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YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Simrishamns kommun har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva mark-

och miljödomstolens dom och fastställa Lantmäteriets beslut. Kommunen har till stöd

för sitt överklagande anfört bl.a. följande. Ledningen medför endast ringa intrång i

jämförelse med nyttan och tillgodoser inte endast en enstaka fastighets behov. Det är

viktigt ur ett allmänt perspektiv att lösa vatten- och avloppsfrågan genom kollektiva

lösningar, istället för med enskilda lösningar. Detta gäller särskilt i känsliga områden.

Området där den aktuella fastigheten är belägen omfattas av riksintresse för naturvård,

friluftsliv och strandskydd och ligger inom kustzon. I området finns förekomst av

rödlistade arter. Med anledning av dessa intressen är det nödvändigt att ansluta

fastigheten till det kommunala va-nätet, eftersom hänsyn till människans hälsa och

miljö måste beaktas.

Lars Håkansson har beretts tillfälle att yttra sig, men inte hörts av.

Linus och Cecilia Sandgren har kommit in med yttrande i målet.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen har undanröjt Lantmäterimyndighetens beslut att till

förmån för Simrishamns kommun upplåta ledningsrätt för vatten- och

avloppsledningar i syfte att ansluta fastigheten Gislöv 17:183 till det allmänna vatten-

och avloppsnätet. Ledningsrätten belastade jordbruksfastigheten Gislöv 17:2. Den

sökta ledningsrätten ligger utanför kommunens verksamhetsområde för allmän va-

anläggning. Ledningen är avsedd att utgå från det befintliga kommunala va-nätet i

Skillingevägen med förbindelsepunkt vid gränsen till fastigheten Gislöv 17:183.

Frågan i målet är om ledningsrättslagen (1973:1144), LL, är tillämplig på de aktuella

va-ledningarna.
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LL gäller enligt 2 § första stycket 3 för vatten- eller avloppsledningar som

a) ingår i allmän va-anläggning,

b) förser samhälle med vatten eller därifrån bortför avloppsvatten eller annan

orenlighet,

c) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av betydelse för

riket eller viss ort, eller

d) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan och tillgodoser endast en

enstaka fastighets husbehov.

Punkten 3 a) LL

Med allmän va-anläggning avses enligt 2 § lagen (2006:412) om allmänna

vattentjänster, LAV, en va-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt

bestämmande inflytande som har ordnats och används för att uppfylla kommunens

skyldigheter enligt LAV. Kommunens skyldigheter att ordna vattenförsörjning och

avlopp, vattentjänster, regleras i lagens 6 §. Av denna framgår att om det med hänsyn

till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller

avlopp i ett större sammanhang för viss befintlig eller blivande bebyggelse, är

kommunen skyldig att bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten

eller vattentjänsterna behöver ordnas, och sedan se till att behovet snarast, och så länge

behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Verksamhetsområde definieras i 2 § LAV som det geografiska område inom vilket en

eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning.

Kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp hänger således samman

med dess skyldighet att bestämma verksamhetsområde för den allmänna va-

anläggningen. Det är genom att kommunen fastställer verksamhetsområde som lagens

offentligrättsliga regelsystem med dess rättigheter och skyldigheter i va-förhållandet

blir gällande för huvudmannen och för fastighetsägare i verksamhetsområdet. Va-

lagstiftningen är därför inte tillämplig på ledningar utanför den allmänna va-

anläggningens verksamhetsområde.
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Det är ostridigt i målet att den aktuella ledningsrätten ligger utanför verksamhets-

området för den allmänna va-anläggningen. Ledningen är inte ordnad för att uppfylla

kommunens skyldigheter enligt LAV och ingår således inte i den allmänna va-

anläggningen. Att kommunen anvisat en förbindelsepunkt utanför verksamhetsområdet

saknar betydelse, eftersom ledningen inte ingår i den allmänna va-anläggningen.

Ledningsrätt kan därför inte upplåtas med stöd av punkten 3a).

Punkterna 3 b) och 3 c) LL

Då det inte är fråga om en va-ledning som ska förse ett samhälle med vatten och

avlopp eller om en va-ledning som ska gagna en näringsverksamhet eller en

kommunikationsanläggning kan ledningsrätt inte heller upplåtas med stöd av

punkterna 3 b) och 3 c).

Punkten 3 d) LL

Kommunen har gjort gällande att ledningen medför endast ringa intrång och inte

tillgodoser endast en enstaka fastighets behov. Till stöd för detta har kommunen anfört

att det utifrån områdets känslighet och de allmänna intressena som områdets omfattas

av är nödvändigt att ansluta fastigheten till det kommunala va-nätet, eftersom skyddet

för människors hälsa och miljön måste beaktas.

