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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-30 i mål nr M 1500-13, se 

bilaga A  

 

KLAGANDE 

Sittuvikens Samfällighetsförening 

 

  

MOTPART 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

  

SAKEN 

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheterna X och Y i 
Nynäshamns kommun 

___________________ 

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

 

1. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. 

 

2. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver Mark- och 

miljööverdomstolen Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds beslut den 20 

september 2011, dnr 2011-2882-8.  

 

__________________  
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YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

 

Sittuvikens Samfällighetsförening har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska 

upphäva Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds beslut att förbjuda föreningen att 

släppa ut avloppsvatten från de befintliga gemensamma avloppsanläggningarna vid 

fastigheterna X och Y. Föreningen har anfört bl.a. att beslutet har fattats 

av en tjänsteman som inte haft delegation att fatta ett sådant beslut.  

 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har bestritt ändringsyrkandet och anfört 

bl.a. följande. Miljöinspektör R A hade inte delegation att fatta beslut i 

aktuellt ärende i den delen som gäller förbud. Däremot hade han rätt att fatta beslut om 

de krav som angavs i punkterna 1 och 2 i beslutet. Beslutet hade alltså kunnat utformas 

som ett föreläggande om åtgärder (enligt punkterna 1 och 2). Grunderna till att beslutet 

fattades är riktiga och beslutet bör därför gälla.  

 

Förbundet har gett in den delegationsordning som gällde vid tiden för beslutet.  

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

 

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd och tar upp målet till 

omedelbart avgörande.  

 

Enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken utövas tillsynen i nu aktuell fråga av  

kommunen genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer.   

 

Det överklagade beslutet utformades ursprungligen som ett förbud att släppa ut 

avloppsvatten, vilket skulle träda kraft om inte vissa villkor, upptagna i punkterna 1 

och 2, uppfylldes. Sedan länsstyrelsen – på talan av samfällighetsföreningen – upphävt 

punkterna 1 och 2 och dess beslut överprövats av mark- och miljödomstolen kvarstår 

förbudet. Enligt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds delegationsordning 2010-

10-27 avseende allmänna verksamhetsfrågor, punkten 2, fattas beslut om förbud utan 

vite av avdelningschef efter samråd med förbundschef. Den tjänsteman som meddelade 
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förbudet var således, som förbundet vidgått, inte behörig. Beslutet att förbjuda utsläpp 

av avloppsvatten ska upphävas.   

 

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulla Bergendal, Roger Wikström (deltar ej i 

beslutet om prövningstillstånd) och Henrik Runeson, referent, samt tekniska rådet  

Bengt Jonsson. 

 

Föredragande har varit Gunilla Barkevall. 
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Dok.Id 317745 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1104 

131 26 Nacka Strand 
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20 

08-561 656 00  08-561 657 99 måndag – fredag 

08:30-16:00 

- 
E-post: mmd.nacka@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

KLAGANDE 

Sittuvikens Samfällighetsförening

  

MOTPART 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 8 februari 2013 i ärende nr 5051-32523-

2011, se domsbilaga 1 
 

SAKEN 

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheterna X och Y
 

_____________ 

 

DOMSLUT 

 

Mark- och miljödomstolen ändrar endast på det sätt överklagade beslutet att  

tidpunkten för när förbudet att släppa ut avloppsvatten träder i kraft bestäms till ett 

år från den dag då domen vinner laga kraft.  

 

_____________ 

1
Bilaga A
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BAKGRUND 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beslutade den 20 september 2011 att 

förbjuda Sittuvikens samfällighet att släppa ut avloppsvatten från de befintliga 

avloppsanläggningarna vid fastigheterna X och Y från och med den 1 

september 2012. Förbudet träder i kraft så vida avloppsanläggningarna inte har 

förbättrats så de uppfyller kraven i punkten 1 och 2. 

 

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län som upphävde punkterna 

1 och 2 och bestämde att tidpunkten för förbudet att släppa ut avloppsvatten till den 

1 februari 2014. 

 

YRKANDEN M.M. 

Sittuvikens samfällighetsförening har överklagat beslutet och yrkat att tidpunkten 

för när förbudet ska träda i ska bestämmas till fem år. 

 

Samfälligheten har till stöd för sin begäran anfört följande. Den beslutade 

tidpunkten för när beslutet träder i kraft är inte skälig med hänsyn till att 

samfälligheten avser att förhandla med Nynäshamns kommun om att ansluta hela 

området till kommunalt vatten och avlopp. Det kommer krävas avsevärd tid att sätta 

sig in i kommunens AV-planer och kunna påverka de beslut som har fattas. Det 

arbetet kommer inte kunna vara klart till den 1 februari 2014. 

 

DOMSKÄL 

I enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de 

förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att miljöbalkens samt 

föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska 

efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte 

tillgripas. 

 

Samfälligheten har anfört att den har för avsikt att påbörja diskussioner med 

kommunen för anslutning till kommunalt vatten och avlopp för området.  
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I VA-strategier för Nynäshamns kommun anges inte att området där Sittuvikens 

samfällighet är belägen, är ett prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp. 

Föreläggandet är rimligt eftersom det råder stor osäkerhet om och när kommunalt 

vatten och avlopp kan komma till stånd. Mark- och miljödomstolen instämmer i 

länsstyrelsens bedömning att ett år är en rimlig tidsperiod för att vidta erforderliga 

åtgärder. Tiden bör räknas från den dag domen vinner laga kraft.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV427) 

Överklagande senast den 21 maj 2013. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

Bjarne Karlsson   Ola Lindstrand 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bjarne Karlsson, ordförande, och 

tekniska rådet Ola Lindstrand. Föredragande har varit beredningsjuristen Annica 

Cornelius.  
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