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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

PROTOKOLL 
2021-10- 
Handläggning i  
parternas utevaro 

Aktbilaga  
Mål nr F 2791-21 

 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 1070 
462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 0521-27 02 00   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 

 

RÄTTEN 
Chefsrådmannen Vibeke Sylten (ordförande och protokollförare) samt tekniska rådet 
Göran Carlsson  
 
 
PARTER 
 
Kärande 
Hans Bränning 
Åreskiftet 34 
430 85 Brännö 
  
Ombud: Advokaten Mats Måre och biträdande juristen Linn Engdahl 
Måres Avokatbyrå AB 
Västra Hamngatan 8 
411 17 Göteborg 
  
Svarande 
Brännö bys samfällighetsförening, 717906-1473 
c/o Tim Borg 
Ändlyckan 3 
430 85 Brännö 
 
Ombud: Biträdande juristen Christofer Wilpart 
Wistrand Advokatbyrå  
Box 11920  
404 39 Göteborg 
 
SAKEN 
Klandertalan enligt samfällighetslagen; nu fråga om interimistiskt beslut (inhibition) 
 
___________________ 

 

Målet genomgås och mark- och miljödomstolen antecknar följande. 

 

Brännö bys samfällighetsförening (Samfällighetsföreningen) har vid föreningsstämma den 

13 mars 2021, punkt 10, beslutat att köpa mark av Göteborgs kommun.  

 

Hans Bränning och flera andra ägare av fastigheter som ingår i Samfällighetsföreningen 

begärde den 18 april 2021 extra stämma i syfte att få beslutet upphävt. Extra stämma 
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hölls den 5 juni 2021. Vid extra stämman beslutades, punkt 5, att beslutet om köp av mark 

från den tidigare stämman skulle kvarstå. 

 

Hans Bränning har yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva beslutet om köp av 

mark fattat vid den ordinarie föreningsstämman den 13 mars 2021 och anfört att grunden 

för talan är att beslutet om köp av mark strider mot Samfällighetsföreningens stadgar och 

mot lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. 

 

Hans Bränning har vidare yrkat att mark- och miljödomstolen ska förordna att beslutet om 

köp av mark inte får verkställas förrän domstolen har behandlat ärendet. 

 

Samfällighetsföreningen har bestritt käromålet i dess helhet, motsatt sig 

yrkandet om interimistiskt förbud och anfört följande i huvudsak. Klagotiden för 

årsmötesbeslutet den 13 mars 2021 avseende köp av mark har utgått och beslutet vid 

årsmötet är gällande. Det saknas utrymme för en delägare att kringgå fristen om fyra 

veckors klandertid genom att påkalla extra föreningsstämma om beslut som fattats vid 

tidigare föreningsstämma för att därefter väcka talan om klander mot den extra 

föreningsstämmans beslut att låta det tidigare beslutet stå fast inom fyra veckor från den 

extra föreningsstämman. Samfällighetsföreningen vidhåller att beslutet den 13 mars 2021 

har fattats på korrekt sätt och att beslutet inte strider mot stadgarna eller mot lag. 

 

Hans Bränning har, efter viss precisering av yrkandet, genmält. 

 

Det som mark- och miljödomstolen ska pröva i målet är om föreningsstämmans beslut om 

köp av mark står i strid med lag och Samfällighetsföreningens stadgar. Mark- och 

miljödomstolen kan pröva denna fråga utan hinder av den tidsgräns om fyra veckor som 

anges i 53 § lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Tidsgränsen i denna 

bestämmelse gäller endast om talan grundas på att beslutet inte har tillkommit i behörig 

ordning eller att det annars kränker endast medlems eller rättighetshavares rätt. 

 

Mark- och miljödomstolen meddelar följande 
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BESLUT  

Mark- och miljödomstolen förordnar att beslut fattade vid föreningsstämman i Brännö bys 

samfällighetsförening den 13 mars 2021 avseende köp av mark från Göteborgs kommun 

tills vidare inte får verkställas. 

 

-------- 

Samfällighetsföreningen bereds tillfälle utveckla talan inom 3 veckor, dvs. senast 27 

oktober 2021, i enlighet med vad som förutskickade i inlaga från den 28 september. 

 

SKÄL FÖR BESLUT 

Mark- och miljödomstolen bedömer utifrån hur grunden för käromålet har utformats att 

klanderfristen inte har försuttits (jfr 53 § andra stycket samfällighetslagen). 

 

Av ingivna handlingar framgår att vid föreningsstämman och extra stämman beslutades om 

köp av mark som ska tillföras samfälld mark, Brännö s:7, som förvaltas av föreningen. Av 

föreningens stadgar framgår att Föreningen förvaltar samtliga samfälligheter och förmåner 

(allmänna servitut) för Brännö Bys Skifteslag, som beslutats och undantagits för 

delägarnas gemensamma behov vid laga skifte å 3 ½ mantal Brännö i Styrsö socken eller 

uteslutits från delning, med beaktande av de förändringar som skett härefter genom 

fastighetsbildning/expropriation. Samfällighetsföreningen förvaltar mark utgörande vägar, 

diken, vattenområden, öar, skär, fyrplatser, hamnområden, båtuppläggningsplatser, bad, 

stentäkter, mm. Föreningens syfte är att förvalta och förädla dessa nyttigheter på ett sätt, 

som ger avkastning. 

 

Domstolen bedömer att det råder viss osäkerhet om föreningens ändamål och syfte 

åsidosätts vid förvärv av mark enligt beslut vid årsstämma den 13 mars 2021.   
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På detta stadium av målets handläggning föreligger emellertid tillräckliga skäl för att 

förordna om att besluten vid föreningsstämman den 13 mars 2021, punkt 10, tills vidare 

inte får verkställas.  

 

Beslutet får inte överklagas särskilt.  

 

 

Vibeke Sylten 


