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VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM    Mål nr M 2157-17 

Mark- och miljödomstolen  2018-03-26 

meddelad i 

Växjö 

 
 

PARTER 

Kärande 

Höörs kommun 

Mittskåne Vatten 

Box 53 

243 21 Höör 

 

Ombud: Advokat Måns Ahlquist 

Advokat Måns Ahlquist AB 

Dag Hammarskjölds Torg 9 

211 18 Malmö 

 

Svarande 

xxx 

 

Ombud: Advokat Pontus Gunnarsson 

MAQS Advokatbyrå i Malmö KB 

Box 226 

201 22 Malmö 

 

SAKEN 

Fordran på anläggningsavgift för VA 

 

 

_____________ 

DOMSLUT 

 

 

1. Käromålet ogillas. 

2. Höörs kommun ska ersätta xx för hennes rättegångskostnader 

avseende ombudsarvode med 52 500 kr, varav 10 500 kr utgör mervärdesskatt. 

På beloppet utgår ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker. 
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BAKGRUND 

Höörs kommun, Mittskåne Vatten (kommunen) har förmedlat en förbindelsepunkt 

för fastigheten xx (fastigheten) för anslutning till vatten, spillvatten 

och dagvatten till xx. Kommunen har även fakturerat xx 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 

Kommunen har yrkat att xx, som ägare till fastigheten, ska betala 131 374 kr inklusive moms i 

anläggningsavgift. 

 

Xx  har bestritt kommunens yrkande och har bl a anfört att kommunens taxa för uttagande av 

anläggningsavgift inte omfattar obebyggda fastigheter. 

 

Parterna har även yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 

GRUNDER OCH OMSTÄNDIGHETER 

Kommunen har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande. 

 

Bakgrund 

I samband med utredning av Mittskåne Vattens abonnentregister och verksamhetsområden 

under 2015/2016 upptäcktes att fastigheten inte var med i deras kundregister 

och inte hade blivit debiterad anläggningsavgift. 

 

Fastigheten är obebyggd och ligger inom detaljplan och verksamhetsområde för 

vatten, spillvatten och dagvatten och har förbindelsepunkter för nämnda 
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vattentjänster. Förmedling av förbindelsepunkt skedde i samband med utskick av 

anläggningsavgift, fakturanummer 72125172. 

 

Fastigheten har en total areal om 6 703 m2 men har endast debiterats tomtyteavgift 

för 1 144 m2 då det är denna areal som enligt detaljplan är tomtmark för bostad. 

 

När brev skickades till xx med information om att debitering av anläggningsavgift för fastigheten 

skulle ske bestred hon detta. 

 

Förbindelsepunkt förmedlades och fordran uppstod den 25 oktober 2016 och 

därefter har fakturor gällande brukningsavgifter tillkommit kvartalsvis enligt 

beslutad debiteringsrutin. Debiterade brukningsavgifter har betalts av xx i sin helhet. 

 

Avgiftsskyldighet 

Enligt Höörs kommuns taxa som gäller från och med den 1 januari 2014 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. 

 

Enligt punkt 6 i gällande taxa ska bostadsfastighet erlägga anläggningsavgift. 

Benämningen bostadsfastighet och därmed jämförlig fastighet i punkten 6.1 innebär 

samtliga fastigheter som är avsedda för bebyggelse oavsett om de är bebyggda eller 

obebyggda. Jämför därvid även punkten 3 i taxan vid rubriken ”Obebyggda 

fastigheter” vilka definierats som fastighet som enligt detaljplan är avsedd för 

bebyggande, men ännu ej bebyggts. 

