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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2021-10-27 
meddelad i 
Växjö 

Mål nr M 1882-21 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 602030 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 81 
351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 100   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

www.domstol.se/vaxjo-tingsratt 

 

PARTER 
 
Sökande 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun 
Box 1222 
351 12 Växjö 
  
Motpart 
Håkan Karlsson, 19580426-2730 
Kronoberg Lilla Fjäll 2 
352 63 Växjö 
  
Ombud: Roland Ekstrand 
Kung Göstas väg 42 
645 33 Strängnäs 
 
SAKEN 
Utdömande av vite 
_____________ 
 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen förpliktar Håkan Karlsson att till staten betala 50 000 kr 

i vite. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun (nämnden) beslutade den 24 april 

2019 att förbjuda Håkan Karlsson (580426-2730) som ägare av fastigheten 

ORMESBERGA-HULT 3:3 att släppa ut avloppsvatten från WC till den bristfälliga 

avloppsanläggningen. Beslutet avser hus med adress Hult Lillegård 1. Beslutet 

förenades med ett vite om 50 000 kronor.  

 

YRKANDEN M.M. 

Nämnden har yrkat att Håkan Karlsson ska förpliktas att betala vite om 50 000 kr. 

Till stöd för yrkandet har nämnden anfört bl.a. följande. 

 

Verksamhetsutövaren använder fortfarande sin avloppsanläggning trots att förbud 

förenat med vite mot utsläpp av avloppsvatten trätt i kraft.  

 

Miljö-och hälsoskyddskontoret gjorde en inspektion på fastigheten den 17 april 

2015. Då konstaterades att anläggningen var en infiltration utan luftningsrör och 

med vatten och slam stående över utloppsrören i fördelningsbrunn. Ett förbud att 

släppa ut avloppsvatten skrevs den 29 mars 2017. Datum för när avlopps-

anläggningen inte längre får användas sattes till den 15 april 2019.  

 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som avslog överklagandet. Länsstyrelsens 

beslut överklagades vidare till mark-och miljödomstolen som avslog överklagandet 

den 26 juni 2017. Beslutet om förbud att släppa ut avloppsvatten vann laga kraft.  

 

Ett meddelande om vite skrevs och skickades till Håkan Karlsson den 16 januari 

2019. Ett meddelande om åtgärd skickades. Den 15 februari 2019 meddelades att 

åtgärden inte är tillräcklig för att förbudet ska vara uppfyllt. I ett telefonsamtal 

diskuterades meddelandet och skrivelsen. Den 24 april 2019 skrevs ett förbud 

förenat med vite mot utsläpp av avloppsvatten. Datum för när avloppsanläggningen 

inte längre får användas sattes till den 30 november 2019.  
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Beslutet överklagades. Den 13 juni 2019 avslog länsstyrelsen överklagandet. Detta 

beslut överklagades till mark- och miljödomstolen, som beslutade att flytta fram 

tiden för när förbudet börjar gälla till sex månader från att domen har vunnit laga 

kraft. Detta beslut överklagades till Mark-och miljööverdomstolen.  

 

Nytt bevis i form av en provtagning lämnas in i samband med överklagandet. Mark-

och miljööverdomstolen beslutade den 2 april 2020 att inte ge prövningstillstånd. 

Förbudet förenat med vite mot utsläpp av avloppsvatten vann då laga kraft. Datum 

för när avloppsanläggningen inte längre får användas är enligt Mark-och 

miljödomstolens beslut den 2 oktober 2020.  

 

Den 7 juli 2020 diskuterar nämnden domstolens beslut med fastighetsägaren i 

telefon. Den 15 juli 2020 kommer fastighetsägaren in personligen och lämnar in sin 

provtagning. Miljö- och hälsoskyddskontoret svarar i en skrivelse på provtagningen. 

Den räcker inte för att visa att avloppsanläggningen renar avloppsvatten tillräckligt. 

 

Den 2 februari 2021 ringer nämnden upp fastighetsägaren för att höra om 

avloppsanläggningen fortfarande används och i så fall boka tid för en inspektion. 

