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Överklagande av miljönämnds beslut om förbud mot 

boende och övernattning m.m. på fastigheten Bränna-

ren 19, Malmö kommun  

Beslut 

 

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 

Redogörelse för ärendet 

 

Miljöförvaltningen i Malmö kommun beslutade på delegation från miljönämnden 

den 23 april 2015 (548:01614-2014) att förbjuda vissa icke namngivna personer, 

som uppehåller sig på rubricerad fastighet, att på den aktuella fastigheten 

 

1. Ställa upp eller förvara tält, byggnader, husvagnar och andra anordningar för 

boende och uppehälle. 

2. Bo och övernatta. 

3. Sprida och lagra skräp och sopor. 

4. Göra toalettbehov på mark och anläggning. 

5. Elda med fast bränsle. 

 

Av beslutet framgår att förbudet ska vara uppfyllt inom fyra dagar. Förbudets 

adressater uppmanas därför att lämna fastigheten och ta med sig alla sina ägodelar 

senast den 27 april 2015 kl. 10.00. 

 

Beslutet har fattats med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 6 §§, 9 kap. 3 och 9 §§, 15 

kap. 5 a och 18 §§, 26 kap. 9 § miljöbalken (MB), 33 § förordning (1998:899) om 
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miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 6, 10 och 14 §§ Malmö stads lokala miljö-

föreskrifter. 

 

Som skäl för beslutet angavs att enligt Malmö stads miljöföreskrifter är camping 

inte tillåten annat än på Sibbarps camping. Gödsel och liknande orenlighet får inte 

spridas inom detaljplanelagt område utan tillstånd och eldning i panna som inte är 

miljögodkänd är inte tillåten. 

 

Beslutet har överklagats av Căldăraru Gheorghe som har anfört sammanfattnings-

vis följande. Förbud och förelägganden enligt 26 kap. 9 § MB måste riktas till en 

viss namngiven fysisk eller juridisk person. De får inte ges generellt till ett icke 

namngivet kollektiv av miljöpåverkare. Miljöförvaltningens förbud sattes upp på 

staketet till fastigheten Brännaren 19 och av handlingen framgår tydligt att det inte 

riktar sig mot någon särskild person. Denna omständighet är i sig grund för att 

upphäva beslutet.  

 

En part i ett ärende ska ha möjlighet att tillvarata sina intressen och måste därför 

få insyn genom kommunicering och ges tillfälle att yttra sig. De boende på fastig-

heten har inte fått någon sådan möjlighet innan beslutet fattades. Den första kom-

municeringen med de boende skedde först sedan beslutet fattats. 

 

Miljöförvaltningen har inte verkat för att se till att miljöbalkens bestämmelser 

upprättshålls. Miljöförvaltningen har varken engagerat sig i någon slags dialog 

eller på något annat sätt försökt förmå de boende att komma tillrätta med de even-

tuella problem som finns på fastigheten. Det är anmärkningsvärt att Miljöförvalt-

ningen fattat ett så ingripande beslut utan att ens ha kontaktat de boende. 

 

Enligt 26 kap. 9 § 2 st. MB får mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det 

enskilda fallet inte tillgripas. Vid förelägganden och förbud ska enligt proportion-

alitetsprincipen en avvägning göras mellan enskilda och allmänna intressen. 

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i beslut den 19 december 2005 i mål 

M 1742-04 slagit fast att ett yrkande om förbud innefattar en skyldighet för myn-

digheten att pröva om mindre ingripande åtgärder än förbud kan vara motiverade 

för att motverka olägenheter. Miljöförvaltningen borde före beslutet om förbud ha 

undersökt möjligheten för mindre ingripande åtgärder. Mot de miljöintressen som 

Miljöförvaltningen anför som grund för sitt beslut ska ställas enskilda intressen i 

form av avsaknad av alternativ boendeplats, fara för liv och hälsa på grund av 

konstaterade sjukdomar och risken för övergrepp samt konsekvenser för de min-

deråriga som bor i lägret. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har i 

rättsfallet Yordanova v. Bulgarien (application no. 25446/06) prövat frågan om 

avhysning av en grupp på 200-300 romer från ett läger beläget på statligt ägd 

mark och funnit att avhysningsbeslutet stod i strid med rätten till privat- och fa-

miljeliv enligt art. 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-
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heterna och de grundläggande friheterna. Lägret är i aktuellt fall belägen på privat 

mark men eftersom en statlig aktör, genom miljöförvaltningen, är initiativtagare 

till avhysningen är domen likväl relevant för länsstyrelsens bedömning.  

