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1 Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 

För de allra flesta nyttjare av fastigheter är det en självklarhet att kunna njuta av den 

frihet som en egen tomt ger. Men för vissa av dessa nyttjare kan tomten bli ett gissel. 

Detta kan ha många orsaker, exempelvis skadedjur som förstör eller sjukdomar på 

växtligheten. Många av oss vet dock att det där är små bekymmer jämfört med de 

problem en fastighetsägare kan få från sina mänskliga grannar. Vem känner inte någon 

som någon gång klagat över grannens häck som skuggar gräsmattan eller grannens höga 

tallar som skräpar ner altanen? Dispyter mellan grannar är, beträffande grönska på 

tomten, så vanligt förekommande att vi knappast reagerar när vi får höra om dem. Det 

finns dock tillfällen när dessa dispyter övergår i rena gräl och där grannsämjan går över 

i osämja på grund av tvister om grönska. Det handlar då om grannelagsrättsliga tvister. 

 

Grannelagsrättsliga tvister kommer sällan upp till avgörande i domstolarna, vilket skulle 

kunna tyda på att reglerna på området är tydliga och okomplicerade samt att sådana 

tvister är sällan förekommande. Detta är dock inte fallet. Grannelagsrätten är ett 

rättsområde med regleringar i vitt skilda lagar. Inom grannelagsrätten finns ett 

portalstadgande i jordabalken1 (JB) 3:1, vilket gäller generellt för alla 

grannelagsrättsliga tvister. Därutöver finns det speciallagstiftning vad gäller exempelvis 

grävning och vatten, vilken är utspridd i exempelvis miljöbalken, vattenlagen och lagen 

om enskilda vägar. Den stora spridningen av bestämmelserna diskuterades i förslaget 

till JB och där ansågs det av praktiska skäl vara rätt att bibehålla en sådan spridning, 

trots att detta medför att rättsområdet blir onödigt krångligt och svåröverskådligt för en 

lekman.2 När det handlar om grannelagsrättsliga tvister angående grönska finns det i 

stort sett endast portalstadgandet att tillgå. Enligt regeln i JB 3:1 skall nyttjare av fast 

egendom ta skälig hänsyn till sin omgivning. Problemet med regeln är dels att utröna 

vilka som skulle kunna falla in under ”omgivning” och dels vad som är ”skälig hänsyn”.  

 

HD har hittills inte tagit ställning till dessa frågor eftersom portalstadgandet inte 

diskuterats särskilt utförligt i de få avgöranden som finns rörande grannelagsrättsliga 

tvister om grönska. Detta innebär således att rättsläget är osäkert, vilket även de få 

                                                 
1 SFS 1970:994 
2 Prop. 1970:20 del A, B1 s. 98 
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avgörandena från HD visar genom att HD:s domskäl och motiveringar är 

motsägelsefulla samt att det finns oklara uttalanden i domskälen. Att rättsläget är så 

pass oklart får till följd att det råder en stor rättsosäkerhet på området.  

 

 

1.2 Problemformulering 

Vilka rättigheter och vilka skyldigheter har ägaren till fast egendom beträffande 

skymmande grönska på dennes fastighet? 

 
För att kunna svara på huvudfrågan har jag valt att besvara följande delfrågor: 

- Vad utgör ”skymmande grönska” rent fysiskt? 

- Vad innebär begreppet ”omgivningen” i JB 3:1 rent fysiskt? 

- Hur skall ”skälig hänsyn” i JB 3:1 tolkas rättsligt? 

- Kan det någon gång vara juridiskt försvarbart att göra intrång på en annans fastighet 

genom att där ansa eller kapa grönska? 

 

 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka gränserna för rättigheter och 

skyldigheter i grannelagsrätten beträffande grönska. Del i detta syfte är dels att utreda 

vilka rättigheter och vilka skyldigheter som finns i ett grannelagsrättsligt förhållande, 

dels att söka visa på hur och med vilka skäl äganderätten i fast egendom kan komma att 

inskränkas på grund av grannelagsrätten. 

 

 

1.4 Metod 

I presentationen av gällande rätt och föreskrifter har jag använt mig av så kallad 

rättsdogmatisk metod. Jag har beaktat de materiella rättskällorna på området och för att 

kunna arbeta med dessa rättskällor har jag tolkat dem genom förarbeten, offentliga 

utredningar samt doktrin. Eftersom det existerar tämligen lite material på området har 

jag även studerat och tolkat rättspraxis samt argumenterat för och dragit analogier från 

närbesläktade rättsområden. 
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1.5 Avgränsning 

Största delen av grannelagsrätten behandlar så kallade imissioner, vilka ej berörs i 

denna uppsats. 

 

  

1.6 Disposition 

För att läsaren på ett enkelt sätt skall kunna tillgodogöra sig uppsatsen har jag valt att 

dela upp den i två stora block; äganderätten och inskränkningar i äganderätten. Det 

första blocket, äganderätt, presenteras i kapitel två. Jag har valt att börja med 

äganderätten, eftersom denna utgör grunden för resten av uppsatsen och övriga delar 

endast är inskränkningar i äganderätten. I kapitel två presenteras först 

äganderättsbegreppet och i samband med detta även den dynamiska och den statiska 

sakrätten samt besittningsbegreppet. Även vad som är fast egendom presenteras här. 

Äganderättsbegreppet och besittningsbegreppet appliceras på fast egendom och 

presenteras även de i kapitel två. Läsare som är väl hemmastadda på äganderättens 

område, kan med fördel gå direkt till kapitel tre. 

 

Det andra blocket innehåller de inskränkningar i äganderätten som jag anser vara av vikt 

för den här uppsatsen. Den första och viktigaste inskränkningen är grannelagsrätten och 

den är så pass stor att den presenteras i ett eget kapitel; kapitel tre. I detta kapitel 

kommer de viktigaste bestämmelserna i grannelagsrätten att presenteras samt ett flertal 

rättsfall på området att refereras och analyseras. I ett av dessa rättsfall har HD valt att 

beakta sedvänja i sitt domskäl, varför jag har valt att presentera sedvänja och 

sedvanerätten i samband med rättsfallet. Det fjärde kapitlet innehåller de övriga 

inskränkningarna som jag funnit vara av vikt. Den första är nyttjanderätten, vilken är en 

frivillig inskränkning i äganderätten, och den andra är plan- och bygglagstiftningen, 

vilken är en lagstadgad inskränkning i äganderätten. I samband med plan- och 

bygglagstiftningen refereras ett rättsfall på området. Anledningen till att jag (trots att 

ingen egentlig anknytning till vare sig grannelagsrätt eller skymmande grönska finns) 

väljer att referera rättsfallet ingående är att jag funnit principer i fallet som kan 

appliceras på grannelagsrätten. Dessa principer behandlas i analysen av rättsfallet.  

 

I det femte kapitlet sammanfattas den analys som framförts i de övriga kapitlen. I detta 

kapitel förs dessutom vidare analys rörande vissa begrepp. 
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2 Äganderätten 
 

2.1 Inledning 

I detta kapitel kommer först äganderättsbegreppet att utredas. Eftersom det är den 

statiska sakrätten som är aktuell för uppsatsen tycker jag det är viktigt att presentera 

skillnaderna mellan den dynamiska och den statiska sakrätten. Även 

besittningsbegreppet kommer att presenteras. Vidare kommer vad som kan utgöra fast 

egendom att utredas och i detta avsnitt även vad som är fastighetstillbehör. Slutligen 

kommer äganderätten till fast egendom att närmare diskuteras samt det något mer 

speciella besittningsbegreppet när det gäller fast egendom.  

 

 

2.2 Äganderättsbegreppet 

2.2.1 Om äganderätt 

Äganderätten finns inte definierad i svensk lagstiftning. I regeringsformen3 (RF) 2:18 är 

begreppet stadgat, men det finns ingen förklaring av begreppet. Detta beror på att 

äganderätten är en negativt bestämd rättighet, vilket innebär att egendom får utnyttjas av 

ägaren som denne vill, såvida inte begränsningar följer av lag eller av avtal som ägaren 

själv ingått. Genom att lagar ändras eller att ägaren ingår eller avslutar avtal, kommer 

dennes befogenheter att ändras över tiden. Därför talas om äganderättens elasticitet.4 Ett 

annat kännetecken för äganderätten är att den så att säga står för sig själv. Med detta 

menas att en person kan äga en sak själv, utan att andra personer samtidigt innehar 

någon rätt till samma sak; den förutsätter således inget partsförhållande. 5 

 

Äganderätten är en förmögenhetsrättighet och kännetecknet för sådana är att de är 

rättsligt skyddade inte endast inom ett avtalsförhållande, utan även mot tredje man. 

Rättigheter som är skyddade mot tredje man kallas sakrätter. Den sakrättsliga verkan 

mot tredje man innebär att äganderätten är rättsligt skyddad vilket i sin tur innebär att 

äganderätten upprätthålls av domstolar och exekutionsväsendet. Rättsordningen bygger 

på principen att ägaren har rätt att kräva av utomstående att dessa skall lämna hans 

egendom i fred, såvida ägaren inte lämnar samtycke till något annat. Äganderätten är 

                                                 
3 SFS 1974:152 
4 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 23 
5 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 26 
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den förnämsta av sakrätterna eftersom den innefattar en allmän förfoganderätt. Det finns 

även begränsade sakrätter och exempel på dessa är panträtten och nyttjanderätten.6 

Dessa kallas begränsade sakrätter eftersom de jämfört med äganderätten har en 

begränsad räckvidd.7 

 

2.2.2 Dynamisk och statisk sakrätt 

En sakrätt är, som tidigare nämnts, en rättighet som är rättsligt skyddad mot tredje man. 

Sakrättens syfte är att tillhandahålla regler som skapar trygghet och därmed goda 

förutsättningar för omsättning av förmögenhetstillgångar. I doktrinen talas om två typer 

av sakrätt; den dynamiska och den statiska. Den dynamiska sakrätten behandlar de 

konflikter som kan uppkomma till följd av en överlåtelse eller en upplåtelse av en 

rättighet. Det är här tredjemanskonflikter, vad gäller exempelvis borgenärs förmånsrätt, 

behandlas.8 

 

Den statiska sakrätten å andra sidan avser de regler som beskriver vad som gäller 

beträffande en sakrätt när denna befinner sig i viloläge. Det är den statiska sakrätten 

som behandlar vad en ägare får göra med sin egendom. Den behandlar även hur 

äganderätten skyddas mot angrepp, exempelvis genom stöld eller expropriation.9 Det är 

alltså den statiska sakrätten som kommer att behandlas i den här uppsatsen. 

 

2.2.3 Besittning 

Med besittning förstås att en person faktiskt innehar en sak, oavsett om han har någon 

rätt därtill. En person som besitter något presumeras vara rätt ägare och det brukliga är 

att besittaren också är ägaren.  

 

I första hand föreligger besittning till en sak när saken befinner sig under någons 

omedelbara kontroll. Exempel på omedelbar kontroll är att den som innehar nycklarna 

till ett hus, besitter både själva huset och de saker som finns inne i huset. Besittning kan 

dock även vara medelbar. Det är den när den som har den omedelbara besittningen 

erkänner att han endast har det för den medelbare besittarens räkning. Exempel på 

medelbar besittning är när någon har lånat en bil, då det är ägaren som har den 

                                                 
6 Se nedan avsnitt 4.2 
7 Bernitz, Norstedts juridiska handbok, s 60 
8 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 17 f 
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medelbara besittningen medan den som har lånat bilen innehar den omedelbara 

besittningen.10 

 

Vem som besitter en viss sak är ett faktum som får rättslig betydelse enligt civil-, straff-, 

och processlagstiftningen. I lagen har därigenom stadgats att egenmäktigt rubbande av 

annans besittning straffas samt rättas genom hänskjutande till domstol. Besittningen 

skyddas av det enkla syftet att besittningsskyddet är ett komplement till 

äganderättsskyddet. Skulle det inte finnas ett besittningsskydd skulle ägaren vid varje 

besittningsrubbning vara tvungen att åberopa sin äganderätt samt föra bevisning 

därom.11 

 

 

2.3 Fast egendom 

2.3.1 Vad som utgör fast egendom 

I JB 1:1 stadgas att fast egendom är jord. Med jord avses alla inom landet belägna delar 

av jordytan. Detta gäller oavsett vilket material jordytan består av, det kan röra sig om 

material i form av vatten, matjord och sten.12 Vidare anges i nämnda lagrum att jorden 

delas in i fastigheter. Bestämmelserna om fastighetsindelning finns i 

fastighetsbildningslagen13 (FBL) och det är i den lagen som den enda definitionen av 

begreppet fastighet återfinns. Enligt FBL14 anses varje enhet som enligt gällande 

bestämmelser är införd i fastighetsregistret vara en fastighet. Det finns även fast 

egendom vilken inte är indelad i fastigheter och ett exempel på detta är allmänna 

vattenområden.  

