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Ang frågan om rätt att hålla bryggor inom Margretelunds
Villaägareförenings område i österåkers kommun

1. BAKGRI,'ND

Mot bakgrund av att tvist föreligger om uppförda bryggor
inom Margretelunds Villaägareförening u.p.a. :S, nedan kallad
"Föreningen", område inom Österåkers kommun och de rättig-
heter som kan föreligga kring detta, har fråga uppkommit om

vilken rätt som kan föreligga för berörda fastigheter i
förhåIlande till föreningen. Detta mot bakgrund av att det
i ett flertal kontrakt L928 har angivits att respektive köpare

ägde rätt att "nedanför tomten anIägga båtbrygga'.

De fastighetsägare, som således 1ång tid tillbaka uppfört
bryggor på föreningens vattenområde, har därför önskat få
belyst vilken eventuell rätt som kan föreligga, servitutsrätt
eIler nyttjanderätt, för dessa att vidmakthålIa och eventuellt
även anlägga nya bryggor på aktuelLa platser, trots att
bryggorna ligger inom föreningens vattenområde och på

föreningens mark.

I syfte att närmare belysa vj-l-ken rätt som kan föreligga
har upprättats följande promemoria p g a redovisade handlingar

och anförda omständigheter. viss reservation görs med

motiveringen att omständigheter som inte är kända kan påverka

bedömningen.

2 GAVOBREVET 1933

Föreningen erhöI1 genom gåvobrev 1933 del av vissa strand-
områden inom Margretelunds tomtområde, vilka avskiljts genom
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avstyckningsförrättning 1932. Området avsåg b1 a allmänna
områden med tillhörande vatten och flske och med där anlagda
vägar och på aIl-männa platser anlagda brunnar och båtbryggor.

I gåvobrevet föreskrevs som villkor bl a (jfr S 6) att även
framtj-da nya tomtägare inom området skuIle komma i åtn5utande
av aIla rättigheter innefattande användande av vägar, allmänna
platser, anläggningar.

Vidare angavs gåvobrevet att servitut fanns beträffande vägen
från Margretelunds Slott tilI ångbåtsbryggan (jfr S 11) samt

för avstyckningar från Margretelunds tomtområde. Nämnda

servitut skulle beaktas. I övrigt redovisades inga särskilda
servitut.

nÄTTgx ATT ANLÄGGA BRYGGOR ENLIGT KöPEKONTRAKTEN 1928
(AVSTYCKNING 1929)

Enligt förevisade kontrakt för ett antal fastigheter har i
dessa inskrivits rätt att nedanför tomterna anIägga båtbryggor
m m. Detta har särskilt inskrivits i de köpekontrakt som

upprättades L928 mel1an familjen Åkerhielm och de som då köpte
fastigheterna. I vissa faII är tillskrivet att sådan rätt ej
medgives annan person på aktuell strandremsa. Aktuella fastig-
heter kom senare att avstyckas och bildade senare särskilda
fastigheter. Avstyckningarna finns redovisade i protokoll
från avstyckningsförrättning den 15 maj l-929.

Av protokollet framgår att familjen Äkerhielm ansökte om

avstyckning av 27 mindre tomtplatser inom det aktuella området.

Aktuella tomter var dels tomter med gräns mot vattenområde
(Trälhavet och Sätterfjärden), dels tomter utan gräns mot

vatten och där strandområdet således Iåg kvar hos stamfastig-
heten.

Beträffande de tomter. som hade gräns mot vattenområdet, före-
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skrevs särskilt att tiII dessa skulle höra vattenområdet
utanför stranden ävensom fisket inom samma område (Jfr lotterna
Aä, Ab, Ad, Ao, Af, Eä, Eb och Ec). I övrigt skulle vatten-
område och fisket behållas av stamfastigheten. I förrätt-
ningsprotokollet angavs inte i övrigt något om eventuella
rättlgheter såsom servitut eller nyttjanderätter.

