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060108 
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2020-01-16 
Stockholm 
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Dok.Id 1487393 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
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08-561 675 50  
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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-12-10 i mål nr 
F 2214-18, se bilaga A 

PARTER 

Klagande 
Fritzes väg samfällighetsförening

Ombud: Advokat H.W. 

Motpart 
1. A-M.H.

2. J.H.

Ombud för 1 och 2: Jurist L.J. 

SAKEN 
Klander av samfällighetsförenings stämmobeslut 

___________________ 

Mark- och miljööverdomstolens domslut, se nästa sida 
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MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

1. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom punkten 2 lämnar Mark- och

miljööverdomstolen A-M.H.s och J.H.s klandertalan utan bifall.

2. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom punkten 3 befriar Mark- och

miljööverdomstolen Fritzes väg samfällighetsförening från skyldigheten att ersätta

A-M.H. och J.H. för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen och förpliktar

A-M.H. och J.H. att solidariskt ersätta Fritzes väg samfällighetsförening för

rättegångskostnader där med 46 875 kr samt ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen

från dagen för mark- och miljödomstolens dom tills betalning sker.

3. A-M.H. och J.H. ska solidariskt ersätta Fritzes väg samfällighetsförening för

rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen med 35 938 kr samt ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för Mark- och miljööverdomstolens dom

tills betalning sker.

___________________ 
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Fritzes väg samfällighetsförening har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska 

upphäva mark- och miljödomstolens dom och ogilla klandertalan samt tillerkänna den 

ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen. 

A-M.H. och J.H. (H.s) har motsatt sig att mark- och miljödomstolens dom ändras.  

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen. 

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Föreningen har anfört detsamma som i mark- och miljödomstolen med i huvudsak 

följande tillägg:  

Styrelsesuppleanten är angiven i förvaltningsberättelsen endast för att redovisa vilka 

som är valda att ingå i styrelsen. Suppleanten har inte varit inblandad i några beslut 

som fattats under året och har inte deltagit i några möten. En förvaltningsberättelse 

utgör inget beslut.  

Frånvaron av en reaktion på föreningsstämman avseende ett fullmaktsförhållande gör 

inte att en i egentlig mening icke i behörig ordning representerad fastighet blir behörig. 

Detsamma gäller vid beräkning av röster i samband med klander för att fastställa ett 

egentligt rösteutfall. Särskilt då fråga är om ett så viktigt beslut som fråga om 

ansvarsfrihet.  

H.s har anfört detsamma som i mark- och miljödomstolen med i huvudsak följande 

tillägg: 

Det går inte att läka den brist som styrelseledamöternas agerande, genom att rösta för 

sin egen ansvarsfrihet, har medfört.  
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Eftersom var och en av bolagsmännen företräder ett handelsbolag var den tredje 

ägaren till XX, Handelsbolaget tvåröster, närvarande vid stämman genom 

J.H.. Med fullmakten från A-M.H. representerade han båda fastigheterna. Stämman 

har därför handlat rätt vid bedömningen av fullmakten.  

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

Mark- och miljööverdomstolen gör samma bedömning som mark- och miljödomstolen 

avseende rätten för föreningens ombud att företräda föreningen i processen.  

Parterna är överens om att styrelseledamöterna inte har kunnat rösta för sin egen 

ansvarsfrihet. Föreningens inställning är att ledamöternas röster därför ska räknas bort 

och att resultatet av övriga röster ska läggas till grund för beslutets innebörd. H.s 

inställning är att styrelseledamöternas jäv ska leda till att hela beslutet om 

ansvarsfrihet ska upphävas. Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att 

styrelseledamöternas jäv i sig inte innebär att stämmobeslutet är ogiltigt. (Se Mark- 

och miljööverdomstolens dom i mål nr M 2429-12.) 

Frågan om jäv för en styrelsesuppleant  

Styrelsesuppleanter har i praxis ansetts jäviga att delta i beslut om ansvarsfrihet om det 

är klarlagt att de faktiskt har deltagit i styrelsearbetet under verksamhetsåret. 

Suppleanter som har skrivit under en förvaltningsberättelse utan att reservera sig har 

ansetts ha tjänstgjort under verksamhetsåret och därmed haft ett väsentligt intresse i 

frågan om beviljande av ansvarsfrihet varför de ansetts jäviga. (Se Mark- och 

miljööverdomstolens dom i mål nr M 2429-12.) 

Det åligger H.s att styrka sitt påstående att styrelsesuppleanten S-G. B. har varit 

jävig. 

Till stöd för detta har H.s åberopat att S-G.B.s namn är redovisat i 

förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret. Namnet är tillsammans med de ordinarie 

styrelseledamöterna angivet längst ner på sista sidan.  
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Mark- och miljööverdomstolen kan konstatera att förvaltningsberättelsen inte 

innehåller någon underskrift av S-G.B.. Det faktum att namnet har redovisats i 

förvaltningsberättelsen är i sig inte tillräckligt för att styrka att han faktiskt har 

deltagit i styrelsearbetet under verksamhetsåret. Vad som i övrigt har förekommit i 

målet leder inte till någon annan bedömning. Han kan alltså inte anses ha varit jävig 

och hans röst ska därför räknas. 

