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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2022-10-06 
meddelad i 
Vänersborg 

Mål nr F 2791-21 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 582445 
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/ 

 

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 
 
_____________ 
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DOMSLUT 

1. Mark- och miljödomstolen upphäver del av beslutet under punkten 10 i 

stämmoprotokoll från föreningsstämma i Brännö bys samfällighetsförening den 

13 mars 2021, såvitt avser beslut om inköp av en markyta utanför den blivande 

affären för att införlivas i Brännö s:7.  

 

2. Mark- och miljödomstolens beslut den 6 oktober 2021 om inhibition ska inte 

längre gälla. 

 

3. Brännö bys samfällighetsförening ska ersätta Hans Bränning för hans 

rättegångskostnader med 86 675 kr, varav 83 875 kr avser ombudsarvode, jämte 

ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna 

dom till dess betalning sker. 

 
 

_____________ 
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BAKGRUND M.M. 

Brännö bys samfällighetsförening har vid föreningsstämma den 13 mars 2021 bl.a. 

beslutat om köp av visst markområde från Göteborgs kommun, se under punkten 10 

i bifogat stämmoprotokoll – bilaga 1.  

 

Mark- och miljödomstolen har på yrkande av Hans Bränning i beslut den 6 oktober 

2021 förordnat om inhibition, så att beslut fattat vid föreningsstämman i Brännö bys 

samfällighetsförening den 13 mars 2021 avseende köp av mark från Göteborgs 

kommun tills vidare inte fått verkställas. 

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

Hans Bränning har som han slutligt bestämt sin talan yrkat att mark- och 

miljödomstolen ska upphäva beslut om köp av mark fattat vid den ordinarie 

föreningsstämman den 13 mars 2021, i den del som framgår av domslutet ovan.  

 

Brännö bys samfällighetsförening har bestritt Hans Bränning yrkande. 

 

Parterna har begärt ersättning för rättegångskostnader. 

 

GRUNDER M.M. 

Hans Bränning har i huvudsak anfört följande.  

 

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. 

 

Beslutet om köp av mark strider mot Samfällighetsföreningens stadgar och mot 

lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Samfällighetsföreningens syfte 
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enligt dess stadgar är att förvalta mark som ingår i specifikt utpekade 

samfälligheter. Något utrymme att utvidga området som Samfällighetsföreningen 

ska förvalta medges inte. Att en samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den 

samfällighet för vilken den bildats anges även i 18 § lagen (1973:1150) om 

förvaltning av samfälligheter. Det strider således både mot Samfällighetens stadgar 

och mot lag att genom beslut om köp av mark vid föreningsstämma utvidga det 

område som Samfällighetsföreningen ska förvalta. Marken som förvärvet avser 

utgör allmän platsmark, som är ämnad att användas som mötesplats/torg. Varken 

mötesplatser, torg eller liknande omnämns i föreningens stadgar som exempel på 

mark som föreningen förvaltar. Inte någon av de samfälligheter som ska förvaltas 

av föreningen består av mark för sådant ändamål. Samfälligheten kan nyttjas 

ändamålsenligt utan förvärv av den i målet aktuella marken. Beslutet att förvärva 

marken strider därför mot samfällighetsföreningens stadgar samt mot lag. 

 

Brännö bys samfällighetsförening (Föreningen) har i huvudsak anfört följande. 

 

Av 53 § lag om förvaltning av samfälligheter följer att om styrelseledamot eller 

sådan medlem eller innehavare av rättighet i delägarfastighet vars rätt beröres anser 

att beslut som fattats på föreningsstämma ej tillkommit i behörig ordning eller att 

det strider mot den lagen eller annan författning eller mot stadgarna, får denne 

klandra beslutet genom att väcka talan mot föreningen hos mark- och 

miljödomstolen. Talan ska, enligt bestämmelsens andra stycke, väckas inom fyra 

veckor från beslutets dag vid påföljd att beslutet annars är gällande. 

Fyra veckor från beslutets dag inträffade den 10 april 2021. Någon talan mot 

beslutet hade då inte väckts, varför beslutet blivit gällande. 

 

Samfällighetsföreningens stadgar innehåller inte någon reglering som inskränker 

möjligheterna fatta beslut om köp av mark. Samfällighetsföreningens syfte är att, 

genom förvaltning och förädling, ge avkastning. Beslutet som fattades den 13 mars 

2021 om att förvärva ett mindre markområde utgör ett led i 

Samfällighetsföreningens förvaltning och förädling av Samfällighetsföreningens 

samfälligheter och rättigheter. Detta genom att fullgörande av beslutet ska kunna ge 
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avkastning samt stärka samfälligheternas attraktionskraft. Beslutet avser ett mindre 

markområde till ett för Samfällighetsföreningen ringa förvärvspris samtidigt som 

genomförande av beslutet bedöms i större grad gagna förvaltningen och förädlingen 

av samfälligheterna enligt ovan. Beslutet om förvärv av markområdet är av vikt för 

Samfällighetsföreningen då det bl.a. möjliggör en tidigare detaljplanering på 

Brännö, vilket är inverkan på den mark som Samfällighetsföreningen idag förvaltar. 

