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MOTPART
Köpings kommun
731 85 Köping
ÖVERKLAGADE BESLUT
Kommunfullmäktige i Köpings kommuns två beslut den 28 november 2016,
§§ 131 och 132 (bilaga 1)
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900)
___________________

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandena i de delar de avser Kommunfullmäktige i Köpings kommuns beslut den 28 november 2016 om verksamhetsområde för vatten och avlopp (§ 131).

Förvaltningsrätten upphäver Kommunfullmäktige i Köpings kommuns
beslut den 28 november 2016 om ny anläggningstaxa för vatten och avlopp
(§ 132).
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BAKGRUND

Kommunfullmäktige i Köpings kommun beslutade den 28 november 2016
att utvidga befintligt verksamhetsområde samt bilda nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp i kommunen enligt föreliggande förslag. Kommunfullmäktige beslutade vidare samma dag att anta föreliggande förslag
till anläggningstaxa för vatten och avlopp inom kommunens verksamhetsområde från och med den 1 januari 2017, se bilaga 1.

YRKANDEN OCH PARTERNAS INSTÄLLNINGAR

Anders Segerberg överklagar kommunens beslut och anför i huvudsak
följande. Han har ett välfungerande VA-system med tjänligt vatten och en
godkänd avloppslösning. Den totala anslutningsavgiften är dessutom för hög
och inte rimlig för honom som enskild fastighetsägare. Kommunen avser att
expandera området där han bor utmed Norra Mälarstranden enligt den översiktsplan som finns för området 2010–2025. Det är inte skäligt att han som
nu bor där är med och betalar för kommunens kommande expansion. Det är
enligt det överklagade beslutet ett litet antal fastighetsägare som ska betala
vad hela kommunen har nytta av. Kostnaden bör istället fördelas på både de
nuvarande boende och på kommunen i övrigt.

Kommunen gör detta av miljöskäl. Man har dock inte beaktat konsekvenserna av att reningsverket i Köping har för liten kapacitet, vilket innebär att
avloppet bräddas ut i Mälaren vid regn och släpper ut stora mängder föroreningar. Likaså är inte konsekvenserna av långa ledningar för färskvatten
beaktade och man riskerar att få bakterietillväxt i ledningarna. Dessutom
visar olyckor i andra delar av Sverige på stora risker med avloppsledningar i
sjö. Ledningar har gått sönder och allt avlopp har gått ut i sjön med stora
konsekvenser under lång tid. Man har inte heller tillräckligt utrett andra
alternativ ur kostnadshänsyn.
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Stefan Jönsson och Helen Jacobsson överklagar kommunens beslut och
anför, inom överklagandetiden, i huvudsak följande. Den beslutade beräkningsgrunden strider mot kommunallagens krav på att kommunen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat
samt mot 31 och 32 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV).
Detta då kostnaderna för anläggningen inte fördelar sig på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist med hänsyn till fastighetsägarnas
nytta av vattentjänsten. Beräkningsavgiften per kvm tomtyta i VA-taxan för
kommunen gällande det nya verksamhetsområdet Norra Mälarstranden bör
istället beräknas till maximalt 800 kvm, som anges som typtomt i taxan,
eller likvärdigt grannkommunen Västerås på maximalt 1 200 kvm.

Kommunens beräkningsmetod medför att vissa fastighetsägare betalar mer
än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för VA-anläggningen
och nyttan av densamma eftersom kommunen utgår från tomtstorlek i kvm
upp till en tomtyta av 3 006 kvm i sin beräkning. Avgiften per kvm för 2017
är beslutad till 63 kr/kvm. Taxan är konstruerad för nybyggnadsområden
och inte för omvandlingsområden. Tomtytans storlek har liten påverkan på
kommunens anläggningskostnad. Särskilt när det inte byggs någon anslutning till dagvattenavlopp. Dagvatten inom och utom tomterna infiltreras i
huvudsak i naturmark.