Frågan om fastigheten XX var behörigen företrädd  

A-M.H. och J.H. äger gemensamt Handelsbolaget tvåröster.  

Enligt huvudregeln företräder var och en av bolagsmännen handelsbolaget, om inte 

något annat har avtalats, se 2 kap. 17 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla 

bolag. Det har inte påståtts att bolagsmännen har avtalat något annat. 

J.H. har alltså varit behörig att företräda handelsbolaget vid stämman och fastigheten 

XX har därmed varit behörigen företrädd. Den röst mot ansvarsfrihet som lämnats 

för fastigheten ska därför räknas.  

Sammanfattande bedömning  

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det är möjligt att utröna vad beslutet 

hade blivit om styrelseledamöterna hade avstått från att rösta, dvs. att det vid stämman 

lagts tre giltiga röster för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet och två röster mot. Beslutet 

i punkt 10 i protokollet från stämman om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet är alltså 

riktigt. Skäl för att ändra stämmobeslutet föreligger därför inte. I stället ska mark- och 

miljödomstolens dom upphävas och klandertalan lämnas utan bifall.  

Rättegångskostnader  

Enligt huvudregeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken ska den förlorande parten ersätta 

motparten för dennes rättegångskostnader i denna typ av mål. H.s är förlorande part 

och ska därför ersätta föreningen för dess rättegångskostnader både i mark- och 

miljödomstolen och i Mark- och miljööverdomstolen. Den yrkade ersättningen är 

skälig.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast den 2020-02-13 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Fredrik Ludwigs, Mikael Hagelroth och Lars 

Olsson, referent, samt tekniska rådet Börje Nordström.  

Föredragande har varit Malin Blohm. 
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2018-12-10 

meddelad i 

Vänersborg 

Mål nr F 2214-18 

Dok.Id 417092 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1070 

462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 0521-27 02 00 0521-27 02 80 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

www.vanersborgstingsratt.domstol.se 

PARTER 

Kärande 
1. A-M.H.
 

2. J.H.
 

Svarande 

Fritzes Väg Samfällighetsförening 

Ombud: Advokat H.W. 

SAKEN 

Klander av samfällighetsförenings stämmobeslut 

_____________ 

DOMSLUT 

1. Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om editionsföreläggande.

2. Mark- och miljödomstolen upphäver det vid Fritzes Väg Samfällighetsförenings

ordinarie föreningsstämma den 20 maj 2018 fattade beslutet att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet (punkten 10 i stämmoprotokollet). 

3. Fritzes Väg Samfällighetsförening ska ersätta A-M.H. och

J.H. för rättegångskostnader med 4 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen

(1975:635) från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

_____________ 

Bilaga A
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BAKGRUND 

Fritzes Väg Samfällighetsförening (föreningen) förvaltar gemensamhets-

anläggningen Mölndal  XYX med ändamål väg. I gemensamhetsanläggningen 

deltar följande tolv fastigheter i Mölndals kommun:  XYY, XZ - 22, YY, XX – 

ZZ, ZY, XXX, XXY och XXZ. 

Föreningen höll föreningsstämma den 20 maj 2018 och fattade därvid beslut enligt 

vad som framgår av det vid stämman upprättade protokollet, se bilaga 1. 

J.H. och A-M.H. är ägare av fastigheten ZZ. Vidare är de, tillsammans med 

Handelsbolaget Två röster, även ägare till fastigheten XX. J.H. och A-M.H. har nu 

klandrat beslut fattat vid den ovan nämnda föreningsstämman. 

YRKANDEN 

J.H. och A-M.H. (kärandena) har yrkat att beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen

fattat under punkten 10 i stämmoprotokollet från den 20 maj 2018 ska upphävas. De 

har vidare, som de slutligen bestämt sin talan, yrkat att mark- och miljödomstolen 

ska förplikta föreningen att delge dem styrelseprotokoll sedan föreningen togs över 

från syssloman i mars 2015 omfattande dels fyra protokoll från vart och ett av åren 

2015, 2016 och 2017, dels samtliga de styrelseprotokoll som hittills upprättats 

under 2018.  

Fritzes Väg Samfällighetsförening (föreningen) har motsatt sig kärandenas 

yrkanden. 

Kärandena och föreningen har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 
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GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN 

Kärandena har till stöd för sin tala anfört i huvudsak följande. 

Styrelsens ansvarsfrihet 

Styrelsen kan inte rösta om sina egna ansvarsfriheter. Styrelsen började 2015 med 

den påhittade metoden att ge andra sin röst vid punkten om ansvarsfrihet. En 

styrelsemedlem kan inte ge bort en röst, som denne inte har, till ett ombud eller dess 

partner och delägare i fastigheten. För att kunna erhålla röst vid stämma måste 

samtliga parter i fastigheten i fråga kunna sluta upp bakom rösten. Är ena parten del 

av styrelsen faller fastighetens röst bort vid ansvarsfrihetsavgörande. 

