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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Statens va-nämnds beslut 2012-12-27 i mål nr Va 650/12, se bilaga A 

 

KLAGANDE 

E H 

 

 

MOTPART 

Tidaholms kommun 

 

 

Ombud: 

J B E
 

  

SAKEN 

Överklagat avskrivningsbeslut m.m. 

 

___________________ 

 

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

1. Hovrätten avvisar E Hs yrkande om ersättning för kostnader.  

 

2. Hovrätten fastställer Statens va-nämnds avskrivningsbeslut. 

 

BAKGRUND 

I november 2012 väckte Tidaholms kommun (kommunen) talan mot E H och 

yrkade att Statens va-nämnd (Va-nämnden) skulle förplikta honom att till kommunen 

utge 2 095 kr jämte viss ränta och ersättning för inkassokostnad. Som grund för talan 

anförde kommunen att den hade levererat vatten och tillhandahållit avlopp till E Hs 

bostad och att fakturorna avseende detta hade förfallit till betalning.  
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Efter föreläggande från Va-nämnden kom E H in med ett yttrande i vilket han 

motsatte sig betalningsskyldighet. Kommunen kom därefter in med en återkallelse 

vilken var villkorad av att E H inte hade några kostnadsyrkanden. E H 

bereddes tillfälle att yttra sig över återkallelsen men hördes inte av inom föreskriven 

tid. Va-nämnden avskrev målet från vidare handläggning den 27 december 2012. 

 

YRKANDEN I HOVRÄTTEN 

E H har – som det får förstås – överklagat Va-nämndens avskrivningsbeslut 

och yrkat att hovrätten ska tillerkänna honom ersättning för vissa kostnader vilka bl.a. 

hänför sig till en byggnad som har brunnit upp. 

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

Det som är föremål för hovrättens prövning är Va-nämndens avskrivningsbeslut. E Hs 

yrkande att hovrätten ska tillerkänna honom ersättning för vissa kostnader vilka 

bl.a. hänför sig till en byggnad som har brunnit upp kan inte prövas inom ramen för 

detta mål. E Hs yrkande om ersättning för kostnader ska därför avvisas.  

 

När det gäller frågan om avskrivning av målet från vidare handläggning föranleder det 

som E H har anfört inte hovrätten att göra någon annan bedömning än den som 

Va-nämnden har gjort. Va-nämndens beslut om avskrivning ska därför fastställas.    

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast 2013- 07-24 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Liselotte Rågmark och Håkan Åberg samt  

tf. hovrättsassessorerna Erika Enlund, referent, och Katarina Bilge. 

 

Föredragande har varit hovrättsfiskalen Jaennice Fährlin. 
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