 

De flesta boende på fastigheten är romer. En stor del av klagomålen som har in-

kommit mot boplatsen har rasistiska undertoner. Miljöförvaltningen bör avstå från 

att grunda sina beslut på den typen av klagomål. 

 

De boende på fastigheten har genom att ha faktisk rådighet över fastigheten be-

sittning till denna. Det är för frågan om besittning ovidkommande att frågan om 

den rättsliga rådigheten över fastigheten inte är avgjord. Det finns vad gäller be-

sittningsrubbning en stark skyddsaspekt som återfinns bl.a. i utsökningsbalken, 

lag om betalningsföreläggande och handräckning samt brottsbalkens bestämmel-

ser om olovligt rubbad besittning. Utsökningsrättens tvångsregler omgärdas av en 

strikt, formell process, där rättssäkerheten för den enskilda är framträdande. Mil-

jöförvaltningens förbud måste betraktas som ett sätt att avhysa de boende från 

fastigheten och därmed kringgå de relevanta skyddsbestämmelserna. Det har inte 

varit lagstiftarens avsikt att bestämmelsen i 26 kap. 9 § MB ska användas för be-

sittningsrubbning. Frågan om besittning och den rättsliga rådigheten måste därför 

först avgöras. 

 

Länsstyrelsen måste ta ställning till frågan om vem som egentligen är verksam-

hetsutövare. Koncessionsnämnden har uttalat att ”den som faktiskt och rättsligt 

har möjlighet att ingripa ska anses som verksamhetsutövare” (KN B 1/92 och KN 

B 15/95). MÖD har i senare avgöranden upprätthållit Koncessionsnämndens defi-

nition (se bl.a. MÖD 2005:64). Miljöförvaltningens beslut borde därför riktas till 

fastighetsägaren (Industrigatan i Malmö AB) som är den som ansvarar för fastig-

heten. MÖD har i rättsfallet MÖD 2006:63 slagit fast att fastighetsägare kan bli 

ansvariga enligt 9 kap. MB. Av domen framgår att fastighetsägarens ansvar förut-

sätter att det inte går att utreda vem som är primärt ansvarig för nedskräpningen 

och att fastighetsägaren, antingen uttryckligen eller konkludent, har accepterat 

verksamheten. Det går inte att utreda vilka enskilda som har orsakat vilken ned-

skräpning, vilket även slås fast i Åklagarmyndighetens beslut om att inte inleda 

förundersökning om miljöbrott. Fastigheten har använts för olovlig avstjälpning 

långt före nuvarande bosättning. 

 

Först den 16 februari 2015 sattes ett staket upp, alltså mer än ett år efter att nuva-

rande boende flyttade dit. Hemlösa har bebott platsen sedan 90-talet. Fastighetsä-

garen har därför genom att tolerera verksamheten konkludent accepterat den. Fas-

tighetsägaren har inte vidtagit några åtgärder för att städa upp på platsen, trots att 

de har fått flera påtryckningar från Miljöförvaltningen. Alla försök att städa upp 

på platsen har gjorts av ideella organisationer och av de boende. Om det pågår 

miljöfarlig verksamhet på platsen måste fastighetsägaren och inte de boende be-
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traktas som verksamhetsutövare. Det är fastighetsägarens ansvar att tomten hålls i 

vårdat skick. I jordabalken finns en genomgående grundprincip att fastighetsäga-

ren både åtnjuter avkastningen av sitt ägande och svarar för pålagor som följer av 

detta. 

 

Miljöförvaltningen har hänvisat till 9 kap. 9 § MB och 33 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Båda bestämmel-

serna avser bostäder. De av miljöförvaltningen nämnda ”bostäderna” är snarare att 

betrakta som tält och enkla kojor som inte omfattas av bostadsbegreppet. Lagstif-

tarens avsikt med 33 § FMH kan rimligen inte ha varit att bestraffa människor för 

att de inte har råd med uppvärmning av sina hem eller rinnande vatten. Bestäm-

melserna tar för övrigt sikte på ägaren av egendomen. 

