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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2019-09-12 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr F 7977-18 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 601746 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 40   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Kärande 
1. Karin MARIA Baker 
Björnmossegången 86 
135 34 Tyresö 
  
2. KJELL Bernhard Borgström 
Fårtickegången 115 
135 33 Tyresö 
  
3. STEFAN Roland Clevesjö 
Stensötegången 154 
135 35 Tyresö 
  
4. Hans JERKER Ingemar Dahlin 
Stensötegången 98 
135 35 Tyresö 
  
5. Rickard RONNY Eghult 
Pärlröksgången 113 
135 33 Tyresö 
  
6. Märta Ann-Sofi Convallaria Eriksson 
Pärlröksgången 164 
135 33 Tyresö 
  
7. JOHANNA Elin Elisabeth Gerdin Bueno 
Renlavsgången 304 
135 35 Tyresö 
  
8. BJÖRN Ragnar Lindroth 
Musserongången 263 
135 34 Tyresö 
  
9. NILS Göte Lennart Mårtensson 
Lummergången 83 
135 35 Tyresö 
  
10. Alessandro Persini 
Lummergången 53 
135 35 Tyresö 
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Ombud för 1–7 samt 9 och 10: 
Björn Lindroth 
Musserongången 263 
135 34 Tyresö 
  
Svarande 
Anläggningssamfälligheten Krusboda, 812400-3206 
Krusboda torg 16 
135 35 Tyresö 
 
 
SAKEN 
Klander av stämmobeslut 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen upphäver Anläggningssamfälligheten Krusbodas beslut i 

punkten 8 i protokollet från den extra föreningsstämman den 7 november 2018 

 

_____________ 
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BAKGRUND 

Anläggningssamfälligheten Krusboda (ASK) bildades genom anläggningsbeslut den 

2 juli 1970. Den 23 april 1974 ombildades ASK, och den 24 oktober 1974 

registrerades ASK under beteckningen Tyresö Alby ga:4. 

 

Vid en extra stämma som ASK höll den 7 november 2018 behandlades under 

punkten 8 en fråga om hur ASK skulle hantera medlemmars annektering av mark. 

Styrelsens förslag i frågan var att all enskild annektering av utrymme som enligt 

anläggningsbeslutet var upplåtet till ASK skulle motverkas. Vid stämman föredrogs 

ett motförslag i frågan. Det förslaget innebar att styrelsen skulle avsluta pågående 

process beträffande annektering och lämna mindre annekteringar utan åtgärd och i 

fortsättningen endast agera vid större annekteringar. Vid en omröstning om 

förslagen fick motförslaget flest röster och stämman beslutade att anta motförslaget. 

Protokollet från stämman bifogas domen som bilaga 1, och motförslaget bifogas 

domen som bilaga 2. 

 

I detta mål har samtliga styrelseledamöter i ASK klandrat stämmobeslutet i punkten 

8. På grund av det har ASK gett fullmakt till fyra medlemmar i ASK att föra ASK:s 

talan i målet. De som har fått fullmakt är Berit Assarsson, Mikael Harnesk, Britt-Lis 

Widberg och Rickard Adolfsson. 

 

YRKANDEN M.M. 

Kärandena har yrkat att mark- och miljödomstolen upphäver stämmobeslutet i 

punkten 8 från extrastämman den 7 november 2018.  

 

ASK har motsatt sig yrkandet. 

 

Mark- och miljödomstolen har avgjort målet på handlingarna. 

 

PARTERNAS TALAN 

 

Kärandena har utvecklat sin talan i huvudsak enligt följande.  
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Det har varit vanligt förekommande att enskilda fastighetsägare annekterat mark 

som upplåtits till gemensamhetsanläggningen. Som exempel kan nämnas att de 

använt marken som upplagsplats för byggmaterial eller byggavfall, inhägnat den 

med staket eller häck samt i vissa fall bebyggt den med uteplats. På så sätt har de 

enskilda fastighetsägarna gjort marken till sin egen tomtmark. ASK har haft en rutin 

om när och hur man ska ingripa när enskilda fastigheter har gjort annekteringar av 

olika slag. 

 

För det fall ASK skulle lämna vissa annekteringar utan åtgärd men angripa andra 

skulle det vara ett brott mot likhetsprincipen i två hänseenden. Dels skulle det 

missgynna de vars annekteringar som skulle angripas medan andra lämnades 

därhän. Dels skulle det missgynna vissa närboende till de fastighetsägare där 

annektering skulle tolereras, då dessa inte skulle få tillgång till all samfälld mark i 

sitt närområde medan fastighetsägare närboende till annekteringar som angrips 

skulle få tillgång till all samfälld mark i sitt närområde. Vissas intressen skyddas 

således medan andras inte skyddas.  