 

Detta stärks av punkt 6.4 där förklaring ges om hur avgiften ska beräknas enligt 

taxan. I denna punkt stadgas: ”Är fastigheten obebyggd ska bostadsenhetsavgift inte 

betalas.” Om inte de obebyggda fastigheterna kunde åläggas att betala avgift skulle 

detta givetvis inte anges, d.v.s. att obebyggda fastigheter inte ska betala bostadsenhetsavgift. 
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Vidare förstärks det ytterligare av att brukningsavgift enligt punkt 10.9 gällande 

obebyggda fastigheter även ska betalas och att avgiftsskyldigheten alltså omfattar 

de obebyggda fastigheterna. Om så inte var fallet skulle det inte behöva anges i 

taxan att enbart en brukningsavgift ska utgå för obebyggd fastighet – d.v.s. 

grundavgiften som följer av punkten 10.1 a). För obebyggda fastigheter ska alltså 

brukningsavgift erläggas enligt denna punkt. 

 

Såväl en systematisk tolkning av taxans bestämmelser i hela taxekontexten som en 

språklig och teleologisk tolkning av taxans enskilda formuleringar leder till att vataxan 

både syftar till och reglerar att avgifterna enligt ovan ska utgå för de 

obebyggda fastigheterna. Taxan är tillräckligt förutsebar eftersom den dessutom 

uttryckligen anger vilka avgifter som kommer i fråga för obebyggda fastigheter. 

 

xx obebyggda fastighet är enligt byggnadsplan avsedd för 

bebyggelse. Bebyggd måste den följaktligen anses ha behov av anordningar för 

vattenförsörjning och avlopp. Det har inte heller gjorts gällande att detta behov med 

större fördel kan tillgodoses på annat sätt än genom den allmänna va-anläggningen. 

Xx  har underlåtit att bebygga fastigheten utan att faktiskt eller rättsligt hinder förelegat. Att 

ägaren inte har bebyggt fastigheten utgör inget skäl för undantag från avgiftsskyldigheten. Att 

fastigheten är taxerad som lantbruksfastighet och att xx nyttjande sträcker sig till betesmark 

utgör inte heller något skäl till undantag från avgiftsskyldigheten. 

 

Avgiftsskyldighet inträder när förbindelsepunkt förmedlas. Förmedlingen skedde 

genom att Mittskåne Vatten skickade faktura och så kallad förbindelsepunktskarta 

till xx den 25 oktober 2016 varvid avgiftsskyldigheten inträdde. 

 

Huvudmannen får inte förmedla förbindelsepunkter och ta ut avgifter om det inte 

följer av taxan och även är förenligt med lag. I nu aktuellt fall var obebyggda 

fastigheter helt undantagna avgiftsskyldigheten när ledningsnätet byggdes, enligt 

 

 



5 
 

den taxa som gällde vid den tiden. Därför förmedlades heller ingen förbindelsepunkt 

vid den tidpunkten eller någon annan tidigare tidpunkt. 

 

Xx  har anfört bl.a. följande till stöd för sin talan. 

 

Bakgrund 

Hon och hennes familj är bosatta på fastigheten Höör xx. Bostaden är uppförd 1929 och på 

fastigheten finns också ekonomibyggnader för lantbruk samt skogsareal. 

 

Den i målet aktuella fastigheten Höör xx är en angränsande fastighet som 

används som beteshage. Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet. För fastigheten 

finns en byggnadsplan beslutad 1980 för vilken genomförandetiden har gått ut. 

Fastigheten har en yta om cirka 6 700 m2 varav endast en mindre del får bebyggas. 

Några planer på att utnyttja byggrätten har aldrig funnits och finns inte heller idag. 

Byggrätten tillkom inte på hennes eller tidigare ägares initiativ utan lades ut i 

samband med att kommunen önskade exploatera området. Fastighetens yta används 

och kommer även i framtiden att behöva användas som betesmark för de behov 

xx har. 

 

Det aktuella ärendet aktualiserades genom ett brev från kommunen den 

14 december 2015 i vilket angavs att ”Vid den tidpunkt din fastighet försågs med 

anslutningspunkter till kommunalt vatten och avlopp gällde andra regler för 

obebyggda fastigheter. Man behövde då inte betala för anläggningsavgiften vilket 

man alltså behöver göra nu.” Kravet vid denna tidpunkt var 196 871 kr vilket senare 

reducerats efter påpekanden från hennes sida. 