Anläggningen används fortfarande. Den 10 februari 2021 besökte miljö-och 

hälsoskyddskontoret fastigheten tillsammans med fastighetsägaren. De konstaterade 

att avloppsanläggningen fortfarande används, vilket bekräftades av fastighets-

ägaren. Bilder togs under besöket.  

 

Både anläggningens konstruktion och funktion har beaktats. Det har vid inspektion 

av avloppsanläggningen framkommit att den inte renar vattnet tillräckligt. Det står 

bl.a. vatten i anläggningen. Även år 2021 när våtmarken pumpades ur stod det 

fortfarande vatten i anläggningen. Reningen ska ske i marken på platsen för 

anläggningen, inte 140 meter bort.  

 

Det är inte bara det förhållande att näringsämnen kan komma ut i Helgasjön som är 

problemet i detta fall. Det kommer även bakterier från anläggningen. De prover som 

tagits visar heller inte hur grundvattnet påverkas.  
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Handläggningen och kommuniceringen i det här ärendet har följt de rutiner som 

brukar användas vid den här typen av ärenden. 50 000 kr är ett standardbelopp 

nämnden använder sig av i denna typ av fall. Några skäl för att jämka vitet har inte 

framkommit. 

 

Det är konstaterat att avloppsanläggningen fortfarande används och att det därför 

finns skäl att ansöka om utdömande av vite. 

 

Håkan Karlsson har bestritt ett bifall till yrkandet. Till stöd för sitt bestridande har 

han anfört bl.a. följande. 

 

Vitesföreläggandet saknar saklig grund och bör därför avvisas av domstolen. Hans 

avloppsanläggning blev föremål för inspektion 2015 utan att han var underrättad, 

vilket bör betraktas som hemfridsbrott. Ärendet har sedan vandrat från kommun, 

länsstyrelsen, mark- och miljödomstol och mark- och miljööverdomstolen. Hela 

handläggningen har varit kantad med ett antal brister som innebär att alla de frågor 

som inte har behandlats måste rätas ut innan frågan om utdömande av vite kan 

bedömas. 

 

Hans avloppsanläggning består av en trekammarbrunn med efterföljande infiltration 

i en våtmark som både kan användas som våtmark där sällsynta fåglar kan häcka 

och även betesmark när vattnet tappas ut. Båda dessa användningssätt är så unika att 

EU har beviljat stöd till denna våtmark. I våtmarken finns också en stenkista som 

inte kan betraktas som att den skulle rena vattnet utan funktionen är att underlätta 

infiltrationen i marken. I hans trekammarbrunn använder han nu Oxygens bakterier 

som effektivt äter upp alla fasta ämnen som fekalier och papper. Vid senaste 

kontrollen av denna funktion kunde konstateras att det inte fanns slam som kunde 

hämtas för transport till kommunens reningsverk. 

 

Sverige är bundet av EU:s proportionalitetskrav som säger att myndighetsbeslut och 

åtgärder måste stå i rimlig proportion till de omständigheter som föreligger. I 



  Sid 5 
VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 

 
M 1882-21 

Mark- och miljödomstolen  
 

 
 
Sverige finns motsvarande krav. Han ifrågasätter att det står i rimlig proportion att 

han ska lägga ner hundratusen kronor för att bygga om sin anläggning för att kunna 

eliminera 200 gram fosfor. Att kräva ombyggnad av anläggningen för att kunna ta 

bort några gram fosfor står definitivt inte i proportion till nackdelarna. Omsatt till 

kilo fosfor handlar det om miljontals kronor utan att någon miljönytta har uppnåtts. 

Det är samma mängd fosfor som renas idag som kommer att behöva renas vid en 

ombyggnad. Vilket betyder noll miljövinst men en stor onödig kostnad. Att kräva 

att de ska sluta att använda sin avloppsanläggning innebär att de inte kan nyttja 

fastigheten, vilket är en enorm inskränkning. 