4 SERVITUTSAVTAL

Förenlngen har upprättat servitutsavtal och därvid upplåtit
servltutsrätt i stamfastigheten ti11 förmån för från denna av-

söndrade eller avstyckade fastigheter. Servitutsavtalet
inskrevs hos inskrivningsdomaren den 14 december l-966. Aktuell-t
servitutsavtal innefattar rätt att utnyttja förenj-ngens
badplatser på stamfastigheten. Vidare föreskrivs rätt att
taga gångväg över stamfastigheten och även att fiska på

vattenområdet mot stadgad avgift.

I aktuellt servitutsavtal fj-nns slutligen föreskrivet rätt
tilI en båtplats per medlemsfastighet enligt av föreningen på

stamfastigheten anvisade platser å fast brygga, pontonbrygga

eller annan anordning rnot erläggande av år1ig avgift mot-

svaranöe föreningens självkostnad för hålIande av båtplatserna.

I övrigt har enligt uppgift inte upprättats några skriftliga
handlingar som berör stamfastigheten samt avstyckade fastig-
heter och som reglerar rätt att anl-ägga och vidmakthålla
bryggor på föreningens område.

Frågan blir därför vad som gäller allmänt om rätten att anlägga

och vj.dmakthåIla bryggor. Följande omständighet kan då anföras.

5. nÄrrsx ATT ANIÄGGA ocH nÅr,r,a EBYGGoR

Frågan blir vilken rättsfigur som skulle kunna anses föreligga
om rätten att anlägga och för framtiden vidmakthålIa och
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såIedes även bygga nya bryggor på plats där tidigare bryggor
funnits. Denna rätt måste kunna hänföras titl någon juridisk
flgur. Det är fråga om någon av rättsflgurerna äganderätt,
servitut el1er nyttjanderätt.

5. l- Äganierätt

Äganderätt kan förvärvas genom hävd, 2}-är!g, i vissa fall
10-årlg hävd och urminnes hävd. En av förutsättningarna för
denna hävd är att den som påstår sig ha äganderätt har lagfart
på den fasta egendomen. Det förutsätter så1edes att den som 

Ianlagt bryggan även har lagfart på den mark där bryggan finns.f
Eftersom det inte är frågan om sådant förhå1lande föreligger i
inte sådan hävd. Frågan om urminnes hävd föreligger inte då

denna förutsätter två s k mansåldrar utgörande tillsammans
ca 90 år.

5.2 Servitut

Servitut kan bildas genom urminnes hävd - men dock inte genom

20- eller J-O-årig hävd - eftersom förutsättning härför är
lagfart. Som angivits ovan kan fråga inte vara om urmj-nnes-
hävd - eftersom det påstådda servitutet j.nte kan ha utövats
under tillräckligt lång tid (ca 90 år). Det är här fråga om

blott ca 60 år.

5.3 Nyttjanderätt

Nyttjanderätt stiftas huvudsakligen genom avta1. Den kan
inte uppkomma genom hävd. För att nyttjanderätt skulle anses
förellgga förutsättes således att ett nyttJanderättsavtal
har upprättats utvisande själva nyttjanderättens innehåI1
och vilken nyttJanderätt som förellgger.

En särskild fråga är då om något avtalsförhållande skull-e ha

uppstått eller föreligga mellan föreningen/ägare tiIl stam-



fastigheten och avstyckade tomter.

Frågan är också om villkoren i de upprättade köpekontrakten
L929 skulle kunna anses vara nyttJanderättsavtal. Enllgt min
uppfattning är detta j-nte fallet - eftersom avtal-en lnte är
tldsanknytna. Det anges bara en rätt att L929 anlägga en
brygga utan närmare innehåll.

Kontrakten ger inte stöd för att det uppkommit en nyttjanderätt
att anlägga och bibehåtla bryggor på aktuell plats för aIl
framtid. För övrigt är avtal om nyttjanderätten inte bindande
för längre tld än 5O år (jfr 7 kap 5 S 1 stycket första
meningen JB). Avtalen är således - även om nyttjanderätt
kulle ha anses uppkommit - för gamla. Vad som avhandlats i
kontrakten skulle således inte vara bindande för nya ägare
tiIl stamfastighet och inte heller innebära rätt för köparna

eller senare förvärvare - att för all framtid anlägga bryggor
på föreningens mark. Nyttjanderätten anses generellt vara
personanknuten - inte knuten tiII ägare av en viss fastighet.
Den kan heLler inte överlåtas hur som helst.