 

Kommunen har anfört att brukningsavgift vid ett tillfälle betalats. Det saknar 

emellertid betydelse. Att xx  av misstag betalt brukningsavgift 

för ett kvartal utgör inte någon accept avseende betalning av anläggningsavgift och 

påverkar inte bedömningen av om betalningsskyldighet för anläggningsavgift 

föreligger eller inte. 
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Avgiftsskyldighet 

Av den i målet åberopade taxan som trädde kraft den 1 januari 2014 kan konstateras 

att den i punkten 3 innehåller definitioner vad gäller bl.a. bostadsfastighet och 

obebyggd fastighet. Vad gäller anläggningsavgiften anges i punkt 6.1 att avgift ska 

betalas för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. Därtill kan noteras att 

rubriken ovan anger ”6. Anläggningsavgift för bostadsfastighet”. 

 

I målet är ostridigt fråga om en obebyggd fastighet som faller under den angivna 

definitionen avseende sådana. Taxan för anläggningsavgift kan emellertid inte 

tolkas som omfattande obebyggda fastigheter. Ett definierat begrepp som obebyggd 

fastighet kan inte anses innefattas i därmed jämställd fastighet. I den mån avsikten 

hade varit att anläggningsavgift ska tas ut för obebyggda fastigheter, för vilka en 

definition finns i taxan, måste det definierade begreppet användas för att ge den 

förutsägbarhet och tydlighet som kan krävas av en taxa. Det framgår inte av taxan, i 

vart fall inte med den tydlighet som kan krävas av en taxa av aktuellt slag, att 

anläggningsavgift ska tas ut för obebyggda fastigheter. 

 

Kommunen har anfört att en mening i slutet av punkten 6.4 i taxan talar för att 

obebyggda fastigheter omfattas. Det innebär således för den enskilde fastighetsägaren 

som ska försöka tolka taxan att det inte räcker med att titta på de definierade 

begreppen, rubrikerna och inledningen av avdelningen 6 i taxan för att förstå vilka 

typer av fastigheter som omfattas av avgiftsskyldigheten. För att förstå att även det 

definierade begreppet "Obebyggd fastighet" omfattas av avdelning 6 ska man sluta 

sig till att det kan vara en sådan "jämställd fastighet" som anges i punkten 6.1 

genom att motsatsvis läsa slutet av punkten 6.4. Att en sådan taxa inte uppfyller 

grundläggande krav på tydlighet och förutsägbarhet är uppenbart. 

 

Den tolkning som kommunen gör innebär en otillåten extensiv tolkning av taxan 

som inte ger den enskilda någon förutsägbarhet. Redan av det skälet föreligger 

alltså ingen grund för uttag av anläggningsavgift då taxan inte föreskriver uttag av 

anläggningsavgift för obebyggd fastighet. 
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Tvärtemot vad kommunen anfört föreligger inget legalt hinder mot att förmedla 

förbindelsepunkt även om taxan inte anger något om avgift. Däremot föreligger det 

hinder att i en sådan situation ta ut anläggningsavgift. Det i målet aktuella 

ledningsnätet byggdes såvitt är känt i mitten av 1980-talet och en förbindelsepunkt 

upprättades då. Om taxan vid den tidpunkten hade stadgat en anläggningsavgift för 

obebyggda fastigheter hade huvudmannen sannolikt anvisat förbindelsepunkten vid 

den tiden. Istället underlät huvudmannen att göra det, sannolikt eftersom det ändå 

inte hade föranlett något avgiftsuttag. Att huvudmannen i en sådan situation skulle 

kunna göra en formell anvisning av förbindelsepunkten 30 år senare och då ta ut en 

anläggningsavgift överensstämmer inte med LAV:s tvingande regler. 

 

Kommunen har således anordnat en förbindelsepunkt men åsidosatt sin skyldighet 

att anvisa denna på ett formellt sätt. Hade kommunen fullgjort sina skyldigheter och 

formellt anvisat förbindelsepunkten hade ostridigt ingen skyldighet att utge 

anläggningsavgift förelegat när förbindelsepunkten upprättades eftersom någon 

sådan inte föreskrevs i den dåvarande taxan. 

