
ATL den 17 sept 2021 

Hörby kommun backar om vattenavgift 
Efter 41 år ville Hörby kommun ha betalt för en anslutning till det kommunala 

vattennätet, trots att någon sådan enligt fastighetsägarna aldrig gjorts. Nu backar 

kommunen – men lantbrukarparet Eva och Börje Lundström vågar ändå inte andas ut.  

 

 
Trots att Hörby kommun meddelar att de inte kommer vidare med sin överklagan till Mark- och 

Överdomstolen så andas inte Eva och Börje Lundström ut. De väntar fortfarande på bevis i form 

av dokument där de ser att målet mot dem är nerlagt. FOTO: ANAHITA ARAI 

 
Eva och Börje Lundström köpte en mjölkgård i skånska Oderup 1972. Tio år senare 
köpte de en lada och smedja tvärs över vägen och det är den fastigheten vattentvisten 
handlar om.  
– Det finns inget vatten inkopplat på fastigheten, det har aldrig funnits vatten eller 
avlopp. Det är en stor förbaskad lögn att hävda att det finns vatten, sa Börje Lundström 
när ATL besökte gården i somras. 
Hörby kommun har hävdat motsatsen och skickade efter 41 år en faktura på drygt 57 
000 kronor i anslutningsavgift till det kommunala vattennätet och fakturerar dessutom 
6 000 kronor årligen för en vattenmätare som enligt lantbrukarparet inte finns. 
 

Känner sig lurade  
– Även om vi är gamla så har vi skinn på näsan. De kan inte lura oss hur länge som 
helst, säger Eva Lundström när ATL ringer upp i september. 



Lantbrukarparet fick rätt i första juridiska instans. Men Hörby kommun överklagade 
domslutet från Mark- och miljödomstolen i somras. Sedan dess har Eva och Börje 
Lundström väntat på besked från både kommunen och domstolen i Stockholm.  
 

 
 

Eva Lundström som har skrivit alla inlagor till domstolen förhand väntar på att få sätta in ett sista 

dokument i sin pärm. Hon väntar på ett besked från Mark- och Miljööverdomstolen för att få en 

bekräftelse på att Hörby kommun har återtagit sin överklagan och att ärendet är 

avslutat. FOTO: ANAHITA ARAI 

 
De har inte hört något, men tack vare grannar har de fått veta att deras ärende har varit 
uppe på ett möte i kommunens VA-Räddningstjänstsnämnd i slutet av augusti.  
– Vi har ingen dator och kan inte läsa nämndens protokoll på nätet. Men en granne 
skrev ut beslutet, säger Eva Lundström. 
”Informationen läggs till handlingarna”, står det i protokollet. Men exakt vad det 
innebär har Eva Lundström inte fått veta.  



 
Eva och Börje Lundström har 35 hektar mark och 44 mjölkkor som deras son hjälper dem 

med. FOTO: ANAHITA ARAI 

 

Påminnelse till Hörby kommun 
I början av augusti beslutade Lars-Göran Ritmer, ordförande för VA-
Räddningstjänstsnämnden, att kommunen inte skulle gå vidare med sin överklagan och 
skickade ett brev till Mark- och miljööverdomstolen. På nämndmötet i augusti 
informerade han övriga ledamöter om sitt beslut. Men domstolen i Stockholm har ännu 
inte inte fått in alla dokument från kommunen och därmed är ärendet inte nedlagt.  
Tidsgränsen för att inkomma med kompletterande dokument har dock gått ut. Harry 
Hodzic, specialistföredragande vid Mark- och miljööverdomstolen, har skickat en 
påminnelse till Hörby kommun. 
– Det är angeläget att ärendet inte ligger öppet i onödan, säger Harry Hodzic.  
ATL har sökt nämnordförande Lars-Göran Ritmer men har avböjer en intervju. I ett 
mejl till ATL skriver han att ”ärendet är avslutat för vår del”. ATL har även sökt Hörby 
kommuns advokat Måns Ahlquist, som meddelar att han inte kan uttala sig på grund av 
tystnadsplikten.  
Eva och Börje Lundström vågar inte andas ut förrän Mark- och miljööverdomstolen 
avskriver ärendet helt. 
– Jag vill ha papper på att de har lagt ner ärendet mot oss. Vi har blivit så lurade så vi 
litar inte på dem, säger Eva Lundström. 



 
 

Här i gatan hävdar Hörby kommun att det ligger en vattenledning till fastigheten som ägs av Eva 

och Börje Lundström. Lantbrukarparet hävdar att det aldrig har funnits vatten eller avlopp på 

gården. FOTO: ANAHITA ARAI 

 

Tvisten med Mittskåne vatten 
 
1977: Mittskåne vatten menar att vatten dragits fram till tomten i Oderup och att en 
vattenmätare installerats. 
2018: Mittskåne vatten skickar en förbindelsepunktskarta med VA-anslutning och en 
faktura på 57 423 kronor till Eva och Börje Lundström. Lantbrukarparet behöver även 
betala 1 500 kronor per kvartal för en vattenmätare. 
2021: Mark- och miljödomstolen i Växjö ger paret Lundström rätt. De behöver inte 
betala anslutningsavgiften. I juli överklagar Hörby kommunen domslutet. I augusti 
beslutar ordförande för Nämnden för VA och räddningstjänsten att återta överklagan. 
Ärendet är fortfarande öppet hos Mark- och miljööverdomstolen som i september 
skickar en påminnelse till Hörby kommun. 
 


