
Sid 1 (2) 
SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
Rotel 060301 

DOM 
2020-06-29 
Stockholm 

Mål nr 
M 5785-20 

Dok.Id 1609139 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2020-05-04 i mål nr M 2057-20, se 
bilaga A 

PARTER 

Klagande 
U Z  

Motpart 
Samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun 
645 80 Strängnäs 

SAKEN 
Förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten X i Strängnäs kommun 

___________________ 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

1. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

2. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom endast på så

sätt att tidpunkten för när avloppsanläggningen förbjuds att användas enligt 

Samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommuns beslut (dnr E 2015-001722) bestäms 

till den 1 oktober 2020. 

___________________ 



Sid 2 
SVEA HOVRÄTT DOM M 5785-20 
Mark- och miljööverdomstolen 

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

U Z har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och 

miljödomstolens dom, ska upphäva nämndens beslut.  

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

Mark- och miljööverdomstolen finner att det föreligger skäl att ge prövningstillstånd 

och företar målet till omedelbart avgörande. 

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att 

nämnden har haft fog för att förbjuda U Z att använda den bristfälliga 

avloppsanordningen på fastigheten X i Strängnäs kommun. Enligt föreläggandet träder 

förbudet i kraft 12 månader efter delgivning av beslutet. Denna tid har löpt ut. 

Eftersom beslutet vinner laga kraft i och med Mark- och miljööverdomstolens 

avgörande ska tiden för föreläggandets fullgörande ändras så att U Z ska få skälig 

tid att åtgärda avloppet innan förbudet träder i kraft. Tiden för när 

avloppsanläggningen förbjuds att användas bestäms därför till den 1 oktober 2020. 

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

överklagas. 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Johan Svensson och Margaretha Gistorp, 

referent, tekniska rådet Yvonne Eklund samt tf. hovrättsassessorn Sanna Ordenius 

(deltog inte i beslutet om prövningstillstånd). 

Föredragande har varit Lena Lidmark 



Sid 1 (2) 
NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2020-05-04 
meddelad i 
Nacka 

Mål nr M 2057-20 

Dok.Id 638691 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka 

Sicklastråket 1 08-561 656 40 måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

PARTER 

Klagande 
U Z 

Motpart 
Samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun 
645 80 Strängnäs 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut 2020-02-27 i ärende nr 505-8748-2018, 
se bilaga 1 

SAKEN 
Förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten X i Strängnäs kommun 

_____________ 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 

Bilaga A



Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM M 2057-20 
Mark- och miljödomstolen 

YRKANDEN M.M. 

U Z har yrkat att mark- och miljödomstolen, med ändring av länsstyrelsens 

beslut, ska upphäva Samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommuns beslut att 

förbjuda utsläpp av avloppsvatten på hans fastighet. Till stöd för sin talan har 

han fört fram bl.a. följande.  

Han har en väl fungerande trekammarbrunn. Avloppsanläggningen består av en 

godkänd slamavskiljare med fördelningsbrunn och två spridarrör som leder vidare 

till en infiltrationsbädd. Mängden avloppsvatten som kommer från fördelnings-

brunnen under ett dygn är knappt mätbar. Anläggningen kan fungera i hundra år till 

med vanligt underhåll. Allt buskage på infiltrationsbädden har tagits bort. De små 

rötter som hade växt in i brunnen har han tagit bort och han har tätat hålen med 

cement så att nya rötter inte ska växa in. Avluftning av infiltrationsbädden sker via 

fördelningsbrunnen.  

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen instämmer i de bedömningar som länsstyrelsen har gjort. 

Domstolen finner således att anläggningen är bristfällig och inte kan anses uppfylla 

nödvändiga krav. Vad U Z har fört fram leder inte till att domstolen gör en annan 

bedömning. Överklagandet ska därför avslås.  

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 25 maj 2020. Prövningstillstånd krävs. 

Elisabet Wass Löfstedt  

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Elisabet Wass Löfstedt, 

ordförande, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson. Föredragande har varit 

tingsnotarien Hanna Wallin.   