 

Kommunens kompetens att meddela lokala miljöföreskrifter härleds från 9 kap. 

12 § MB. Avvägningsregeln i 9 kap. 13 § MB måste beaktas. Campingförbudet 

blir i aktuellt fall ett förbud mot hemlöshet. De hemlösa EU-migranternas existens 

förbjuds och kriminaliseras på så sätt. Detta kan inte ha varit lagstiftarens eller 

Malmö kommuns avsikt. Föreskriften måste därför anses medföra onödigt tvång 

för allmänheten och en sådan obefogad inskränkning i den enskildes frihet som 

avses i den ovan nämnda avvägningsregeln i 9 kap. 13 § MB. I vart fall ska cam-

pingförbudet lämnas utan avseende i det förevarande fallet. Miljöförvaltningens 

hänvisning till gödsling ska lämnas helt utan avseende.  

 

Miljöbalkens syfte är enligt 1 kap. 1 § MB att skydda människors hälsa och mil-

jön. För de boendes hälsa är det mer fördelaktigt att de bor på fastigheten. Läns-

styrelsen måste beakta de boendes faktiska ekonomiska och sociala förmåga att 

vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. De boende har trots att de i väsentlig me-

ning saknar medel bidragit med pengar för att betala kostnaden för en container 

som numera står uppställd på fastigheten. Det finns numera även toaletter på fas-

tigheten. De boende måste därför anses ha gjort vad som krävs av dem för att 

vidta de försiktighetsåtgärder som krävs. Att kräva mer skulle strida mot kravet på 

proportionalitet i 2 kap. 7 § MB. För frågan om valet av plats enligt 2 kap. 6 § MB 

betyder det ovan anförda att fastigheten i förhållande till människors hälsa i reali-

teten är det bästa alternativet. Ur miljösynpunkt är det snarare att föredra att 

många bor på samma plats då det exempelvis blir lättare att organisera sanitära 

åtgärder såsom vatten, toaletter och sophantering.  

 

Miljöförvaltningen har i remissyttrande över överklagandet anfört bl.a. följande. 

 

Fastighetsägaren har tidigare förelagts att städa fastigheten och har överklagat det 

beslutet till länsstyrelsen. Ytterligare ett beslut har meddelats fastighetsägaren den 

7 april 2015 och har vunnit laga kraft. Fastighetsägaren får enligt beslutet tills 

vidare inte upplåta, låna ut eller använda fastigheten i strid mot förbudet. Det gäl-
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ler alltså ett lagakraftvunnet förbud mot följande. Att ställa upp och anlägga tält, 

byggnader, husvagnar och andra anordningar för boende och uppehälle, att sprida 

och lagra avfall, att göra toalettbehov på mark och anläggning och att elda med 

fast bränsle. 

 

Fastighetsägaren har polisanmält ockupationen av fastigheten (olaga intrång och 

egenmäktigt förfarande) och har försökt få till stånd en avvisning från platsen med 

hjälp av kronofogden, genom ansökan om särskild handräckning. Denna har inte 

haft framgång eftersom fastighetsägaren inte har befogenheter att själv tvångs-

mässigt få fram namnen på de boende, polis inte har identifierat personerna och 

kronofogdemyndigheten kräver namn på samtliga svaranden mot vilka handräck-

ning ska ske.  

 

Miljöförvaltningen meddelade på plats på fastigheten den 23 april 2015 det nu 

överklagade beslutet om förbud riktat mot personerna på boplatsen. Syftet med 

beslutet var i första hand att ge de boende information om gällande förbud, d.v.s. 

utdömande av fastigheten, för att de frivilligt skulle lämna platsen. Ytterligare ett 

syfte var att i enlighet med Europakonventionen ge dem en möjlighet att få sin sak 

prövad eftersom miljöförvaltningen bedömer att de inte är sakägare vid en fram-

tida eventuell verkställighet enligt 26 kap. 18 § MB av förbudet meddelat fastig-

hetsägaren. 