 

Enligt miljöbalken 9 kap. 7 § finns det ingen möjlighet att ha synpunkter på 

avloppsanläggningens konstruktion. Det är inte kommunens eller domstolens bord 

att bedöma hur han som fastighetsägare renar sitt avloppsvatten. Myndighetsbeslut 

måste vara teknikneutrala. Detta betyder att han som fastighetsägare beslutar hur 

han vill rena sitt avloppsvatten. Kommunens uppgift är att tala om vilka nivåer på 

fosfor som får finnas i avloppsvattnet när det når recipienter. I hans fall hamnar 

avloppsvattnet i en våtmark och därför finns ingen utsläppspunkt. En anläggnings 

konstruktion kan aldrig vara olägenhet. Att påstå att deras fastighet som släpper ut 

cirka 200 gram fosfor på ett år skulle orsaka de problem som miljöbalken hänvisar 

till faller på sin egen orimlighet.  

 

I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk. Att vägra att undersöka 

deras avloppsanläggningsfunktion visar inte på någon saklighet. Att hela tiden bara 

hänvisa till den egna ståndpunkten utan att han som fastighetsägare får komma till 

tals vittnar inte heller om någon opartiskhet. Detta gäller också domstolen som 

måste värdera och kommentera hans synpunkter och tillmäta dem samma värde som 

kommunens.  

 

Mark- och miljödomstolen har som myndighet skyldighet att följa officialprincipen 

enligt förvaltningslagen. För att garantera den enskildes rättssäkerhet enligt 

officialprincipen räcker det inte att studera de handlingar som finns tillgängliga. 

Innan beslut fattas skall myndigheten göra en egen utredning om det är möjligt att 
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fatta beslut på presenterat material. Här har i förarbetena till förvaltnings-

processlagen speciellt betonats att den svagare parten som i detta fall är den 

enskilde personen måste få den hjälp som behövs för att kunna tillvarata sina 

intressen. Att kunna hävda sig mot kommunen som har alla ekonomiska och 

juridiska resurser blir för honom som enskild part svårt. Det blir därför speciellt 

viktigt att domstolen tar ställning till hans synpunkter och när han inte får svar på 

sina frågor att domstolen hjälper honom gentemot kommunen.  

 

Förvaltningslagen betonar också myndighetens ansvar att hjälpa fastighetsägaren. 

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta tillvara 

sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till 

frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska 

ges utan onödigt dröjsmål.  

 

Hans förhoppning har varit att han genom att föra en dialog få proportioner på 

frågan om hur hans anläggning påverkar människors hälsa eller den lokala miljön. 

Att vägra att föra en dialog kan inte vara i enlighet med lagstiftningen.  

 

Hans utsläpp av näringsämnet fosfor kan röra sig om ett par hundratal gram fosfor 

per år vilket inte kan ha någon som helst påverkan på den lokala miljön därför 

marken binder fosfor genom retention som ofta sker några tiotal meter från 

utsläppspunkt. Marken tar på ett bra sätt hand om och avdödar mikroorganismer. 

Det finns ingen dricksvattentäkt i närheten som kan påverkas. Han efterfrågar bevis 

på att avloppsanläggningen skapar olägenheter för människor och miljön.  

 

Hans anläggning tar hand om cirka 200 gram fosfor per år som reduceras i 

slamavskiljaren och genom markinfiltration. Havs- och vattenmyndigheten har tagit 

fram ett GIS-stöd som berör markens förmåga att genom retention binda fosfor från 

avloppsanläggningen. Man anser att finns det ingen recipient inom hundra meter 

från utsläppspunkt så kommer marken att binda all fosfor från den enskilda 

avloppsanläggningen. Det blir orimligt att försöka minska fosforutsläppet från hans 
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anläggning samtidigt som det kan finnas tonvis med bunden fosfor i marken vid 

deras anläggning (fosfor är ett av de vanligaste grundämnena).  

 

Det prov som WSP tog på utgående vatten visade på 0,073 mg P/l vilket indikerar 

att all den fosfor som kan komma från deras anläggning redan har bundits av 

marken. 

