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Överklagande av miljönämnds beslut om föreläg-

gande avseende fastigheten Brännaren 19, 

Malmö kommun 

Beslut 

 
Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet på så sätt att föreläggandet inte ska 
vara förenat med vite. Länsstyrelsen flyttar fram tidpunkten för när de förelagda 
åtgärderna ska vara vidtagna till senast tre månader efter det att länsstyrelsens beslut 
vunnit laga kraft. 

Redogörelse för ärendet 

 
Miljöförvaltningen i Malmö kommun beslutade på delegation från miljönämnden 
den 27 februari 2015 (548:01614-2014)  att förelägga Industrigatan i Malmö AB 
(556346-4113), ”fastighetsägaren” att snarast, dock senast tre veckor efter delfåen-
det av beslutet, ha vidtagit följande åtgärder på fastigheten Brännaren 19 i Malmö. 
 

Städning och bortforsling av allt skräp, farligt avfall, brännbart avfall, orga-
niskt avfall och avfall som omfattas av producentansvar samt annat blandat 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Uppräkningen innefattar, men är 
inte begränsad till: matrester, förpackningar, plast, papper, tyger, kläder, 
madrasser och filtar. 
 
Vid denna städning ska prioriteras att ta bort den stora ansamlingen avfall vid 
södra fastighetsgränsen. Städningen ska dock även avse resterande del av fas-
tigheten, med avseende på löst liggande skräp och avfall inom det tillfälliga lä-
gerområdet. 
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Om föreläggandet inte uppfylls i sin helhet inom den förelagda tiden, ska ni 
betala ett vite på 50 000 kr. 
 
Beslutet är meddelat med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med 
hänvisning till 2 kap. 2 och 3 §§, 9 kap. 3 § samt 15 kap. 5a och 18 §§ miljö-
balken. 
 
Beslutet sänds, med stöd av 26 kap 15 miljöbalken, till inskrivningsmyndig-
heten för anteckning i fastighetsregistret.  
 
Observera att för borttransport av avfallet gäller kommunens transportmono-
pol enligt 15 kap. 21 § miljöbalken. Det innebär att transporten måste ske av 
VA SYD eller dess entreprenörer. 
 
Ni har som fastighetsägare även ett renhållningsansvar för gångbana och annat 
utrymme på och utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken. Se Malmö 
stads stadga om renhållning av gångbana, för omfattningen av denna skyldig-
het. Följs inte denna skyldighet kan vitesföreläggande meddelas. 

 
Som skäl för beslutet angavs följande. Hushållssopor som förvaras öppet och på 
marken, kan dra till sig skadedjur. Dessa skadedjur kan i sin tur bära med sig smitta 
och andra olägenheter. Dessutom kändes på trottoaren längs med fastigheten och på 
grannfastigheter en tydlig lukt från avfallet, vilket i sig utgör olägenhet enligt miljö-
balken. Risken för skadedjur samt luktolägenheterna utgör en risk för människors 
hälsa. 
 
Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn i är 
uttryckligen förbjudet. Dessutom strider det bl.a. mot avfallsföreskrifterna och att 
avfall ska hanteras på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. Eftersom avfallsan-
samlingen har förekommit en längre tid på fastigheten kan denna komma att bedö-
mas som en olaglig deponi. Med stöd av dessa krav ska föreläggande meddelas om 
rättelse (uppstädning). Eftersom nedskräpningen sker av ett stort antal personer 
som vistas tillfälligt eller en längre tid på fastigheten och som svårligen kan identifie-
ras och föreläggas, kan istället fastighetsägaren göras ansvarig om denne bidragit till 
nedskräpningen eller annars accepterat den. Genom att inte vidta åtgärder — trots 
uppmaning från miljöförvaltningen — för att städa fastigheten och hindra att obehö-
riga tar sig in på fastigheten, ska ni anses ha accepterat densamma. Ni är därmed 
ansvarig för uppstädningen. Ni har också rättslig och faktisk möjlighet att samla in 
och bortskaffa avfallet. Att ni nu agerar (genom uppsättning av stängsel) för att 
framöver hindra obehöriga att få tillträde till fastigheten, minskar inte ansvaret att 
åtgärda befintlig nedskräpning. 
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Detta föreläggande kan följas av ytterligare förelägganden med löpande vite om det 
inte följs, eller om omständigheterna visar att nedskräpning och luktolägenheter 
fortskrider efter genomförd uppstädning. 
 