Verksamhetsområdet för Norra Mälarstranden består i huvudsak av fritidsbebyggelse i geografiskt olika områden. De flesta tomterna avstyckades på
1970-talet. Tomtstorlekarna bestämdes av naturförhållanden på plats. De
större tomterna är i huvuddel naturmark. Endast en mindre del av dessa tomter används till bostadsändamål. Fastighetsägarna på Norra Mälarstranden
har inte själva kunnat påverka tomtytans storlek och anslutningsavgiften då
avstyckningen gjordes innan kommunen beslutade om utvidgat verksamhetsområde.
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Bastvikens fritidsområde, där deras fastighet ingår, har tomtstorlekar som
varierar från 1 300 kvm upp till mer än 3 000 kvm. Beräkningsmetoden
medför att avgiften för tomtytan mellan grannar i Bastviken varierar från
81 900 kr upp till 189 378 kr. En skillnad i avgiften på ca 100 000 kr för
samma nytta kan inte anses vara försumbar eller rättvis och inte heller
stämma med kommunallagens krav om likabehandling eftersom alla har
samma nytta av en ny VA-anläggning. Det kan inte anses sakligt att ta så
stor hänsyn till tomtytan, särskilt när det inte finns någon dagvattenanslutning till det kommunala nätet.

Lars-Göran Carlsson och klagande 5–167 enligt ovan (härefter anges endast Lars-Göran Carlsson när dessa klaganden avses) överklagar kommunens beslut och anför, inom överklagandetiden, i huvudsak följande. Besluten strider mot lag och annan författning och har inte tillkommit i laga ordning.

Beslutet om verksamhetsområde för vatten och avlopp (§ 131)

Kommunen saknar underlag för att det ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt
föreligger behov av en samlad lösning enligt 6 § LAV. Någon analys och
provtagning av hur de enskilda lösningar som fastighetsägarna har idag har
inte gjorts av kommunen.

Av 9 § LAV framgår att om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet
eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större
sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det
inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av
verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens
behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors
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hälsa och miljön. Deras fastigheter uppfyller kravet på hänsyn till skyddet
för människors hälsa och miljö.

Av ett beslut om allmän VA-anläggnings verksamhetsområde ska det enligt
7 § LAV framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar, vilket
det inte gör i det överklagade beslutet.

Beslutet om ny anläggningstaxa för vatten och avlopp (§ 132)

Av förslaget till ny anläggningstaxa framgår att anläggningsavgiften bör
baseras på de utbyggnadskostnader för VA som kommunen planerar.
Utifrån den gällande översiktsplanen har kommunen uppskattat hur de elva
identifierade områdena utmed Norra Mälarstranden sannolikt kommer att
byggas ut. Utredningen i kommunen har kommit fram till att den totala utbyggnadskostnaden för dessa områden ligger på ca 121 miljoner kr i 2016
års prisnivå. Samtliga områden bedöms av kommunen som representativa
för att ligga till grund för den ordinarie anläggningstaxan och inget område
bedöms ha beaktansvärda kostnadsskillnader jämfört med det normala, varför någon särtaxa inte bedöms vara aktuell för något av områdena. I kostnadskalkylen framgår att av totalkostnaden utgör 20 procent oförutsedda
utgifter, vilka kommunen inte kan styrka men som påverkar deras avgift.

I ett projekt om 121 miljoner kr är förundersökning av befintliga fastigheter
en förutsättning för att få ett beslutsunderlag som vilar på saklig grund.
Någon analys och provtagning av Norra Mälarstranden och fastigheterna har
inte företagits vilket innebär att beslutsunderlaget och beslutet inte vilar på
en saklig grund. Av propositionen till LAV (prop. 2005/06:78) framgår att
vid bestämmande av avgiftsskyldighet måste även EU:s ramdirektiv för vatten beaktas. Av propositionen framgår vidare att om en alltför stor del av
vattenavgifterna tas ut som fasta avgifter finns risk för konflikt med ramdi-
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rektivets intentioner om största möjliga kostnadseffektivitet utifrån nyttan
av åtgärden.

