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YRKANDENM.M.
Sökanden har yrkat att svaranden ska förpliktas att från fastigheten
Göteborg Brännö 8:29 avlägsna allt anbrlngatmaterial innefattande dubb,
pálar, stöttar samt återställa marken i ursprungligt skick.

GRUNDER M.M.

Sökanden har som grund för sin ansökan anfört i huvudsak följande.
Sökanden förvaltar ett stort antal fastigheter belägna på Brännö i
Göteborgs kommun, På del av fastigheten Göteborg Brännö 8:29 har
svaranden utfört eller låtit utföra förberedande arbeten inför byggnation av
en brygga. svaranden har därvid monterat, eller låtit montera, dubb, pálar
och stöttor pä fastigheten enligt markeringpå karta. svaranden har inte
haft sökandens tillåtelse att vidta nämnda atgärder. - svaranden har
uppmanats att avlägsna det material som han har anbringat pá
sökandens markmen har underlatit att göra sä. l svar till sökanden har
svaranden gjort gällande att han har rätt att uppföra en brygga på
fastigheten Göteborg Brännö 8:29.

Till ansökan är fogat kartor, uppgifter om samfälllgheten, brev med
uppmaning till svaranden,

Svaranden har bestritt sökandens yrkandeoch anförti huvudsak
följande. Den aktuella konsolbryggan i Ersdal uppfördes under 1950-talet
av Viktor Bjurström och hans son Bengt Bjurström. Bryggan har vant i
deras och därefter i svarandens ägo i över 60 år. svaranden gör gällande
att han har rätt att ha konsolbryggan på nu aktuell plats. Rättigheten
föreligger dels enligt hävd, dels enligt ursprungliga upplåtna rättigheter.
Om det föreligger arrendeavtal har detta inte sagts upp. Konsolbryggan
har funnits på fastigheten under tid enligt ovan och ostridigt uppförts med
rätt därtill, Sökanden kan inte styrka någon rättighet som hindras.
Rättighetsförhallandet i ärendet måste under alla omständigheter anses
så oklart att det inte kan ligga till grund för ett summarisktförfarande.

Till bestridandel är fogat vittnesintyg från Elof Andersson och Rolf
Andersson samt överlátelseavtal avseende rättigheter till Bryggan
undertecknat av Bengt Blurström.
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Sökanden har yttrat sig över svarandens bestridandeoch anfört i
huvudsak följande. Den forsta bryggan uppfördes i Ersdal i början av
1950-talet av Göteborgs Sjöscoutkår med hjälp av ett antal av de boende
i omradet. En av dessa boende var Viktor Bjurström. Bryggan nyttjades
därefter gemensamt av Göteborgs Scoutkår och boende i området. -
1982 kunde det konstateras att bryggan vari dåligt skick, varför det
beslutades att en ny brygga skulle uppföras. Enligt överenskommelsen
med Göteborgs sjöscoutkår och boende i området stod scoutkåren och
nio boende halva kostnaden vardera (de boende med 1/9 var). Två av
dessa var Viktor Bjurström och sonen Bengt Bjurström. Det har således
aldrig varit fråga om något ensamt ägande av far och son Bjurström, 7
svaranden flyttade till Ersdal under senare delen av 1980-talet och
lyckades då få en båtplats vid bryggan. År 2005 krävde svaranden av
någon anledning att få till stånd ett skriftligt arrendeavtal som säkrade
hans plats vid bryggan. Sökandens styrelse anlitade då en advokatfirma
som tog fram ett avtal som skulle undertecknas av parterna. Av okänd
anledning vägrade svaranden att underteckna avtalet och rev det sedan
itu när Bengt Bjurström undertecknat det, som det får förstås emot
svarandens vilja. - Vidare har Göteborgs sjöscoutkår under 2009 väckt
talan mot svaranden och Bengt Bjurström med yrkandeom att Göteborgs
tingsrätt skulle fastställa att varken svaranden eller Bengt Bjurström varit
ägare eller haft annan ratt till den aktuella bryggan. Tvisten har avslutats
med att parterna träffat en överenskommelse innebärande att svaranden
och Bengt Bjurström å ena sidan förklaratatt de inte gör anspråk på
äganderätt eller annan rätt till bryggan samt att Göteborgs sjöscoutkår å
andra sidan har förklaratatt de inte har gjort anspråk på några båtplatser
vid bryggan- Med hänvisning till vad om ovan anförts görs gällande att
svaranden eller någon ur hans familj varken av hävd eller genom någon
ursprunglig upplåtelse har en självständig rätt att hålla med brygga på den
nu aktuella platsen. Vad gäller de av svaranden åberopade handlingarna
från Bengt Bjurström och Elof Andersson är det okänt under vilka
omständigheter och betingelser som dessa har upprättats, men det
bestrldes att de speglar de verkliga förhållandena rörande ägande- och
nyttjanderätten till bryggan. w Efter att den då befintliga bryggan har
saboterats någon gång under 2014 eller 2015 har sökanden beslutat att
en ny brygga ska uppföras samt att boende i Ersdal ska få rätt att uppföra
bryggan om de bildaren s.k. bryggförening. Svaranden har erbjudits att
bli medlem iföreningen men hartackat nej, l stället har han egensidigt
påbörjat en byggnation av en brygga som, får det förutsättas, han anser
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vara hans egen, Sökanden menaratt det under alla omständigheter är
utrett att svaranden inte har någon ensidig rätt att uppföra en brygga.
Vidare hindrar svarandens åtgärder sökandens rätt att disponera platsen
för bryggan. Skäl att besluta om handräckning finns således,