Den ansvarsfrihet som de inte vill ge styrelsen, grundar sig på den överklagan av 

lantmäteribeslutet styrelsen gjort i två fall angående omlokalisering av utfarts-

servitut och avstyckning av bostadshus på fastigheten XX, pågående ärenden hos 

mark och miljödomstolen F 1779-18 samt F 1778-18. Trots att det bara är 

styrelseledamoten H.B. som skrivit under överklagandena i nämnda mål, biträdde 

hela styrelsen de gjorda överklagandena till domstolen på stämman. Fråga är om 

okynnesöverklagande enbart för att fördröja fastighetsärendena för någon med en 

domstolsprocess, som kan kosta föreningen motpartens kostnader. Stämman bör 

avgöra om det ska överklagas eftersom det är förenat med en stor risk och en 

mycket hög kostnad för föreningen om föreningen tappar målet. Vidare ska nyttan 

och anledningen till överklagan tas upp på stämma. Inget av ovanstående togs upp 

på stämman. Det kan noteras att denna fråga inte togs till protokollet trots att frågor 

ställdes av dem.  

Närvarande på stämman vid punkt 10 var: 

Fastighet Styrelseledamot Andelar 

Nr 5 1 

Nr 6 1 

Nr 8 Ordförande 1 

Nr 9 Ledamot 1 

Nr 12 1 

Nr 14 Ledamot 0,5 

Nr 16 1 

Nr 18 Suppleant 1 
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Fastigheterna med nummer 5 och 6 röstade emot ansvarsfrihet och fastigheterna 

med nummer 12 och 16 röstade för. Rösträkning genomfördes. 

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under 2017. Eftersom ordföranden 

K.P. sedan 2014 hävdar att styrelsen inte har skyldighet att lämna ut 

styrelsesammanträdenas protokoll, till skillnad från ekonomiska föreningar, kan de 

inte visa ifall suppleanten deltagit i styrelsearbetet. En suppleant ska kunna på kort 

notis ersätta en ledamot och måste vara insatt i styrelsearbetet och dess frågor. Det 

framgår av styrelsens redovisning att suppleanten S-G.B. är med under 

förvaltningsberättelsen utan reservation. 

Fastigheterna med nr 5 och 6 har olika ägarkonstellationer, dvs ett huvudtal samt en 

andel var. En medlems röstetal får inte överstiga 1/5. Det gäller även för nr 12 och 

16, dvs 100 procent kan inte uppnås. Vid lika röstetal ska lottning tillämpas, vilket 

inte gjordes. 

Frågan är om ansvarsfrihet har behandlats på ett rättsenligt sätt vid förenings-

stämman. Om någons rätt kränks eller ej ska inte avgöra frågan om styrelsen har fått 

ansvarsfrihet. Frågan om ansvarsfrihet har ett nära samband med frågan om 

skadestånd. Att ansvarsfrihet vägrats är normalt en förutsättning för att en 

skadeståndstalan ska kunna föras. 

De fullmakter som var nödvändiga framlades på stämman och godkändes av 

styrelsen. Det är styrelsen som ansvarar att rätt parter får röst på stämman. Det går 

inte att klandra det egna godkännandet i efterhand i denna domstolsprocess. 

Kärandena inledde klagan under förutsättning om rätt behörigheter som förelåg på 

stämman är den nu gällande. 

Att Handelsbolaget Två röster ägs av kärandena är känt av styrelsen. Bolaget är 

motpart i de två andra ärendena hos mark- och miljödomstolen. A-M.H.s 
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fullmakter omsluter alla hennes intressen för fastigheten XX, inkl.  hennes del i 

Handelsbolaget två röster. Det saknas anledning att upprepa namnteckningar 

under varandra. Om styrelsen skulle ha ansett att fullmakter inte förelåg kunde 

felet avhjälpts direkt, stämman hölls fem meter utanför kärandenas bostadshus. 

Styrelseprotokoll 

Till skillnad från ekonomiska föreningar nämner inte lagrummet för samfälligheter 

någon skyldighet att ge ut styrelseprotokoll till medlem som efterfrågar detta. I flera 

rättsfall har det dock tidigare gjorts analoga tillämpningar med lagen om ekono-

miska föreningar, där MÖD refererar till både 6 och 7 kapitel. Lagen om förvaltning 

av samfälligheter hämtar hela 13 kap. från lagen om ekonomiska föreningar. 

Skillnaden mellan samfällighetsförening och alla andra föreningar/ företagsformer 

är att medlem tvångsansluts och kan inte träda ur. Det är alltså av än större vikt att 

det råder full transparens inom en sådan sammanslutning. Utan styrelseprotokoll, 

och då styrelsen arbetar innanför lyckta dörrar, är det omöjligt att t.ex. bevisa vem 

som ska ställas till ansvar vid en gärning eller om styrelsen ägnar sig åt främmande 

verksamhet. De har flertalet gånger skriftligt till K.P. begärt att få ta del av 

protokollen men utan att ens erhålla svar. 