 

Förutom att jord är fast egendom, kan även sådant som anläggs på eller i jorden tillhöra 

den fasta egendomen, vilket kallas fastighetstillbehör. Nedan följer en närmare 

utredning om vad som kan utgöra fastighetstillbehör. 

 

                                                                                                                                               
9 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 17 f 
10 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 50 
11 Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s 27 ff 
12 Prop. 1966:24 s 8 och 58 
13 SFS 1970:988 
14 FBL 1 kap 2 § och 19 kap 1 § 
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2.3.2 Fastighetstillbehör 

Det finns tre kategorier tillbehör till fast egendom enligt JB. Lagen utgår från den tysta 

förutsättningen att fastigheten och tillbehören ägs av samma person. Föreligger skilt 

ägande till fastigheten och tillbehöret gäller särskilda regler enligt JB 2:4 och 2:5. Där 

anges att ett av annan än ägaren tillfört föremål blir fastighetstillbehör i samma 

ögonblick som föremålet och fastigheten ägs av samma person.15  

 

Den första kategorin av tillbehör är allmänna fastighetstillbehör och denna kategori 

regleras i JB 2:1. Den andra kategorin är byggnadstillbehör om vilken stadgas i JB 2:2, 

och den tredje är industritillbehör vilken definieras i JB 2:3. I den här framställningen är 

det endast den första kategorin, allmänna fastighetstillbehör, som är relevant och därför 

presenteras den närmare. 

 

Allmänna fastighetstillbehör är sådana föremål som befinner sig direkt på eller i marken 

inom fastighetens gräns. Tillbehöret kan vara på rot stående träd eller växter, men även 

något som någon har fört dit eller uppfört, exempelvis byggnader, murar eller andra 

anläggningar. Beträffande begreppet ”inom fastighetens gräns”, är detta endast 

huvudregeln. I JB 2:1 2 st anges att även föremål utanför fastighetens gräns 

undantagsvis kan utgöra fastighetstillbehör. Detta kan vara fallet om fastigheten har 

servitutsrätt, varmed byggnad eller dylikt vilken befinner sig på den tjänande 

fastigheten och som är hänförbart till servitutet, kan utgöra fastighetstillbehör till 

fastigheten med servitutsrätt.16 I frågan om stängsel återfinns i 4 § lag om ägofred17 en 

bestämmelse om att stängsel i vissa fall kan placeras på grannfastighetens mark och 

ändå utgöra fastighetstillbehör till den fastighet vars ägare har satt upp det.18 

 
Beträffande byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning, anger JB 2:1 1 st att en 

förutsättning för att dessa skall anses vara tillbehör är att de skall ha tillförts fastigheten 

för stadigvarande bruk. Med detta menas att det är uppförarens subjektiva avsikt som 

avgör. Har fastighetsägaren för avsikt att objektet skall finnas på fastigheten längre än 

tillfälligt, är rekvisitet uppfyllt.19 

                                                 
15 Bernitz, Norstedts juridiska handbok, s 515 
16 Grauers, Fastighetsköp, s 83 f 
17 SFS 1933:269, lagen kommer att ändras inom en snar framtid, men denna bestämmelse kommer 
troligen inte att påverkas enligt Ds 2002:33 
18 SOU 1947:38 s 87 
19 Grauers, Fastighetsköp, s 83 
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När det rör sig om på rot stående träd eller andra växter är dessa enligt JB 2:1 1 st alltid 

allmänna fastighetstillbehör, så länge som det fysiska sambandet, att de växer på 

fastigheten, finns. Växterna eller delar av växterna har karaktären av fast egendom till 

dess de skiljs från roten eller jorden.20 Vid avskiljandet blir de lös egendom. 

 

Träd och andra växter som står på rot i fastighetens jord och inom fastighetens gräns är 

således allmänna fastighetstillbehör och räknas därmed som fast egendom. 

 

2.3.3 Äganderätt till fast egendom 

Äganderätten till fast egendom är en sammanfattning av de befogenheter som en enskild 

person kan ha beträffande fast egendom. Dessa befogenheter kan sedan inskränkas 

genom avtal om exempelvis nyttjanderätt om kortare eller längre tid. Befogenheterna 

kan även inskränkas genom att staten exempelvis exproprierar delar av fastigheten för 

att kunna dra en kraftledning över den. Staten kan även utfärda lagar som kommer att 

inskränka på ägarens befogenheter. Detta är fallet exempelvis vad gäller plan och 

bygglagstiftningen, vilken inskränker på rätten att på sin fastighet få bygga vad man 

vill. 

 

Efter alla dessa inskränkningar återstår vissa befogenheter, som kan vara av skilda slag 

från en fastighetsägare till en annan, och det är dessa befogenheter som utgör 

äganderätten till fast egendom för varje enskild fastighetsägare. Ägaren har rätt till 

fastigheten på obegränsad tid (om man bortser från expropriation) vilket skiljer 

rättigheten från nyttjanderätten som vanligtvis är tidsbegränsad. Ägaren har även rätt att 

förfoga över markens värde; han har rätt att sälja och att få ersättning för marken (även 

vid expropriation). Ägaren är vidare berättigad till ersättning från en 

nyttjanderättshavare samt innehar rätten att säga upp en avtalad nyttjanderätt. Ägaren är 

också den som i första hand har rätt att ingripa mot ett intrång av obehöriga på 

fastigheten.21  

 

Äganderätten är som tidigare nämnts elastisk. Detta innebär att äganderätten förändras i 

takt med att lagstiftningen förändras. Exempelvis kan en ägares befogenheter att få 

ersättning från nyttjanderättshavare inskränkas till den grad att äganderätten inte 

                                                 
20 SOU 1947:38 s 87 
21 Bengtsson, Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten, s 19 f  
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kommer att skilja sig från nyttjanderätten. Äganderätten kan även utvidgas genom att 

lagstiftaren upphäver lagar som tidigare har inskränkt äganderätten. 

 

2.3.4 Besittning till fast egendom 

Besittningsbegreppet behandlades ovan.22 Här skall endast nämnas på vilket sätt 

begreppet blir annorlunda när det handlar om fast egendom. Fast egendom kan liksom 

lös egendom vara utan besittare. Skillnaden mellan de båda egendomstyperna är dock 

att det är svårare att finna fast egendom utan besittare, eftersom en person kan besitta 

fast egendom trots att personen befinner sig på ett stort fysiskt avstånd från den fasta 

egendomen. Exempel på detta är sommarhus på landet som trots att ägaren kan befinna 

sig hundratals mil bort ändå besitts av denne på grund av att ägaren har nyckeln och 

därmed den omedelbara besittningen och kontrollen. Ofta besitts fast egendom av annan 

än ägaren, eftersom det är vanligt med hyresrätter. I det fallet är ägaren den medelbara 

besittaren, vilken äger fastigheten men inte besitter den för tillfället, och hyresgästen är 

den omedelbara besittaren, vilken besitter fastigheten men ändå erkänner att det är 

ägaren som har äganderätten. 

 

Det är oftast inte svårt att konstatera vem det är som besitter ett bostadshus eller en 

hyreslägenhet, eftersom besittaren har ägodelar i huset eller lägenheten och nyckel till 

desamma. Däremot kan det i vissa fall vara svårt att fastslå vem som besitter en åker 

eller en skogsplätt, eftersom det inte behöver finnas något på en åker som visar på vem 

som är besittare, samt att alla har tillgång till att vistas på en åker eller i en skogsdunge. 

Detta innebär att det rörande fast egendom inte går att fastställa ett enhetligt 

besittningsbegrepp; innebörden kommer istället att bli beroende av i vilken situation 

besittningsrätten behöver bestämmas.23 

 

 

2.4 Sammanfattning 

I den svenska rätten finns det ingen definition av begreppet äganderätt, vilket beror på 

att äganderätten är en negativt bestämd rättighet. Detta innebär att egendom får nyttjas 

av ägaren som denne vill, såvida inte begränsningar finns i lagar eller i avtal som ägaren 

                                                 
22 Se avsnitt 2.2.3 
23 Bengtsson, Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten, s 14 f 
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själv ingått. Besittningsbegreppet är ett komplement till äganderätten och huvudregeln 

är att den som innehar besittningen till en sak presumeras vara ägaren till samma sak. 

 

Fast egendom är jord, vilken är indelad i fastigheter. Utöver jorden är de 

fastighetstillbehör som är uppförda på eller i jorden också att anse som fast egendom. 

Detta innebär att träd och buskar som står på sin rot är fast egendom. Äganderätten till 

fast egendom inskränks i något högre grad än äganderätt till lös sak, genom att det 

rörande fast egendom finns bestämmelser om exempelvis expropriation samt planering 

vid ut- och nybyggnation i plan- och bygglagstiftningen. Vad gäller 

besittningsbegreppet rörande fast egendom går detta inte att klart definiera, vilket 

istället kommer att bli beroende av i vilken situation som besittningen skall bestämmas. 
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3 Grannelagsrätten 
 

3.1 Inledning 

Grannelagsrätten är, för den här uppsatsen, den viktigaste inskränkningen i äganderätten 

till fast egendom. På grund av detta kommer grannelagsrätten att utredas för sig självt i 

detta kapitel, medan ett par andra viktiga inskränkningar presenteras i kapitel fyra. I 

detta kapitel kommer först att klargöras vad grannelagsrätten består av. Därefter 

kommer bestämmelserna i JB 3:1 och 3:2 att utredas närmare. Begreppen ”skälig 

hänsyn” och ”omgivningen” i JB 3:1 kommer särskilt att belysas och diskuteras. I 

samband med utredningen av JB 3:2 kommer även ett rättsfall att i korthet refereras och 

analyseras. I detta kapitel diskuteras även vad som kan utgöra skymmande grönska. 

Vidare kommer ett rättsfall rörande grannelagsrätten, skymmande grönska och sedvänja 

att refereras. För att möjliggöra en analys av detta rättsfall, presenteras också begreppet 

sedvänja. Ytterligare ett rättsfall rörande skymmande grönska kommer att refereras i 

korthet och i samband med detta förs en diskussion rörande domstolarnas resonemang. 

 

 

3.2 Grannelagsrätten 

3.2.1 Om grannelagsrätten 

Grannelagsrätten är ett system av ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som personer 

i ett grannskapsförhållande har gentemot varandra. Grannelagsrätten är en inskränkning 

i markäganderätten och siktar till att skydda enskilda personer i fastighetens närhet.24 

Grannelagsrättens centrala bestämmelse återfinns i JB:s 3:1, vilken närmare kommer att 

behandlas nedan. Denna bestämmelse anger att nyttjare av fast egendom ska ta skälig 

hänsyn till sin omgivning. Detta är en portalbestämmelse och anger i själva verket 

endast ramarna för grannelagsrätten. De mer specifika bestämmelserna återfinns i viss 

utsträckning i JB, men den största delen är speciallagstiftning vilken återfinns i andra 

lagar som exempelvis vattenlagen,25 lagen om enskilda vägar26 och miljöbalken (MB).27  

Rättsförhållandet mellan grannar regleras således till största delen i annan lagstiftning 

än JB. 

                                                 
24 Stark, Jordabalken, den nya lagstiftningen, s 172 
25 SFS 1983:291 
26 SFS 1939:608 
27 SFS 1998:808 
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Vilka är det då som omfattas av grannelagsrätten? Av benämningen att döma skulle 

slutsatsen att rättsområdet endast berör grannar kunna dras. Detta är dock en felaktig 

slutsats. En stor del av grannelagsrätten påverkar endast grannar med intilliggande 

fastigheter, men vissa störningar kan påverka boende på samma gata, inom samma 

område eller kanske till och med boende inom samma stad.28  

 

3.2.2 Om grannelagsrätten i MB 

På vissa fastigheter kan det bedrivas verksamhet som i viss grad kan påverka 

allmänheten, exempelvis miljöfarlig verksamhet. När det gäller den typen av 

verksamhet räcker det inte med att de närmast boende accepterar verksamheten. På 

grund av att en sådan verksamhet kan utgöra sådant hot mot allmänheten måste 

myndigheterna ha möjlighet att ingripa och därför finns särskilda regler om detta i 

MB.29 Vissa av reglerna i MB är en del av grannelagsrätten och dessa återfinns i 32 

kapitlet.  