För den händelse nyttjanderätt skulle kunna anses ha uppstått
trots vad som angivits ovan - skulle det kunna vara om en

typ av lägenhetsarrende (jfr 8 kap L S 2 stycket JB). Arrende
förutsätter dock att vederlag utgår. Eftersom detta inte har
skett - några avgifter har inte erlagts sedan L929 - kan det
inte heller vara fråga om sådant. I vart faII inte då avtal
lnte visats föreIigga.

Slutligen skulle ändock möjIlgen en nyttjanderätt kunna ha

uppstått - efterutgångenav 50-års gränsen - pg a sk
konkludent handlande t ex passivitet hos föreningen.
Nyttjanderätt skuIle då ha uppkommit mellan föreningen och
de som anlagt bryggor på 3O-talet. Det skulle kunna vara en

s k gratis nyttjanderätt. För detta finns inte några
lagregler. Nyttjanderättshavarna har därför inte andra rättig-
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heter än vad som skuIle vara utfästa 1 avtal. Eftersom sådana
inte vlsats föreligga talar dock redovisade omständigheter
för att fråga inte är om en nyttJanderätt heller. För övrigt
skulle föreningen därvid vara oförhindrad att I vart falI
säga upp den nyttJanderätten som skulle föreligga.

Sammanfattningsvis ger företagen utredning och redovisade
handlingar och omstånöigheter stöd för slutsatsen att det
varken är fråga om äganderätt, servitutsrätt eller nyttJande-
rätt.

Det är därför att rekommendera att fastighetsägarna och
föreningen nu träffar avtal för att stadfästa den rätt som

skall gälla varvid närmare skalI preciseras rättighetens
innehål.l bl a såvitt avser omfattning, placering av bryggor,
avgifter samt i övrigt vilka villkor som skall gälla för
utövandet av rättj-gheten bI a disposition och inskränkning
för övriga fastighetsägare inom området. Hänsyn bör därvid
tas tiLl frågan om enbart nyttjande för enskilt bruk (behovet),
maximering av antalet båtar. Även frågan om skötselansvar
samt vad som skall gäIIa vid renovering.

Bilagt redovisas två olika försIag tilt avtal som är aktuella
dels ett servitutsavtal, dels ett nyttjanderättsavtal.

FöRSLAG TILL AVTAL

6. L Servitutsavtal

För den händelse servitutsavtaL skall upprättas, skall detta
upprättas genom skriftligt avtal mellan ägaren tiII stamfastig-
heten och respektive fastighetsägare som uppfört brygga. Det

är därvid nödvändigt att man till varje respektive avtal har
kartbilaga med angivande av bryggans placering inom föreningens
strandområde. För servitut gäl1er de rekvisit som finns i
JB kap 14 om servitut samt allmänna reglerna i 7 kap JB.
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För nyttjanderätt gä11er normalt maximitid av 50 resp 25 år
från den dag avtalet sl-öts (jfr JB 7:5). För servitut finns
inga liknande lagregler med maximiti.der - tvärtom ger JB 726

klart besked om att sådana upplåtelser får ske "utan begräns-
ning till tiden". Motiveringen är att upplåtelsen ska1l göras
utan tldsgräns och således vara fastighetsanknutet melIan
den härskande och tjänande fastigheten.

För servltut flnns vidare uppstäIlt vissa servitutsrekvlslt
för att det skatl vara om ett s k servitut. Endast då dessa

villkor är uppfyllda betraktas upplåtelsen som servitut och
gäller utan tidsgräns.