Det kan inte anses vara skäligt och rimligt utifrån 2 kap. 7 § Miljöbalken
(1998:808) att anslutningstaxan är betydligt högre än för övriga kommuner i
Västmanland. Regeringen skriver i ovan angivna proposition att särtaxa ger
en möjlighet för huvudmannen för VA att lättare tillgodose ramdirektivets
krav om social kostnadsfördelning. Kommunen höjde den 25 januari 2016
VA-taxan med 60 procent och nu höjs den med ytterligare 60 procent, vilket
strider mot rimlighetsprincipen i miljöbalken, den sociala kostnadsfördelningsprincipen i EU:s ramdirektiv samt 31 § lagen om allmänna vattentjänster. VA-avgifterna ska i princip bestämmas med hänsyn tagen till den huvudsakliga nytta som varje enskild fastighet har av VA-anläggningen och
med bortseende från huvudmannens individuella kostnader för fastigheten i
fråga. Kommunen får enligt kommunallagen inte ta ut högre avgifter än som
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller, vilket framgår av ovan angivna proposition.

Anslutningsavgifterna i kommunens beslut utgörs i huvudsak av fasta avgifter och anläggningstaxan tillämpas utifrån att det inte finns beaktansvärda
skillnader mellan områdena som avviker från det normala. Detta oaktat att
kostnadskalkylen innehåller 20 procent oförutsedda kostnader. I förslaget
till beslut om ny anläggningstaxa skriver tekniska kontoret att de räknat om
kostnader och intäkter till att passa dagens situation utifrån WSP. En anläggningstaxa för en kommun kan inte åsättas utifrån en sjöförlagd ledning
på 8 km respektive 22 km för Norra Mälarstranden. Anslutningsavgifterna i
2016 års prisnivå uppgår till mellan 300 och 600 tkr oavsett om fastigheten
står på ofri grund eller inte, vilket gör den särklassig bland kommunerna i
Västmanland. Anslutningskostnaden vid Skillingeudd, vilket ligger tre
kilometer bort på andra sidan sjön, uppgår till mellan 100 och 150 tkr, varför Köpings taxa är oskälig enligt gällande lagstiftning och mot bakgrund av
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att det inte finns en sakligt framtagen kostnadskalkyl och där 20 procent är
oförutsedda kostnader.

Beslut om taxor som fattas av en offentlig myndighet ska vara rättssäkra för
den enskilde fastighetsägaren. Ett beslut om anläggningstaxa på denna kostnadsnivå utgör ett så stort ingrepp i den enskildes ekonomi och liv att samtliga kostnader måste kunna redovisas, vilket inte har skett. En fastighetsägare som är pensionär beviljas inte lån i någon bank till anläggningsavgiften, vilket innebär att kommunens beslut utgör en åldersdiskriminering utifrån Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som
utvecklats av EU-domstolen. Av beslutet framgår att tilläggsyrkande lämnades ”att för fastighet med befintlig enskild anläggning erbjuder kommunen
att anläggningsavgift kan fördelas på årliga betalningar”, helt i enlighet med
36 § lagen om allmänna vattentjänster. Beslutet är således lagstridigt och
ska upphävas då det strider mot 36 § lagen om allmänna vattentjänster.

Beslutet om anläggningstaxa är baserat på de utbyggnadsplaner som kommunen planerar utifrån gällande översiktsplan. Norra Mälarstranden består
av 230 fastigheter men kommunens anläggningstaxa är dimensionerad för
300 fastigheter. I propositionen till LAV sägs att avgiftsskyldigheten ska
fördelas efter en skälig och rättvis grund. Vid bebyggelseförändring ska
enligt propositionen ny anläggningstaxa inte tas ut om fastighetens nytta
inte ökat genom bebyggelseändringen.

Kommunen vidhåller sina beslut och anför i huvudsak följande. Båda ärendena har beretts i ansvarig nämnd, i detta fall kommunstyrelsen, helt i enlighet med kommunallagen. Besluten har föregåtts av att tekniska kontoret,
förvaltning under kommunstyrelsen, under lång tid har genomfört ett flertal
studier och samråd med fastighetsägare och andra intressenter.
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Beslutet om verksamhetsområde för vatten och avlopp (§ 131)

De fastigheter som omfattas av verksamhetsområde för vatten och avlopp
framgår av det överklagade beslutet. När det gäller underlag för behov av
samlad lösning, analys och provtagning hos fastighetsägarna har kommunen
tagit fram en va-plan som beskriver va-situationen i kommunen och behov
av långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar för olika områden.
Va-planen har tagits fram i bred samverkan mellan tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret och miljökontoret och fastställts av kommunfullmäktige.
Under många år har dialog förts med berörda områden. Kommunen har inte
pekat ut enskilda fastigheter som inte uppfyller dagens krav utan ser till
områdena som helhet. Den samlade kunskapen om de olika områdena och
Mälarens status har utgjort viktiga underlag för ställningstagandena i vaplanen.