 

När det handlar om grönska finns en bestämmelse i MB 32:3 8p som vid första 

anblicken skulle kunna vara tillämplig. Bestämmelsen anger att skadestånd kan krävas 

vid skador genom ”liknande störning”. Till sådan liknande störning räknas, enligt 

propositionen till MB, estetiska störningar, exempelvis förfulning av landskapsbilden.30 

I praxis har såsom förfulning av landskapsbilden ansetts vara nybyggnad av väg intill 

fastigheten31 och dragning av elledning utmed fastigheten.32 Bestämmelsen i MB 32:3 

8p kan dock inte bli aktuell beträffande skymmande grönska, eftersom grönska 

knappast kan innebära en förfulning av landskapsbilden. Bestämmelsen kommer 

därmed inte att presenteras närmare i den här framställningen. 

 

 

                                                 
28 Närmare diskussion förs i avsnitt 3.3.2 
29 Bengtsson, Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten, s 33 
30 Prop. 1985/86:83 s 19 
31 NJA 1999 s 385 
32 NJA 1988 s 376 
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3.3 Jordabalken 3:1 

3.3.1 Bestämmelsen i JB 3:1 

JB 3:1 innehåller en allmän bestämmelse om grannars rättigheter och skyldigheter 

gentemot varandra. Bestämmelsen lyder: ”Var och en skall vid nyttjande av sin eller 

annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen”.  

 

Lagberedningen har angivit att paragrafen är en generell norm för bedömning av 

grannelagsförhållanden; en norm som skall tillämpas i den mån speciella regler inte 

finns i de följande paragraferna eller i särskild lagstiftning. Paragrafen kommer således 

att användas i de frågor där speciell reglering saknas, exempelvis när det gäller frågor 

om angränsande häckar, buskar, träd och murar.33 

 

I paragrafen anges att den inte är tillämplig endast gentemot en fastighetsägare utan 

gentemot alla som nyttjar fast egendom, vilket innebär att även en nyttjanderättshavare 

skall följa regeln. Vad som kan utgöra nyttjanderättshavare diskuteras nedan.34 

Bestämmelsen anger också att den gäller fast egendom. Fast egendom är, vilket tidigare 

diskuterats,35 mer än endast jorden och bostadshuset, vilket får till följd att regeln 

omfattar allt som enligt första och andra kapitlet JB kan anses utgöra fast egendom.  

 

3.3.2 Omgivningen 

Ett viktigt begrepp som bör behandlas i samband med portalstadgandet är omgivningen. 

Omgivningen är ett vidsträckt begrepp som innefattar allt och alla som kan komma att 

påverkas av vad som händer på den fasta egendomen. Detta innebär att det inte endast 

är grannar med angränsande fastigheter som skyddas av regeln. Frågan om huruvida 

regeln endast skulle gälla för grannar var omtvistad i propositionen till JB, där 

diskussioner i remissyttrandena angående vilka som skulle vara att betrakta som granne 

fördes.36 I förslaget till JB 3:1 användes uttrycket granne, vilket kom att ersättas av 

omgivningen eftersom flera instanser ansett granne vara oklart till sin innebörd. Flera 

remissinstanser ansåg också att begreppet granne skulle bli för snävt, eftersom detta 

begrepp inte skulle innefatta nyttjare av fastigheter vilka skiljs från den störande 

                                                 
33 Prop. 1970:20 del A, B1 s 99 
34 Se avsnitt 4.2 
35 Se avsnitt 2.3.1 och 2.3.2 
36 Prop. 1970:20 del A s 100 ff 
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fastigheten av en eller flera fastigheter.37 Departementschefen fastslog att JB 3:1 skall 

vara tillämplig om en åtgärd inverkar på ägare eller nyttjare av fast egendom i vidaste 

bemärkelse även om den fasta egendomen inte omedelbart gränsar till den störande 

fastigheten.38 Det nu angivna är vad som åsyftas med begreppet omgivningen.  

 

Jag anser att den i förarbetena angivna definitionen av omgivningen skulle kunna bli för 

omfattande, eftersom ”i vidaste bemärkelse” kan uppfattas såsom att en fastighetsägare 

har att ta hänsyn till alla boende inom hans kommun vid nyttjandet av sin fasta 

egendom. En lämplig begränsning av omgivningen skulle kunna vara den begränsning 

som har gjorts beträffande grannars besvärsrätt när det gäller bland annat 

nybyggnationer i PBL.39 Enligt en sådan inskränkning skulle endast de grannar som bor 

på angränsande fastigheter omfattas av begreppet omgivningen. Denna begränsning 

skulle dock kunna vara en aning för snäv, eftersom den inte kommer innefatta sådana 

grannar som bor ett par fastigheter bort, men som ändå skulle kunna komma att 

påverkas av en hänsynslös åtgärd. Mitt förslag är att ”i vidaste bemärkelse” ses över och 

att definitionen av omgivningen inskränks till: ”ägare och nyttjare av fast egendom som 

direkt påverkas av åtgärden, oavsett om den fasta egendomen är angränsande till den 

störande fastigheten.” 

 

3.3.3 Skälig hänsyn 

Bestämmelsen i JB 3:1 anger en allmän skyldighet mot omgivningen och det kan antas 

att den som försummar denna skyldighet får svara för den uppkomna skadan.40 Att det 

handlar om skälig hänsyn borde innebära att det främst är avsiktligt handlande som 

medför skada som åsyftas med bestämmelsen. Detta innebär i sin tur att oaktsamma 

förbiseenden och liknande mer sällan kan betraktas som bristande hänsyn.41 

 

Eftersom begreppet skälig inte diskuteras vare sig i doktrinen eller i praxis, har jag valt 

att ha ordbokens definition som utgångspunkt. Begreppet skälig har enligt ordboken 

betydelsen rimlig, befogad.42 Nyttjare av fast egendom skall således ta rimlig eller 

                                                 
37 Prop. 1970:20 del A s 101 
38 Prop. 1970:20 del A s 101 f 
39 Se avsnitt 4.3.3 
40 Bengtsson, Om grannelagsansvaret idag, s 21 
41 Bengtsson, Om grannelagsansvaret idag, s 28 
42 Svenska Akademiens ordlista 



 
- GRANNELAGSRÄTTEN - 

 15

befogad hänsyn till omgivningen. I oxelhäcksfallet43 konstaterade HD att det inte endast 

är ett positivt handlande som kan innebära ett åsidosättande av hänsynsregeln, utan även 

underlåtenhet att handla. Detta uttalande anser jag får till följd att hänsynsregeln blir 

tämligen vidsträckt. HD konstaterade dock även att det måste avgöras på objektiva 

grunder vad som i varje enskilt fall framstår såsom skäligt med hänsyn till 

omständigheterna. HD ansåg sålunda att det vid en dylik tvist måste finnas en objektiv 

bedömare, vilken kan se till alla omständigheter för att därefter kunna fastslå vad som i 

det enskilda fallet utgör skälig hänsyn. Den hänsyn en granne anser vara skälig, kan i en 

annan grannes ögon vara helt orimlig. Begreppet skälig är således subjektivt och går 

knappast att ge en bestämd definition.  

 

 

3.4 Jordabalken 3:2 

3.4.1 Bestämmelsen i JB 3:2 

Bestämmelsen i JB 3:2 1 st lyder: ”Tränger rot eller gren in på fastighet från område 

intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort 

roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, 

om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.” 

 

Den här bestämmelsen riktar sig mot grönska och grannar med intilliggande fastigheter, 

Bestämmelsen rör således en snävare krets än JB 3:1. Bestämmelsen inriktar sig inte 

bara på träd eller buskar, utan på alla typer av växter;44 med ett sammanfattande 

begrepp grönska. Grannen har enligt denna bestämmelse en vidsträckt rätt att handla 

utan att på förhand tala med ägaren av grönskan. I propositionen har uttalats att denna 

bestämmelse endast tar sikte på sådana fall där det handlar om angränsande fastigheter. 

Bestämmelsen skulle dock kunna bli tillämplig i andra fall, men detta lämnas åt 

domstolarna att utreda.45  

 

Vad är det då som skulle kunna utgöra olägenhet? Huruvida olägenhet kan uppkomma 

beror enligt lagberedningen först och främst på markens beskaffenhet. Består 

fastigheten av trädgårdsmark eller åkermark kan det lätt bli olägenhet om rötter eller 

                                                 
43 NJA 1990  s 71 – av mig döpt till oxelhäcksfallet 
44 Prop. 1970:20 del A s 104 
45 Prop. 1970:20 del A s 394 
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grenar tränger in på den. Består däremot marken av skogsmark blir det svårare att se att 

inträngandet av rötter eller grenar skulle vålla fastighetsägaren olägenhet.46 För att 

tillgodose att grannsämjan inte omvandlas till osämja på grund av denna bestämmelse, 

har beredningen valt att lägga till andra meningen i bestämmelsen; att ägaren av den 

störande grönskan skall få tillfälle att själv åtgärda störningen.47  

 

3.4.2 Vildvinsfallet48 

Bakgrunden till vildvinsfallet är att när Carin köpte sin fastighet växte där en 

vildvinsbuske som, redan vid tillfället för fastighetsköpet, börjat växa in på ena sidan av 

Tages bostadshus. Först fyra år efter det att Carin hade flyttat in i huset klargjorde Tage 

för henne att han ville att vildvinet som växte på hans hus skulle tas bort. Carin lät då 

hugga ner busken, vilken hade vuxit så pass att den täckte nästan hela långsidan på 

Tages hus. Busken var efter nedhuggandet död, men växtligheten fanns ändock kvar på 

Tages hus. Tage yrkade hos TR:n att denne skulle ålägga Carin dels att vid vite ta bort 

växtligheten, dels att till Tage betala skadestånd. Carin bestred käromålet.  

 

I TR:n framkom att Tage inte hade vidtagit någon som helst åtgärd för att förhindra att 

växtligheten spred sig på huset. TR:n fann det förvånande, särskilt eftersom 

växtligheten spridit sig gradvis under flera år och att Tage enkelt hade kunnat tukta 

växtligheten på egen hand, med stöd av JB 3:2. Efter att syn hade hållits konstaterade 

TR:n också att Tage med lätthet hade kunnat skära av den del av busken som ledde till 

hans hus och därigenom eliminerat framtida skador. Vidare konstaterade TR:n att 

rättsläget rörande grannes skyldighet för intrång av det här slaget är oklart. TR:n ansåg 

emellertid att Tage genom nämnda passivitet själv varit vållande till skadorna i så hög 

grad att det vore orättmätigt att belasta Carin för dem. Käromålet ogillades. 

 

HovR:n konstaterade att Carin inte kan hållas ansvarig för vad som hade förekommit 

innan hon tillträdde sin fastighet. Vidare ansåg HovR:n att Carin inte heller har uppträtt 

vårdslöst genom att låta vildvinet växa under den period då hon ägt huset och Tage ännu 

inte hade underrättat henne om att han ville få bort vildvinet. HovR:n ansåg att Tage 

borde ha utnyttjat möjligheten i JB 3:2 och på ett tidigt stadium själv ha tagit bort 

                                                 
46 Prop. 1970:20 del A s 102 f 
47 Prop. 1970:20 del A s 104 
48 RH 1992:42 – av mig döpt till vildvinsfallet 
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vildvinet som växte på hans hus, för att förhindra ytterligare skador. Eftersom Tage inte 

gjort detta samt inte heller klargjort för Carin tidigare än han gjorde att han ville ha bort 

vildvinet, fann HovR:n att Tage själv varit i så hög grad vållande till att skada kunde 

uppkomma att han inte var berättigad till skadestånd. HovR:n fastställde TR:ns domslut. 

