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Dok.Id 333793 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 81 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 100  0470-560 125 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

 

KLAGANDE 

Miljönämnden i Malmö Stad 

205 80 Malmö 

  

MOTPART 

Căldăraru Gheorghe 

c/o Centrum för Sociala Rättigheter 

Fredriksbergsgatan 7 

212 11 Malmö 

 

Ombud: Frederick Batzler 

Centrum för Sociala Rättigheter 

Fredriksbergsgatan 7 

212 11 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Skåne läns beslut den 17 juni 2015 i ärende nr 505-12481-2015, se 

bilaga 1 

 

SAKEN 

Förbud mot boende och övernattning m.m. på Brännaren 19, Malmö kommun 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.  

 ____________ 
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BAKGRUND 

Miljöförvaltningen i Malmö stad (miljöförvaltningen) beslutade den 23 april 2015 

på delegation från Miljönämnden i Malmö stad (nämnden) att förbjuda vissa icke 

namngivna personer att på fastigheten Brännaren 19 att  

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, samt att  

5. elda med fast bränsle.  

 

Förbudet skulle enligt beslutet börja gälla den 27 april 2015 kl. 10.00 då personerna 

som befann sig på fastigheten Brännaren 19 senast skulle lämna denna och ta med 

sig alla sina ägodelar.  

 

Caldararu Gheorghe överklagade miljöförvaltningens beslut till Länsstyrelsen i 

Skåne län (länsstyrelsen) som i beslut den 17 juni 2015 upphävde 

miljöförvaltningens beslut. 

 

Nämnden har nu överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. 

 

YRKANDEN M.M. 

Nämnden har i första hand yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva 

länsstyrelsens beslut och fastställa nämndens beslut.  

 

I andra hand har nämnden yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva 

länsstyrelsens beslut och visa ärendet åter till länsstyrelsen för prövning i sak.  

 

Nämnden har till stöd för sin talan huvudsakligen anfört följande.  

 

Miljöförvaltningens beslut ska anses uppfylla de formella förutsättningarna. 

Beslutet har i detta fall meddelats de berörda på Brännaren 19 muntligen. Att de 
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ansett sig berörda framgår av att Caldararu Gheorghe har överklagat beslutet. 

Adressaterna måste därför anses tillräckligt bestämda. Beslutet är inte att anse som 

en generell föreskrift eftersom det gäller endast dem som nu vistas på Brännaren 19 

och som har meddelats beslutet. Myndigheter har, enligt förvaltningslagen, 

möjlighet att avgöra på vilket sätt underrättelse om beslut ska ske och det finns inte 

något krav på att adressater måste vara namngivna när det gäller förbud som inte är 

förenade med vite.  

 

Det framgår inte av förarbetena, som länsstyrelsen gör gällande, att adressaterna för  

ett föreläggande eller förbud måste vara individuellt bestämda. Eftersom 

miljöförvaltningens beslut har meddelats med stöd av miljöbalken, och inte 

miljöskyddslagen vars förarbeten länsstyrelsen utgått ifrån i sitt beslut, saknar 

länsstyrelsens upphävande grund.   

 

Ett hyresavtal upphör att gälla när en myndighet meddelar förbud mot att använda 

ett utrymme för ändamålet. Det krävs alltså inte, för att hyresavtalet ska upphöra 

automatiskt enligt hyreslagen, att första- andra- eller tredjehandshyresgäster ska 

anges med namn när ett miljöbalksförbud meddelas mot boende. Besittningsrätten 

upphör i och med att förbudet meddelats fastighetsägaren eller hyresvärden och om 

hyresgästen inte flyttar frivilligt kan fastighetsägaren eller hyresvärden ansöka hos 

kronofogdemyndigheten om avhysning. Om avhysning inte sker kan 

miljötillsynsmyndigheten med stöd av miljöbalken rikta ett föreläggande direkt mot 

hyresgästen och förbjuda boendet eller förelägga om avflyttning. Endast om 

beslutet är förenat med vite krävs att personen är namngiven för att beslutet ska 

kunna verkställas på dennes bekostnad. Okända personer som uppehåller sig 

någonstans utan kontrakt kan inte anses ha mer rätt än de som är innehavare av 

hyreskontrakt, vilket innebär att ett beslut utan namngivna adressater även i detta 

fall måste godtas. 

 

Nämnden anför huvudsakligen följande vad gäller miljöförvaltningens beslut i sak. 

Den kommunala miljöförvaltningen ska i sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt 

alla byggnader som innehåller bostäder och tillhörande utrymmen, vilket även 
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gäller fritidsbostäder och hem som utnyttjas av den ansvarige själv. Sedan lång tid 

har miljöförvaltningen alltså, enligt vad som framgår av hälsoskyddsstagdan från år 

1958, skyldighet att bedriva återkommande bostadsbesiktningar i syfte att undanröja 

sanitär olägenhet och att prioritera denna tillsyn. 

 

DOMSKÄL 

Av handlingarna framgår tydligt att miljönämnden i och för sig haft anledning att 

ingripa mot de svåra sanitära missförhållandena som råder på platsen. Såsom 

länsstyrelsen har konstaterat i sitt beslut måste emellertid ett föreläggande eller 

förbud precisera adressaterna för att vara gällande. I detta fall är förbudet riktat mot 

enskilda boende inom området och dessa sägs muntligen ha fått beslutet riktat till 

sig. Vilka dessa är finns ingen uppgift om.  

 

Förbudet, som det är utformat och handlagt, är omöjligt att verkställa och det har 

därför varit riktigt av länsstyrelsen att upphäva det. Huruvida den som överklagat 

nämndens beslut till länsstyrelsen varit/sett sig som adressat för förbudet och 

därmed haft rätt att föra talan i ärendet kan i och för sig ifrågasättas och borde 

möjligen ha utretts närmare av länsstyrelsen. Med tanke på de grundläggande 

bristerna i förbudet skulle å andra sidan det beslutet ändå inte ha kunnat verkställas 

och det finns mot den bakgrunden ingen anledning att ändra länsstyrelsens beslut. 

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 15 oktober 2015. 

 

Anders Bengtsson    Bertil Varenius 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Anders Bengtsson, 

ordförande, och tekniska rådet Bertil Varenius.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som mark- och miljödomstolen har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som mark- 
och miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av 
mark- och miljödomstolens namn, datum för 
domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomstolens 
dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

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 överklagandet.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.

 

Bilaga 2