Beslutet har överklagats av fastighetsägaren, som yrkar att länsstyrelsen ska upphäva 
beslutet. Som skäl för yrkandet har fastighetägaren anfört följande. Fastighetsägaren 
är inte verksamhetsutövare och är inte ansvarig för nedskräpningen på fastigheten. 
Föreläggandet saknar därför grund och ska därmed upphävas. Fastigheten förvärva-
des den 31 december 2010. Vid det tillfället fanns inget problem med nedskräpning 
eller liknande på fastigheten. Fastighetsägaren bedriver ingen egen verksamhet på 
fastigheten.  
 
Hösten 2014 bosatte sig ett antal personer på fastigheten. Fastighetsägaren har inte 
lämnat något medgivande till bosättningen och de olovligt boende tog överhuvudta-
get ingen kontakt med fastighetsägaren innan bosättningen skedde. Fastighetsägaren 
hade alltså ingen möjlighet att vidta några förebyggande åtgärder. Den nedskräpning 
som har skett på fastigheten började strax efter att den olovliga bosättningen hade 
skett. Skräpet består i princip uteslutande av hushållsavfall från de olovligt boende 
eller egendom som förvaras där av de boende. Fastighetsägaren har förståelse för att 
de personer som bor på fastigheten inte gör det i något ont syfte, utan för att perso-
nerna inte har någon fast bostad. Oaktat detta är det förstås inte hållbart att fastig-
hetsägaren ska behöva tåla den här typen av inskränkningar på sin egen fastighet. 
Fastighetsägaren måste själv ha rätten att avgöra om andra personer ska få disponera 
en ägd fastighet eller inte. För att kunna komma till rätta med nedskräpningen måste 
fastighetsägaren först och främst kunna disponera den aktuella ytan där skräpet finns. 
Det är inte möjligt eftersom personer bor där.  
 
Redan från början när den olovliga bosättningen skedde har fastighetsägaren agerat 
för att få bosättningen att upphöra. Fastighetsägaren har tagit kontakt med polisen 
för att höra hur man lämpligen går tillväga. Polisen har förklarat att man inte har 
möjlighet att agera på något sätt och har hänvisat till kronofogden. Inte heller krono-
fogden har haft någon möjlighet att agera i den aktuella situationen. Detta beror på 
att de olovligt boende personerna inte går att identifiera. Därmed kan kronofogden 
inte handlägga varken en ansökan om vanlig handräckning eller en ansökan om sär-
skild handläggning, eftersom sådana ansökningar kräver att motparten/motparterna 
kan identifieras med namn och personnummer. Vid kontakter med övriga fastighets-
ägare har det kunnat konstateras att den situation som är aktuell här är ett ”moment 
22” för fastighetsägare. Problemet kommer högst sannolikt att öka med tiden och 
måste i slutändan lösas lagstiftningsvägen. Som rättsläget är nu är dock varje seriös 
fastighetsägare förhindrad att kunna vidta några åtgärder utan kan endast hoppas på 
att sådan olovlig bosättning ska upphöra på frivillig väg. Fastighetsägaren står helt 
enkelt maktlös inför det uppkomna problemet.  
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Det är i första hand verksamhetsutövaren som är ansvarig för nedskräpning. Verk-
samhetsutövare i detta fall är de personer som olovligen har bosatt sig på fastigheten. 
Miljöförvaltningen synes inte ha förelagt dessa personer att vidta åtgärder på grund 
av nedskräpningen. Under vissa förutsättningar kan en fastighetsägare hållas ansvarig 
för nedskräpning om det inte är fastighetsägaren som orsakat nedskräpningen. Det 
krävs dock i så fall att det finns någon tillkommande omständighet som gör att fas-
tighetsägaren är ansvarig – endast själva förekomsten av nedskräpningen kan inte 
medföra att fastighetsägaren blir ansvarig (MÖD 2006:63). Exempel på en sådan 
tillkommande omständighet är att fastighetsägaren – uttryckligen eller konkludent – 
har lämnat sitt medgivande. Ett annat exempel är att fastighetsägaren redan vid sitt 
förvärv av fastigheten har upptäckt, eller åtminstone borde ha upptäckt, nedskräp-
ningen (RÅ 1997 ref 12). En fråga som ännu inte har klarlagts i rättspraxis är om 
underlåtna åtgärder för att motverka miljöriskerna med förvaringen av avfallet skulle 
kunna vara en sådan tillkommande omständighet som gör fastighetsägaren ansvarig 
för nedskräpning (se domstolens resonemang i MÖD 2006:63). Hänsyn måste här 
tas till omständigheterna i det enskilda fallet för att avgöra om det är rimligt att an-
svar ska kunna åläggas fastighetsägaren (se även MÖD:s dom den 27 januari 2015 i 
mål nr M 4696-14). Sammanfattningsvis kan konstateras att det enligt gällande rätt 
krävs ytterligare omständigheter än själva nedskräpningen för att fastighetsägaren ska 
kunna hållas ansvarig.  
 
