till detta, alternativt genom uppsåt eller oaktsamhet inlett onödig 

rättegång eller agerat såsom framgår av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. 

 

Mittskåne Vattens agerande får i vart fall anses utgöra sådana särskilda skäl som 

avses i 56 b § LAV att Mittskåne Vatten ska stå för hans rättegångskostnader i 

målet. 

 

BEVISNING 

 

Höörs kommun, Mittskåne Vatten 

 

Skriftlig bevisning 

Höörs kommuns va-taxa, antagen den 26 februari 2014 

Fakturor avseende anläggningsavgifter resp. brukningsavgifter, ställda till xx 

WSP-rapport den 22 maj 2013 

Höörs kommuns brev den 2 maj 2016 till fastighetsägarna inklusive 

förbindelsepunktskartor till xx och xx 

Kommunens interna riktlinjer "Flödesschema Anläggningsavgift" 

 

Muntlig bevisning 

Vittnesförhör med Linda Ljungberg, kundservicechef Mittskåne Vatten 

Vittnesförhör med Anna Hassel, tidigare uppdragsansvarig WSP 

Samhällsbyggnad för framtagande av WSP:s rapport den 22 maj 2013 och 

av 2014 års taxa 

 

XX 

 

Skriftlig bevisning 

Höörs kommuns va-taxa, antagen den 26 februari 2014 

Svenskt Vattens publikation P 96, VA-taxa (september 2007) 
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Mittskåne Vattens brev den 14 december 2015 och den 11 februari 2016 

 

Muntlig bevisning 

 Partsförhör under sanningsförsäkran med xx 

 

DOMSKÄL 

 

Målets handläggning 

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

miljödomstolen haft muntlig förberedelse den 23 oktober 2017. 

 

Mark- och miljödomstoplen har i beslut den 6 februari 2018 avslagit xx yrkande enligt 35 kap. 

7§ rättegångsbalken om avvisning av Höörs kommuns åberopade muntliga bevisning i form av 

vittnesförhör med Linda Ljungberg. 

 

Mark- och miljödomstolen har hållit huvudförhandling i målet den 1 mars 2018, 

varvid vittnesförhör under ed hållits med Linda Ljungberg och Anna Hassel samt 

partsförhör under sanningsförsäkran med xx. 

 

Tillämplig reglering i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 

 

Av 24 § LAV framgår att en fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän vaanläggning, 

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 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 2. göras som om fastigheten vore bebyggd i 
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enlighet med planen. Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för en annan 

bedömning. 

 

I 25 § samma lag 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 § samma lag 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 
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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 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 ordnats och förmedlats den 

2 maj 2016 för de aktuella fastigheterna samt att anordning ordnats för bortledande 

av dagvatten från fastigheten xx på sätt som innebär att xx är skyldig att betala  

anläggningsavgift enligt i målet åberopade fakturor. 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 ärtillämplig i målet är VA-taxa för Höörs kommuns allmänna vatten- och 

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 

 



17 
 

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. 

 

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 
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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 – 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. 

 

Härtill kommer dock vad vittnena Linda Ljungberg och Anna Hassel uppgett i nu 

aktuell del. Såväl Ljungberg som Hassel har gett ett sådant intryck vid förhören att 

det enligt mark- och miljödomstolen saknas anledning att ifrågasätta deras 

uppgifter. Deras uppgifter i denna del rör dock i huvudsak – precis som av 

kommunen åberopad WSP-rapport – framför allt vad Höörs kommun avsett att 

reglera och syftet med den reviderade taxan – bl.a. just avgiftsskyldighet för 

obebyggda fastigheter och avgiftsuttag för viss dagvattenhantering enligt 

kommunens egen uppgift – samt hur kommunen arbetar i praktiken med taxan och 

kommunens egen uppfattning om avgiftsskyldighet. Huruvida kommunens avsikt, 

syfte och uppfattning m.m. verkligen kommit att manifesteras i taxans bestämmelser på ett 

tillräckligt tydligt sätt eller inte, är emellertid väsentligen en rättsfråga och inte en bevisfråga. 

Som ovan nämnts bör vidare omständigheter som avsikt, syfte och uppfattning m.m. endast i 

mycket begränsad omfattning tillåtas påverka taxans tolkning. 



19 
 

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 de i målet aktuella fastigheterna. 

Vad Höörs kommun anfört bl.a. om punkt 1 i taxan samt om att flertalet övriga 

abonnenter förstått taxan på det sätt som kommunen gör, föranleder inte någon 

annan bedömning. 

 

Käromålet ska således – såvitt gäller anläggningsavgifterna – redan på nu angiven 

grund ogillas. Mot bakgrund av denna utgång, saknas skäl för domstolen att ta 

ställning till övriga invändningar som gjorts gällande i målet. 