 

3.4.3 Analys av vildvinsfallet 

Domstolarna ansåg att Tage skulle ha utnyttjat bestämmelsen i JB 3:2 och själv tagit 

bort vildvinet som växte på hans hus. Detta innebär att domstolarna ansåg att vildvinet 

var en olägenhet för Tage. Begreppet olägenhet är ett subjektivt begrepp som inte har 

någon klar definition. Huruvida en inträngande rot, gren eller som i det här fallet en hel 

buske utgör en olägenhet måste prövas från fall till fall. Jag anser dock att vad som 

utgör en olägenhet måste avgöras av den som är utsatt för olägenheten. Eftersom 

bestämmelsen i JB 3:2 är skriven på det sätt som den är, att granne har rätt att ta saken i 

egna händer så länge som åtgärden inte medför skada för ägaren till grönskan, anser jag 

att begreppet olägenhet beträffande just den här bestämmelsen, måste bestämmas 

ensidigt utifrån den skadelidandes perspektiv. Det nu sagda anser jag kommer till 

uttryck i båda domstolarnas domskäl i och med att de anser att Tage borde ha utnyttjat 

möjligheten som ges i JB 3:2. 

 

Den viktigaste principen som framkom i vildvinsfallet är, enligt mig, att fastighetsägare 

skall utnyttja bestämmelsen i JB 3:2. Underlåtenhet att utnyttja den bestämmelsen 

innebär att fastighetsägaren får skylla sig själv för de skador som kan uppkomma till 

följd av den inträngande grönskan. Detta resonemang torde få till följd att en granne 

vars tomt blir utsatt för inträngande grönska, alltid skall utnyttja JB 3:2. Gör denne 

granne inte det, utan låter grönskan växa fritt och orsaka förstörelse medan han är 

passiv, har han ingen rätt till ersättning för förstörelsen eftersom han av domstolarna då 

anses som medvållare till skadan.  

 

 

3.5 Skymmande grönska 

3.5.1 Grönska 

För att kunna utreda vad som kan utgöra skymmande grönska måste först begreppet 

grönska diskuteras.  
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Grönska som utretts i praxis har främst varit träd. I oxelhäcksfallet handlar det om träd 

vilka har planterats som en häck. I ett rättsfall från 1938 handlar tvisten om lövträd med 

stora grenverk.49 Även i ett fall från 1913 är det träd som berörs av tvisten.50 Däremot 

anges det i ett rättsfall från 1940 inte vilken typ av grönska det rör sig om.51 I detta 

rättsfall anges endast att tvisten rör grenar, vilka har växt över på granntomten. Av 

denna praxis kan man utläsa att träd är grönska, men att det antagligen inte spelar så stor 

roll i vilken form grönskan är. Detta innebär att alla former av träd, buskar, plantor och 

annat grönt skall räknas som grönska.  

 

Jag anser att en definition för grönska skulle kunna lånas från JB 2:1 om allmänna 

fastighetstillbehör: ”...på rot stående träd och andra växter...” I och med denna 

definition skulle alla typer av växtlighet som står på rot innefattas. 

 

3.5.2 Skymmande 

Vilken grönska kan då vara skymmande? I ordboken finner man att ordet skymma 

betyder ”hindra fri sikt mot; bli skummare, mörkna”.52 Detta innebär att skymmande 

grönska borde vara den grönska som hindrar sikten mot någonting, eller orsakar skugga. 

I skogsdungefallet53 stämmer detta väl, eftersom det här handlar om grönska som 

hindrar den fria sikten över en sjö. I oxelhäcksfallet däremot är problemet inte att 

grönskan hindrar sikten, utan snarare att den hindrar solens strålar att nå in på tomten, 

att grönskan således skuggar. Detsamma gäller för rättsfallet från 193854 där grönskan 

är starkt skuggbildande. 

 

Min definition på skymmande grönska utgör en sammanslagning av den lånade 

definitionen för grönska och den i ordlistan angivna definitionen för skymma. 

Skymmande grönska skulle således definieras: ”på rot stående träd och andra växter 

som hindrar fri sikt eller orsakar skugga”  

 

                                                 
49 NJA 1938 s 630 
50 NJA 1913 A 309 
51 NJA 1940 A 313 
52 Svenska Akademiens ordlista 
53 Svea Hovrätt, målnr. T 4641-99, dom 2001-01-16. Av mig döpt till skogsdungefallet 
54 NJA 1938 s 630 
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3.6 Oxelhäcksfallet 

3.6.1 Inledning 

Det har under årens lopp endast funnits ett fåtal fall gällande grannerättsliga tvister 

rörande skymmande grönska som nått HD, ett av dessa är oxelhäcksfallet. I detta 

avgörande gick HD emot de tidigare avgöranden som finns på området, vilka dock 

dateras så långt tillbaka i tiden som till 1940 och tidigare. I oxelhäcksfallet ansåg HD att 

det inte var i strid med grannelagsrätten att göra intrång på en annans fastighet, varför 

detta rättsfall är en aning revolutionerande. För att rättfärdiga sitt beslut använde HD 

sedvänjan i sitt resonemang och för att kunna göra en analys av fallet presenteras 

sedvänja och sedvanerätt före referatet av rättsfallet. 

 

3.6.2 Om sedvänja  

Sedvanerätten utgör det äldsta försvaret mot det kaos som kan uppstå genom olika 

intressekonflikter när det inte finns regler. Sedvanan gör att förutsägbarheten i samhället 

ökar eftersom den behandlar likartade fall på samma sätt. Detta är skälet till att inte 

endast lagstiftningen utan även sedvanerätten kan bidra till att skapa en rättsstat och 

demokrati. I sin tur innebär detta att vissa sedvänjor skall eller bör beaktas i juridisk 

argumentation. All sedvana bildar dock inte sedvanerätt.55  

 

Det finns två definitioner på sedvana. Den första är sedvana i mer vidsträckt mening, 

vilket innefattar allt regelbundet mänskligt handlande. Exempel på detta kan vara att en 

person alltid handlar sina matvaror på en speciell veckodag.  Den andra är sedvana i 

snävare mening, vilket endast är sådant regelbundet handlande som uttrycker eller 

motiverar en övertygelse om att man bör handla på just det viset. Detta innebär att 

människor följer en viss norm endast av den anledningen att det sättet är det brukliga. 

Endast den andra definitionen kan utgöra sedvanerätt. Även denna definition kan dock 

delas upp i två olika undergrupper. Den första är sedvanerätt i egentlig mening, vilken 

består i de enskildas sedvana, där sedvanerätten uppstår bland medborgarna, genom 

exempelvis muntliga överenskommelser om hur saker skall skötas. Denna sedvana blir 

sedvanerätt då den godtas av domstolarna eller andra myndigheter, sedvanan kommer 

då att höra till den officiella rättsliga ideologin i samhället.56 Den andra gruppen är 

sedvanerätt i annan mening, vilken utbildas i domstolarnas praxis, främst i HD, genom 

                                                 
55 Peczenik, Juridisk argumentation, s 153 
56 Peczenik, Juridisk argumentation, s 153 f 
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exempelvis analogisk tillämpning av lagregler och uttalanden i doktrinen. Denna 

sedvanerätt skapas av myndigheterna och brukar inte kallas för sedvanerätt, utan för 

praxis.57  

 

Sedvanans ställning inom juridiken är inte enhetlig. Det finns viss sedvänja som enligt 

vissa lagrum skall beaktas. Exempel på detta är 1 § 2 st avtalslagen58 där det anges att 

innebörden av sedvänja eller handelsbruk skall beaktas. Dessutom finns den sedvänja 

som bör tas hänsyn till, vilken i sin tur består av tre typer. Första typen är sådan 

sedvänja som är både rimlig och väl förankrad i samhället, hos vissa grupper eller i 

vissa delar av landet. Andra typen är den sedvänja som uttrycker vissa generella etiska 

principer. Tredje typen är sådan sedvänja som i myndigheternas fasta praxis behandlas 

som ett auktoritetsskäl. Dessutom finns den sedvänja som får beaktas i den juridiska 

argumentationen. Förutom de nu uppräknade finns det även sådan sedvänja som inte 

alls får beaktas.59  

 

Att sedvanerätten över huvud skall få beaktas beror till viss del på att medborgarna har 

rätt att förvänta sig att en väl förankrad och rimlig sedvänja respekteras av 

myndigheterna.  Utgångspunkten är att sedvänja skall tillmätas en betydelsefull roll som 

rättskälla inom den svenska civilrätten.60 

 

3.6.3 Referat av oxelhäcksfallet 

Bakgrunden till fallet är att det mellan två villafastigheter år 1940 planterades en 

oxelhäck, för vilken kostnaderna delades mellan de två fastighetsägarna. Ägarna kom 

överens om att häcken skulle klippas kontinuerligt till en höjd av cirka 160 cm. 

Klippningen sköttes av de båda ägarna gemensamt; de hjälptes åt med klippning och 

bortforsling av skräpet. Denna överenskommelse fungerade utan problem till dess att 

den ena ägaren år 1973 sålde sin fastighet till sin son, käranden Klas. Efter överlåtelsen 

blev det problem med skötseln av häcken. Klas ville inte vare sig medverka till 

klippningen eller att häcken skulle klippas över huvud taget. År 1983 runt midsommar 

hade häcken vuxit till en höjd över två meter och grenar hängde över på Karls, 

svarandens, tomt. Karl försökte förmå Klas att medverka till en klippning, men när 

                                                 
57 Bernitz, Finna rätt, s 145 
58 SFS 1915:218 
59 Peczenik, Juridisk argumentation, s 154 f 
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denne inte var intresserad lät Karl sin son klippa häcken till den sedvanliga höjden av 

cirka 160 cm. Denna handling fick till följd att Klas stämde Karl och yrkade skadestånd, 

ett mindre belopp som ersättning för kostnaderna för att forsla bort grenar och skräp och 

ett större belopp som ersättning för den olägenhet det inneburit att häcken har klippts till 

en höjd av cirka 160 cm. Klas angav som grund för sin begäran om det större beloppet 

att han hade blivit berövad sin möjlighet att insynsskyddad solbada i sin trädgård.  

 

Frågan i fallet kom att handla om huruvida en granne får agera mot sin grannes 

underlåtenhet att följa den allmänna grannelagsrättsliga principen i JB 3:1. Det vill säga 

huruvida en nyttjare av en fastighet måste ta skälig hänsyn till sin omgivning, för att 

inte dra på sig ett skadeståndsanspråk. 

 

Karl anförde i sin utvecklan av talan att Klas, efter övertagandet av fastigheten, har 

deltagit endast något år i klippandet av häcken. Resterande år har häcken klippts av Karl 

på dennes sida av gränsen, häcken har alltså blivit klippt i halva dess bredd. Klas å sin 

sida hävdade att klippningen fram till 1983 genomfördes av vardera grannen på dennes 

sida och att de endast hjälptes åt med toppklippningen samt att häcken aldrig klipptes 

till en lägre höjd än av ca 180-190 cm.  

 

TR:n konstaterade att grannelagsrätten i stort sett är oreglerad och att de enda 

bestämmelser som finns på området och som är av intresse är de i JB 3:1 och JB 3:2. 

TR:n ansåg att en bedömning i fallet måste ske utifrån vad som kan anses vara ”god 

sed” i grannförhållanden. Vidare konstaterade TR:n att en oxelhäck är en häck som 

normalt inte får vara friväxande, utan som regelmässigt klipps till viss höjd en gång om 

året. Den vanliga höjden torde enligt TR:n vara ca 150 cm. Knäckfrågan i fallet var 

enligt TR:n, huruvida en granne, i det fall att den andra grannen undandrar sig att 

medverka till klippning, har rätt att ensidigt ombesörja klippningen, utan att för den 

skull riskera att ådra sig ett skadeståndsansvar gentemot den andra grannen. Enligt TR:n 

föreligger principiellt sett en sådan rätt ifall klippningen sker på ett sådant sätt att 

resultatet allmänt sett är godtagbart. TR:n ifrågasatte inte riktigheten i att Klas 

undandragit sig att medverka vid klippningen och inte heller att klippningen som 

                                                                                                                                               
60 Bernitz, Finna rätt, s 145 
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utfördes överensstämde med det sätt på vilket klippningen tidigare år utförts. På dessa 

grunder ogillade TR:n Klas yrkande. 