De anslöt sig till nu aktuell stämma samma stund som den började. Enligt 

ordföranden hade stämman redan avverkat de första nio punkterna på dagordningen. 

Det är inte rimligt och förvårar ytterligare att få ut information om vad styrelsen 

gör. 

Parterna i en process ska vara jämställda. De har ett flertal gånger från K.P. 

begärt ut det material som nu presenteras som bevis mot dem. 

Styrelsen har skyldighet att föra protokoll enligt § 8 i stadgarna och förvara dem. 

Föreningen har erkänts som bärare av ett allmänintresse vilket den har att främja i 
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sin verksamhet. Tvångsanslutning föreligger. Föreningen är att betrakta som 

offentligrättsligt organ under regeringens insyn men finns inte med på bilagan över 

organ med allmän insyn. För medlem råder insyn. Medlem har särställning. 

Styrelsen har skyldighet att utlämna all dess verksamhet och svara på frågor om 

medlem begär det på stämma om det har betydelse för medlemmarna. Allmänheten 

har ingen rätt att begära uppgifter eller ställa frågor på stämma. 

För att medlem överhuvudtaget ska kunna veta något om verksamheten och vad 

styrelsen håller på med behövs tillgång till styrelsen arbete och protokoll för att 

kunna begära rätt uppgifter på stämma. Vidare är det mycket svårt eller omöjlig att 

väcka skadeståndstalan mot före detta styrelse/medlem utan tillgång till de äldre 

styrelseprotokollen. 

Ett nekande eller mörkande av styrelseverksamheten kan inte klandras hos mark- 

och miljödomstolen, eftersom det inte är ett stämmobeslut. Det faller sig menlöst till 

skyldighet att föra protokoll som ingen får se. Rättigheten för medlem att ta del av 

protokollen sträcker sig sålunda utanför stämman. 

Protokoll behövs som bevismaterial. K.P. har i egenskap av styrelse-ordförande 

använt föreningen i privat syfte för att stoppa trafik och hantverkare till 

kärandenas husrenovering och anläggande av deras nya infart. Protokollen behövs 

för att bättre särskilja vad K.P. gör i privat namn och vad han gör i föreningens 

namn. K.P.s agerande med att förbjuda transporter eller hota bort hantverkare har 

orsakat stor ekonomisk skada för dem. När det var som värst fick länsstyrelsen 

tillsätta syssloman, på så sätt kunde de färdigställa merparten av infarten. De har 

ett starkt behov av alla protokoll för den kommande skadeståndstalan mot K.P.. 

Övrigt 

De ifrågasätter att föreningens ombud har rätt att företräda föreningen i målet. Av 

samfällighetsregistret framgår att föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen 
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består av minst fyra personer, se till domstolen ingivna stadgar. Den fullmakt som 

ombudet ingett är kraftlös. Svarandeombudet är vidare ordförande i REV, en 

oberoende organisation som tagit på sig uppgiften att verka som ombud för 

samfälligheternas bästa jämte myndigheter. 

Det är ostridigt att styrelsen gett sig själv rösträtt för ansvarsfrihet, trots att 

kärandena har påpekat vid flera stämmor att det strider mot lagen. 

Svarande har inte tillfört processen något i sak och har oskäligt belastat processen 

med ogiltig fullmakt, diverse filosoferande runt olika scenarier rörande röstlängder 

och fullmakter samt usel bevisföring. Under alla omständigheter får svarande stå för 

sina egna kostnader. 

Föreningen har utvecklat sin talan i huvudsak enligt följande. 

Det klandrade beslutet om ansvarsfrihet har tillkommit i behörig ordning och strider 

inte mot lagen om förvaltning av samfälligheter, SFL, annan författning eller 

stadgarna. Inte heller kränker beslutet kärandens enskilda rätt. 

Skäl för editionsföreläggande föreligger inte. 

I gemensamhetsanläggningen (andelstal i parantes) deltar fastigheterna 

Mölndal XYY (0,2), XZ (1), XY (1), YX (0,5), ZX(1), YY (1), XX (1), ZZ (1), 

ZY (1), XXX (1), XXY (0,5) och XXZ (1). 

Representerade fastigheter på den klandrade (ägarandel i respektive fastighet i 

parantes) föreningsstämman var personligen eller genom fullmakt Mölndal XZ 

(S.G.B., 100%), XY (K.P. 50%, A.O. 50%), YX (S.L.100%), ZX (H.B. 100%), 

YY (N.M. 50% K.M. 50% genom fullmakt för N.M. att vid stämman företräda 

K.M.), XX (J.H. 499/1 000,   
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A-M.H. 499/1 000 och Handelsbolaget Två röster 1/500, fullmakt för J.H. att vid 

stämman företräda A-M.H. dock inte Handelsbolaget), ZZ (J.H. 50% och A-M.H. 