I såväl områden för permanentboende som fritidsboende är det viktigt att
både vattenförsörjning och avloppshantering sker på ett sätt som är anpassat
till aktuellt boende, men också tar hänsyn till den utveckling som har skett
och alltjämt sker. Lösningarna ska vara hållbara så att risk för hälsa och
miljö minimeras. Utifrån detta har det i aktuella områden bedömts behöva
göras gemensamma lösningar i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster. Avloppssituationen i området kräver hållbara lösningar. Anslutning till
avloppsnätet som uppfyller kraven avseende skydd för miljö och hälsa behöver ersätta de äldre enskilda lösningar som finns idag.

Beslutet om ny anläggningstaxa för vatten och avlopp (§ 132)

Det är vanligt förekommande att oförutsedda utgifter beräknas till mellan
10 och 20 procent beroende på projektets karaktär och hur mycket osäkerhet
som finns i det skede då kalkylen upprättas. Osäkerheten i detta projekt har
bedömts vara högre än normalfallet, varför den högre andelen har använts.
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Vid projektering av en ny anläggning med aktuell storlek måste kommunen
också ta höjd för förtätning i befintligt område eller att nya områden kan
anslutas till anläggningen i framtiden. Kommunen har uppskattat antalet
framtida fastigheter till 300, vilket ska jämföras med 230 befintliga fastigheter. Kostnaden fördelas i området Norra Mälarstranden på ett uppskattat
antal om 300 fastighetsägare. De 80 fastigheter som inte finns i dagsläget
fördelas på övriga kollektivet i form av brukningstaxa.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Av 53 § LAV framgår att mark- och miljödomstolen prövar frågor som
regleras i lagen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Av
förarbetena framgår dock att kommunens beslut om verksamhetsområdets
omfattning eller utvidgning samt beslut i fråga om taxan endast kan
överklagas enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning (prop.
2015/16:11 s. 19 f.). Förvaltningsrätten är således behörig att pröva målet.

Den 1 januari 2018 upphörde den äldre kommunallagen (1991:900) att
gälla. Enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till den nya kommunallagen (2017:725) gäller den upphävda lagen fortfarande för överklagande av
beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet av den nya lagen, vilket det
nu aktuella beslutet gjordes. Den äldre kommunallagen ska därför tillämpas
vid förvaltningsrättens prövning.

I mål om laglighetsprövning ankommer det inte på förvaltningsrätten att
pröva beslutets skälighet eller lämplighet. Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om det inte har tillkommit i laga
ordning, beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,
eller beslutet strider mot lag eller annan författning. Något annat beslut får
inte sättas i det överklagade beslutets ställe. Vid prövningen av överklagan-
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det får enligt 10 kap. 10 § kommunallagen inte andra omständigheter än
sådana som klaganden har hänvisat till före klagotidens utgång beaktas.

Beslutet om verksamhetsområde för vatten och avlopp (§ 131)

Lars-Göran Carlsson har gjort gällande att kommunens beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp strider mot 6 § LAV, enligt vilken kommunen har en skyldighet att bestämma det verksamhetsområde inom vilket
vattentjänsterna behöver ordnas om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett
större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Till stöd
för sin talan anför han att kommunen saknar underlag för att det ur miljöoch hälsoskyddssynpunkt föreligger behov av en samlad lösning för vattenförsörjning och avlopp samt att någon analys och provtagning av hur de
enskilda lösningar som fastighetsägarna har idag inte har gjorts av kommunen. Det har vidare anförts i målet att beslutet strider mot 9 § LAV, där det
anges att verksamhetsområdet får inskränkas på så sätt att det inte omfattar
fastigheter inom verksamhetsområdet som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §. Till stöd härför anförs att
klagandenas fastigheter uppfyller kravet på hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö.

Tvister avseende frågan om huruvida en viss fastighet har behov av vattentjänster, och därmed ska ingå i det verksamhetsområde som fastigheten tillhör, prövas av mark- och miljödomstolen efter att talan väckts av fastighetsägaren. Förvaltningsrätten kan därmed inte pröva frågan om en viss fastighet ska undantas från ett verksamhetsområde (jfr prop. 2015/16:11 s 25).