Oavsett om ledningen kan anses medföra endast ringa intrång, framgår det av

utredningen i målet att den aktuella ledningen är tänkt att tillgodose endast en

fastighets husbehov av vatten och avlopp. Ledningsrätt kan därför inte upplåtas med

stöd av punkten d).

Som har konstaterats ovan har kommunen inte utsträckt verksamhetsområdet för den

allmänna va-anläggningen till att omfatta den nu aktuella ledningen. Inte heller i övrigt

är förutsättningarna för ledningsrätt i 2 § första stycket 3 LL uppfyllda.

Ledningsrättslagen är således, som mark- och miljödomstolen kommit fram till, inte

tillämplig på de aktuella va-ledningen. Kommunens överklagande ska därför avslås.
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Mark- och miljööverdomstolen tillåter att avgörandet får överklagas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2013-Qlg -

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Lars Dirke, tekniska rådet Jan Gustafsson,

hovrättsrådet Eywor Helmenius, adjungerade ledamoten Anna Stenberg, referent och

föredragande, och f.d. miljörådet Sven Bengtsson.
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KLAGANDE
Lars Håkansson
Gislöv Urkille Gård, 272 91 Simrishamn

Ombud: Johan Morgensen
c/o Arkitekt KTH
Drottninggatan 192 A, 254 33 Helsingborg

MOTPART
Simrishamns kommun, samhällsbyggnadsnämnden
272 80 Simrishamn

ÖVERKLAGAT BESLUT
Lantmäterimyndighetens i Ystad beslut 2011-11-15 i ärende dnr M102634, se
bilaga l

SAKEN
Ledningsrätt berörande Gislöv 17:2 i Simrishamns kommun, Skåne län

DOMSLUT

Lantmäterimyndighetens ledningsbeslut undanröjs.

Dok.Id 205495
Postadress
Box 81
35103 Växjö

Besöksadress Telefon Telefax
Kungsgatan 8 0470-560 100 0470-560 125

E-post: MMD.vaxjo@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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BAKGRUND

Till förmån för Simrishamns kommun upplät lantmäterimyndigheten den 15

november 2011 ledningsrätt för vatten- och avloppsledning i syfte att ansluta

fastigheten Gislöv 17:183 till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Ledningsrätten

belastar jordbruksfastigheten Gislöv 17:2, som ägs av Lars Håkansson. Ett bygglov

på fastigheten Gislöv 17:183 har under hösten 2011 vunnit laga kraft.

YRKANDEN M.M.

Lars Håkansson har yrkat att mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om

ledningsrätt. Han har till stöd för överklagandet anfört bl.a. följande. Punkterna a-d i

2 § 3. ledningsrättslagen (LL) är var och en ett villkor för att LL ska gälla avseende

vatten- eller avloppsledning. Eftersom endast en enstaka fastighets behov tillgodo-

ses är inte LL tillämplig. Gislöv 17:183 ligger också utanför huvudmannens verk-

samhetsområde. Det finns möjlighet att lösa VA-frågan lokalt. Det kommunala

avloppssystemet är underdimensionerat. Risk föreligger också för bestående skador

i ett känsligt natur/kulturområde.

Simrishamns kommun har bestritt överklagandet och anfört att det är viktigt med

kollektiva lösningar för vatten- och avlopp i stället för enskilda lösningar, särskilt i

känsliga områden.

DOMSKÄL

12 § 3. LL anges fyra fall där LL är tillämplig på vatten- och avloppsledningar.

a) Ledningarna ingår i allmän va-anläggning.

b) Ledningarna förser samhälle med vatten eller därifrån bortför avloppsvatten

eller annan orenlighet.

c) Ledningarna gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av

betydelse för riket eller viss ort.

d) Ledningarna medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan och

tillgodoser inte endast en enstaka fastighets behov.
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Något av dessa villkor måste vara uppfyllda för att LL ska vara tillämplig och mark-

och milj ödomstolen gör följande bedömning.

Vatten- och avloppsledningen är belägen utanför huvudmannens verksamhets-

område och ingår således inte i allmän va-anläggning. Här är det vidare fråga om att

förse ett enda småhus med vatten och avlopp och inte ett samhälle. Det är heller inte

fråga om att gagna en näringsverksamhet eller en kommunikationsanläggning av

betydelse för riket eller viss ort. Slutligen måste båda villkoren under d) vara

uppfyllda så oavsett hur intrånget bedöms är villkoret inte uppfyllt.