 

Căldăraru Gheorghe är inte angiven som ombud för övriga personer på boplatsen, 

vilket innebär att förbudet måste anses ha vunnit laga kraft gentemot övriga bo-

ende, som fick ta del av förbudet på plats samma dag genom såväl papperskopior 

som anslag. Det går inte att kontrollera att någon med namnet Căldăraru Ghe-

orghe faktiskt bor på fastigheten eftersom det inte finns någon registrering, något 

hyresavtal eller annan handling som ger en person med det namnet en befogenhet 

att bo eller övernatta på fastigheten. 

 

Endast för att det är praktiskt möjligt att tälta och bosätta sig på fastigheten inne-

bär det inte att var och en får göra det. Det framgår av beslutet att miljöförvalt-

ningen tidigare har haft nedskräpningsärende med vitesföreläggande, vilket med-

fört avvisande av hemlösa från platsen. Om miljöförvaltningen utan stöd av lag 

skulle avstå från tillsynsåtgärder vid överträdelse av miljöbalken endast för att 

tredjeman eller de som tillsynsåtgärderna skulle rikta sig mot har en viss grupp-

tillhörighet, skulle förfarandet strida mot grundläggande krav i regeringsformen, 

kommunallagen och förvaltningslagen om allas lika rätt inför lagen. 

 

Ansvaret för att följa miljöbalkens krav ligger i första hand på den enskilde själv. 

 

Det finns undantag från grundregeln i 17 § förvaltningslagen om partsinsyn. Det 

kunde befaras att det skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet om kom-
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municering först skedde. Avgörandet kunde inte uppskjutas eftersom det pågick 

nedskräpning och toalettbesök utomhus i strid med lag och med stor risk för olä-

genheter för omgivningen. Kommunicering var uppenbart obehövlig eftersom de 

uppgifter miljöförvaltningen grundar sitt beslut på är en egen bedömning av situ-

ationen på plats, en situation som Căldăraru Gheorghe och de övriga boende 

måste ha varit väl medvetna om.  

 

Part ska enligt 21 § förvaltningslagen underrättas om innehållet i det beslut genom 

vilket ärendet avgörs, om det inte är uppenbart obehövligt. Myndigheten bestäm-

mer själv på vilket sätt underrättelsen ska ske, om inte annat anges i lag. Förbudet 

och informationen om hur man överklagar hade kunnat meddelas endast muntlig-

en på plats. Emellertid gjorde miljöförvaltningen mer än så: Beslutet lästes upp på 

rumänska med hjälp av tolk, det delades ut skriftligen på svenska och rumänska, 

samt anslogs på skyltar vid infarten på svenska, engelska och rumänska. De bo-

ende fick också möjlighet att ställa frågor till tillsynsmyndighetens personal, med 

hjälp av tolk. Överklagandeinformation bifogades. Detta måste anses vara en god-

tagbar form för underrättelsen. 

 

Beslutet är riktat till en bestämd krets och vilka som är adressater är därmed till-

räckligt tydligt förvaltningsrättsligt. Varken miljöbalken eller förvaltningslagen 

anger att adressaten måste vara namngiven i ett beslut. Detta krävs i lag endast om 

förbudet/föreläggandet förenas med vite (2 § lag om viten), vilket inte är fallet 

här. Däremot måste beslutet, för att inte anses utgöra en generell föreskrift, riktas 

till en bestämd krets. Eftersom beslutet meddelades på platsen direkt till dem som 

befann sig där, är det klart och tydligt vilka det riktats mot. Eftersom vite inte ska 

(eller kan) krävas in, och de boende ändå inte har rätt att bo på fastigheten utan 

fastighetsägarens tillåtelse, lider de boende ingen rättsförlust av att inte anges med 

namn i beslutet. 

 

Jämförelsevis gäller enligt hyreslagen (12 kap 10 § andra stycket och 16 § första 

stycket 4 jordabalken) att ett hyresavtal för en bostad automatiskt upphör att gälla 

om en myndighet meddelar förbud mot att använda den för det avsedda ändamå-

let.  

 

Căldăraru Gheorghe har genom att överklaga beslutet visat att han ansett sig träf-

fad av beslutet och får därför anses vara adressat. Sammantaget kan det därför inte 

vara nödvändigt att ange namn på adressaterna för att beslutet ska gälla mot samt-

liga boende. 