50% representerade vid stämman av ett oidentifierat ombud med 

innehavarfullmakt att representera A-M.H. dock inte J.H.) och ZY (L.N. 100% 

med fullmakt för S.L. att vid stämman företräda L.N.). Kopior av fullmakterna har 

ingetts till domstolen. 

Vid beslutet om ansvarsfrihet beräknades på begäran av medlem i enlighet med 

49 § SFL röstetalet efter andelstal. Av protokollet följer att motsvarande 5,5 andelar 

röstat för ansvarsfrihet och motsvarande 2 andelar röstat mot ansvarsfrihet. 

Jämfört med vilka fastigheter som i protokollet antecknats närvara genom sina 

ägare eller efter fullmakt innebär detta att medlemmar (andelstal i parantes) 

representerande Mölndal Annestorp XZ (1), XY (1), YX (0,5), ZX (1), YY 

(1) och ZY (1) röstat för ansvarsfrihet samt medlemmar representerande Mölndal 

XX (1) och ZZ (1) röstat emot ansvarsfrihet.

Föreningens styrelse för det verksamhetsår för vilket beslutet om ansvarsfrihet avser 

har bestått av K.P. (ordförande), H.B. (ordinarie), S.L. (ordinarie) samt S-G.B. 

(suppleant.). S-G.B. har inte deltagit i något av styrelsesammanträdena under 

aktuellt verksamhetsår, till styrkande av detta har ingetts protokollen från de fyra 

styrelsemöten som avhållits under verksamhetsåret som beslutet om ansvarsfrihet 

avser. Då S-G.B. inte deltagit i sammanträdena har han inget styrelseansvar i 

egentlig och rättslig mening för de styrelsebeslut som fattats, jämväl S-G.B.s namn 

finns angivet under förvaltningsberättelsen. S-G.B. är således inte jävig i den 

bemärkelsen att han inte ska tillåtas att rösta om styrelsens ansvarsfrihet å sin i 

gemensamhetsanläggningen deltagande fastighets räkning. 

Styrelsen får enligt föreningsrättsliga principer inte rösta på sin egen ansvarsfrihet. 
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Med detta i ryggen vill föreningen i första hand förfäkta meningen att man borde 

kunna förhålla sig till ovan angiven princip på sätt att den röst som respektive 

ledamot givit ändå ska räknas som en röst om ansvarsfrihet på ledamöterna i övrigt. 

Om domstolen delar denna föreningens mening har ansvarsfrihet beviljats av 

föreningsstämman med god marginal. 

Om domstolen inte kan ansluta sig till förhållningssättet beskrivet i föregående 

stycke, är utgångspunkten att ledamöternas röster ska räknas bort. I så fall ska 2,5 

andelar (ledamöternas andelar) avräknas från de 5,5 andelar som röstat för 

ansvarsfrihet. Det är K.P.s fastighet Mölndal XY (1), H.B.s

 fastighet ZX (1) och S.L.s fastighet YX (0,5). Enligt föreningens mening är som 

sagts inte suppleanten S-G.B. förhindrad att rösta för de ordinarie ledamöternas 

ansvarsfrihet då han inte befattat sig med styrelsens förvaltning än mindre deltagit i 

något beslutsfattande; detta oaktat att han med namn angivits i 

förvaltningsberättelsen som lämnats inför stämman. Enligt föreningens mening ska 

andelsrösten avseende fastigheten Mölndal ZY ägd av L.N. företrädd på 

föreningsstämman genom fullmakt av S.L. räknas som en röst för ansvarsfrihet; det 

är L.N.s röst och inte S.L.s som lämnats. L.N. är inte jävig i förhållande till frågan 

om ansvarsfrihet för styrelsen. Ovanstående ger att andelsrösterna avseende 

Mölndal YY (1) företrädd av N.M., XZ (1) företrädd av S.G.B. och ZY (1) 

företrädd av S.L. genom fullmakt för L.N. har avgivits för ansvarsfrihet. Röstning 

avseende ansvarsfrihet sker med enkel majoritet. Detta ger tre (3) andelsröster för 

ansvarsfrihet och två (2) andelsröster mot ansvarsfrihet. Såsom föreningen ser det 

har alltså ansvarsfrihet beviljats. Till detta kan läggas att den fullmakt som lämnats 

för kärandenas fastighet Mölndal XX (J.H. 499/1000, A.M.H. 499/1000 och 

Handelsbolaget två röster 1/500 med fullmakt för J.H. att vid stämman företräda A-

M.H. dock inte Handelsbolaget) kan ifrågasättas. Detta då det inte fanns en fullmakt 

för J.H. att
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företräda Handelsbolaget vid föreningsstämman. Sett till detta skulle i så fall 

omröstningsutfallet vara 3 andelsröster för ansvarsfrihet och 1 andelsröst däremot. 

Om man därtill beaktar att kärandenas fastighet Mölndal ZZ (J.H. 50%och A-M.H. 