Fastighetsägarens ansvar för nedskräpningen är långt ifrån ett strikt ansvar, utan yt-
terligare kompletterande omständigheter krävs för att ansvaret ska bli aktuellt. Att 
fastighetsägaren har agerat mot problemet är enligt gällande rätt också något som 
starkt talar mot ett ansvar för fastighetsägaren. Detta överensstämmer också med 
allmänna rättsliga principer om att en sanktion (exempelvis i form av vite) bara ska 
kunna vara aktuellt i fall där agerandet i någon form har varit klandervärt. Fastig-
hetsägaren har inte rättslig möjlighet att komma till rätta med problemet. Ett före-
läggande förenat med vite är under sådana omständigheter orimligt. Det finns ingen 
tillkommande omständighet som gör att fastighetsägaren kan hållas ansvarig för ned-
skräpningen. Vid tidpunkten för fastighetsägarens förvärv fanns det ingen pågående 
eller nära förestående nedskräpning. Fastighetsägaren har aktivt försökt vidta åtgär-
der för att försöka komma till rätta med den olovliga bosättningen och nedskräp-
ningen. Det saknas dock rättsliga möjligheter för fastighetsägaren att agera ytterli-
gare i den aktuella situationen. Ett föreläggande förenat med vite är under dessa 
omständigheter inte rimligt och beslutet ska därmed upphävas. 
 
Miljöförvaltningen har yttrat sig över överklagandet och anfört följande. Det är rik-
tigt att det i första hand är den som skräpar ner som är ansvarig för uppstädningen. 
Emellertid går det inte att förelägga samtliga personer som uppehåller sig på fastig-
heten att städa denna, bl.a. med anledning av att det är mycket svårt att klarlägga 
vilka som uppehåller sig på fastigheten och bidrar till nedskräpningen. Dessutom 
kräver ett föreläggande uppgifter om adressaten och även om sådana kan tas fram 
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skulle en uppföljning med ansökan om utdömande av vite mot personen i fråga inte 
ha någon effekt med anledning av formerna för prövning och indrivning av vitet.  
Miljöförvaltningen har anmält nedskräpningen till åklagarmyndigheten men har 
alltså inte möjlighet att genom föreläggande förmå personerna att städa fastigheten 
eller att hantera avfall på ett miljöriktigt sätt. Förutom nedskräparen själv kan andra 
göras ansvarig för nedskräpning. Om kunderna till en snabbmatsrestaurang orsakar 
nedskräpning är restaurangen att bedöma som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 
§ miljöbalken – avfallet utgör utsläpp från verksamheten och är en direkt följd av att 
verksamheten bedrivs.  
 