SKÄL FÖR KRONOFOGDEMYNDIGHETENSBESLUT

Tillämpliga bestämmelser
Enligt 4 § 1 st 1 punkten lagen (1990:746) om betalningsföreläggandeoch
handråckning (BfL), kan en ansökan om särskild handrâckning bla. avse
ett åläggande för svaranden att vidta rättelse när sökandens besittning
egenmåktigt rubbats eller annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande
ast eller lös egendom eller utövningen av sökandens rätt till viss
egendom på annat sätt olovligen hindras. Sökanden ska styrka de
omständigheter som han åberopar till stöd för sin talan. Sökandens
ramställning ska dock, om den inte är uppenbart oriktig, enligt 39 § BfL
äggas till grund för prövningen, i den mån den lämnats utan invändning
av svaranden. Av förarbetena till nämnda lag (prop. 1989/9085s. 69)
ramgår följande. Det förhållandetatt sökanden ska visa att
örutsåftningarna för särskild handräckning är uppfyllda ställer ganska
stora krav på styrkan av hans bevisning när svaranden har bestritt
ansökan och åberopat relevant grund för bestridandet.

nkommer svaranden med bestridandeäri regel det förhållandetatt
invändningen framställts tillräckligtför att ansökan inte ska bifallas.En
örutsättning för detta är dock att invändningen är av relevant slag och
inte heller i övrigt är sådan att den kan lämnas utan avseende. Den
summariska processformen särskild handräckning är alltså främst avsedd
ör de klara fallen.

Kronofogdemyndighetengör följande bedömning
svaranden gör gällande att han har rätt att ha konsolbwggan på nu
aktuell plats. Rättigheten föreligger, enligt svaranden, dels enligt hävd;
dels enligt ursprungliga upplátna rättigheter. l skriftligt vittnesintyg har Elof
Andersson intygat att bryggan uppfördes av Viktor och Bengt Bjurström
på 1950-talet. Rolf Andersson intygar att Viktor Bjurström under sin aktiva
tid pá Götaverken fick köpa en del järn och balkar från skrotlager och
också fick hjälp med lite svetsning av sin arbetsgivare. Detta skulle
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användas som underlag vid byggandet av brygga i Ersdal, l den ingivna
överlåtelsehandlingenöverlåter Bengt Bjurström samtliga sina rättigheter
avseende bryggan till svaranden. Enligt avtalet är svaranden "således
denna överlåtelse ensam ägare".

Av sökandens redogörelse framgår att den första bryggan uppfördes i
början av 1950›taIet av Göteborgs sjöscoutkår med hjälp av ett antal av
de boende i området. En av dessa var Viktor Bjurström. Är 1982 byggdes
en ny brygga och enligt överenskommelsemellan Göteborgs Scoutkår
och boende i området stod scoutkåren och nio boende halva kostnaden
vardera (de boende med 1/9 vardera). Två av dessa var Viktor Bjurström
och Bengt Bjurström. Enligt sökanden har svaranden och Bengt Bjurström
vid tvist i Göteborgs tingsrätt förklaratatt de inte gör anspråk på
äganderätt eller annan rätt till bryggan. Någon skriftlig bevisning som
styrkersökandens redogörelse har inte visats.

Svaranden åberopar skriftlig bevisning i form av vittnesintyg. lntyget att
Viktor och Bengt Bjurström uppförde bryggan på 1950-talet motsäger inte
de uppgifter sökanden har lämnat. Ordalydelsen i intyget utesluter inte att
även andra personer har varit med och byggt bryggan. lntyget säger
emellertid ingenting om rätten till bryggan eller till platsen dar den
byggdes. lntyget att Viktor Bjurstrom kunde ordna byggnadsmaterial
genom sin arbetsgivare säger inte heller någonting om rättigheten till
bryggan eller platsen.

Bengt Bjurströms inställning, år 2010 då överlåtelsehandlingenär
daterad, är att han har rättigheten till hela bryggan. Vad denna rätt
grundar sig pá framgår inte. Det år alltså oklart vilkarättigheter Bengt
Bjurström kan ha haft som han har överlåtlt till svaranden.

l avsaknad av skriftlig bevisning till styrkandeav sin redogörelse kan
sökanden, mot svarandens bestridande, inte anses ha styrkt sin rått till
särskild handräckning.Ansökan ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR,se bilaga
Överklagandeska ha kommit intillKronofogdemyndighetensenast den 12 juli
2016.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR

Vill du överklagadetta beslutska du skriva till tingsrätten, men skicka eller
lämna din skrivelse till Kronofogdemyndigheten Din skrivelse ska ha inkommit
till Kronofogdemyndighetensenast inom tre veckor från dagen för beslutet. Har
du överklagat i rätt tid kommer din skrivelse att lämnas vidare tillbehörig
tingsrätt.
I ditt överklagandeska du ange

i vilketbeslutdu överklagar
4 varför du anser att beslutetbör ändras och vilkenändring du villha
- de bevis du vill åberopa och vad de ska styrka
w ditt namn, persom/organisationsnuminer,posmdress och telefonnummer.
Skrivelsen ska vara undertecknad av dig eller ditt ombud.

Skriftligtbevis ska bifogas i original eller styrktkopia. Du får även sända med
annat som du anser kan ha betydelse för tingsrättens beslutom du inte redan
lämnat det till Kronofogdemyndigheten.
Behöver du ytterligare upplysningarkan du vända dig till
Kronofogdemyndigheten.