Vad gäller allmänna vattentjänster har de frågor som idag prövas av markoch miljödomstolen tidigare prövats av Statens va-nämnd. I förarbetena till
de tidigare bestämmelserna (prop. 2005/06:78 s 109) anges bland annat föl-
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jande. Va-nämnden får inte bestämma verksamhetsområdet. Det ska bara
kommunen kunna göra. Nämndens prövning ska i stället gå ut på en fastställelse av om kommunens beslut om verksamhetsområdet är förenligt med
kommunens skyldigheter och andra krav som följer av lagens bestämmelser.
Om nämnden kommer fram till att kommunen inte har fullgjort sina skyldigheter, får nämnden förelägga kommunen att göra detta. Däremot ska
nämnden inte kunna ta över kommunens beslutsbefogenheter. Det är bara
kommunen som får bestämma ett verksamhetsområde utifrån rena lämplighetssynpunkter. Om kommunen fastställer ett större verksamhetsområde än
vad kommunen är skyldig till, ska detta inte kunna angripas. För att undgå
avgiftsskyldighet i ett sådant fall blir fastighetsägaren även i fortsättningen
tvungen att visa att fastighetens va-behov kan klaras bättre på annat sätt.

Som framgår ovan är det bara kommunen som får bestämma verksamhetsområde utifrån rena lämplighetssynpunkter. Därav följer att det också är upp
till kommunen att avgöra hur bedömningen av verksamhetsområdets storlek
ska göras och vilket underlag som ska tas fram inför denna bedömning.
Enligt förvaltningsrättens mening utgör de skäl som har anförts för att beslutet strider mot 6 § LAV rena lämplighetssynpunkter, vilket innebär att de
inte kan ligga till grund för förvaltningsrättens prövning av det överklagade
beslutet. Även vad som har anförts avseende att kommunen inte har utrett
andra alternativ eller beaktat konsekvenserna avseende miljöpåverkan,
risken för bakterietillväxt i ledningarna samt risken för att det läcker ut
avloppsvatten i sjön är enligt förvaltningsrättens mening att se som sådana
lämplighetssynpunkter som inte kan bli föremål för förvaltningsrättens
prövning.

Lars-Göran Carlsson har vidare gjort gällande att det överklagade beslutet
strider mot 7 § LAV då det inte framgår av beslutet vilka fastigheter som
verksamhetsområdet omfattar. Förvaltningsrätten konstaterar dock att det i
det beslutsunderlag som legat till grund för beslutet finns en fastighetsför-
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teckning (bilaga 3). Det får härmed, med tillräcklig tydlighet, anses framgå
av det överklagade beslutet vilka fastigheter som omfattas av verksamhetsområdet.

Förvaltningsrätten finner sammanfattningsvis att det i målet inte har anförts
någon omständighet som medför att kommunens beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp är olagligt i något av de hänseenden som anges i
10 kap. 8 § kommunallagen.

Beslutet om ny anläggningstaxa för vatten och avlopp (§ 132)

Det har i målet gjorts gällande att kommunens beslut om ny anläggningstaxa
för vatten och avlopp strider mot 32 § LAV, enligt vilken anläggningsavgifterna ska bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av
kostnaden för att ordna va-anläggningen. Till stöd härför anförs att beslutet
är baserat på de utbyggnadsplaner som kommunen planerar utifrån gällande
översiktsplan, vilket medför att kommunens anläggningstaxa är dimensionerad för 300 fastigheter trots att Norra Mälarstranden endast består av 230
fastigheter. Kommunen har mot detta anfört att kostnaden i området fördelas
på ett uppskattat antal om 300 fastighetsägare och att kostnaderna för de 80
fastigheter som inte finns i dagsläget fördelas på övriga kollektivet i form av
brukningstaxa. De beräknade anläggningskostnaderna har därmed, vad gäller anläggningstaxan, delats på samma antal fastigheter som anläggningen är
dimensionerad för. Förvaltningsrätten finner mot bakgrund härav att det inte
är visat att fastighetsägarna får betala mer än vad som motsvarar fastigheternas andel av kostnaden för att ordna va-anläggning utifrån att anläggningen är dimensionerad för att klara av ett i framtiden utökat antal fastigheter.
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Det har i målet vidare gjorts gällande att det överklagade beslutet strider mot
30 § LAV, enligt vilken avgifterna inte får överskrida det som behövs för att
täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vaanläggningen. Till stöd härför anförs att totalkostnaden i kostnadskalkylen
utgörs av 20 procent oförutsedda utgifter som kommunen inte kan styrka,
vilket kommunen har bemött med att osäkerheten i projektet har bedömts
vara högre än i normalfallet.