Sammanfattningsvis är inget av villkoren i 2 § 3. LL uppfyllda.

Lantmäterimyndighetens ledningsbeslut ska därför undanröjas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)

Överklagande senast den 13 november 2012.

G%

]^_ jj0f<7y*>7/.
Jonas Sandgren Åke Pettersson

I domstolens avgörande har deltagit f.d. rådmannen Jonas Sandgren, ordförande,
och tekniska rådet Åke Pettersson.
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Protokoll
2011-11-15

Ärendenummer
M102634

Förrättningslantmätare
Anna Isgren

Ärende Ledningsrätt berörande Gislöv 17:2

Kommun: Simrishamn Län: Skåne

Sammanfattning I detta protokoll redovisas beslut om:
* Upplåtelse av ledningsrätt för vatten- och avloppsledning.

Handläggning På lantmäterimyndighetens kontor i Ystad, utan sammanträde.

Sökande och
sakägare

Fastighet

Gislöv 17:2, lagfaren
ägare

Simris 20:33, lagfaren
ägare

Ägare

Lars Håkansson

Simrishamns Kommun

Anmärkning

Sökande

Hänvisning till för-
fattningar m.m.

Yrkanden

Redogörelse

LL Ledningsrättslagen (1973:1144)

Med ledning avses enligt 3 § LL även anordningar som erfordras för dess ändamål.

Ansökan avser förrättning enligt LL för vatten- och avloppsledningar.

Se ansökan, aktbilaga A, sammanträdesprotokoll, aktbilaga PRI samt
två skriftliga yrkanden, aktbilaga YR1 och YR2.

Ansökan om ledningsrätt inkom till Lantmäteriet 2010-11-29 och
sammanträde har hållits 2011-08-25. Vid sammanträdet enades
parterna om att avvakta utgången i ett överklagat bygglov inom
Gislöv 17:183. Bygglovet har nu vunnit laga kraft och vid diskussion
med parterna är ingen samförståndslösning möjlig att nå varför beslut
kommer att fattas utan stöd av en överenskommelse.

Den sökta ledningsrätten ligger utanför kommunens
verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. Ledningen är avsedd
att utgå från det befintliga kommunala VA-nätet i Skillingevägen med
förbindelsepunkt framme vid Gislöv 17:183s fastighetsgräns.

Ledningsbeslut Skäl:

Fastighetsägaren har framfört att han inte anser att det finns skäl för
ledningsrätt med stöd av 2 § 3d LL, då ledningen medför ett avsevärt
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intrång och endast tillgodoser enstaka fastighets behov. LL är
tillämplig på det huvudmannen tillhöriga ledningsnätet fram till den
s.k. förbindelsepunkten. Ledningen är sådan som avses i 2 § 3 a LL
och därmed är 2 § 3 d inte tillämplig för denna ledning.

Det är lämpligt att kunna ansluta även enstaka fastigheter utanför det
kommunala VA-verksamhetsområdet och eftersom Gislöv 17:183 har
ett så pass nära samband med bebyggelsen inom verksamhetsområdet
att det är lämpligt att lösa fastighetens VA-frågor i ett större
sammanhang.

Ansökan avser ledningssträckning rakt över Gislöv 17:2 fram till
Gislöv 17:183s gräns. Vid sammanträdes diskuterades sträckningen
och det kom fram att en lämpligare sträckning som ger ett mindre
intrång på Gislöv 17:2 är att istället dra ledningen längs med Gislöv
17:255s gräns tills den tar slut och sedan följa återkanten fram till
Gislöv 17:183. Lämpligare alternativ för ledningsdragningen finns
därmed och detta skall användas.

Fördelarna med ledningsrättsupplåtelsen överväger nackdelarna med
den (6 § LL). Ledningsrätten står inte i strid mot vad som av
säkerhetsskäl är särskilt föreskrivet för att ledningen ska få dras fram
(7§LL).

Ledningsrätten berör ett område som inte omfattas av detaljplan. Deri
försvårar inte områdets ändamålsenliga användning, föranleder inte
olämplig bebyggelse eller motverkar lämplig planläggning av
området (9 § LL). Samråd har skett med Samhällsbyggnadsnämnden
som ej haft någon erinran. Olägenhet av någon betydelse för allmänt
intresse uppkommer inte (10 § LL). Samråd har även skett med
Länsstyrelsen som ej haft någon erinran.