 

HovR:n konstaterade att Karl, genom att klippa även den del av häcken som fanns på 

Klas tomt, hade gjort intrång i Klas äganderätt. Detta intrång gjorde, enligt HovR:n att 

Karl blev skadeståndsskyldig gentemot Klas i den mån skada hade uppkommit. Vidare 

ansåg HovR:n att Klas hade lidit en skada genom att insynsskyddet som häcken tidigare 

hade varit, hade försämrats genom klippningen och att det var en skada i 

skadeståndsrättslig mening. Däremot ansåg HovR:n att försämringen av insynsskyddet 

var av begränsad varaktighet och av sådan ringa omfattning att skadan endast kunde 

uppskattas till ett värde av 100 kr. HovR:n ändrade således TR:ns domslut till att Karl 

blev skadeståndsskyldig gentemot Klas med 100 kr. 

 

HD meddelade prövningstillstånd. Karls klippning av den del av häcken som finns på 

Klas tomt ansåg HD var att se som ett intrång i Klas besittning till fastigheten. Eftersom 

Klas hade motsatt sig att häcken skulle klippas konstaterade HD att besittningsintrånget 

måste anses ha skett olovligen. HD ansåg dock att endast ett sådant besittningsintrång 

inte kan ligga till grund för en rätt till skadestånd för ekonomisk förlust till följd av 

försämrat insynsskydd. För att Klas skulle få sådan rätt krävdes att Karl inte hade någon 

civilrättslig rätt att få till stånd en klippning. Vidare konstaterande HD att, enligt 

hänsynsregeln i JB 3:1, även underlåtenhet att handla kan vara att anse som ett 

åsidosättande av grannelagsrättsliga förpliktelser, varför Karl på grannelagsrättslig 

grund skulle kunna fordra att häcken även fortsättningsvis, med Klas medverkan, skulle 

ha hållits klippt på det sätt som varit brukligt sedan många år. För att även underlåtenhet 

att handla skall vara att anse som ett åsidosättande av hänsynen, måste hänsyn tas till 

omständigheterna, vilket i det här fallet, enligt HD, är att oxelhäckar normalt hålls 

nedklippta till den angivna höjden samt att det i det här fallet under cirka 35 år har varit 

brukligt att klippa häcken till denna höjd. HD konstaterade med detta som grund att 

Klas inte hade rätt till skadestånd till följd av sämre insynsskydd. HD ändrade HovR:ns 

domslut och fastställde TR:ns domslut, vilket innebär att käromålet ogillades. 
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3.6.4 Analys av oxelhäcksfallet 

HD började i sitt domskäl med att konstatera att det faktiskt hade skett ett intrång i 

besittningen till fastigheten i och med att Karl lät klippa häcken på Klas tomt. Därefter 

rättfärdigade HD intrånget med hjälp av grannelagsrätten och i viss mån sedvänja.  

 

En viktig princip som framkom i det här fallet är att inte endast positivt, med andra ord 

aktivt, handlande utan även underlåtenhet att handla kan innebära ett brott mot 

hänsynsregeln. Denna princip har jag valt att kalla underlåtenhetsprincipen. Innebörden 

av underlåtenhetsprincipen torde bli den att fastighetsägare och nyttjare av fast egendom 

måste vara lyhörda angående sina grannars viljor. Att underlåta att vidta åtgärder 

beträffande sin egen grönska kan enligt HD:s resonemang innebära att grannen har rätt 

att begå ett intrång i äganderätten för att ”rätta till” vad den grannen anser vara störande.  

 

Ett sådant resonemang skulle bli ohållbart i längden, vilket jag anser vara skälet till att 

HD tog upp nästa viktiga princip; att den hänsyn som kan krävas av en fastighetsägare 

eller nyttjare av fast egendom måste avgöras efter vad som enligt ett objektivt 

bedömande framstår som skäligt med hänsyn till omständigheterna. Denna princip har 

jag valt att kalla skälighetsprincipen. Innebörden av skälighetsprincipen blir att 

underlåtenhetsprincipens verkningsområde minskar markant. De två delarna i 

skälighetsprincipen anser jag vara att hänsyn måste tas till omständigheterna och att det 

krävs en objektiv bedömning för att avgöra vad som kan anses vara skäligt. När HD 

tillämpade skälighetsprincipen i oxelhäcksfallet var det domstolen som gjorde den 

objektiva bedömningen och de omständigheter som HD tog hänsyn till var den sedvänja 

som domstolarna ansåg förelåg. HD talar i och för sig inte om sedvänja utan om vad 

som har varit och är brukligt; jag anser att vad som åsyftas med detta är sedvänja. Med 

skälighetsprincipen anser jag att HD vill visa på att granntvister lämpligast löses genom 

en objektiv bedömning. 

 

Den sedvänja som HD tog fasta på i oxelhäcksfallet är sådan sedvänja som Peczenik 

menar att domstolen bör ta hänsyn till.61 Det är en sedvänja skapad av de enskilda och 

den är väl förankrad i samhället. Karl och fadern till Klas anpassade sig till den rådande 

norm som finns i det svenska samhället beträffande höjden på oxelhäckar. Samtidigt 

                                                 
61 Peczenik, Juridisk argumentation, s 154  
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skapade dessa grannar en egen sedvänja genom att varje år tillsammans sköta ansningen 

av oxelhäcken så att denna hölls på samma höjd och i samma skick år efter år. Eftersom 

denna sedvänja är en sådan sedvänja som domstolarna endast bör ta hänsyn till i sin 

bedömning, kunde HD ha låtit bli att ta upp den. Jag anser dock att HD valde att ta upp 

sedvänjan, eftersom domstolen ville uppnå ett ”rättvist” beslut och behövde något som 

kunde rättfärdiga dess argumentation. Min bedömning av fallet är att HD kom till ett 

”rättvist” domslut. Det hade varit absurt om Karl skulle ha tvingats leva bakom en två 

meter hög oxelhäck endast av den anledningen att grannfastigheten hade bytt ägare. Det 

här domslutet blir dock absurt i en annan synvinkel; Klas har inte längre rätt att själv 

bestämma över höjden på den oxelhäck som står på han tomt, som han har äganderätt 

till. Detta innebär således att grannelagsrätten är en tämligen stor inskränkning i 

äganderätten och att en granne kan få större rätt att bestämma över en fastighetsägares 

grönska än fastighetsägaren själv. Vidare innebär domslutet att en person är tvungen att 

leva efter den sedvänja som finns på det område där denne bor, trots att sedvänjan inte 

är lagstiftad eller ens fastslagen genom ett demokratiskt beslut. En viktig slutsats som 

jag anser att HD kommer fram till i sitt domskäl är att hänsynsbegreppet påverkas av 

den sedvänja som råder mellan parterna.  

 

Efter att ha konstaterat att HD använde sedvänjan mellan Klas pappa och Karl till att 

binda Klas, ställer jag mig frågan hur HD hade resonerat om Klas pappa hade sålt 

fastigheten till en ”helt ny” ägare; en person som inte hade något tidigare förhållande 

med någon av parterna. Om HD i det fallet skulle ha följt samma resonemang som nu, 

skulle det innebära att den nye ägaren skulle bindas av den förre ägarens sedvänja eller 

avtal. Detta skulle innebära en inskränkning i den nye ägarens äganderätt, vilken nästan 

skulle kunna liknas vid ett servitut. Servitut är en begränsad rättighet och innebär att 

ägaren till en fastighet har rätt till något på en annan fastighet. Servitutet är knutet till 

fastigheten och inte till ägaren.62 Ett servitut måste dock avtalas skriftligt och det har 

Klas pappa och Karl inte gjort. ”Avtalet” rörande skötseln av häcken kan således inte 

behandlas som ett servitut. Detta borde innebära att den nye ägaren inte skall behöva 

följa ”avtalet”. Det här resonemanget borde även innebära att Klas inte skall behöva 

följa ”avtalet”. Skillnaden blir att Klas under hela sin uppväxt i alla fall borde ha varit 

medveten om sedvänjan eller avtalet på ett sätt som en ny fastighetsägare inte skulle 

                                                 
62 Grauers, Fastighetsköp, s 84 
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kunna vara. Klas kan med andra ord inte betraktas på samma sätt som en ”helt ny” 

fastighetsägare skulle betraktas. Jag tror att HD hade resonerat annorlunda om det hade 

rört sig om en ”helt ny” fastighetsägare. 

 

Vad skulle ha hänt om Karl hade låtit bli att kapa oxelhäcken och istället stämt Klas 

med åberopande att Klas genom att inte tukta sin del av häcken brast i sin 

grannelagsrättsliga hänsyn? Skulle domstolen i det fallet ha fattat ett domslut som skulle 

innebära att Klas var tvungen att tukta häcken till den genom sedvänja fastslagna 

höjden? Hur skulle då domskälen till ett sådant domslut sett ut? Om domstolen i det 

fallet skulle ha använt sig av underlåtenhetsprincipen och skälighetsprincipen borde den 

ha kommit fram till ett domslut som innebar att Klas var tvungen att tukta sin häck. Jag 

tror dock att ett sådant beslut skulle ha blivit en aning magstarkt för domstolarna och att 

de istället skulle ha gått efter tidigare praxis och beslutat att häcken skulle lämnas 

därhän. 

 

Jag anser att det finns en annan möjlighet som domstolarna i oxelhäcksfallet skulle 

kunna ha utnyttjat för att slippa föra resonemanget om sedvänja för att komma till ett 

”rättvist” domslut; nämligen avtalslagen. Karl och Klas pappa ingick ett muntligt avtal 

när de kom överens om att häcken skulle hållas på en höjd av 150-160 cm och att de 

tillsammans skulle ta hand om skötseln av häcken. Detta avtal följdes sedan av de båda i 

ungefär 35 år. När sedan Klas övertog fastigheten fanns det inget avtal mellan honom 

och Karl. Men i och med att Klas var medveten (eller i varje fall borde ha varit 

medveten) om att det förelåg ett avtal mellan hans far och Karl och att han faktiskt 

hjälpte till med klippningen något år, anser jag att Klas genom sin medverkan, under ett 

eller ett par år, godtog avtalet och ingick detsamma genom konkludent handlande. Det 

här resonemanget får till följd att Klas, genom att senare år vägra att hjälpa till med 

skötseln och genom hans vägran att klippa häcken på sin tomt, har begått ett avtalsbrott. 

Hade domstolarna använt det här resonemanget kunde de ha kommit till samma 

domslut, utan att behöva ta upp grannelagsrätten eller sedvänja. Jag, å andra sidan, är 

dock glad att domstolarna inte gick på avtalslagens regler, eftersom det då idag skulle 

finnas ännu mindre praxis på det grannelagsrättsliga området. 
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Slutsatsen som kan dras från oxelhäcksfallet blir den att underlåtenhetsprincipen och 

skälighetsprincipen skall tillämpas tillsammans och att grannar vid en grannelagsrättslig 

tvist bör se till att få en objektiv bedömning av situationen. 

 

 

3.7 Skogsdungefallet 

3.7.1 Inledning 

Detta är ett fall som hittills endast har kommit upp i hovrätten och det troliga är att det 

inte går vidare till HD. Detta uttalande grundar sig dels i att jag inte tror att HD är 

intresserat av att pröva ett fall som endast rör skadeståndsberäkning och dels i att jag 

tror att Johan inte är intresserad av ytterligare kostnader (enligt domen från HovR:n 

skall han utge ett skadestånd om drygt 300.000 kronor inklusive rättegångskostnader). 

Fallet handlar om en tvist rörande skymmande grönska i ett grannförhållande. Trots 

detta har varken TR:n eller HovR:n gått in på grannelagsrättens område. Tvisten har 

istället kommit att röra hur skadeståndet skall beräknas. Att ingen av domstolarna tagit 

upp grannelagsrätten förbryllar mig och därför har jag valt att presentera fallet tämligen 

kortfattat, för att därefter föra en diskussion om domstolarnas agerande.  

 

3.7.2 Referat 

Gösta och Johan var de tvistande fastighetsägarna och deras fastigheter låg intill 

varandra. På Göstas tomt växte en dunge som Gösta hade valt att ha på tomten som ett 

insynsskydd. Johan byggde sitt hus ett par år efter att Gösta hade flyttat in och då 

skymde dungen utsikten över sjön från Johans hus. Johan och Gösta förde diskussioner 

om ansning av dungen i stort sett varje år och Gösta hade som vana att ta bort grenar 

uppe i träden för att försöka ge Johan en viss sjöutsikt. Ett år ansåg emellertid Johan att 

han hade fått klartecken från Gösta att fälla hela dungen och gjorde sedermera detta, 

med hjälp av en trädfirma. Gösta menade att han aldrig hade gett sitt samtycke till 

fällningen och stämde Johan.  