 

Kommunens resonemang innebär att det skulle vara möjligt för en va-huvudman att 

upprätta förbindelsepunkt, som därefter tas i bruk, men att sedan avvakta mer än tio 

år med att formellt anvisa förbindelsepunkten för att på det sättet invänta en ny taxa 

som innefattar en avgiftsskyldighet. Ett sådant förfarande står i strid med såväl 

kommunallagens retroaktivitetsförbud som andra allmänna rättsliga principer. 

 

Avgiftens storlek 

Fastigheten har sedan lång tid tillbaka, såvitt från omkring 1986-1988, haft en 

förbindelsepunkt vilket bekräftats av kommunen. Hon eller tidigare ägare har aldrig 

nyttjat eller begärt förbindelsepunkten. Vid den tidpunkt fastigheten försågs med 

förbindelsepunkter är parterna överens om att någon avgiftsskyldighet för 

obebyggda fastigheter inte föreskrevs i taxan. Avgiftens storlek ska beräknas enligt 

den taxa som gällde när avgiftsskyldigheten uppkom. 
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Av 30 § LAV framgår bland annat att avgifterna inte får överskrida det som behövs 

för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. 

Bestämmelsen ger uttryck för en självkostnadsprincip av samma slag som 

den som finns i kommunallagen. I propositionen till LAV framgår bland annat att 

 

"Anläggningsavgiften är inte avsedd att täcka kostnader för anläggningens drift och 

underhåll och får därför inte sättas högre än att den svarar mot fastighetens andel av 

kostnaden för att ordna den allmänna va-anläggningen."(prop 2005/06:78 s. 97). 

 

Den i målet aktuella anläggningen är redan finansierad i samband med att den 

utfördes på mitten av 1980-talet eftersom kostnaden för anläggandet fördelades 

mellan de fastigheter som då var avgiftspliktiga, d.v.s. bebyggda fastigheter. Ett 

uttag av anläggningsavgift för obebyggda fastigheter nu skulle innebära ett 

överuttag av avgifter från huvudmannens sida som står i strid med 30 § LAV 

eftersom anläggningen till fullo redan finansierats genom tidigare uttagna avgifter. 

 

Preskription 

Den aktuella fordran är dessutom preskriberad då mer än tio år förflutit sedan 

förbindelsepunkten upprättades och togs i bruk. Att den inte anvisades vid det 

tillfället på grund av en underlåtelse från kommunens sida saknar i detta avseende 

betydelse. 

 

Kommunen har bemött svaromålet enligt följande. 

 

Brevet till xx av den 14 december 2015 är en ren information 

kring det ovan sagda och har ingen rättslig betydelse samt utgör på intet sätt ett 

förmedlande av förbindelsepunkt för fastigheten. 

 

Givetvis har kommunen inte debiterat några avgifter för tiden innan förbindelsepunkt 

förmedlades. Därmed har kommunen även följt sina skyldigheter enligt LAV 

och förfarandet att förmedla förbindelsepunkt i oktober 2016 strider inte mot det 
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kommunala retroaktivitetsförbudet. Det föreligger heller ingen underlåtelse från 

kommunens sida. 

 

Avgiftens storlek 

Avgiftens storlek ska enligt 34 § LAV beräknas enligt den taxa som gäller när 

avgiftsskyldigheten uppkommer, vilket innebär att de nu aktuella anläggningsavgifterna 

ska bestämmas enligt 2014 års taxa. Avgiftsuttaget strider inte mot självkostnadsprincipen i 30 § 

LAV. Den fakturerade anläggningsavgiften överensstämmer med gällande va-taxa och 

avgiftsuttaget får därmed anses vara förenligt med 31 § LAV. 

 

Preskription 

Såvitt avser preskriptionsinvändningen från xx har ingen förbindelsepunkt förmedlats till den 

tidigare ägaren då ingen avgiftsskyldighet förelåg enligt dåtidens taxa för obebyggda fastigheter. 