Att utrymme tas i anspråk medför inte synnerligt men för Gislöv 17:2.
Utrymme får därför tas i anspråk (12 § första stycket LL). Fastighets-
ägaren har framfört att ett schaktningsarbete för att dra fram
ledningen kommer att påverka markvärdet om grundvattnet sänks.
Skador som uppstår i samband med ledningens anläggande kommer
att ersättas utifrån det framtida ersättningsbeslutet. Skadorna bedöms
inte bli så pass stora att det inte går att bilda ledningsrätt.

Upplåtelsen av ledningsrätt är väsentligen utan betydelse for
fordringshavare och övriga rättsägare.

Beslut:
Ledningsrätt ska upplåtas enligt karta och beskrivning, aktbilaga BE.
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Tillträdesbeslut

Förskott

Skäl:
Ingen yrkar annat än att tillträde ska ske enligt huvudregeln i 24 § LL,
dvs, så snart ledningsbeslutet vunnit laga kraft.

Beslut:
Tillträde får ske så snart ledningsbeslutet vunnit laga kraft.

Intrånget sker i åkermark delvis längs med gräns till annan fastighet.
Inget yrkande om förskott på ersättning har inkommit.
Förrättningslantmätaren bedömer att det inte är nödvändigt att utge
förskott innan tillträde ges. Ersättningsfrågan får därför avvakta ett
laga kraftvunnet beslut om ledningsrätt och anläggandet av ledningen
innan beslut om ersättning tas.

Förrättningens
fortsättning

Beslut om fördel-
ning av förrätt-
ningskostnader

Ledningsrättsbeslut tas som preliminärfråga och förrättningen
fortsattes med ersättningsbeslut och ev. justering och komplettering
av ledningsbeslutet när ledningarna är framdragna. Nytt
sammanträde kommer att hållas när ledningsarbetet är slutfört samt
besiktning och när värdering till grund för ersättningsbeslut har
utförts.

Simrishamns Kommun, hela kostnaden.

Överklagande Ledningsbeslutet är fattat som preliminärfråga och kan överklagas särskilt. Den som
är missnöjd med lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärder kan överklaga dessa
genom att en skrivelse lämnas eller skickas till:
Lantmäterimyndigheten
Box 1003
271 00 Ystad

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.

Skrivelsen måste ha kommit in till lantmäterimyndigheten inom fyra veckor från
avslutningsdagen, d.v.s. senast den 13 december 2011. Kommer skrivelsen in för sent
kan överklagandet inte behandlas. Ange att Ni överklagar och vilket beslut eller
vilken åtgärd Ni överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer M102634 och
redogör för vad Ni anser ska ändras och varför.

Denna handling har undertecknats elektroniskt av

Anna Isgren
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Anvisningar för överklagande

Den som vill överklaga Mark- och miljö-
överdomstolens slutliga beslut ska göra
detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas el-
ler lämnas till Mark- och miljööverdomsto-
len, Svea hovrätt. Överklagandet prövas av
Högsta domstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Mark-
och miljööverdomstolen inom tre veckor från
avgörandets datum. Sista dagen för överkla-
gande finns angiven på sista sidan i avgöran-
det.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i
Högsta domstolen fordras att prövningstill-
stånd meddelas. Högsta domstolen lämnar
prövningstillstånd om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av Högs-
ta domstolen, eller

2. det finns synnerliga skäl till sådan pröv-
ning, såsom att det finns grund för resning
eller att domvilla förekommit eller att må-
lets utgång i Mark- och miljööverdomsto-
len uppenbarligen beror på grovt förbise-
ende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd inte meddelas står
Mark- och miljööverdomstolens avgörande
fast. Det är därför viktigt att det klart och tyd-
ligt framgår av överldagandet till Högsta dom-
stolen varför klaganden anser att prövningstill-
stånd bör meddelas.

Skrivelsen med överldagande ska innehålla
uppgifter om

1. det beslut som överklagas med angivande
av Mark- och miljööverdomstolens avdel-
ning samt datum för beslutet och mål-
nummer,

2. i vilken del beslutet överklagas och den
ändring i beslutet som yrkas,

3. grunderna (skälen) för överklagandet och i
vilket avseende skälen för beslutet enligt
klagandens mening är oriktiga,

4. de omständigheter som åberopas till stöd
för att prövningstillstånd ska meddelas,
samt

5. de bevis som åberopas och vad som ska
styrkas med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överldagandet.

Ytterligare upplysningar lämnas av Mark- och
miljööverdomstolen. Adress och telefonnum-
mer finns på första sidan av avgörandet.

Förenklad delgivning kan komma att användas
i överinstans.

Ytterligare information finns
www.domstol.se

att läsa pä

www.domstol.se