Om en kommun tar ut högre kostnader än vad som behövs för att täcka de
kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen kan
kommunen bli återbetalningsskyldig (jfr NJA 1994 s. 10). För att förvaltningsrätten, i ett mål om laglighetsprövning, ska kunna konstatera att en
beslutad taxa strider mot 30 § LAV redan i kalkyleringsskedet måste det
klart och tydligt framgå av kalkylen att kommunen avser att ta ut högre
va-avgifter än nödvändigt. Enbart det faktum att projektet har bedömts som
osäkert och att kommunen därför har beräknat att 20 procent av de kalkylerade kostnaderna inte på förhand kan specificeras innebär enligt förvaltningsrättens mening inte att det klart och tydligt framgår att kommunen
avser att ta ut högre avgifter än vad som är tillåtet enligt 30 § LAV. Det är
därmed inte visat att beslutet strider mot denna bestämmelse.

Det har också gjorts gällande att det överklagade beslutet strider mot 31 §
LAV, enligt vilken avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas på
de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist, då kommunen utgår
från tomtstorlek i kvm upp till en tomtyta om 3 006 kvm i sin beräkning.
Vad gäller avgiften per kvm tomtyta har Högsta förvaltningsdomstolen i
avgörandet RÅ 1985 2:66 uttalat bland annat följande. Fördelningen av det
totala avgiftsunderlaget mellan fastigheterna ska enligt vad som framgår av
lagens förarbeten främst ske med hänsyn till den huvudsakliga nytta som
varje fastighet har av anläggningen, medan kostnaden för varje särskild fastighets anslutning endast undantagsvis ska beaktas vid fördelningen fastig-
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heterna emellan. Det har emellertid i praxis godtagits att vid anläggningsavgifternas bestämmande hänsyn får tas också till tomtytan generellt inom
anläggningens hela verksamhetsområde. Såsom kravet på fördelning efter
skälig och rättvis grund ska förstås enligt förarbetena kan dock tomtytan inte
tilläggas den vikten att den för vissa fastigheter får bilda underlaget för den
större delen av anläggningsavgiften.

Förvaltningsrätten konstaterar att den överklagade anläggningstaxan innebär
att tomtytan bildar underlaget för den större delen av anläggningsavgiften
för fastigheter med en tomtyta överstigande 3 000 kvm. Anläggningstaxan
leder därmed, vid en jämförelse med avgiften för fastigheter med mindre
tomtyta, till en anläggningsavgift som inte är godtagbar för tomter med så
stor tomtyta. Förvaltningsrätten finner därmed att kommunens beslut om ny
anläggningstaxa för vatten och avlopp strider mot 31 § LAV. Beslutet ska
därför upphävas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 3109/1A)

Lina Törnqvist
rådman

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Helena Bavrell Östblom och
Roland Haglund deltagit.

Målet har beretts av föredragande juristen Maria Romelin.
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Bilaga 2

Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.
För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid
en sådan förhandling har angetts när beslutet
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha
kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.
Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom
tre veckor från den dag beslut meddelades.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om

DV 3109/1A • 2013-06 • Producerat av Domstolsverket

1. det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som förvaltningsrätten har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
förvaltningsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1. Klagandens person-/organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska
också anges samt eventuell annan adress där
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om
de fortfarande är aktuella – behöver de inte
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.
2. den dom/beslut som överklagas med uppgift
om förvaltningsrättens namn, målnummer
samt dagen för beslutet,
3. de skäl som klaganden anger till stöd för en
begäran om prövningstillstånd,
4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut
som klaganden vill få till stånd,
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.
Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/beslutet.

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

www.domstol.se