50%) representerades vid stämman av en oidentifierad person med 

innehavarfullmakt, dvs. en person med oklar rättslig handlingsförmåga, kan 

ifrågasättas om fullmakten kan beaktas alls. I sådant fall skulle omröstningsutfallet 

vara 3 andelsröster för och ingen däremot. 

I 49 § SFL anges att medlems röstetal inte får överstiga en femtedel av det samman-

lagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar. Mot bakgrund 

av denna bestämmelse synes under alla avseenden såsom föreningen ser på och i 

målet beskrivit förhållandena kärandens röstetal inte kunna skattas så att kärandena 

kommer i sådant majoritetsförhållande att ansvarsfrihet inte beviljats. Detta då 

ansvarsfrihet beslutas utifrån enkel majoritet. 

Då omröstningen noterats i protokollet - protokollet innefattas i käromålet och 

åberopas av föreningen - på ett sätt som avspeglar vad som beslutats rörande 

ansvarsfriheten och det likaledes framgår av protokollet att Mölndal XX och ZZ 

röstat emot ansvarsfrihet har inte det minoritetsskydd som följer av 54 § SFL trätts 

förnär, dvs enskild rätt har inte kränkts (summan av de registrerade andelstalen för 

föreningen är 10,2). Allt givet att lämnade fullmakter för Mölndal XX och ZZ kan 

anses vara rättsligt korrekta. 

Vad kärandena anfört rörande fullmakter för av kärandena ägda fastigheter kan 

följande kommentar lämnas. Föreningen (styrelsen) äger ingen närmare kunskap om 

bakomliggande ägoförhållanden rörande aktuellt bolag och är heller inte skyldig 

därtill. Även om fullmakter förelegat vid föreningsstämman föreligger inte hinder 

mot att i efterhand i samband med en klandertalan konstatera att en fullmakt är 

behäftad med fel i förhållande till faktiska ägoförhållanden. Vad kärandena i övrigt 

anfört bestrids. 



Sid 11 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM F 2214-18 

Mark- och miljödomstolen 

Kärandena vill att föreningen ska förpliktas att utge samtliga styrelseprotokoll och 

som det får uppfattas från och med mars 2015, dvs. yrkande om editions-

föreläggande. Det föreligger ingen skyldighet för föreningen att utge styrelse-

protokoll till annan än den av föreningsstämman utsedda revisorn att granska 

styrelsens förvaltning. Det kärandena anger i målet härvidlag och med hänvisning 

till lag om ekonomiska föreningar är fel. 

Målet rör huruvida föreningsstämman beviljat ansvarsfrihet för styrelsen eller inte. 

Målet är ett klander av föreningsstämmans beslut med utgångspunkt från vad som 

följer av 53 § SFL. Det domstolen har att pröva är alltså om föreningsstämmans 

beslut strider mot föreningens stadgar eller gällande lagbestämmelser, dvs om 

besluten är formellt korrekta. Fråga i målet är alltså inte om en materiell prövning 

av styrelsens faktiska ansvar, sådant må prövas i särskild ordning. 

Föreningen kan inte se hur styrelseprotokollen avseende annan tid än den tid varom 

beslutet om ansvarsfriheten rör har med saken att göra utifrån ett bevisperspektiv 

såsom klandertalan är uppställd. Föreningen har för sin bevisning givit in de fyra 

styrelseprotokoll som verksamhetsåret som kopplar till beslutet rörande ansvars-

frihet avser. Detta för att styrka att den av föreningsstämman valda suppleanten inte 

deltagit i vare sig möten eller beslut, dvs att suppleanten därför inte hamnat i en 

jävssituation i förhållande till beslutet om styrelsens ansvarsfrihet. Föreningen ger 

in kopior av styrelseprotokollen, men har därvid maskerat den text som inte har med 

saken och målet att göra. 

Föreningen ser inte att övriga styrelseprotokoll har med saken att göra. 

UTREDNING 

Parterna har gett in skriftlig bevisning. 
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DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har, sedan parterna beretts tillfälle att slutföra sin 

respektive talan, med stöd av 42 kap. 18 § första stycket 5 rättegångsbalken avgjort 

målet utan huvudförhandling. Med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad 

är det vidare tillräckligt att rätten består av en lagfaren domare, ordförande, och ett 

tekniskt råd.  

Fullmakt för svarandens ombud 

Kärandena har ifrågasatt den fullmakt som föreningens ombud har ingett och 

därmed om denne är behörig att företräda föreningen i målet. Av föreningen ingivet 

registerutdrag från samfällighetsregistret daterat 2018-07-04 framgår att firma-

tecknare för föreningen är styrelsen. Av föreningens beslut fattade under punkterna 

15-16 i protokollet från stämman den 20 maj 2018 framgår att föreningen därvid 

beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter samt att K.P., H.B. och S.L.  

valdes till styrelseordförande respektive ordinarie styrelseledamöter. Fullmakten 

för föreningens ombud i målet är undertecknad av nämnda tre personer och därmed 

av behörig firmatecknare. 