 

Att ASK skulle vara förhindrad att angripa annekteringar av viss storlek skulle 

innebära att en stor del av den mark som upplåtits till de syften som framgår av 

anläggningsbeslutet, till gagn för samtliga medlemmar i ASK, inte längre skulle 

användas i något av dessa syften. Marken skulle istället användas av enskilda 

fastighetsägare som praktiskt taget gjort den till sin. Gemensamma marken ägs av 

de fastighetsägare som är delägare för varje samfällt område. Eftersom dessa 

områden inte har någon egen representation ges inte fastighetsägarna i respektive 

område möjlighet att godkänna eller inte godkänna att deras mark tas i anspråk av 

enskilda fastighetsägare. Stämmans beslut strider därför mot anläggningsbeslutet. 

 

ASK ansvarar även för trafikmiljön och måste exempelvis ta hänsyn till i vilken 

mån framkomlighet och trafiksäkerhet påverkas. Höga plank och staket kan 

exempelvis hindra sikt. Risken för skönsmässighet i bedömningarna är stor och det 

skulle vara omöjligt att följa likhetsprincipen om vissa annekteringar skulle godtas 
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och andra inte. Det bör speciellt noteras att kärandena inte har som önskemål att 

behöva riva upp staket, uteplatser eller annan mark där detta inte har en negativ 

inverkan på närmiljön. 

 

Vidare finns en ansvarsproblematik i det att styrelseledamöterna personligen 

ansvarar för säkerheten på den samfällda marken. Som exempel kan nämnas att den 

i styrelsen som är markansvariga skulle kunna få ett personligt ansvar för 

halkbekämpningen.  

 

ASK har utvecklat sitt svaromål i huvudsak enligt följande.  

 

ASK bildades initialt genom förrättningar år 1970 med vissa ändringar år 1974. 

Krusboda är ett stort område med 1 361 andelsägare och består av radhus och 

atriumhus samt ett antal lokaler för allmänt ändamål. Anläggningsbeslutet togs 

enligt en tidigare äldre lagstiftning och är jämfört med nuvarande praxis och 

lagstiftning föråldrat och starkt begränsande. När området planerades var tanken att 

det längs vissa fastigheter skulle finnas en smal remsa för plantering av någon form 

av växtlighet på samfälld mark.  

 

Det finns kartor över områdets olika delar där gränser för lekplatser, större 

planteringsytor, de smalare planteringsytorna, de så kallade remsorna, med mera 

markerats. Här sattes sedan kantstenar, som ännu i stort sett finns kvar. De smala 

markremsorna finns huvudsakligen i de fem radhusområdena. De markerade 

gränserna stämmer dock inte helt och hållet med var kantstenar lagts i verkligheten. 

Dåvarande styrelse gav tillstånd till ägarna att själva ombesörja och bekosta inköp 

av jord och något att plantera. Det kan ha hanterats olika i olika delar av området. 

ASK har aldrig har skött dessa små men många ytor, som tillsammans blir en 

ansenlig yta. Det har fastighetsägarna förväntats göra själva. 

 

Vid extrastämman i augusti 2009 togs beslut hur områdets grönytor skulle skötas. 

Det förslag som då antogs hade arbetats fram av en grupp personer, som utsetts för 

ändamålet på en tidigare stämma. Anledningen var att det genom åren funnits 
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många synpunkter, önskemål och klagomål på hur de gemensamma grönytorna 

sköttes. Beslutet innebar att medel avsattes per gång för att användas till skötseln av 

grönytorna. De ytor det handlar om är utspridda mellan husen, vid trappor, längs 

långsidor etc. och består av ytor med gräsmattor, rabatter, buskar och träd, 

lekplatser m.m., som sammanlagt omfattar ganska stora ytor. Avsikten var inte att 

de så kallade remsorna längs ett stort antal radhus skulle inkluderas 

 

Olika styrelser har självfallet genom åren tvingats hantera olika typer av grava 

annekteringar. Men mindre annekteringar som de så kallade remsorna eller andra 

mindre saker på trädgårdssidorna av fastigheterna har i decennier skett utan att 

nuvarande eller tidigare styrelser ingripit. Nuvarande styrelse har på grund av en 

händelse 2016 påbörjat en process där alla annekteringar skulle bort och marken 

återställas till ursprunglig. En majoritet av närvarande andelsägare har på tre 

stämmor motsatt sig styrelsens agerande. Det ses som orimligt att efter så lång tid 

kräva att allting skall återställas till någon ursprunglig variant, särskilt de så kallade 

remsorna.  