Vad gäller fastighetsägare som inte bedriver någon verksamhet på platsen i fråga, 
gäller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och kravet i 26 kap. 19 § 
miljöbalken om egenkontroll. Hit hör att vidta de försiktighetsmått som behövs för 
att förebygga att verksamheten (fastighetsägandet, fastighetsförvaltningen) medför 
skada för miljön. Verksamheten ska fortlöpande kontrolleras och den ansvarige ska 
hålla sig underrättad om dess påverkan på miljön. Till en normalt ansvarsfull fastig-
hetsskötsel hör att bevaka sin egendom och att agera när denna utsätts, eller riskerar 
att utsättas för skada. När fastigheten är oanvänd och ligger i ett industriområde 
finns uppenbar risk för intrång och dumpning av avfall, vilket hos en ansvarsfull fas-
tighetsägare bör innebära att denna kontrolleras med viss regelbundenhet för att 
sådant ska undvikas och åtgärdas. Att lagstiftaren anser att fastighetsägare har ett 
ansvar för avfall på fastigheten – även om det är någon annan som är nedskräpare – 
styrks bl.a. av ett tydligt och straffbelagt ansvar i fråga om vissa fastigheter och på 
gångbana utanför den egna fastigheten enligt lag (1998:814) om gaturenhållning och 
skyltning.  
 
Som beskrivs i överklagandet, med hänvisning till rättsfallet MÖD 2006:63, krävs 
någon tillkommande omständighet som gör att en fastighetsägare som inte själv be-
driver nedskräpande verksamhet ska anses ansvarig för att vidta åtgärd mot ned-
skräpningen. Rättsfallet i fråga avser en stor skogsfastighet som är mycket svår att ha 
kontroll över på det sätt som bör kunna krävas vad gäller en mindre fastighet i cen-
trala staden. Även fastigheten i avgörandet i Mark- och miljööverdomstolen, mål 
4649-14, avsåg en större fastighet i glesbygd. Dessutom rörde det fallet en äldre 
deponi och inte ny nedskräpning som i detta fall. I detta fall avser föreläggandet en 
lätt överblickbar fastighet mitt i staden. Det bör anses ligga inom ett normalt fastig-
hetsägaransvar att ha regelbunden kontroll över en sådan fastighet och regelbundet 
städa upp det avfall som hamnar på fastigheten. Ett sådant ansvar föreligger för öv-
rigt redan enligt lokala renhållningsföreskrifter vad avser gångbanorna bredvid fas-
tigheten.  
 
Vad gäller denna fastighet har det dessutom under flera år förekommit nedskräpning 
och tillsynsåtgärder har behövt vidtas tidigare. Även om fastighetsägaren då ägdes av 
ett annat bolag, visar det att det fanns grund för att kräva att fastighetsägaren borde 
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ha regelbunden kontroll och städning av fastigheten och att fastigheten behövt extra 
åtgärder för att förhindra störningar, t.ex. att stängsla in den. Genom att inte vidta 
sådana förebyggande åtgärder har fastighetsägaren inte agerat på det sätt som kan 
krävas enligt miljöbalken, vilket ska anses som konkludent medgivande eller åt-
minstone en passivitet som medför visst ansvar. Fastighetsägaren har först nyligen 
satt upp stängsel, vilket måste anses ha varit alldeles för sent för att fastighetsägaren 
ska anses ha gjort det som krävs av denne.  
 
Föreläggandet är lagligt. En fastighetsägare måste normalt anses ha faktisk och rätts-
lig möjlighet att städa sin ödetomt oavsett om det befinner sig personer på fastighet-
en. Däremot kan det bli faktiskt omöjligt om tillträde vägras till den egna fastigheten 
och om fastighetsägaren inte får behöriga myndigheters biträde att avlägsna skräp 
som kan antas vara annans egendom. Fastighetsägaren har inte befogenheter att flytta 
på eller slänga annans egendom. Emellertid ska det inte räcka för fastighetsägaren att 
påstå att denna har försökt få tillträde och rättsliga/faktiska möjligheter, genom att 
påstå att biträde har begärts av relevanta myndigheter och att dessa har nekat att 
bistå. Detta kan vara för handen i det fall kronofogden inte bistår med särskild 
handräckning och avvisande av personerna i fråga p.g.a. avsaknad identifikation av 
svarandena. Så är även fallet om polisanmälan av olaga intrång och egenmäktigt för-
farande har skett men polisen inte vill medverka med avvisande/avlägsnande av de 
personer som uppehåller sig på fastigheten olovandes. Att detta har skett måste fas-
tighetsägaren bevisa eftersom det åligger fastighetsägaren att bevisa att denne vidta-
git alla åtgärder som denne kan för att miljöbalken ska följas.  
 