Då huvudmannen inte heller får förmedla förbindelsepunkt och ta ut avgifter i det fallet, har detta 

givetvis inte skett. Förmedlandet skedde i oktober 2016 och då inträdde även avgiftsskyldigheten 

för xx 

. 

BEVISNING 

Kommunen har åberopat Höörs kommuns taxa, informationsbrev gällande 

debitering av anläggningsavgift, försättsblad, faktura och förbindelsepunktskarta. 

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har med stöd av 42 kap 18 § 5 p rättegångsbalken avgjort 

målet utan huvudförhandling. 

 

Anläggningsavgiften 

Av 34 § LAV framgår att avgifternas belopp och hur avgifterna skall beräknas skall 

framgå av en taxa. Kommunen har anfört att förbindelsepunkt förmedlades och avgiftskyldighet 

inträdde i oktober 2016. Tillämplig taxa är VA-taxa för Höörs kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning 2014, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2014.  
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Den första frågan i målet är om xx fastighet omfattas av anläggningsavgift för bostadsfastighet 

enligt den taxan. 

 

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning. 

 

Den grundläggande bestämmelsen angående anläggningsavgift för bostadsfastighet 

är punkten 6 i VA-taxan. Enligt punkten 6.1 ska avgift betalas för bostadsfastighet 

och därmed jämställd fastighet. Det framgår även att avgift utgår per fastighet med 

servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift, bostadsenhetsavgift samt 

grundavgift. 

 

I punkt 6.4 behandlas antalet bostadsenheter och där sägs att antalet bestäms efter 

de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning 

som huvudmannen godkänner. Där anges också att bostadsenhetsavgift inte ska 

betalas om fastigheten är obebyggd. 

 

Fråga är nu om i målet aktuell fastighet är att betrakta som en bostadsfastighet eller 

därmed jämställd fastighet enligt punkt 6.1. Definitioner på dessa begrepp ges i 

punkten 3 i taxan. Där skiljs mellan Bebyggda fastigheter och Obebyggda fastigheter. 

De bebyggda fastigheterna utgörs enligt taxan av Bostadsfastighet, vilken i sin 

tur utgörs av 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. 

 

Obebyggd fastighet definieras i punkten 3 som en fastighet som enligt detaljplan är 

avsedd för bebyggande, men ännu inte bebyggts. 

 

Den aktuella fastigheten ligger inom Mittskånes Vattens verksamhetsområde för 

vatten, spillvatten och dagvatten och har förbindelsepunkter för dessa vattentjänster 
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sedan lång tid tillbaka. Fastigheten omfattas av en detaljplan och får till viss del 

bebyggas enligt planen. Fastigheten används som betesmark och är inte bebyggd. 

 

Den är därmed enligt domstolens bedömning att betrakta som en obebyggd fastighet 

enligt punkten 3 i taxan, d.v.s. en fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 

men ännu inte bebyggts. 

 

Det har inte framkommit i målet att fastigheten skulle vara föremål för ett beviljat 

bygglov. Den kan därmed inte vara att betrakta som en bostadsfastighet eller därmed 

jämställd fastighet enligt punkten 6.1 med beaktande av de definitioner som 

ges av dessa begrepp i punkten 3. 

 

Kommunen har anfört att även obebyggda fastigheter omfattas av taxan med stöd av 

en systematisk tolkning av taxans bestämmelser i hela taxekontexten och har 

hänvisat till att obebyggda fastigheter omnämns i punkterna 6.4 och 10.9. Vad 

gäller punkt 6.4 reglerar denna hur bostadsenhetsantalet bestäms och hänvisningen 

häri till obebyggda fastigheter torde avse obebyggda fastigheter som enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas och som härmed omfattas av definitionen på bostadsfastighet 

i punkt 3. Punkt 10.9 gäller brukningsavgift och inte anläggningsavgift 

varför denna punkt saknar relevans för nu aktuellt mål. 