I JB är fastslaget att byggnader (jfr här bryggorna) utanför
fastighetens gräns är tillbehör tiII den härskande fastigheten
- om de ägs av fastighetens ägare. Av servitutet fölier att
det bestäms av härskande fastighetens behov. Vidare finns
bestämmelser om att ändra eller upphäva existerande servitut
genom särskilt förfarande (jfr fastighetsbildningslagen 7:4,
7:5. Tanken med detta är att utvecklingen kan ändras och

detta bör medföra att den tjänande fastigheten blir fri från
servitutet då ett t ex område skall användas på nytt sätt
- det får ses mot bakgrund av att trots aIlt utgångspunkten
är att servitutet trots aIlt normalt gäller utan tidsgräns-

Frågan är då vilka
servitut. I JB L4:5

formkrav som gä1Ier för upplåtelse av

Iåtelsen skall göras
föreskrivs skriftlig form och att upp-
av den tjänande fastighetsägaren.

Den tJänande fastigheten skall i den aktuella handlingen ange

"Ändamålet med upplåtelsen". Aktuellt område skall preciseras
genom kartbilaga. Vissa specifika krav bör ställas såvitt avser
grundförutsättningarna för anläggningen. I lagtexten finns
uttalat förbud mot klausuler om positiva prestatj-oner. Det får
således lnte föreskrivas annat än att fullgöra underhåII av



aktuell brygga som avses med servitutet.

Den härskande fastighetens behov att utnyttja fastighetens
område för bryggan bör anges (antalet båtar och nyttjande
för enskilt bruk).

Det finns skäI att - i samband med att servitutsavtal
diskuteras - behandla frågan om vederlag mellan fastighets-
ägarna och föreningen. Detta med hänvisning titl att avtals-
servitut, enligt vad som redovisats ovan, gör att fastighets-
ågarna får en rättighet utan tidsbegränsning och härefter en

betydligt starkare ställning rättsligt än vad som kan anses
gäIIa idag - utan skriftligt avtaI. Diskussioner bör såIedes
tagas upp mellan föreningen och berörda fastighetsägare om

vederlagets storlek. Det kan vara fråga om ett engångsvederlag
eller - särskilt om vederlaget skall- utgå årsvis - med index-
reglering.

I l-4 kap JB finns bestämmelser om skyldighet för härskande
fastighetens ägare att vid upphörande av servitutet återställa
marken i tjän1igt skick och även skyldighet att föra bort
anläggningen - vid äventyr att den annars tillfaller tjänande
fastighetsägare utan Iösen. Servitut bör inskrivas.

6.2 Nyttjanderättsavtal

För den händelse föreningen och tomtägarna - efter vidare
förhandlingar finner att servitut inte är en lämplig upp-

låtelseform, bl a med hänvlsning til1 vederlag och den obe-
gränsade tiden för nyttjanderättsupplåtelsen, finns det
anledning att överväga om den svagare formen nyttjanderätts-
avtal i stället skal-l upprättas. Avta1 skulle upprättas mellan

föreningen direkt med nuvarande ägare tilI aktuella medlems-

fastigheter. Det skal1 upphöra i samband med överlåteIse av

fastigheten. Nyttjanderätten är personanknuten - och får
heller inte överlåtas utan medgivande av föreni-ngen.
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För nyttjanderätten bör diskuteras en årlig avgift. Rättigheten
skall preciseras bl a placeringen av brygga med särskild kart-
bilaga och vad som skall gälla för villkor för nyttjandet
(krav på storlek, antalet båtar m m). Nyttjanderätten bör
även tidsbegränsas (jfr maximal tidsgräns om 50 år).

I avtalen bör också föreskrivas vad som skall gälla angående
borttagande av bryggan vi-d upphörande av avtalet t ex om

bryggan då skall tillfalla föreningen utan lösen.

Det finns vidare skäl att ange föreskrifter för nyttjandet
så att nyttjanderätten inte inskränker övriga medlemsfastig-
heters rätt ti11 nyttjandet av strandområdet enligt vad som

förutsatts vid tidigare avstyckningar (jfr ovan).
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Förs1ag till servitutsavtal
Förslag tilI nyttJanderättsavtal


