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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2021-10-11 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr M 5330-21 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 723824 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 
Trosa kommun 
619 80 Trosa 
  
Ombud: Advokat Agnes Larfeldt och jur. kand. Paulina Rautio   
Agnes Advokatbyrå AB 
Finnboda Kajväg 15 
131 72 Nacka 
  
Motpart 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
611 86 Nyköping 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut 2021-06-23 i ärende nr 567-3586-2021, 
se bilaga 1 
 
SAKEN 
Föreläggande om beslut av verksamhetsområde med anslutningspunkter samt 
tillhandahållande av allmänna vattentjänster för Tofsö bebyggelse i Trosa kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 

23 juni 2021 i ärende nr 567-3586-2021. 

 

_____________ 



  Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 5330-21 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade den 23 juni 2021 att med stöd av 6 och 

51 §§ lagen om allmänna vattentjänster förelägga Trosa kommun att snarast besluta 

om verksamhetsområde för tätbebyggelsen i Tofsö och att senast den 31 december 

2021 anvisa anslutningspunkter i fastighetsgräns för de fastigheter som ingick i ett 

tidigare föreläggande. Beslutet förenades med vite. 

 

Trosa kommun har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen. 

 

YRKANDEN M.M. 

Trosa kommun har yrkat att beslutet ska upphävas.  

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län har tillstyrkt kommunens talan eftersom man 

bedömer att föreläggandet är alltför otydligt. Länsstyrelsen har förklarat att den har 

för avsikt att återkomma med ett nytt föreläggande. 

 

Trosa kommun har uppgett att den ser positivt på länsstyrelsens tillstyrkande och 

har i övrigt utvecklat sin syn på va-lösning för det aktuella området. 

 

DOMSKÄL 

Parterna är överens om att det överklagade beslutet ska upphävas. Mark- och 

miljödomstolen finner inga hinder mot att så sker. Beslutet ska således upphävas. 

 

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

Överklagande senast den 1 november 2021.  

 

 

Åsa Marklund Andersson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Åsa Marklund Andersson, 

ordförande, och tekniska rådet Christina Odén.  



BESLUT
Datum Dnr  1(3)
2021-06-23 567-3586-2021

Ulrika Schröder
010-2234312

Trosa kommn
Västra Långgatan 4 – 5
619 80 Trosa
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post
611 86 Nyköping Stora torget 13 010-223 40 00 växel sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer Bankgiro Faktureringsadress Internet
202100-2262 5051-8653 FE 7710

831 90 Östersund
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Delgivningskvitto
Föreläggande om beslut av verksamhetsområde med 
anslutningspunkter samt tillhandahållande av allmänna vattentjänster 
för Tofsö bebyggelse i Trosa kommun

Beslut

Länsstyrelsen förelägger med stöd av 6 och 51 §§ lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster, Trosa kommun (org nr 212000-2957) att snarast besluta om 
verksamhetsområde för tätbebyggelsen i Tofsö och att senast den 31 december 2021 anvisa 
anslutningpunkter i fastighetsgräns för de fastigheter som ingår i det tidigare föreläggandet 
(563-4544-2011). Beslutet förenas med vite om SEK 20 000 för varje ingående bebyggda 
fastighet som inte har fått anslutningspunkt anvisad den 31 december 2021. 

Beskrivning av ärendet

Tofsö är en mindre tätort i Trosa kommun. Området är beläget 12 km sydväst om Trosa 
tätort, ca 14 km bilväg. De ca 170 husen i området är en blandning av permanent- och 
fritidsbebyggelse. 

Länsstyrelsen förelade den 9 december 2011, Trosa kommun att med stöd av 6 och 51 §§ 
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att besluta om verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster. Trosa kommun överklagade beslutet (563-4544-2011) till Statens 
VA-nämnd och sedan vidare till Miljööverdomstolen som båda fastställde länsstyrelsens 
beslut. Trosa kommun överklagade vidare till Högsta domstolen som inte lämnade 
prövningstillstånd.

Motivering till beslutet 

Frågan om verksamhetsområde är därför sedan avgjord. Detta beslut hanterar frågan om 
hur föreläggandet ska uppfyllas. När ett verksamhetområde för allmänna vattentjänster ska 
inrättas ska kommunen besluta om vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. I 
detta fall är denna fråga löst genom det tidigare föreläggandet där det framgår vilka 
fastigheter som ska omfattas. Kommunen har valt att inrätta en lösning som innebär att 
kommunen avser att anlägga delar av lösningen på de separata fastigheterna och därmed 
göra intrång på dessa. Man har därmed avstått från att anvisa anslutningpunkter 
(förbindelsepunkter) och kan därför inte heller ta ut anläggningsavgift av fastighetsägarna 
vilket minskar incitamentet att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen.

NACKA TINGSRÄTT 
Avdelning 3 
 
INKOM: 2021-07-16 
MÅLNR: M 5330-21 
AKTBIL: 5

Bilaga 1



BESLUT  2(3)
Datum Dnr

2021-06-23 567-3586-2021

Tätorten Tofsö uppfyller de förutsättningar som finns angivna i lagen om allmänna 
vattentjänster om verksamhetsområde. Det har visats att de befintliga 
avloppsanordningarna är bristfälliga och att det är svårt att anordna enskilda lösningar som 
uppfyller nuvarande reningskrav.

Länsstyrelsen bedömer att behovet inte tillgodoses genom den  valda lösningen och att 
kommunen därför inte uppfyllt skyldigheterna i 6 § lagen om allmänna vattentjänster. 
Länsstyrelsen bedömer att Trosa kommun borde ha anvisat anslutningspunkter på gängse 
sätt. Den valda lösningen innebär att kommunen inte kan ta ut anläggningsavgifter och 
därmed finansiera VA-utbyggnaden. Den lösning som kommunen har valt innebär också 
att kommunen tar tomtmark i anspråk för att anlägga VA-anläggningar. Det innebär att 
kommunen inte har uppfyllt bestämmelserna i det tidigare beslutet. Den av kommunen 
valda lösningen innebär också att det finns en risk att människors hälsa och miljön kan 
påverkas negativt. 

Bestämmelser som beslutet grundas på

Beslutet är fattat med stöd av 51 § och 6 § Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Ni kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av avdelningschef Anne-Li Fiskesjö med miljöskyddshandläggare 
Ulrika Schröder som föredragande. I beslutet har även enhetschef Maria Carling, chefen 
för rättsenheten Erik Forsström och miljöskyddshandläggare Caroline Halsius deltagit.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

 

Bilagor

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
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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. 

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). 

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 telefon-
nummer. 

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 mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

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

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd 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 rätts-
tillämpningen. 

 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? 

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

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2

http://www.domstol.se/