 

Sammanfattningsvis bedömer domstolen att xx fastighet inte omfattas av anläggningsavgift för 

bostadsfastighet enligt VA-taxan för Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

2014. Vad kommunen i övrigt anfört föranleder ingen annan bedömning. Käromålet ska redan på 

denna grund ogillas, varför domstolen inte prövar övriga invändningar från xx. 

 

Rättegångskostnader 

Huvudregeln i mål enligt LAV är att parterna ska stå för sina egna rättegångskostnader, 

dock kan ersättning utgå för ansökningsavgift. 
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Kommunen har yrkat ersättning för rättegångskostnader avseende ansökningsavgift 

i målet. 

 

Enligt 56 b § LAV ska bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken tillämpas i fråga 

om kostnad för ansökningsavgift. Eftersom kommunens talan i målet ogillas är 

kommunen tappande part i målet och har enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken inte 

rätt till ersättning för kostnaden för ansökningsavgiften. 

 

xx har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i målet i 

enlighet med vad som framgår av domslutet. Ersättningen avser ombudsarvode för 

14 timmars arbete under perioden december 2015 till den 6 oktober 2017. Arbetet 

avser korrespondens med käranden innan stämning, bestridande av betalningsföreläggande, 

genomgång av överlämnandeskrift och övriga skrifter från käranden samt 

upprättande av yttranden i målet och övriga åtgärder. Hon har hänvisat till 56 d § 1 

p LAV, vilket innebär att hon gör gällande att kommunen har inlett en rättegång 

utan att hon har gett anledning till det. Av handlingarna i målet framgår att hon via 

sitt ombud redan innan ansökan om betalningsföreläggande lämnades in bestred det 

yrkade beloppet, men att kommunen ändå ansökte om betalningsföreläggande. 

 

Kommunen har bestritt yrkandet men vitsordat en ersättning motsvarande fyra 

timmars arbete som skälig i och för sig. Kommunen har anfört i huvudsak följande. 

xx har hävdat att hon inte är avgiftsskyldig och bestred därmed fakturan. Hon bestred även 

kravet från KFM som är den instans Mittskåne Vatten nyttjar för att handlägga icke betalda 

anläggningsavgifter. Höörs kommun, Mittskåne Vatten, informerade xx ombud via mail, om 

rutinen för bestridna fakturor. Höörs kommun har följt den debiteringsrutin som 

finns och måste naturligtvis kunna lagföra när fastighetsägaren inte betalar frivilligt. 

 

Kommunen har därmed inte genom försummelse eller annan innebörd inlett en 

onödig rättegång och bör följaktligen inte åläggas att betala xx  rättegångskostnader i målet. Vad 

gäller dessa har inte kommunen skäl att 
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vitsorda några belopp eftersom de oberoende av målets utgång inte bör fördelas, vilket är den 

absoluta huvudregeln i LAV. Med tanke på att argumenteringen i målet från xx, i samtliga delar 

utom i fråga om taxans tolkning, knappast ens kan anses förenlig med gällande rätt, bör endast en 

fjärdedel eller motsvarande ca fyra timmars arbete vitsordas som skäligt i och för sig. 

 

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning. 

 

Enligt 56 b § LAV ska vardera parten som huvudregel svara för sina rättegångskostnader 

om inte annat följer av 56 d § LAV eller det annars finns särskilda skäl. 

 

Särskilda skäl kan t.ex. vara att fastighetsägaren har fått bära en tung utredningsbörda 

eller drivit ett s.k. pilotmål av stort allmänt intresse för brukare och andra 

huvudmän (se prop. 2015/16:11 s. 74 och NJA 1988 s. 457). 

 

Enligt 56 d § LAV får rätten förplikta en part att helt eller delvis svara för 

rättegångskostnaderna om parten (1) har inlett en rättegång utan att motparten har gett anledning 

till det, (2) på annat sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har föranlett en onödig rättegång eller 

(3) har handlat på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740). 