Miljöförvaltningen anser att fastighetsägaren inte visat att denne inte har faktisk eller 
rättslig möjlighet att efterkomma föreläggandet. Miljöförvaltningen har inte fått in 
något lagakraftvunnet beslut från kronofogdemyndigheten att avvisa eller avslå en 
ansökan om särskild handräckning. Inte heller har fastighetsägaren kommit in med 
något bevis på att polisanmälan är gjord och att polisen lagt ner förundersökningen, 
eller bevis om att polisen tagit ställning till att inte avlägsna personerna från fastig-
heten och att inte bistå kronofogden med identifiering av personerna. Så länge sådan 
bevisning inte kommit in anser miljöförvaltningen att föreläggandet måste anses 
lagligt.  
 
De invändningar bolaget har mot föreläggandet bör i själva verket ligga till grund för 
ett eventuellt framtida mål om utdömande av vite. Frågan om faktisk och rättslig 
möjlighet i det här fallet, kan nämligen medföra att vite inte kan dömas ut vid miljö-
förvaltningens ansökan om detsamma. Om städning inte skett inom den förelagda 
tiden, och adressaten kan visa att denne inte fått den hjälp som erfordras av myndig-
heterna, så kommer talan om utdömande av vitet inte att vinna bifall hos domstolen. 
Detta eftersom miljöförvaltningen inte kommer att kunna bevisa att bolaget fått den 
faktiska och rättsliga möjligheten att efterkomma föreläggandet. Bevisbördan ligger 
där på miljöförvaltningen. Sammantaget ska det inte anses vara tillräckligt att från 
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den förelagdes sida påstå att erforderliga myndighetsbeslut för rättslig/faktisk befo-
genhet att efterkomma föreläggandet inte har medgivits. Den förelagde måste kunna 
bevisa detta vid invändningar mot föreläggandet. I detta fall har fastighetsägaren inte 
visat upp sådana bevis. Även om sådana bevis kommer in, är det först vid ansökan 
om utdömande av vite som dessa har någon betydelse. Den rättsliga och faktiska 
möjligheten kan nämligen ändras med tiden så att det som inte medges idag, faktiskt 
medges i morgon av kronofogde/polis. 
 
Fastighetsägaren har i yttrande vidhållit sin inställning i ärendet och därutöver anfört 
följande. Nedskräpningen har inte varit av sådan omfattning att det har varit motive-
rat för fastighetsägaren att sätta upp stängsel runt hela fastigheten. En sådan åtgärd 
hade dessutom omöjliggjort användning av fastigheten som parkeringsplats, vilket 
har varit det huvudsakliga användningsområdet i vart fall fram till dess att den olov-
liga bosättningen började. Det har därefter möjligen varit motiverat men inte möj-
ligt eftersom det skulle vara en brottslig handling från fastighetsägarens sida. Det är 
alltid en viss andel av de olovligt boende som uppehåller sig på fastigheten och fas-
tigheten är således aldrig helt tom. Fastighetsägaren kan därför inte sätta upp något 
stängsel utan att göra sig skyldig till olaga frihetsberövande. För att stängslet ska 
kunna sättas upp måste samtliga olovlig boende personer först avhysas, vilket alltså 
inte har varit möjligt trots åtgärder från fastighetsägarens sida. För den absoluta ma-
joriteten av de olovligt boende på fastigheten har fastighetsägaren trots upprepade 
försök inte fått tillgång till vare sig namn eller personnummer. Därmed har givetvis 
inte heller några rättsliga åtgärder vidtagits mot dessa personer eftersom fastighetsä-
garen redan på förhand vet att de inte kan leda till någon åtgärd. 
 
Fastighetsägaren har ingett kopior av handlingar från kronofogden och en polisanmä-
lan, vilka ska visa att fastighetsägaren har försökt få kronofogden och polisen att 
agera mot bosättningen. 

Skäl för beslutet 

 
Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken (MB) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa 
och miljön mot skada eller olägenhet. 
 
Enligt 2 kap. 3 § MB ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns 
skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön.  
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Enligt 2 kap. 7 § MB gäller kraven ovan i den utsträckning det inte kan anses orim-
ligt att uppfylla dem.  
 