 

De boende på platsen har fått fyra dagar på sig att lämna fastigheten med sina till-

hörigheter (kl. 8 den 23 april – kl. 10 den 27 april). Eftersom de måste anses ha 

kännedom om att de vistas på platsen olovligen, och dessutom tidigare har infor-

merats av fastighetsägaren m.fl. om att de inte får bo på fastigheten, måste det 

anses utgöra rimlig tid för att flytta. 
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Klagandens invändningar vad gäller frågan om besittning och verksamhetsutövar-

begreppet bör länsstyrelsen bortse från. 

 

Miljöförvaltningens bedömning grundar sig dock i första hand på förvaltningens 

egna besök på och kring platsen. Endast klagomål och andra inlagor från personer 

som förvaltningen bedömt som boende eller arbetande i närheten av fastigheten 

har ansetts utgöra inlagor från möjliga sakägare och har lämnats vidare till läns-

styrelsen med överklagandet. 

 

Oavsett vem som sprider sådan orenlighet som åsyftas i 6 § miljöföreskrifterna 

(t.ex. rester från mulltoalett, urinseparator etc.) krävs tillstånd av miljönämnden. 

Förutsättningar föreligger fortfarande för meddelat förbud, eller annan åtgärd för 

rättelse, även om åtgärder för att minska störningarna har vidtagits på fastigheten 

av de boende själva och genom ideella insatser.  Eldningen i de anordningar som 

finns på fastigheten strider även de mot miljöföreskrifterna. Rökgaser från eld-

ningen orsakar olägenheter för människors hälsa både för de boende i boplatsen 

och för personer i omgivningen. Boendet strider fortfarande mot kraven på en 

bostad i 33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, flera bo-

ende har uppgett att de bott på platsen en längre tid. Om länsstyrelsen inte skulle 

anse byggnadsverken vara bostäder, strider de i alla fall mot campingförbudet i 

gällande miljöföreskrifter. Oavsett vilket föreligger fortfarande sanitära olägen-

heter som drabbar såväl de i boplatsen, som personer i omgivningen. 

 

Miljöförvaltningen har haft kontakt med de sociala myndigheterna och med delar 

av kommunledningen, för att försöka få till stånd ersättningsbostäder. Förvalt-

ningen kan inte göra mer än så, i detta ärende, men har för avsikt att arbeta för att 

en lösning tas fram på kommunal eller statlig nivå långsiktigt. Förvaltningen kan 

inte bortse från miljöbalkens regelverk. Den sociala situationen är inte heller nå-

got som kan lösas inom miljöbalkens ram eller som balken är menad att reglera. 

 

De boende har faktisk och rättslig möjlighet att följa förbudet. De lider inte heller 

någon rättsförlust genom förbudet. Det som åberopas är snarare ömmande skäl 

mot förbudet. Vad gäller möjligheter till alternativa boenden är detta en social 

fråga som regleras i annan lagstiftning än miljöbalken, och som hanteras av soci-

ala resursförvaltningen, av svenska staten samt av hemländerna. De boende har 

informerats om sin rätt till en individuell prövning om stöd av Malmö stad, och 

har också erbjudits akut boende av staden. Miljöförvaltningen har sammantaget 

bedömt detta vara tillräckligt för att ett förbud, och avvisning från platsen, ska 

anses rimligt och proportionerligt, jämfört med behovet av att rättelse vidtas mot 

de överträdelser av miljöbalken och miljöföreskrifterna som pågår. Miljöförvalt-

ningen kan inte inom ramen för sitt tillsynsansvar ta några ytterligare hänsyn. Om 

minderåriga bor i dessa boendeförhållanden är det bara desto angelägnare att för-

budet efterlevs och att de istället erbjuds hjälp av de sociala myndigheterna. 
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Europadomstolens avgörande i fallet Yordanova v. Bulgarien (application no. 

