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I egenskap av ombud för Brännö Bys Samfällighetsförening 
(Samfällighetsföreningen) får jag härmed avge följande yttrande i tvisten mot 
Hans Bränning. 

A. INSTÄLLNING 

1. Samfällighetsföreningen vidhåller sin inställning.  

B. UTVECKLING AV TALAN 

2. I tillägg till vad som redan anförts i målet genom 
Samfällighetsföreningens yttrande av den 5 november 2021 får 
Samfällighetsföreningen anföra följande. 

3. Samfällighetsföreningen får åter adressera det faktum att det i målet 
aktuella markområdet är begränsat till sin storlek och ska jämföras med 
den omfattande förvaltningen som Samfällighetsföreningen i övrigt 
bedriver. Markområdet utgörs av 515 m2 medan 
Samfällighetsföreningens övriga förvaltade mark uppgår till cirka 
1 000 000 m2 (därutöver förvaltar Samfällighetsföreningen även stora 
vattenområden). Förvärvskostnaden av markområdet uppgår till 10 000 
kronor samtidigt som Samfällighetsföreningen årligen normalt omsätter 
betydligt större belopp (år 2020 uppgick omsättningen till 1 280 597 
kronor). Detta mål rör således endast en ytterst marginell del av 
Samfällighetsföreningens övriga verksamhet. Detta är av vikt att beakta 
och då särskilt med hänvisning till vad Hans Bränning gör gällande om 
total urholkning av skyddet för enskilda medlemmar i föreningen, jfr 
aktbil. 28, s 2. 

4. Som redogjort för i Samfällighetsföreningens yttrande av den 
5 november 2021 framgår det av såväl förarbetena till lagen om 
förvaltning av samfälligheter som kommentaren till densamma att det är 
möjligt för en samfällighetsförening att besluta om förvärv av mark. Av 
Samfällighetsföreningens stadgar framgår att Samfällighetsföreningens 
syfte är att förvalta ett större antal samfälligheter och förmåner. 
Stadgarna innehåller inte någon reglering i någon riktning om 
utvidgande av området som Samfällighetsföreningen ska förvalta. 
Stadgarna ska således inte läsas som att det inte medges utrymme att 
utvidga förvaltningsområdet. Det behövs inte heller medges sådant 
utrymme i en samfällighetsförenings stadgar för att sådant beslut ska 
kunna fattas. 
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5. Vidare får det påpekas att det framgår av förarbetena, se prop. 
1973:160 s. 416, att det ska göras en bedömning i varje särskilt fall 
huruvida ett beslut faller inom ramen för förvaltningsändamålet och att 
en samfällighetsförening inte alltid är bunden av vad som vid 
samfällighetens tillkomst föreskrivits om ändamålet med 
samfälligheten. 

6. Som tidigare anfört är föreningens syfte brett definierat i stadgarna. 
Förvaltning och förädling ska ske på ett sätt som ger avkastning. 
Samfällighetsföreningens styrelse har bedömt att beslut om förvärv av 
markområdet utgör ett led i förvaltningen för att ge avkastning. Den 
ordinarie föreningsstämman och den extra föreningsstämman har med 
klar majoritet ställt sig bakom styrelsens förslag till förvärv av 
markområdet. 

7. Det bör framhållas att Samfällighetsföreningen förvaltar mark av ett 
stort antal olika slag. Det för förvisso korrekt att mötesplatser, torg 
eller dylikt inte omnämns i exemplifieringen av vad den förvaltade 
marken utgörs utav. Vad som dock är att notera är den exemplifierade 
användningen är bred och innehåller en rad olika typer av områden 
samt att den inte ska ses som uttömmande.  

8. Beslutet om förvärv av markområdet är av vikt för 
Samfällighetsföreningen då det bl.a. möjliggör en tidigare 
detaljplanering på Brännö vilket får inverkan på den mark som 
Samfällighetsföreningen idag förvaltar. Dessutom är styrelsens 
bedömning att detaljplaneringen leder till en positiv förvaltning och 
förädling av nu förvaltad mark. Vidare bedöms att markområdet kan 
generera sådan avkastning att det inom några års tid betalt sig självt 
och därefter enbart leda till ett positivt ekonomiskt tillskott till 
Samfällighetsföreningen.  

9. Sammantaget bedöms beslutet om förvärv av markområdet ge såväl 
direkt som indirekta avkastningseffekter för Samfällighetsföreningen. 
Markområdesförvärvskostnaden är att betrakta som ytterst begränsad i 
sitt sammanhang och förutses kunna, genom avkastning, ha betalt sig 
självt inom några år. Beslutet är inte oförenligt med 
Samfällighetsföreningens stadgar och detta särskilt med beaktande av 
stadgarnas vida definition utav Samfällighetsföreningens syfte. Några 
begräsningar i fråga om exempelvis förbud att förvärva mark återfinns 
inte i stadgarna och såväl förarbetena till lagstiftningen som 
lagkommentaren ger utrymme för denna typ av markförvärv. 
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10. Avslutningsvis, och som redan tidigare adresserat, förvaltar 
Samfällighetsföreningen ett stort antal samfälligheter och förmåner som 
utgörs av en mängd olika slag. Nu aktuella markförvärv, i jämförelse 
med Samfällighetsföreningens övriga förvaltning och förädling, dess 
avkastningssyfte och markförvärvskostnaden, kan inte leda till att 
Samfällighetsföreningens skulle anses bedriva verksamhet som är 
främmande för det ändamål som Samfällighetsföreningen ska tillgodose. 
Markområdet utgör såväl beloppsmässigt som ytmässigt en ytterst 
marginell del i jämförelse med övriga förvaltningen samtidigt som, vilket 
angivits ovan och tidigare, beslutet om förvärv av markområdet såväl 
inryms i Samfällighetsföreningens syfte som att det ämnar att ge 
avkastning till nu förvaltade samfälligheter. 

11. Med hänvisning till det ovan och tidigare anförda vidhåller 
Samfällighetsföreningen att det i målet aktuella beslutet som fattades 
den 13 mars 2021 varken strider mot lagen om förvaltning av 
samfälligheter eller mot Samfällighetsföreningens stadgar. 

C. SLUTLIG BEVISUPPGIFT 

C.1 Skriftlig bevisning 

12. Samfällighetsföreningens stadgar §§ 2 och 3, aktbilaga 7, åberopas till 
styrkande av att beslut om förvärv av markområdet inryms inom 
Samfällighetsföreningens syfte och inte är att ses som främmande för 
det ändamål som Samfällighetsföreningens ska tillgodose. 

D. ÖVRIGT 

13. Såsom tidigare meddelats, se Samfällighetsföreningens yttrande av den 
28 september 2021, yrkar Samfällighetsföreningen ersättning för sina 
rättegångskostnader. Med anledning därav, på samma sätt som 
käranden, hemställer Samfällighetsföreningen att möjlighet ges att ge in 
ersättningsanspråk i målet vid senare tillfälle. 

__________ 

Som ovan 

 

_____________________ 
Christofer Wilpart 
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