I 9 kap. 3 § MB anges att med olägenhet för människors hälsa avses en störning som 
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte 
är ringa eller helt tillfällig. 
 
Enligt 15 kap. 5 a § MB ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 
 
Av 15 kap. 18 § MB framgår att när avfall ska transporteras genom kommunens eller 
en producents försorg, får avfall inte komposteras eller på annat sätt återvinnas eller 
bortskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Det gäller dock inte 
om avfallet kan tas om hand på fastigheten utan risk för olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Kommunen får i enskilda fall tillåta fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare att själva ta hand om avfall som uppkommit hos dem och som 
annars skall tas om hand av kommunen, om de kan göra detta på ett sätt som är be-
tryggande för människors hälsa och miljön och det finns särskilda skäl för en sådan 
dispens. 
 
Miljönämnden, i egenskap av tillsynsmyndighet, får enligt 26 kap. 9 § MB i det en-
skilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk 
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska 
följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte till-
gripas. 
 
Enligt 26 kap. 14 § MB får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite. 
 
Länsstyrelsen gör följande bedömning 
 
Fastighetsägaren, Industrigatan i Malmö AB, har invänt mot föreläggandet av huvud-
sakligen två skäl. Dels anser fastighetsägaren att denne inte är verksamhetsutövare 
och därför inte ansvarig för nedskräpningen, dels anser fastighetsägaren att denne 
inte har faktisk möjlighet att vidta de förelagda åtgärderna så länge personer befinner 
sig på fastigheten. 
 
Det har framkommit att det i olika omgångar förekommit problem med nedskräp-
ning och personer, ”uteliggare”, som vistats på fastigheten. Tidigare fastighetsägare 
har därför förelagts att städa upp på fastigheten vid äventyr av vite. Såvitt framgår av 
miljöförvaltningens yttrande har uppstädning också skett men problemen har åter-
kommit. Enligt klaganden fanns det inget problem med nedskräpning vid förvärvs-
tillfället. 
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Mark- och miljööverdomstolen har i rättsfallet MÖD 2006:63 angivit att enbart det 
förhållandet att det förvaras avfall på en fastighet inte utan vidare kan medföra ett 
ansvar för fastighetsägaren. Det måste tillkomma någon omständighet för att fastig-
hetsägaren skall kunna göras ansvarig, till exempel att fastighetsägaren accepterat 
verksamheten. Andra exempel på omständigheter som domstolen tar upp är att fas-
tighetsägaren vid förvärvet av fastigheten upptäckt att det förvarades avfall på den 
eller borde ha upptäckt det eller att en fastighetsägare inte vidtar några åtgärder för 
att motverka miljöriskerna med en förvaring, även om den orsakats av annan. 
 
Nuvarande fastighetsägare är att betrakta som verksamhetsutövare genom sitt 
ägande av fastigheten och med det följer ett ansvar att med jämna mellanrum kon-
trollera fastigheten. Frågan är hur långtgående den kontrollen ska vara samt vilka 
åtgärdskrav som är rimliga att ställa.  
 
Ett sätt att förhindra att en ödetomt används som boplats eller skräpas ned är att 
inhägna fastigheten. Fastigheten har enligt ingivet arrendeavtal upplåtits för parke-
ringsändamål, vilket inte skulle vara möjligt eller åtminstone försvåras om fastighet-
en var helt inhägnad. Den här omständigheten visar dock att verksamhet förekom-
mit på fastigheten och att den därför inte har varit att betrakta som en ödetomt. 
Därtill ligger fastigheten relativt centralt i Malmö och länsstyrelsen anser att den 
därmed löper en högre risk att utsättas för nedskräpning eller tas i anspråk av hem-
lösa för övernattning. Tidigare problem med nedskräpning och bosättningar bör ha 
varit kända för fastighetsägaren och denne har genom sin uthyrning använt fastighet-
en på sådant sätt att kontinuerligt underhåll kan förväntas. Länsstyrelsen anser att 
klaganden har haft ett ansvar att omgående agera när den nu aktuella bosättningen 
inleddes och nedskräpningen var av mindre omfattning. Det måste därtill, med hän-
syn till att fastigheten uppläts som parkering, snabbt ha kommit till fastighetsägarens 
kännedom att personer bosatt sig på fastigheten. 
 