25446/06) avser en kommuns åtgärder för avhysning av romer från en bosättning, 

vilket konstaterats utgöra brott mot Europakonventionens artikel 8 om rätt till 

skydd för privat- och familjeliv. Målet är inte tillämpbart här eftersom det nu 

överklagade beslutet avser förbud mot att bo m.m. på en fastighet som är privat-

ägd, som inte ligger i den egna hemstaten, och som personerna inte har bott på 

under flera år. Det åberopade fallet gäller kommunal mark (tidigare statlig), där 

romska familjer illegalt bosatt sig med start 1960-1990-talet, utan att myndighet-

erna före år 2000 vidtagit några åtgärder för att avvisa dem därifrån. Domen inne-

bär inte att Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna ger EU-

medborgare fri rätt att bosätta sig på annans fastighet i annat medlemsland än det 

land man har sitt medborgarskap. Inte heller innebär domen, vilket är egentliga 

sakfrågan i det nu överklagade fallet, en rätt att bryta mot miljölagstiftningen 

 

Alla har en skyldighet att följa miljöbalkens krav och se till att de egna åtgärderna 

inte medför skada eller olägenhet för miljö och omgivning. Miljöbalken syftar till 

att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande gene-

rationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Avvägningarna enligt balken 

måste därför leda till ett förbud. Ansvaret för att åtgärder vidtas mot fattigdom och 

hemlöshet ligger på andra instanser än på miljöförvaltningen i egenskap av till-

synsmyndighet enligt miljöbalken. 

Skäl för beslutet 

 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (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.  

 

Enligt 2 kap. 6 § MB ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett 

mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ända-

målet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 

och miljön. 

 

Enligt 2 kap. 7 § MB gäller kraven ovan i den utsträckning det inte kan anses 

orimligt 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. 
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Enligt 9 kap. 9 § MB ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål brukas på ett 

sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria 

från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egen-

dom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av 

eller undanröja olägenheter för människors hälsa. 

 

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 återvin-

nas eller bortskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Det gäl-

ler 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 fastighets-

innehavare 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 betryggande för människors hälsa och miljön och det finns sär-

skilda skäl för en sådan dispens. 

 

Miljönämnden, i egenskap av tillsynsmyndighet, får enligt 26 kap. 9 § MB i det 

enskilda 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 tillgripas. 

 

Enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska 

en bostad, i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa, särskilt; 

1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftförore-

ningar och andra liknande störningar, 

2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat 

sätt, 

3. medge tillräckligt dagsljus, 

4. hållas tillfredsställande uppvärmd, 

5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 

6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till 

dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. 

 

Enligt Malmö kommuns lokala miljöföreskrifter (antagna 28 – 29/6 2000, §137, 

bih 80) gäller följande: 

6 §. Det krävs tillstånd av miljönämnden för att sprida naturlig gödsel, slam eller 

annan orenlighet inom eller inom 300 meter från område med detaljplan samt de 
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tätbebyggda områden som har märkts ut på kartbilagan och som inte omfattas av 

detaljplan. 

10 §. Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenprodukt-

ion i en panna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är 

inte tillåten inom område med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som 

har märkts ut på kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan. 

14 §. Camping är endast tillåten inom Sibbarps campingplats. 

 

Länsstyrelsen gör följande bedömning. 

 

Klagorätt 

 

Enligt 16 kap. 12 § MB får överklagbara beslut överklagas bl.a. av den som do-

men eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot. Av be-

stämmelsens lydelse följer att den som på ett mer konkret sätt är berörd av ett be-

slut också har rätt att överklaga. Rätten tillkommer i första hand den som intagit 

partsställning hos den beslutande myndigheten, t.ex. den som har fått ett förbud 

riktat mot sig (jfr. Setterlid, Offentlig tillsyn enligt miljöbalken, 1 uppl. 2000, s. 

78). 

 

Miljöförvaltningen har i förevarande ärende inte riktat förbudet mot en eller flera 

bestämda adressater. I stället har föreläggandet riktats mot, som Miljöförvaltning-

en uttrycker det, en bestämd krets. Kretsen utgörs således av de personer som vid 

beslutets meddelande bodde eller åtminstone befann sig på fastigheten Brännaren 

19. Dessa har dock inte identifierats eller namngivits. Länsstyrelsen anser att ett 

beslut som är riktat mot en vagt definierad grupp människor bör kunna överklagas 

av en person som anser sig tillhöra den aktuella gruppen. Klaganden har uppgett 

att han bor på den aktuella fastigheten. Något krav på att vederbördande ska be-

visa sin anknytning till platsen behöver rimligen inte ställas eftersom det, som 

Miljöförvaltningen har anfört, inte finns någon registrering, något hyresavtal eller 

annan handling att stödja sig på. 