Yrkandet om editionsföreläggande 

Kärandena har yrkat att mark- och miljödomstolen ska förplikta föreningen att 

delge dem vissa angivna styrelseprotokoll från åren 2015 – 2018. Yrkandet får 

anses utgöra ett yrkande om ett s.k. editionsföreläggande enligt 38 kap. 2 § 

rättegångsbalken. Av detta lagrum följer att om någon innehar en skriftlig handling 

som kan antas ha betydelse som bevis, är denne skyldig att visa upp handlingen.  

Föreningen har till domstolen ingett de fyra styrelseprotokoll som är hänförliga till 

verksamhetsåret, 2017, som det överklagade beslutet rörande ansvarsfrihet avser. 

Föreningen har maskerat texten i protokollen utom såvitt avser uppgifter om dels 

föreningens namn, dels datum och plats för samt närvarvarande vid respektive 

styrelsemöte, dels namnunderskrifter. 
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Domstolens prövning i ett klandermål innebär främst en kontroll av om det på 

stämman fattade och därefter överklagade beslutet strider mot föreningens stadgar 

eller gällande lagbestämmelser, dvs. om beslutet är formellt korrekt. Domstolen har 

inte att bedöma lämpligheten av fattade beslut. Kärandena har klandrat det av 

föreningen fattade beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen enligt punkten 10 i 

stämmoprotokollet från den 20 maj 2018. Domstolen har, i enlighet med det 

angivna, att pröva om detta beslut strider mot föreningens stadgar eller gällande 

lagbestämmelser.  

Genom de fyra protokoll med viss text maskerad som föreningen ingett till domstol-

en och vilka har kommunicerats med kärandena, har kärandena fått del av de delar 

av dessa handlingar som kan antas ha betydelse som bevis i målet. Vad gäller dessa 

protokoll i övrigt samt de övriga protokoll som omfattas av kärandenas yrkande om 

editionsföreläggande saknar de betydelse för mark- och miljödomstolens prövning 

av ifrågavarande klandertalan. Kärandenas yrkande om editionsföreläggande ska 

därför avslås. 

Beslut under punkten 10 i stämmoprotokollet - Ansvarsfrihet för ledamöter 

Kärandena har, som tidigare angetts, klandrat det av föreningen fattade beslutet om 

ansvarsfrihet för styrelsen enligt punkten 10 i stämmoprotokollet från den 20 maj 

2018. 

Domstolen noterar att i rubriken i punkten 10 i stämmoprotokollet är angivet att 

frågan handlar om ansvarsfrihet för ledamöterna. Röstningsförfarandet har dock 

avsett ansvarsfrihet för styrelsen vilket också har angetts i protokollstexten. Vidare 

noterar domstolen att röstningen har skett genom att andelstalsmetoden har 

tillämpats. 

I tabellen på nästa sida redovisas de förhållanden som ligger till grund för 

bedömningen av rösternas giltighet. 
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Närvarande vid punkten 10 i 

stämmoprotokollet och hur 

rösten lades vid denna punkt 

(ja/nej) 

Fastighet & ägare Andels- 

tal 

Fullmakter Styrelse- 

medlem 

K.P.

A.O.

Ja 

XY

K.P.

A.O.

1 Ja, K.P.

S.L.

Ja 

XY  S.L. 0,5 Ja, S.L.

N.M.

K.M. genom fullmakt

Ja 

YY

N.M.

K.M.

1 N.M.

fullmakt för K.M.

Nej 

H.B.

Ja 

ZX

H.B.

1 Ja, H.B.

S-G.B. Ja YZ

 S-G.B.

1 Ja, S-G.B.

(suppleant) 

L.N. genom fullmakt

Ja 

ZY

L.N.

1 S:L. fullmakt för L.N. Nej 

J.H.

A-M.H. genom fullmakt

Nej 

XX

J.H.  A-M.H 

HB Två röster (1/500) 

1 J.H. fullmakt för 

A-M.H.

Ytterligare en fullmakt 

för innehavaren att 

företräda A-M.H.

Nej 

J.H.

A-M.H.genom fullmakt

Nej 

ZZ

J.H. 

A-M.H.

1 J.H. fullmakt för A-

M.H.

Nej 

Av protokollet från stämman framgår att 5,5 andelar röstade Ja för ansvarsfrihet och 

2 andelar röstade Nej till ansvarsfrihet för styrelsen, vilket är noterat i tabellen ovan. 