 

TR:n ansåg att frågorna i fallet endast rörde huruvida Johan hade fått Göstas samtycke 

samt hur stor den eventuella skadan var och hur denna skulle beräknas. Angående det 

eventuella samtycket konstaterade TR:n att Johan inte kunde bevisa att han hade fått ett 

samtycke och att han av den anledningen hade orsakat Gösta sakskada genom 

oaktsamhet. Vidare ansåg TR:n att Johan till Gösta skulle betala ett skadestånd 
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motsvarande vad det skulle kosta Gösta att återställa fastigheten till det skick den var 

innan fällningen. 

 

HovR:n tog aldrig upp frågan huruvida Johan hade fått Göstas samtycke utan valde att 

endast ta upp beräkningen av skadeståndet. Beträffande beräkningen konstaterade 

HovR:n precis som TR:n att Göstas fastighet så långt som möjligt skulle återställas i det 

skick den var före Johans åtgärder. 

 

3.7.3 Analys av skogsdungefallet 

Skogsdungefallet är ett rättsfall som handlar om en tvist mellan grannar med 

intilliggande fastigheter. Vidare handlar det om grönska som enligt den ena parten 

skymmer dennes sjöutsikt och dessutom handlar det, precis som oxelhäcksfallet, om att 

den ena grannen tog saken i egna händer och undanröjde den skymmande grönskan. 

Precis som i oxelhäcksfallet valde sedan grannen som hade haft den skymmande 

grönskan att stämma grannen som hade tagit saken i egna händer. Det som skiljer 

skogsdungefallet från oxelhäcksfallet är att domstolarna i skogsdungefallet inte tog upp 

grannelagsrätten i sin prövning av fallet. 

 

Jag tycker att det är förvånansvärt att varken TR:n eller HovR:n valde att ta upp 

grannelagsrätten i sin bedömning av skogsdungefallet. Det är även förvånansvärt att 

Johans ombud inte valt att ta upp grannelagsrätten i svaromålet. Rent teoretiskt borde 

detta i och för sig inte inverka på fallet eftersom ”jura novit curia” (domstolen känner 

lagen), vilket innebär att domstolarna inte är bundna av de rättsregler som ombuden 

väljer att ta upp. Eftersom detta är ett civilrättsligt fall måste dock parterna i alla fall 

åberopa sådana rättsfakta på vilka domstolen sedan tillämpar lagen. Detta innebär att 

domstolen inte är skyldig att ta upp grannelagsrätten om Johan inte har åberopat sådana 

rättsfakta, varför jag anser att ombudet borde ha tagit upp grannelagsrätten i svaromålet 

för att ge domstolen en möjlighet att åberopa grannelagsrätten. Johan bestred ansvar och 

jag anser att domstolarna borde ha prövat hänsynsregeln som ett möjligt alternativ, 

eftersom det trots allt rör sig om en tvist mellan grannar. Däremot anser jag det vara 

mindre troligt att en prövning med utgångspunkt i hänsynsregeln skulle ha resulterat i 

att Johan skulle ha vunnit. Om jag gör den prövning som jag anser att domstolarna 

borde ha gjort, tar jag upp de principer som framkom i oxelhäcksfallet; 

underlåtenhetsprincipen och skälighetsprincipen. Användandet av 
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underlåtenhetsprincipen ger att Gösta kan ha brustit i sin hänsyn gentemot Johan, 

genom att han till skillnad från tidigare år inte hade ansat i dungen så att Johan skulle få 

lite sjöutsikt. Gösta har således underlåtit att handla vilket innebär att 

underlåtenhetsprincipen skulle leda till att Gösta har brutit mot hänsynsregeln.  

 

Som konstaterats i samband med oxelhäcksfallet måste dock underlåtenhetsprincipen 

användas tillsammans med skälighetsprincipen. Skälighetsprincipen ger att vad som i 

det här fallet kan krävas av Gösta måste vara skäligt ur en objektiv synvinkel. I fallet 

har framkommit att det brukliga i Göstas och Johans grannförhållande har varit att 

Gösta varje år har tagit bort ett antal grenar i dungen för att ge Johan viss sjöutsikt och 

att då kräva att Gösta ska ta bort hela dungen kan knappast framstå såsom skäligt ur en 

objektiv synvinkel. Jag anser till följd därav att skälighetsprincipen inte skulle kunna 

uppfyllas i skogsdungefallet. Därmed kan jag också konstatera att Johan inte skulle 

kunna ha vunnit även om domstolarna hade använt grannelagsrätten i sin 

argumentation. Däremot tror jag att skadeståndet hade kunnat jämkas om man följer 

HD:s resonemang från oxelhäcksfallet, eftersom Gösta trots allt frångått sedvänjan 

parterna emellan genom att inte ansa grenar i dungen.  

 

Jag tycker att det skulle ha varit intressant att se ett rättsfall där Johan istället för att 

hugga ner Göstas dunge, hade stämt Gösta för bristande hänsyn enligt JB 3:1. Hur hade 

domstolarna resonerat i ett sådant fall? Det finns två möjligheter som domstolarna 

skulle kunna ha valt; den första är att gå efter äldre praxis, från 1940-talet, och den 

andra möjligheten hade varit att gå efter den praxis som framkom i oxelhäcksfallet. Om 

domstolen hade valt att gå efter äldre praxis hade fallet inte varit av så stort intresse för 

den här uppsatsen. I ett sådant fall hade domstolarna då konstaterat att grönskan inte 

störde Johan i sådan grad att det skulle anses skäligt av domstolen att förplikta Gösta att 

avlägsna dungen.  

 

Hade domstolarna däremot valt att resonera som HD gjorde i oxelhäcksfallet, skulle det 

ha blivit ett riktigt intressant rättsfall för framtiden. Domstolen skulle då ha använt sig 

av de båda principerna. Underlåtenhetsprincipen borde ha resulterat i ett konstaterande 

om att Gösta genom att inte beskära sin dunge skulle kunna anses ha brustit i sin hänsyn 

gentemot Johan. Resultatet av denna princip skulle dock troligen inte sträckas så pass 

långt att Gösta skulle vara tvungen att hugga ner hela dungen, eftersom Johan inte har 
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rätt att kräva en så långtgående hänsyn. Även skälighetsprincipen skulle ha bidragit till 

ett sådant resonemang; det är inte skäligt att kräva av Gösta att ta bort hela dungen. 

Däremot borde domstolen ha ansett det som skäligt att förplikta Gösta att beskära 

dungen i den grad att Johan återfick sjöutsikt i samma grad som tidigare. Detta 

resonemang skulle vara i linje med det som regeringsrätten förde i sjöutsiktsfallet.63 

 

 

3.8 Sammanfattning 

Grannelagsrätten är en lagstadgad inskränkning i äganderätten. Den består av ett system 

av ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som personer i ett grannskapsförhållande har 

gentemot varandra. Grannelagsrätten finns utspridd i diverse olika lagar, med de för den 

här uppsatsen viktigaste bestämmelserna i JB 3:1 och JB 3:2. JB 3:1 är ett 

portalstadgande som anger att nyttjare av fast egendom skall visa skälig hänsyn mot 

omgivningen. JB 3:2 är en bestämmelse som ger en granne rätt att ta bort grenar och 

rötter som kommit in på hans fastighet.  

 

Vildvinsfallet är ett fall som behandlar JB 3:2, i vilket domstolarna konstaterar att 

bestämmelsen innebär att en granne skall ta tag i problem med inträngande växtlighet 

själv och inte vänta på att ägaren skall agera. Den viktigaste principen som framkom i 

vildvinsfallet anser jag vara att fastighetsägare skall utnyttja bestämmelsen i JB 3:2 och 

att underlåtenhet att utnyttja den bestämmelsen innebär att fastighetsägaren får skylla 

sig själv för de skador som kan uppkomma till följd av den inträngande grönskan. 

 

Skymmande grönska har jag valt att definiera såsom ”på rot stående träd och andra 

växter som hindrar fri sikt eller orsakar skugga”. 

 

Oxelhäcksfallet är ett rättsfall som rör skymmande grönska, grannelagsrätten och 

sedvänja. Grannen som gjorde intrång på grannfastigheten friades med hänvisning till 

JB 3:1 och sedvänja. Sedvänja gör att förutsägbarheten i samhället ökar, vilket är 

anledningen till att sedvänjan är ett komplement till lagstiftningen. Slutsatsen som kan 

dras från oxelhäcksfallet är att underlåtenhetsprincipen skall tillämpas tillsammans med 

                                                 
63 Se avsnitt 4.3.4 och 4.3.5 om vidare diskussion 
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skälighetsprincipen och att hänsynsbegreppet påverkas av den rådande sedvänjan 

mellan parterna. 

 

Skogsdungefallet är ett fall som behandlar tvist om skymmande grönska i ett 

grannförhållande, där domstolarna enligt min uppfattning borde ha tagit upp 

grannelagsrätten till prövning. Utgången av fallet hade antagligen inte blivit annorlunda, 

men det hade varit intressant att följa domstolarnas resonemang. 
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4 Andra inskränkningar i äganderätt till fast egendom 
 

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer ytterligare ett par viktiga inskränkningar i äganderätten att 

utredas. Nyttjanderätten är en tämligen vidsträckt inskränkning i äganderätten och av 

särskild vikt för den här uppsatsen, eftersom nyttjanderättshavaren likställs med ägaren i 

JB 3:1.64 Därför kommer här att redogöras för vad som är en nyttjanderätt och vilka som 

kan vara nyttjanderättshavare. Plan- och bygglagen är en viktig inskränkning i en ägares 

förfoganderätt och därför kommer också denna att presenteras. Dessutom kommer ett 

rättsfall rörande plan- och bygglagen att refereras. Efter rättsfallsreferatet följer en 

diskussion huruvida vissa i rättsfallet givna principer skulle kunna appliceras på 

grannelagsrätten och skymmande grönska.  

 

 

4.2 Nyttjanderätt till fast egendom 

Nyttjanderätt är en rättighet som innebär att en part i ett avtalsförhållande har rätt att få 

använda motpartens egendom. Nyttjanderätten är en frivillig inskränkning i 

äganderätten, vilket innebär att ägaren inte har någon lagstadgad skyldighet att upplåta 

en nyttjanderätt i sin fastighet.  

 

Rättigheten är knuten till en viss specifik person, om den istället är knuten till en 

ospecificerad ägare av en viss fastighet, handlar det om servitut. Nyttjanderätt och 

servitut är båda exempel på begränsade rättigheter till en fastighet, vilka kan förekomma 

parallellt med äganderätten. Eftersom alla nyttjanderättshavare likställs med ägaren 

enligt JB 3:1,65 är det för den här uppsatsen inte av särskild vikt att skilja på de olika 

typerna av nyttjanderätter som finns. Det kan dock vara av vikt att veta att det finns ett 

antal olika typer. Den vanligaste typen för det område som uppsatsen behandlar är hyra. 

Det finns dessutom olika sorters arrende, såsom jordbruksarrende, bostadsarrende och 

anläggningsarrende. Dessutom finns nyttjanderätter som går ut på att en fastighets 

naturtillgångar får nyttjas och exempel på detta är tomträtt, bostadsrätt samt benefika 

upplåtelser.66  

                                                 
64 Se avsnitt 3.3.1 
65 Se avsnitt 3.3.1 
66 Bengtsson/Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s 18 f 
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För att nyttjanderätten skall räknas som en nyttjanderätt enligt JB, krävs att rätten har 

tillkommit genom ett avtal (jfr JB 7:1). Det krävs dock inte att avtalet är självständigt; 

nyttjanderätten kan exempelvis ingå i ett anställningsavtal eller i ett köpeavtal, när 

säljaren förbehåller sig rätten att utnyttja en viss del av fastigheten.67 

Nyttjanderättshavare är den som innehar en av de nyttjanderätter som anges i JB då 

nyttjanderätten har tillkommit genom ett avtal. 

