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SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060106

DOM
2021-07-21
Stockholm

Mål nr
M 2136-21

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2021-02-05 i mål nr M 5062-20, se
bilaga A
PARTER
Klagande
G.W

Motpart
Kretslopp Sydost (tidigare Kalmarsundsregionens Renhållare)
Box 868
391 28 Kalmar
SAKEN
Grundavgift vid uppehåll i hämtning av hushållssopor på fastigheten X i Kalmar
kommun
___________________
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT
1. Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.
2. Mark- och miljööverdomstolen upphäver Kretslopp Sydosts, tidigare
Kalmarsundsregionens Renhållare, beslut den 23 augusti 2020 i den del som avser
grundavgift.
___________________

Dok.Id 1727417
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 50
E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
G.W har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva Kretslopp
Sydosts beslut den 23 augusti 2020 i den del som avser grundavgift.
Kretslopp Sydost har medgett G.Ws yrkande.
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL
Mark- och miljööverdomstolen bedömer att det finns skäl att ge prövningstillstånd och
tar upp målet till omedelbart avgörande.
Sedan G.W har gett in ett omprövningsbeslut från Skatteverket angående
fastighetens taxering har Kretslopp Sydost medgett hans yrkande. Överklagandet ska
därför bifallas.
Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte
överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Karin Wistrand, tekniska rådet
Ingrid Johansson, hovrättsrådet Ralf Järtelius, referent, och tf. hovrättsassessorn
Mathias Gunnervald (deltog inte i beslutet om prövningstillstånd).
Föredragande har varit Leonard Örner.

Bilaga A
Sid 1 (4)
VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Mål nr M 5062-20

2021-02-05
meddelad i
Växjö

PARTER
Klagande
G.W

Motpart
Kalmarsundsregionens Renhållare
Box 868
391 28 Kalmar
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut den 15 oktober 2020 i ärende nr 505-9058-2020,
se bilaga 1
SAKEN
Grundavgift vid uppehåll i hämtning av hushållssopor på
fastigheten X i Kalmar kommun
_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
_____________

Dok.Id 553509
Postadress
Box 81
351 03 Växjö

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
Telefax
0470-560 100
E-post: mmd.vaxjo@dom.se
www.domstol.se/vaxjo-tingsratt

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
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BAKGRUND
Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) beslutade den 23 augusti 2020 att
bevilja ansökan om tidsbegränsat uppehåll i hämtning av hushållssopor på
fastigheten X i Kalmar kommun. KSRR beslutade samtidigt att grundavgift
kommer att tas ut under hela den beviljade perioden. G.W överklagade KSRR:s
beslut i den del som avser uttagande av grundavgift till Länsstyrelsen i Kalmar län
(länsstyrelsen) som i beslut den 15 oktober 2020, dnr 505-9058-2020, avslog
överklagandet.
G.W har nu överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljö-domstolen.

YRKANDEN M.M.
G.W har yrkat att mark- och miljödomstolen, med ändring av länsstyrelsens
beslut, ska upphäva KSRR:s beslut i den del som avser uttagande av grundavgift.
Till stöd för sitt överklagande har han anfört i huvudsak följande. Enligt
Skatteverket finns det inte någon taxerad bostad/småhusenhet på fastigheten X. Det
finns taxerad tomtmark och taxerad ekonomibyggnad. KSRR hänvisar till en
fristående beskrivning i Metrias handlingar där ekonomi-byggnaden felaktigt
omnämns som småhus. Samtidigt redovisar Metria inte att det skulle finnas en
taxerad bostad. Det är Skatteverkets uppgifter som är gällande. Eftersom det inte
finns någon taxerad bostad på fastigheten saknar KSRR stöd för att ta ut en avgift
gällande hushållssopor. Ett ödetorp som uppfördes år 1908 och var bebott under
20–30 års tid och som aldrig moderniserats, är definitivt inte att betrakta eller
klassa som bostad. Torpet står kvar av ren kuriosa och det har ett visst
kulturhistoriskt värde. Fastigheten X bildades år 1908 genom avstyckning.

DOMSKÄL
Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut. Därutöver kan följande
bestämmelser nämnas.
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Av § 5 i föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare
(KSRR) omfattande Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås
kommuner, antagen i Kalmar kommun den 27 april 2015, § 101, framgår att
medlemskommunernas fullmäktige får med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken
meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för den insamling, transport,
återvinning, bortskaffande, information och planering av avfall, som enligt
miljöbalken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs
genom KSRR:s försorg.
Av § 6 i föreskrifterna framgår bland annat att fastighetsägare eller den som istället
för fastighetsägaren är skattskyldig för fastigheten/bostaden ska erlägga angivna
avgifter.
Mark- och miljödomstolen har att pröva om KSRR har haft skäl för sitt beslut att
enligt KSRR:s Taxor 2020 ”Hushållsavfall”, antagen av kommunfullmäktige i
Kalmar kommun den 16 december 2019 § 188, avsnitt ”A Grundavgift”, ta ut en
grundavgift under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2024, under vilken KSRR
även beviljat ansökan om tidsbegränsat uppehåll i hämtning av hushållssopor
avseende fastigheten X.
Efter genomgång av handlingarna i målet, finner mark- och miljödomstolen inte
skäl att göra någon annan bedömning än den som länsstyrelsen har gjort. Vad
G.W har anfört i sitt överklagande föranleder ingen annan bedömning.
Överklagandet ska därför avslås.

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 26 februari 2021.

Cecilia Giese Hagberg

Carl-Philip Jönsson

_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Cecilia Giese Hagberg, ordförande,
och tekniska rådet Carl-Philip Jönsson. Föredragande har varit beredningsjuristen
Annie Kolvik.

Bilaga 2

Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.
Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum
för överklagande finns på sista sidan i domen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.
Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
Anvisningar för överklagande MMD-02 - Dom i överklagade mål och vitesmål • Producerat av Domstolsverket, Avd. för
domstolsutveckling • 2018-11

Om överklagandet kommit in i tid, skickar markoch miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Vad händer sedan?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
har frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i domen.

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Mer information finns på www.domstol.se.
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