 

Avgiftsskyldighet för brukningsavgift 

 

Vad gäller avgiftsskyldighet för brukningsavgift, regleras den i taxans punkt 10. 

Även här är rubriken missvisande, då den endast anger avgiftsskyldighet för 

bebyggda fastigheter. Som ovan nämnts, bör dock inte endast rubriksättningen 

föranleda slutsatsen att avgiftsskyldighet inte föreligger. Vidare anges tydligt i 

punkt 10.9 att brukningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet enligt punkt 10.1 a). 

 

Mot bakgrund härav anser mark- och miljödomstolen att taxan är tillräckligt tydlig 

för att grunda avgiftsskyldighet för brukningsavgift. xx har vidare inte 

bestritt de yrkade beloppen som sådana och heller inte sättet att beräkna ränta. 

Käromålet ska därför i denna del bifallas. Vad xx åberopat i denna del 

– med hänvisning till bl.a. NJA 1981 s. 837 – föranleder inte någon annan 

bedömning (jfr även 24-25 §§ LAV och Qviström s. 124 f.). 
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Rättegångskostnader 

 

Xx  har yrkat ersättning för rättegångskostnader med totalt 756 302 kr inklusive mervärdesskatt, 

varav 737 775 kr avser ombudsarvode, 17 204 kr eget arbete och 1 323 kr utlägg. 

 

Höörs kommun har vidare 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. 

 

Av 56 d § samma lag framgår vidare att part kan förpliktas att helt eller delvis svara 

för rättegångskostnader om part inlett rättegång utan att motparten gett anledning 

till det, om part på annat sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet föranlett onödig 

rättegång eller om part agerat såsom framgår av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. 

 

Höörs kommun är i allt väsentligt tappande part i målet. Huvudregeln i denna typ av 

mål är dock att vardera part ska svara för sina egna kostnader. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar vidare att det i och för sig bör förutsättas att 

en kommun i tvister enligt LAV noggrant överväger om det verkligen finns 

förutsättningar för avgiftsskyldighet, innan kommunen inleder rättsligt förfarande 

för att kräva betalning (se MÖD 2017:23). Enligt domstolen är omständigheterna i 

målet dock inte sådana att det finns tillräckliga skäl att förplikta Höörs kommun att 

svara för xx rättegångskostnader enligt 56 d § LAV (jfr även t.ex. 

NJA 1988 s. 457). 

 

Vad så gäller frågan om det finns särskilda skäl i den mening som avses i 56 b § 

LAV att förplikta kommunen att ersätta xx rättegångskostnader, anser 

mark- och miljödomstolen att bestämmelsen bör förstås i ljuset av Europa- 
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konventionens krav på en rättvis rättegång (jfr artikel 6.1), varför den inte bör ges 

ett alltför snävt tillämpningsområde (jfr främst NJA 2015 s. 374 och NJA 2017 s. 

503, även NJA 1979 s. 433). 

 

xx har i målet fått bära en förhållandevis tung börda. Utgången i målet torde vidare kunna få 

prejudicerande effekter för ett antal berörda inom va-kollektivet (jfr även prop. 2015/16:11 s. 74 

och Qviström s. 213). Mot bakgrund härav anser mark- och miljödomstolen att det finns 

särskilda skäl för ett rättegångskostnadsansvar för kommunen enligt 56 b § LAV. 

 

Kommunen har vitsordat 75 000 kr som ett i och för sig skäligt belopp. Mark- och 

miljödomstolen konstaterar för egen del att xx kostnadsräkning inte 

medger en närmare bedömning av skäligheten i det anspråk han framställt. xx har vidare inte 

närmare redogjort för kostnaden såvitt gäller eget arbete. Härtill kommer att även om domstolen 

inte funnit att sådana omständigheter som omfattas av 56 d § LAV förelegat, det i nu aktuell del 

likväl måste beaktas att xx rättegångskostnader till stor del rimligen är hänförliga till 

invändningar som inte kommit att prövas i målet. 

  

Vid en samlad bedömning av målets omfattning och svårighetsgrad samt vad som 

kan anses ha krävts för att xx skulle kunna ta tillvara sin rätt, finner 

domstolen att ett belopp om skäliga 200 000 kr bör fastställas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 425) 

Överklagande senast den 5 april 2018. 

 

 

Jesper Blomberg     Mats Käll 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jesper Blomberg, ordförande, och 

tekniska rådet Mats Käll samt de särskilda ledamöterna Torbjörn Brorson och Hans 

Eliasson. Föredragande har varit samordnande beredningsjuristen Danijel Randau.. 