 

Beträffande nyttjanderätt är denna, som nämnts ovan, en begränsad rättighet jämfört 

med äganderätten. Begränsningen ligger främst i att en nyttjanderättshavare inte utan 

vidare kan överlåta sin rätt, utan det krävs ofta medgivande från ägaren, eftersom ägaren 

anses ha ett stort intresse av hur fastigheten sköts av nyttjanderättshavaren. Exempel på 

detta är att en hyresgäst inte utan fastighetsägarens tillåtelse har rätt att hyra ut i andra 

hand. En annan viktig begränsning är att nyttjanderättshavaren har begränsad möjlighet 

att utnyttja sin rättighet som kreditunderlag. För bostadsrätts- och tomträttsinnehavare 

gäller att dessa kan pantsätta sin rätt, men för övriga nyttjanderätter finns ingen sådan 

möjlighet.68 

 

 

4.3 Plan och bygglagstiftningen 

4.3.1 Om plan- och bygglagen69 

Plan- och bygglagstiftningen är en lagstadgad inskränkning i äganderätten. En ägare till 

fast egendom måste följa de lagar och föreskrifter som finns på området. Plan- och 

bygglagen (PBL) är en lag vilken enbart är tillämplig för bebyggelse och vissa 

bebyggelserelaterade markanvändningsåtgärder. Den ger kommunerna ensamrätt att 

bestämma vad gäller bebyggelseplanen, den ger dock samtidigt en möjlighet för 

sakägare att överklaga en plans syfte och innehåll.70  

 

 

 

 

                                                 
67 Bengtsson/Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s 21 
68 Bengtsson/Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s 26 
69 SFS 1987:10 
70 Westerlund, Grunderna i plan- och bygglagen & naturresurslagen, s 15 
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Syftet med PBL är att den skall främja en lämplig samhällsutveckling. För att detta syfte 

skall uppnås ställer staten upp vissa krav, vilka återfinns främst i lagens andra och tredje 

kapitel. Det andra kapitlet innehåller bestämmelser om de allmänna intressen som skall 

beaktas vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse. Det tredje kapitlet 

innehåller bestämmelser om krav på bland annat byggnader och kommer att närmare 

redogöras för nedan.71 Med stöd av det andra kapitlet avgörs huruvida ett område kan 

befinnas lämpligt för bebyggelse. Därefter avgörs med hjälp av det tredje kapitlet i 

detalj hur de enskilda byggnaderna ska placeras och hur de skall utformas estetiskt och 

tekniskt med hänsyn till exempelvis behovet av brandskydd och olycksfallsskydd. 

Kontrollen av att dessa krav efterlevs sker främst genom att det för vissa åtgärder 

fordras lov, främst då bygglov, vilka prövas av byggnadsnämnden.72  

 

4.3.2 Viktiga begrepp i PBL 

Bygglov är ett rättsligt styrmedel och detta måste sökas innan ett byggande påbörjas. 

Att det är ett styrmedel innebär att det är någon annan än fastighetsägaren som har att ta 

ställning till huruvida viss bebyggelse får ske eller inte, samt att erhållet bygglov 

innebär ett tillstånd att bygga enligt lovet. Byggnadsnämnden kan dock inte godtyckligt 

besluta om bygglov, utan ett sådant beslut måste följa dels gällande bestämmelser i PBL 

och dels sådana planer som har rättsverkan och som gäller för det tilltänkta 

byggområdet. Detta innebär att bygglovet även är ett kontrollinstrument.73 

Bestämmelserna om bygglov återfinns i 8 kapitlet PBL och är reserverat för byggnader 

och anläggningar. Det finns i PBL tre förutsättningar för att bygglov skall lämnas.74 Den 

första är huvudregeln som anger att åtgärden inte får strida mot detaljplanen. Den andra 

är att den fastighet och den byggnad på vilken åtgärden skall utföras skall stämma 

överens med detaljplanen och fastighetsplanen som gäller för området. Den tredje är att 

åtgärden skall antas uppfylla de krav på byggnader som det tredje kapitlet i PBL ställer 

upp.75  

 

I vissa fall är villor undantagna från bygglovsplikten och så är fallet när det gäller vissa 

murar och plank, uteplatser samt friggebodar. Vad gäller murar och plank krävs enligt  

                                                 
71 Se avsnitt 4.3.3 
72 Didón m.fl., Plan- och bygglagen en kommentar, s 21 f 
73 Westerlund, Grunderna i plan- och marklagstiftningen, s 52 f 
74 PBL 8 kap 11 § 
75 Didón m fl, Plan- och bygglagen en kommentar, s 43 
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8 kap 4 § PBL inget bygglov så länge som muren eller planket inte är högre än 1,8 

meter, inte sträcker sig mer än 3,0 meter ut från huset samt inte placeras närmare 

fastighetsgränsen än 4,5 meter.76 Kommunen kan dock upphäva undantaget, vilket sker 

i form av områdesbestämmelser eller detaljplan.77 

 

Det finns således noggranna bestämmelser om hur hög och hur lång mur eller plank en 

fastighetsägare får sätt upp på sin fastighet utan bygglov. Dessutom finns bestämmelser 

om hur nära grannens tomt dessa får stå. När det gäller ”murar” som består av grönska 

finns dock inga bestämmelser alls, förutom de redan behandlande reglerna i JB 3:1 och 

3:2. Detta finner jag underligt med tanke på att en ”grön mur” kan ge upphov till samma 

typer av problem som en vanlig mur. Syftet bakom regeln att murar och plank av viss 

storlek inte kräver bygglov, torde vara att sådana inte borde kunna orsaka grannosämja 

på grund av deras ringa storlek och placering på visst avstånd från grannen. Grannen 

borde med andra ord inte kunna bli störd av dessa plank och murar, varför deras 

uppförande inte behöver prövas av en objektiv bedömare. När det gäller murar och 

plank som går utanför de angivna måtten krävs det dock bygglov. Detta borde innebära 

att lagstiftaren anser att större murar och plank, eller murar och plank vilka uppförs på 

närmare avstånd till grannen, kan ge upphov till grannosämja, varför deras uppförande 

behöver prövas av en objektiv instans. Detta är enligt mig ett rimligt resonemang och 

därför tycker jag att samma regler borde finnas gällande ”gröna murar”. 

 

Detaljplanen är det instrument som används för att närmare reglera rättigheter och 

skyldigheter mellan markägare och samhället samt markägare emellan. Syftet med en 

detaljplan är att för varje fastighet precisera rättigheter och skyldigheter för att på så sätt 

i miljöhänseende uppnå en god helhetsverkan och en lämplig samhällsutveckling. Efter 

det att detaljplanen har antagits för ett område kommer den att ge besked om vilken 

mark som är lämpad för bebyggelse och hur bebyggelsen skall placeras och utformas. 

Detaljplanen ger alltså anvisningar till fastighetsägaren hur denne bör utforma sitt 

byggprojekt. Detta innebär att en ansökan om bygglov, vilken är förenlig med 

detaljplanens bestämmelser, i princip inte kan vägras så länge som detaljplanen gäller.78  

 

                                                 
76 Didón m fl, Plan- och bygglagen en kommentar, s 41 
77 Westerlund, Grunderna i plan- och bygglagen & naturresurslagen, s 42 ff 
78 Didón m fl, Plan- och bygglagen en kommentar, s 29 f 
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4.3.3 Betydande olägenheter för omgivningen  

Som tidigare nämnts blir bestämmelserna i 3 kap PBL om krav på byggnader 

tillämpliga när prövningen av reglerna i 2 kap är avklarade. Har ett område med stöd av 

2 kap befunnits lämpligt för bebyggelse, avgörs sedan med stöd av 3 kap hur de 

enskilda byggnaderna skall placeras i detalj och hur de estetiskt skall utformas. I det här 

avsnittet skall närmare redogöras för bestämmelsen i 3 kap 2 § 1 men PBL. 

Bestämmelsen är av vikt för den här uppsatsen då den rör grannförhållanden.   

 

3 kap 2 § 1 men PBL kan i viss mån jämföras med hänsynsregeln i JB 3:1.79 

Bestämmelsen lyder: ”Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras 

avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt 

medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen.”  

 

Krav kan sålunda ställas till exempel på att byggnader skall placeras på visst avstånd 

från trafikled för att de inte skall skymma sikten eller på annat sätt störa trafiken. 

Beträffande den allmänt hållna sista delen av meningen innebär den exempelvis att 

byggnader skall placeras på ett sådant avstånd från varandra och utformas på så sätt att 

spridning av brand förhindras. Bland de övriga förhållanden som skall beaktas finns 

olägenheter för grannar. En sådan olägenhet kan vara skymd sikt eller försämrade 

ljusförhållanden. Särskild hänsyn kan behöva tas om grannfastigheten exempelvis 

nyttjar en solfångaranläggning.80 Departementschefen anser att de begränsningar som 

följer av kravet på hänsyn till sikt- eller ljusförhållanden i ett 

detaljplaneområde normalt bör framgå av detaljplanen.81 Detta skulle innebära att vidare 

hänsyn till ljus- och siktförhållanden knappast skulle behöva tas, så länge som 

detaljplanen följs. I de undantagsfall då detaljplanen frångås skulle således en prövning 

om ljus- och siktförhållanden behöva genomföras. Regeringsrätten går i och för sig ifrån 

departementschefens uttalande i sjöutsiktsfallet,82 eftersom Regeringsrätten i detta fall 

prövar siktförhållandena trots att den omtvistade nybyggnationen följer detaljplanen. 

 

 

                                                 
79 Se avsnitt 3.3.1  
80 Prop. 1985/86:1 s 483 
81 Prop. 1985/86:1 s 483 f 
82 Se avsnitt 4.3.4 
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När det gäller ett bygglovärende skall berörda närboende grannar få tillfälle att yttra sig 

innan beslut fattas om förslaget avviker från förutsättningarna i en detaljplan eller 

områdesbestämmelser samt när det skall uppföras en ny huvudbyggnad eller göras en 

större tillbyggnad där det inte finns detaljplan. Vilka grannar som är berörda avgörs från 

fall till fall. När det gäller en byggnads placering i förhållande till tomtgränsen är det 

den närmaste grannen (vilken kallas rågranne hos byggnadsnämnden) till den fastighet 

där byggnadsåtgärden är tänkt att göras som skall höras. Om det gäller en avvikelse från 

detaljplanen blir antalet berörda grannar större. I regel bedöms de boende runt omkring 

objektet som berörda.83 

 

Enligt denna bestämmelse skall vid handläggande av ansökan om bygglov, hänsyn tas 

till grannars eventuella olägenhet, även i de fall som bygglov skall medges enligt 

detaljplanen. Hänsynsregeln i 3 kap 2 § PBL innebär alltså en ytterligare inskränkning i 

en fastighetsägares äganderätt.  

 

4.3.4 Sjöutsiktsfallet84 

Rättsfallet behandlar frågan om bygglov. Regeringsrätten (RegR) kommer fram till att 

bygglov inte skall meddelas på grund av att den omtvistade nybyggnationen kommer att 

innebära att grannens sjöutsikt försvinner. Jag har valt att referera fallet utförligt 

eftersom domstolarna i domskälen pekar på vissa principer som jag anser mycket väl 

kan appliceras på grannelagsrätten och skymmande grönska.  

 

Rättsfallet handlar om fastighetsägaren Sven, som av byggnadsnämnden i kommunen 

hade fått bygglov för en nybyggnad av bostadshus på sin fastighet. Bygglovet stred inte 

i någon del mot gällande detaljplan. Svens fastighet låg med en vik av sjön Rottnen åt 

norr och grannen Gunnars fastighet åt söder.  

 

Gunnar överklagade beslutet till länsstyrelsen. Gunnar anförde bland annat att 

byggnadens placering skulle komma att helt skymma sjöutsikten från hans bostadshus 

samt även försämra ljusförhållandena på hans fastighet. Vidare anförde Gunnar att 

byggnaden skulle kunna placeras på annan plats inom det område som enligt 

detaljplanen fick bebyggas på Svens fastighet, utan att detta skulle innebära betydande 

                                                 
83 www.linkoping.se/byggnamndskontoret/planobygg/grannar.asp 
84 RÅ 1991 ref 46 – av mig döpt till sjöutsiktsfallet 
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olägenhet för honom. Länsstyrelsen avslog överklagandet med hänvisande till att enligt 

8 kap 11 § PBL skall bygglov bifallas bland annat om åtgärden inte strider mot 

detaljplanen, vilket länsstyrelsen konstaterade att åtgärden inte gjorde. Länsstyrelsen tog 

även upp bestämmelsen i 3 kap 2 § PBL, att åtgärden inte skall medföra fara eller 

betydande olägenhet för omgivningen, och konstaterade att den planerade byggnaden 

skulle innebära olägenhet för Gunnar, dock inte så betydande att bygglovet inte borde 

beviljas. 