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. Nu aktuellt markförvärv, i jämförelse med 

Samfällighetsföreningens övriga förvaltning och förädling, dess avkastningssyfte 

och markförvärvskostnaden, kan inte leda till att Samfällighetsföreningen skulle 

anses bedriva verksamhet som är främmande för det ändamål som 

Samfällighetsföreningen ska tillgodose.  

 

BEVISNING 

Parterna har åberopat skriftlig bevisning, som utgörs av handlingar vars innehåll i 

sig framstår som ostridigt. 

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har, med stöd av 42 kap. 18 § första stycket 5 

rättegångsbalken avgjort målet utan huvudförhandling.  

 

Enligt 53 § andra stycket lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 

(samfällighetslagen) gäller en frist om fyra veckor från beslutet för klandertalan, om 

den grundas på att ett stämmobeslutet ej tillkommit i behörig ordning eller att det 

annars kränker endast medlems eller rättighetshavares rätt. Någon frist föreskrivs 

dock inte för en sådan talan som nu är aktuell, som grundas på att det klandrade 

beslutet strider mot stadgar och lag. Hans Bränning har därmed inte försummat 

någon klanderfrist. 
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Domstolen har därefter att ta ställning till om stämmans beslut den 13 mars 2021 

strider mot föreningens stadgar eller mot lagen om förvaltning av samfälligheter, 

genom beslutet avseende köp av mark.  

 

Domstolen prövar först om beslutet är förenligt med bestämmelsen i 18 § 

samfällighetslagen. 

 

Enligt 18 § samfällighetslagen är en samfällighetsförenings ändamål är att förvalta 

den samfällighet för vilken den bildats. Vidare stadgas att samfällighetsförening 

inte får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som 

samfälligheten ska tillgodose. 

 

Prövningen om beslutat markförvärv är förenligt med 18 § lagen om förvaltning av 

samfälligheter ska utgå från samfällighetens ändamål, varvid ändamålet för Brännö 

s:7 är väg. Avgörande för bedömningen om en åtgärd ska anses falla inom en 

samfällighetsförenings befogenhet är om åtgärden i det särskilda fallet är förenlig 

med det ändamål som samfälligheten ska tillgodose (se prop. 1973:160 sid 416). 

 

Aktuellt markområde enligt beslutet ska förvärvas från Göteborgs kommun 

omfattar cirka 260 kvm, varav 145 kvm utgör torgyta och 115 kvm utgör gång-

/cykelväg enligt gällande detaljplan. Frågan är om förvärv och förvaltning av dessa 

områden, med det i detaljplanen avsedda användningssättet, kan anses rymmas 

inom det vägändamål för vilket Brännö s:7 inrättats. 

 

Enligt domstolens mening kan gång och cykelväg i och för sig anses ingå i 

ändamålet väg.  

 

Torg såsom allmän plats kan dock enligt domstolens mening inte anses inrymmas i 

ändamålet väg. Förvärv av område avsett för torg, och efterföljande förvaltning av 

området, får därför ses som en verksamhet som är främmande för ändamålet med 

samfälligheten Brännö s:7. Förvärv och förvaltning av området avsett för torg är 

därmed en verksamhet som samfällighetsföreningen inte får driva. Det kan inte 
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heller anses att ändamålet torg skulle inrymmas i vägändamålet som en följd av 

samhällsutvecklingen. 

 

Beslutet om förvärv, vad gäller 145 kvadratmeter mark avseende allmän plats torg, 

är således verksamhetsfrämmande för Brännö Bys samfällighetsförening, i 

förhållande till ändamålet hos den samfällighet som föreningen har att förvalta.  

 

Enligt domstolens mening kan beslutet om förvärv av ett markområde avsatt för 

gång-/cykelväg och torg endast ses som en enhet. Även att det endast är förvärvet 

av markområdet avsatt för allmän plats - torg som i sig kan anses 

verksamhetfrämmande får det följden att beslutet i dess helhet strider mot 18 § 

samfällighetslagen. Beslutet ska därmed upphävas i dess helhet. 

 

Det saknar betydelse för bedömningen ovan huruvida det klandrade beslutet 

dessutom strider mot föreningens stadgar eller ej, vilken fråga domstolen därmed 

inte prövar. 

 

Sammanfattningsvis ska beslutet, punkt 10 den 13 mars 2021 vid ordinarie 

årsstämma, upphävas i den del som avser köp av en markyta utanför den blivande 

affären för att införlivas i Brännö s:7 (som enligt mötesprotokollet angetts omfatta 

145 kvadratmeter, men som senare under målets handläggning angetts rätteligen 

vara 260 kvadratmeter).  

 

Rättegångskostnader 

Brännö bys samfällighetsförening ska som tappande part ersätta motpartens 

rättegångskostnader. Hans Bränning har därvid begärt ersättning med totalt 86 675 

kr, varav 83 875 kr avser ombudsarvode och 2 800 kr avser ansökningsavgift. 

Brännö bys samfällighetsförening har inte angett någon inställning till yrkat belopp. 

Domstolen anser begärd ersättning skälig, och Brännö bys samfällighetsförening 

ska förpliktas ersätta denna. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-01) 

Överklagande senast den 27 oktober 2022 

 

 

Kristian Andersson   Göran Carlsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Kristian Andersson, ordförande, 

och tekniska rådet Göran Carlsson.  
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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