 

En förutsättning för att ett vite ska kunna dömas ut är att det är så tydligt och precist 

formulerat att den förelagda klart ska veta vad som ska göras för att undgå 

vitespåföljden. För att ett vite ska dömas ut är det nödvändigt att vitet har knutits till 

en klart definierad prestation. Kan inte kommunen påvisa någon skada eller 

olägenhet så kan inte kommunen enligt länsstyrelsen aktualisera viteskravet. Han 

har aldrig fått några uppgifter vad det är för fel på hans anläggning och vad han 

måste göra för att kommunen ska godkänna den. Vitesföreläggandet är därmed inte 

tillräckligt preciserat. I och med att dessa uppgifter saknas kan inte domstolen 

utdöma något vite.  

 

Den mängd fosfor som finns i det här vattnet är knappt mätbar. Helgasjön är inte 

heller övergödd. Alltså bortfaller den delen i argumentationen. Hans avlopp bidrar 

inte till någon övergödning av recipienten som man skickar vatten till. Avloppet 

hamnar i våtmarker, när man tittar på vatten som kommer ur våtmarken är 

fosforhalten otroligt låg. Att använda våtmark är ett mycket effektivt sätt att rena 

vatten. Mätningen visar att efter 140 meter finns det inte någon fosfor som är några 

problem. Han förstår inte påståendet att reningen ska ske i anläggningen. Det som 

kommer till recipient innehåller inte skadligt fosfor. Anläggningens funktion ska ses 

i förhållande till vilka miljövinster man gör och anläggningen medför inte olägenhet 

eller skada. Det finns därför inte grund för att döma ut vitet. Han har svårt att förstå 

att 50 000 kan anses vara ett rimligt belopp. Beloppet ska därför jämkas.  

 

Mark- och miljödomstolen har den 1 september 2021 hållit sammanträde i målet. 
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DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har i ett mål om utdömande av vite att pröva om det 

föreläggande som ligger till grund för ansökan har delgetts adressaten, om det har 

vunnit laga kraft, om det är lagligen grundat och om det har överträtts och om 

adressaten haft faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Domstolen ska 

dessutom, under förutsättning att vite ska dömas ut, pröva om ändamålet med vitet 

förlorat sin betydelse samt beakta om det finns särskilda skäl att jämka det. 

 

Mark- och miljödomstolens bedömning 

Vitesföreläggandet har prövats såväl av länsstyrelsen som mark- och miljödom-

stolen. Det har således delgetts Håkan Karlsson. Domstolen konstaterar att mark- 

och miljööverdomstolens beslut att inte ge prövningstillstånd meddelades den 6 

april 2020. Förbudet vann då laga kraft. Förbudet inträdde därmed den 6 oktober 

2020. Förbudet är lagligen grundat. 

 

Av utredningen i målet framgår inte annat än att avloppsvatten från WC har släppts 

ut till den aktuella avloppsanläggningen efter att förbudet trätt i kraft. Domstolen 

konstaterar därmed att förbudet har överträtts. Det har inte framkommit något som 

tyder på att Håkan Karlsson har saknat faktisk eller rättslig möjlighet att följa 

förbudet. Förutsättningar att döma ut vitet föreligger således. 

 

Domstolen gör vidare bedömningen att ändamålet med vitet inte har förlorat sin 

betydelse. Nämnden har motsatt sig jämkning. Enligt domstolens mening har det 

inte framkommit skäl som motiverar en jämkning. Vad Håkan Karlsson har anfört, 

bl.a. gällande att mängden fosfor som släpps ut är försumbar, föranleder ingen 

annan bedömning. Nämndens ansökan ska därför bifallas och Håkan Karlsson ska 

förpliktas att betala 50 000 kr i vite för att ha överträtt det aktuella förbudet.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-02) 

Överklagande senast den 17 november 2021 

 

 

Magnus Hansson  Catharina Ogenblad 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Magnus Hansson, ordförande, och 

tekniska rådet Catharina Ogenblad. Föredragande har varit beredningsjuristen Frida 

Karlsson. 
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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 1

http://www.domstol.se/