 

Vad gäller xx invändning om att kommunen har inlett rättegång utan att hon har gett anledning 

till det, kan domstolen konstatera att kommunens ansökan om betalningsföreläggande varit 

mindre lämplig eftersom xx  redan i brevet daterat den 20 januari 2016 hade framställt 

en sakligt grundad invändning. En eventuell talan bör i ett sådant fall i stället väckas 

vid domstol genom en stämningsansökan (Se bl a Datainspektionens allmänna råd, 

Tillämpning av inkassolagen, sid 36). 

 

Det förhållande att kommunen ansökt om betalningsföreläggande istället för att 

stämma gör emellertid inte att det förelegat en sådan situation att kommunens talan 

på den grunden framstår som onödig (jmfr RH 1988:135). Inte heller kan någon av 
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de övriga grunderna i 56 d § LAV anses vara tillämplig i målet. Parterna har haft 

olika uppfattning om tolkningen av taxan och målet har prövats i sak. 

 

Frågan är då om det kan föreligga särskilda skäl att frångå huvudregeln enligt 56 b 

§ LAV. 

 

Tvister enligt lagen om allmänna vattentjänster har en offentligrättslig karaktär och 

det får förutsättas att en kommun, mot bakgrund av den ställning kommunen har i 

ett mål mot en enskild fastighetsägare, noggrant överväger om det finns formella 

förutsättningar för avgiftsskyldighet innan kommunen inleder ett rättsligt förfarande 

för att kräva betalning för en avgift (Jmfr MÖD 2017:23, där Mark- och miljööverdomstolen 

gjorde bedömningen att kommunen hade föranlett en onödig rättegång 

genom i vart fall oaktsamhet efter att ha drivit sin talan i nästan ett års tid för att 

sedan i mark- och miljödomstolen återkalla käromålet med hänsyn till svarandens 

invändning att de formella förutsättningarna för talan inte var uppfyllda.) 

 

xx har redan innan ansökan om betalningsföreläggande, liksom senare i sitt bestridande hos 

KFM, invänt att förutsättningarna för avgiftsskyldighet inte är uppfyllda och har även lämnat en 

utförlig förklaring till varför. Kommunen har dock fortsatt att driva sin talan mot henne. 

Domstolen gör nu samma bedömning vad gäller kommunens taxa som xx gjorde i sin 

invändning redan i januari 2016, nämligen att hennes fastighet enligt taxans lydelse 

inte omfattas av avgiftsskyldighet. 

 

Även om förhållandena i detta mål således är snarlika dem i MÖD 2017:23, 

bedömer domstolen – som framgått ovan – inte att kommunen kan anses ha 

föranlett en onödig rättegång i och för sig. 

 

Särskilda skäl att utdöma ersättning för rättegångskostnader har bl a ansetts föreligga 

om fastighetsägaren har fått bära en tung utredningsbörda eller drivit ett s.k 

pilotmål av stort allmänt intresse för brukare och andra huvudmän. (Jmfr NJA 1988 
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s. 457). Detta mål handlar om tolkningen av taxan för avgifter, något som får förmodas 

vara av intresse för såväl andra fastighetsägare inom kommunen som för 

andra kommuner såvitt avser utformning och tolkning av taxor. Även om det i detta 

mål inte har varit fråga om någon tyngre utredningsbörda, uppkommer frågan om 

en rättvis rättegång. Att en fastighetsägare som vinner ett mål mot en huvudman i 

ett mål som detta inte kan få ersättning för ombudskostnader, skulle framstå som 

materiellt otillfredsställande. (Jmfr RF 2 kap 11 § 2 st och NJA 2015 s 374). 

 

Mark- och miljödomstolen finner mot denna bakgrund att det föreligger sådana särskilda 

skäl att kommunen ska ersätta xx rättegångskostnader. 

Det yrkade beloppet är skäligt. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 425) 

Överklagande senast den 16 april 2018. 

 

 

Lena Pettersson      Mats Käll 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Lena Pettersson, ordförande, 

och tekniska rådet Mats Käll. Föredragande har varit beredningsjuristen Karin Andersson. 

 