 

ASK:s styrelse eller en stämma kan inte godkänna olika typer av annekteringar. Det 

skulle strida mot anläggningsbeslutet. Men vad stämman beslutade var inte att 

någonting skulle godkännas, utan att styrelsen helt enkelt lämnar mindre 

annekteringar, som vid de så kallade markremsorna, utan åtgärd. Det är en väsentlig 

skillnad. Det är inte olagligt att avstå från åtgärder och ingripanden, och att avstå är 

det enda rimliga mot bakgrund av hur det varit i flera decennier. 

 

Avslutningsvis vill de referera till yttrande från den av ASK anlitade advokatbyrån 

om rättsfall där en inskränkning i gemensamhetsanläggningen tolererats, där det 

övergripande syftet med gemensamhetsanläggningen inte har rubbats genom 

åtgärden och att intrånget således saknar betydelse. Stämmans klandrade beslut bör 

tolkas så att de många mindre annekteringar som skett i Krusboda saknar betydelse 

i sammanhanget och därför lämnas utan åtgärd. 
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DOMSKÄL 

 

ASK bildades enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar (1966:700), LGA. 

Enligt 17 § i lag (1973:1151) om införande av lagen (1973:1150) om förvaltning av 

samfälligheter (SFL) ska bestämmelserna i 1 § andra stycket, 5 §, 7 § första stycket 

tredje punkten och tredje stycket 8, 22-34 och 43 §§ samt 44 § andra stycket LGA 

fortfarande tillämpas i fråga om sådan samfällighet enligt nämnda lag som kan för-

värva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. ASK är en sådan samfällighet.  

 

Enligt 19 § i samma lag kan en anläggningssamfällighet ombildas till 

samfällighetsförening. Av samfällighetsregistret framgår att ASK inte har gjort 

någon sådan ombildning. ASK är således fortfarande en sådan samfällighet som 

nämnda bestämmelser i LGA ska tillämpas på. Enligt 31 § LGA får styrelseledamot 

eller fastighetsägare som anser att ett beslut som fattas på samfällighetsstämma inte 

tillkommit i behörig ordning eller annars strider mot lag eller mot 

anläggningsbeslutet föra talan mot beslutet vid domstol. 

 

Frågan i målet är om stämmans beslut att anta motförslaget i punkten 8 vid 

extrastämman den 8 november 2018 strider mot anläggningsbeslutet eller mot lag. 

 

I anläggningsbeslutet den 23 april 1974 anges i punkten 1 att ASK:s syfte är att an-

lägga, utöva tillsyn över, sköta, reparera, underhålla och driva de gemensamma an-

läggningar som räknas upp i beslutet, däribland gemensamma vägar, förbindelse-

leder, planteringar, och lekplatser med tillbehör samt övrig gemensam 

kvartersmark. I punkten 3 i beslutet anges vilka markområden som upplåtits till 

ASK för gemensamhetsanläggningen. 

 

Det är ostridigt att vissa områden som är upplåtna till ASK enligt 

anläggningsbeslutet har tagits i anspråk av angränsande fastighetsägare genom bl.a. 

enskilda planteringar, häckar och altaner. 
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Motförslaget som antogs vid extrastämman går ut på att ASK inte ska agera mot 

vissa medlemmar i gemensamhetsanläggningen som rent faktiskt genom vissa 

åtgärder har lagt beslag på (annekterat) viss mark som enligt anläggningsbeslutet är 

upplåten till ASK för de gemensamma syften som anges i beslutet. Beslutet innebär 

i praktiken att ASK till dessa medlemmar vederlagsfritt och på obestämd tid upplåtit 

mark som enligt anläggningsbeslutet ska användas gemensamt för alla föreningens 

medlemmar. Att besluta att ASK inte ska agera mot annekteringar av sådan mark 

förhindrar ASK att förvalta upplåtet utrymme i enlighet med anläggningsbeslutet, 

och att kunna fatta sådana beslut kan inte anses sakna betydelse för ASK:s 

förvaltning av föreningen. Beslutet i punkten 8 från den extra stämman den 7 

november 2018 strider därmed mot anläggningsbeslutet och ska därför upphävas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (MMD-01) 

Överklagande senast den 3 oktober 2019 

 

 

Patrick Baerselman  Göran Carlsson 

_____________ 

Chefsrådmannen Patrick Baerselman och tekniska rådet Göran Carlsson har deltagit 

i avgörandet. 
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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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