Vad gäller styrelseledamöter är dessa jäviga och ska inte delta i röstningen om 

ansvarsfrihet. Detsamma gäller suppleanter om de vid något tillfälle under året 

faktiskt har deltagit i styrelsearbetet. (Se Mark- och miljööverdomstolens dom den 



Sid 15 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM F 2214-18 

Mark- och miljödomstolen 

13 februari 2012 i mål nr F 2429-12.) I förevarande fall har styrelseledamöter som 

äger eller är delägare till fastigheterna XY, YX och YY deltagit i röstningen om

ansvarsfrihet. Parterna är eniga om att S-G.B. varit styrelsesuppleant under aktuellt

verksamhetsår, 2017. Vad gäller S-G.B. står han med som representant för styrelsen

på verksamhetsberättelsen för år 2017. Därigenom, och i enlighet med Mark- och 

miljööverdomstolens nämnda dom, framgår att han har tjänstgjort under 

verksamhetsåret och att han därmed har haft ett väsentligt intresse i frågan om 

beviljande av ansvarsfrihet. Inte heller S-G.B. borde således ha deltagit i röstningen

om ansvarsfrihet, varför även hans röst ska ses som ogiltig. Om rösterna enligt den 

tidigare redovisade tabellen räknas enbart om de lämnats av föreningsmedlem som, 

enligt det ovan angivna, inte är att anse som jävig blir resultatet att 2 andelar röstade 

för ansvarsfrihet. 

Vad gäller rösten från kärandenas fastighet XX, i vilken fastighet även HB Två 

röster har ägarandel, är det i målet inte visat att det på stämman fanns någon som 

hade fullmakt att företräda detta bolag. Bedömningen skulle därmed kunna bli att 

samtliga delägare för fastigheten inte var representerade på stämman och att det 

därför inte kunde avges en giltig röst för fastigheten. Av stämmoprotokollet 

framgår dock att stämman inte motsatte sig att rösten tillhörig XX räknades som 

giltig. Svaranden har nu framfört att denna röst inte ska räknas. Om nämnda röst 

inte ska räknas blir utfallet av röstningen om ansvarsfrihet två röster för och en 

röst emot ansvarsfrihet, i annat fall blir det två röster för och två röster emot 

ansvarsfrihet.  

Som framgår av det ovan redovisade är det inte helt klart hur en röstning skulle ha 

utfallit vid ett bortseende från de röster som är att bedöma som jäviga. Det kan 

således inte uteslutas att utfallet av omröstningen för det nu klandrade beslutet blivit 

ett annat om omröstningen skett i enlighet med vad som följer av SFL:s bestäm-

melser. Mark- och miljödomstolen finner därför att beslutet om ansvarsfrihet enligt 

punkten 10 i stämmoprotokollet ska upphävas. 
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Rättegångskostnader 

Med den utgång i saken som framgår ovan har föreningen förlorat målet i mark- och 

miljödomstolen. Föreningen ska därmed ersätta kärandena deras rättegångs-

kostnader. Kärandena har yrkat ersättning med 4 000 kr, avseende dels ansöknings-

avgift, med 2 800 kr, dels eget arbete med sammanlagt 1 200 kr. Det saknas 

anledning att ifrågasätta skäligheten av det yrkade beloppet.  

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-01) 

Överklagande senast den 2 januari 2019 med hänsyn till mellankommande helg. 

Bodil Svensson  Sören Karlsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bodil Svensson, ordförande, och 

tekniska rådet Sören Karlsson.  
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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. 

Bilaga 2

http://www.domstol.se/
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Hur man överklagar Mark- och miljööverdomstolens avgörande 

______________________________________________________ 

Den som vill överklaga Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande ska göra 
det genom att skriva till Högsta domstolen. 
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas 
till Mark- och miljööverdomstolen. 
 

Senaste tid för att överklaga 

Överklagandet ska ha kommit in till Mark- 
och miljööverdomstolen senast den dag 
som anges i slutet av Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande. 
 
Beslut om häktning, restriktioner enligt 
24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller rese-
förbud får överklagas utan tidsbegränsning. 
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid, 
skickar Mark- och miljööverdomstolen 
överklagandet och alla handlingar i målet 
vidare till Högsta domstolen. 
 

Prövningstillstånd i Högsta domstolen 

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta 
domstolen ska pröva ett överklagande. 
Högsta domstolen får meddela prövnings-
tillstånd endast om 

1. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas 
av Högsta domstolen eller om 

2. det finns synnerliga skäl till sådan 
prövning, så som att det finns grund för 
resning, att domvilla förekommit eller att 
målets utgång i Mark- och 

miljööverdomstolen uppenbarligen beror på 
grovt förbiseende eller grovt misstag. 
 
Överklagandets innehåll 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, adress och 
telefonnummer, 

2. det avgörande som överklagas 
(domstolens namn och avdelning samt 
dag för avgörandet och målnummer), 

3. den ändring i avgörandet som klaganden 
begär, 

4. de skäl som klaganden vill ange för att 
avgörandet ska ändras, 

5. de skäl som klaganden vill ange för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt 

6. de bevis som klaganden åberopar och 
vad som ska bevisas med varje bevis. 

 

Förenklad delgivning 

Om målet överklagas kan Högsta dom-
stolen använda förenklad delgivning vid 
utskick av handlingar i målet, under 
förutsättning att mottagaren där eller i 
någon tidigare instans har fått information 
om sådan delgivning. 
 

Mer information 

För information om rättegången i Högsta 
domstolen, se www.hogstadomstolen.se 
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http://www.hogstadomstolen.se/