Klaganden hävdar att man redan i ett tidigt skede tog kontakt med polisen och kro-
nofogden men att båda ansett sig inte ha möjlighet att agera. Därtill uppger fastig-
hetsägaren att han varit i kontakt med andra fastighetsägare och kommit till slutsat-
sen att situationen utgör ett ”moment 22”. Påståendet stöds delvis av den doku-
mentation som ingivits i ärendet i form hindersbevis vid delgivning av förelägganden 
om särskild handräckning samt en polisanmälan. Dessa handlingar avser dock åtgär-
der som vidtagits först på senare tid. Klaganden har såvitt framgår av utredningen 
inte, i samband med att problemen uppstod, polisanmält de boende eller ansökt om 
särskild handräckning. Även om klaganden gör gällande att personerna muntligen 
informerats om att de inte får bo där framstår det sammantaget som att klaganden 
har utgått från att situationen inte går att lösa. Länsstyrelsen anser att denna passivi-
tet utgör en sådan tillkommande omständighet som medför att ansvaret för ned-
skräpningen övergår till fastighetsägaren. 
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Fastighetsägare har normalt faktisk och rättslig möjlighet att efterkomma ett föreläg-
gande om att avlägsna avfall från den egna fastigheten. När det gäller frågan om de 
åtgärder som klaganden i aktuellt fall förelagts att vidta gör länsstyrelsen följande 
bedömning.  
 
Av föreläggandet framgår att klaganden har att städa bort löst liggande skräp och 
avfall inom hela fastigheten. Föreläggandet innebär att städningen ska ske på ett om-
råde där det för närvarande befinner sig ett stort antal människor. Om bosättningen 
hade varit övergiven hade kvarvarande föremål kunnat betraktas som avfall och kun-
nat forslas bort men under rådande förhållanden kan framför allt de saker som åter-
finns inom lägerområdet ge upphov till svåra gränsdragningar. Därtill innebär den 
omständigheten att nedskräpning löpande pågår att det är förenat med uppenbara 
svårigheter att visa att föreläggandet har efterkommits, med mindre än att fastig-
hetsägaren bistår med en permanent avfallslösning för de som bosatt sig på fastighet-
en. Ett sådant krav kan inte ställas i förevarande fall.  
 
De handlingar som klaganden ingivit till länsstyrelsen bekräftar de påstådda svårig-
heterna att enbart med kronofogdemyndighetens hjälp avhysa personer som inte 
utan vidare kan identifieras. Eftersom möjligheten att till fullo efterkomma föreläg-
gandet får anses vara beroende av att bosättningen har upphört bör föreläggandet 
inte vara förenat med vite. Fog att förelägga fastighetsägaren att städa upp på fastig-
heten kvarstår dock. Föreläggandet som sådant ska således kvarstå, men tidpunkten 
för efterkommande flyttas fram och förlängas betydligt till tre månader efter det att 
länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft. 

 

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, se 

nedan.  

 

Beslut i ärendet har fattats av länsassessor Maria Philipsdotter Svensson efter före-
dragning av länsassessor Erik Molander. I den slutsliga handläggningen har även 
rättschef Leif Nyberin deltagit.  
 
Beslutet har fattats digitalt i Länsstyrelsens elektroniska ärendehanteringssystem och 
har därför ingen namnunderskrift. 

 

 

 

Maria Philipsdotter Svensson  

 Erik Molander 

Sändlista 

Miljönämnden i Malmö kommun (delg. kv.) 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 
Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till Mark- och miljö-
domstolen vid Växjö tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrel-
sen Skåne, Rättsenheten, 205 15 MALMÖ. 
 
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) 
och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att 
beslutet ska ändras.  
 
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även namn och telefonnummer. Om ni 
har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med 
detta. 
 
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni 
fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. Om 
förenklad delgivning tillämpas gäller istället de regler som informerats om i 
samband med bekräftelsen på överklagandet. 
 
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen,  
tel 010-224 16 60 (rättsenheten).  