 

Vidare saknar överklagandet verifierbara identifieringsuppgifter. Förvaltningsla-

gen ställer inget uttryckligt krav på att det i ett överklagande ska framgå annat än 

vilket beslut som överklagas och vilken ändring som yrkas. Viss vägledning kan 

hämtas från förvaltningsprocesslagen som såvitt avser identiteten på klaganden 

ställer krav på att överklagandet ska vara undertecknat och innehålla uppgifter om 

klagandens namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Det är lämpligt 

att motsvarande identifieringsuppgifter anges även i ett överklagande till annan 

instans än domstol (jfr. Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommenta-

rer (31 maj 2010, Zeteo), kommentaren till 23 § under rubriken ”Vad klagandens 

skrivelse ska innehålla”).  
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En bedömning får dock göras av vilka krav som är rimliga att ställa i det enskilda 

fallet. Svårigheten att identifiera personerna som bor på fastigheten Brännaren 19 

är en omständighet av central betydelse. Centrum för Sociala Rättigheter har gett 

in en fullmakt från Căldăraru Gheorghe, med uppgiven adress Industrigatan 7 

(dvs. aktuell fastighet), ett angivet födelsedatum och en namnteckning. Även om 

dessa uppgifter inte har bekräftats på annat sätt saknas det enligt länsstyrelsens 

bedömning skäl att ifrågasätta att en person vid namn Căldăraru Gheorghe bor på 

fastigheten Brännaren 19, anser sig träffad av beslutet och vill få det prövat i 

högre instans. Det har inte framkommit att det här förhållandet skulle ha ändrats 

sedan ärendet inleddes hos länsstyrelsen. Căldăraru Gheorghe ska därför anses ha 

rätt att föra talan mot beslutet. 

 

Övriga formella förutsättningar 

 

Miljöförvaltningens beslut innebär ett förbud mot att på fastigheten Brännaren 19 

vidta vissa specificerade åtgärder. Ett förbud med motsvarande innehåll har tidi-

gare riktats mot fastighetsägaren, dvs. denne får inte upplåta, låna ut eller använda 

fastigheten i strid med förbudet mot att ordna boplatser, skräpa ner, elda etc. Det 

beslutet har enligt Miljöförvaltningen inte överklagats och har därmed vunnit laga 

kraft. 

 

Det framgår inte av det här aktuella beslutet vem eller vilka specifika personer 

förbudet är riktat mot. Enligt Miljöförvaltningen meddelades beslutet på plats på 

fastigheten genom att det lästes upp, delades ut och anslogs på skyltar. 

 

En grundläggande förutsättning vid utfärdanden av förbud enligt 26 kap. 9 § mil-

jöbalken är att förbudet har en eller flera individuellt bestämda adressater (jfr. 

Setterlid, Offentlig tillsyn enligt miljöbalken, 1 uppl. 2000, s. 78 samt KN-beslut 

B 055/93). Föreläggandet ska därmed ha bestämda adressater vid utfärdandet. Det 

är inte tillräckligt att ange en viss krets med en gemensam nämnare som adressat, 

utan var och en av personerna i kretsen måste kunna identifieras. Eftersom det är 

okänt vilka personer som vid tillfället för förbudets utfärdande befann sig på fas-

tigheten och ett förbud av aktuellt slag inte kan göras gällande mot annan än den 

eller de som har förelagts, saknas det förutsättningar att verkställa förbudet.  Be-

slutet är därmed behäftat med så stora formella brister att det ska upphävas. 

 

 

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

nedan.  

 

Beslut i ärendet har fattats av länsassessor Maria Philipsdotter Svensson efter fö-

redragning av länsassessor Erik Molander. I den slutliga handläggningen har även 

rättschef Leif Nyberin deltagit.  
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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.) 

 

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till Mark- och miljödom-

stolen vid Växjö tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen 

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).  

 

 

 

 