 

Gunnar överklagade till kammarrätten och yrkade att det av byggnadsnämnden 

beslutade bygglovet skulle undanröjas. Kammarrätten konstaterade att bygglovet inte 

stred mot detaljplanen och att granne vid uppförande av ny byggnad alltid får tåla vissa 

olägenheter exempelvis i form av försämrade siktförhållanden. Kammarrätten höll syn i 

målet och ansåg att ljusförhållandena inte i nämnvärd grad skulle förändras på Gunnars 

fastighet. Däremot ansåg kammarrätten att på det sätt som nybyggnaden blivit planerad 

skulle den komma att helt skymma sjöutsikten från alla fönster i bostadshuset på 

Gunnars fastighet. Kammarrätten ansåg att detta var av sådan betydande olägenhet för 

Gunnar att bygglovet inte stod i överensstämmelse med bestämmelsen i 3 kap 2 § PBL. 

Med anledning av detta ändrade kammarrätten länsstyrelsens beslut och undanröjde 

bygglovet. 

 

Sven överklagade till RegR och yrkade att RegR skulle bifalla hans ansökan om 

bygglov i första hand enligt det förslag som inlämnats till byggnadsnämnden, och i 

andra hand enligt ett kompromissförslag som inlämnats till länsstyrelsen. RegR 

meddelade prövningstillstånd. RegR konstaterade att bygglovet inte i någon del stred 

mot detaljplanen, utan ansåg att målet gällde frågan huruvida byggnaden, på det sätt 

som anges i bygglovet, hade placerats och utformats på ett sätt som skulle innebära att 

betydande olägenheter för omgivningen skulle uppkomma. De tillämpliga lagrummen 

är 8 kap 11 § och 3 kap 2 § PBL. De i 8 kap 11 § 1 st PBL angivna tre punkter måste 

vara samtidigt uppfyllda. Den tredje punkten stadgar att åtgärden skall kunna anses 

uppfylla kraven i PBL:s tredje kapitel. Detta innebär att kravet att åtgärden inte strider 

mot detaljplanen måste vara uppfyllt samtidigt som det i 3 kap 2 § angivna kravet att 

betydande olägenheter för omgivningen inte skall uppkomma.  
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RegR fastslog att ”omgivningskravet kan påverka den byggrätt som enligt detaljplanen 

är förknippad med viss fastighet i vart fall på så sätt att en byggnad - om olika 

placeringar är möjliga - inte får placeras fritt på den bebyggbara marken utan att 

placeringen måste ske med beaktande av t.ex. en grannes intressen såtillvida att 

byggnaden inte förorsakar betydande olägenheter.” RegR konstaterade dock att det var 

tveksamt om byggrätten skulle kunna begränsas, såtillvida att den bebyggbara ytan eller 

den tillåtna bygghöjden blev mindre än vad som följer av detaljplanen, för att undvika 

betydande olägenheter, eftersom byggrättens omfattning är en väsentlig faktor bland 

annat för den som önskar förvärva en fastighet och för att beräkna en fastighets värde. I 

samma linje ligger även överklagandeförbudet i 13 kap 2 § PBL, vilket anger att ett 

beslut om bygglov inte kan överklagas på den grunden att exempelvis byggytan är för 

stor, om detaljplanen medger en byggyta av den storleken.  

 

RegR förde även en diskussion om vad som skulle kunna anses vara en betydande 

olägenhet när det gäller skymd sikt. RegR började med att konstatera att om 

detaljplanen för ett område intill en sjö tillåter ett flertal bostadsbyggnader, där ett 

flertal kommer att ligga bakom varandra jämfört med sjön, kan uppenbarligen inte alla 

enligt detaljplanen ha fri utsikt över sjön. Detta innebär att även en i och för sig 

väsentlig begränsning av sjöutsikten inte alltid kan anses vara en betydande olägenhet 

enligt 3 kap 2 § PBL. RegR utvecklade diskussionen med att säga att byggnader som 

ligger närmare sjön, inom ramen för detaljplanen, borde placeras och utformas så att 

sjöutsikten inte i onödan helt eller till betydande del skyms för dem som bor längre bort. 

RegR ansåg också att det endast är ”mycket väsentliga begränsningar” av den sjöutsikt, 

som med hänsyn till förhållandena är möjlig att bevara, som kan anses utgöra betydande 

olägenheter enligt 3 kap 2 § PBL.  

 

RegR fann att den i bygglovet angivna byggnaden, med hänsyn till utformningen och 

placeringen, skulle avskära all direkt sjöutsikt från Gunnars fastighet. RegR ansåg att 

Svens nybyggnad kunde genomföras utan begränsning av storleken eller höjden, om 

den placerades och utformades på ett annorlunda sätt, för att på så sätt bevara så stor del 

av Gunnars sjöutsikt som möjligt. Därmed ansåg RegR att byggnaden hade utformats 

och placerats på ett sådant sätt att betydande olägenheter uppstod för omgivningen och 

fastställde kammarrättens domslut att inte bevilja bygglov. Vidare ansåg RegR att inte 
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heller kompromissförslaget uppfyllde gällande föreskrifter och återvisade ärendet till 

byggnadsnämnden för ny behandling.  

 

4.3.5 Analys av sjöutsiktsfallet 

Slutsatsen som kan dras från sjöutsiktsfallet är att byggnadsnämnden vid handläggning 

av en bygglovsansökan skall ta hänsyn till grannars eventuella olägenhet. Slutsatsen blir 

även att helt borttagen sjöutsikt är en betydande olägenhet, vilken en granne inte skall 

behöva tåla. Beträffande ljusförhållandena finns det ett avgörande från RegR som går 

stick i stäv med sjöutsiktsfallet.85  I avgörandet från 1990 konstaterade RegR att hänsyn 

måste tas till områdets karaktär och bebyggelse och att det i ett tätbebyggt område är 

närmast oundvikligt att byggnader tidvis kommer att skugga varandra. RegR ansåg i 

detta avgörande att ökad skuggbildning för grannarna inte kunde anses utgöra en 

betydande olägenhet.86 I sjöutsiktsfallet tar RegR aldrig upp frågan om försämrade 

ljusförhållanden, eftersom kammarrätten konstaterar att ljusförhållandena endast 

kommer att försämras i liten grad.87 För att kunna stoppa ett bygglov verkar det således 

krävas ytterligare olägenheter än endast försämrade ljusförhållanden.  

 

Det mest intressanta i sjöutsiktsfallet är enligt mig att ”hänsynsregeln” i PBL tolkas så 

brett, vilket innebär att en granne i många fall har möjlighet att överklaga ett bygglov på 

grund av försämrad utsikt. Trots att bestämmelsen i 3 kap 2 § PBL inte innehåller 

begreppet hänsyn, har jag valt att kalla bestämmelsen för hänsynsregeln i PBL, eftersom 

bestämmelsen korresponderar väl med hänsynsregeln i JB.88 Dessutom används 

begreppet hänsyn i förarbetet till PBL.89 Som jag ser det har de båda hänsynsreglerna 

samma syfte; att främja grannsämjan genom att förhindra att fastighetsägare genomför 

vissa åtgärder som kan vara till men för grannar eller omgivning. Jag anser även att de 

båda reglerna har samma verkningsområde, eftersom de vänder sig till fastighetsägare 

och nyttjare av fastigheter samt till dessas grannar och omgivning. Eftersom de har 

samma syfte och samma verkningsområde borde domstolarna ta till sig vad som sägs 

angående hänsynen beträffande de båda reglerna. Med detta menar jag att även om en 

domstol i ett fall prövar hänsynsregeln i JB borde samma domstol även fundera på vad 

                                                 
85 RÅ 1990 ref 52 
86 RÅ 1990 ref 52 s 186 f 
87 RÅ 1991 ref 46 s 166 
88 JB 3:1 
89 Prop. 1985/86:1 s 483 f 
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som har sagts angående hänsynsregeln i PBL. Jag anser således att det är möjligt att 

göra en analogitolkning mellan de båda hänsynsreglerna.  

 

Frågan blir då huruvida hänsynsregeln i JB även den skall kunna anses innebära att en 

fastighetsägare måste ta hänsyn till grannes utsikt vid vissa åtgärder. Det skulle 

eventuellt ha funnits ett svar på den frågan om domstolarna hade valt att pröva 

grannelagsrätten i skogsdungefallet. Som tidigare diskuterats valde domstolarna dock 

att inte behandla grannelagsrätten i det fallet, varför det ej utretts av domstol huruvida 

grannens sjöutsikt vid skymmande grönska är något en fastighetsägare skall ta hänsyn 

till. En sammanställning av de principer samt sedvänja som HD tog upp i 

oxelhäcksfallet och vad som, angående hänsynsregeln i PBL, diskuterats av RegR i 

sjöutsiktsfallet borde dock ge resultatet att även sjöutsikt är en sådan sak som skall tas 

hänsyn till enligt hänsynsregeln i JB. En förutsättning för det här resultatet måste dock 

vara att den klagande grannen har haft sjöutsikt från början; att det finns en viss 

sedvänja beträffande sjöutsikten. Detta resonemang leder således till slutsatsen att även 

när det handlar om grannelagsrätt och skymmande grönska skall hänsyn tas till 

sjöutsikten. En tillbakablick på skogsdungefallet i ljuset av detta resonemang ger att 

Johan, i det fallet han skulle ha stämt Gösta, hade haft stora chanser att med hjälp av 

domstol fått Gösta att ansa i sin dunge, eftersom domstolen då borde ha resonerat att 

Gösta skulle ha tagit hänsyn till den sedvänja som tidigare rått mellan honom och Johan 

beträffande Johans sjöutsikt. 

 

 

4.4 Sammanfattning 

Nyttjanderätten är en frivillig inskränkning i äganderätten och bestäms genom det avtal 

som ägaren och nyttjanderättshavaren sluter. Nyttjanderätt innebär att 

nyttjanderättshavaren innehar en rätt att använda ägarens egendom, inom ramarna för 

avtalet. Nyttjanderätten är en begränsad rättighet, vilket innebär att det för 

nyttjanderättshavaren finns ett antal begränsningar i nyttjandet av den fasta egendomen 

jämfört med ägaren. Det finns ett flertal olika typer av nyttjanderätter, av vilka den 

viktigaste för den här framställningen är hyra. För att nyttjanderätten skall räknas som 

nyttjanderätt ställer JB upp vissa krav, exempelvis om avtalets utformning, som måste 

uppfyllas.  
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Plan- och bygglagstiftningen är en lagstadgad inskränkning i äganderätten och den är 

tillämplig för bebyggelse. Den viktigaste bestämmelsen i PBL, för den här uppsatsen, 

finns i 3 kap 2 §, vilken i viss mån kan jämställas med hänsynsregeln i JB 3:1. I 

förarbetet till lagen anges att vid ny- eller ombyggnation skall beaktas huruvida 

byggnationen kommer att innebära betydande olägenheter för omgivningen, särskilt till 

sikt- eller ljusförhållanden. RegR fann dock att ljusförhållanden inte skall anses vara av 

så stor vikt. 

 

Det refererade sjöutsiktsfallet handlar om att en fastighetsägare fått bygglov för en 

nybyggnation trots att nybyggnaden helt kommer att skymma sjöutsikten för grannen. 

Regeringsrätten konstaterade att vid placeringen av en nybyggnad hänsyn måste tas till 

grannes intresse, vilket i det här fallet innebär att Sven måste ta hänsyn till grannens 

sjöutsikt. Regeringsrätten avslog sedermera bygglovet. 

 

Slutsatserna från sjöutsiktsfallet är att skymmande av sjöutsikt är att anse som 

betydande olägenhet för granne varför hänsyn skall tas till detta vid beslut om bygglov. 

Vidare bör hänsynsreglerna i PBL och JB tolkas i ljuset av varandra. Dessutom anser 

jag att sjöutsikt är något som skall tas hänsyn till även i grannelagsrätten. 
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5 Slutsatser 
 

I det här avslutande kapitlet tar jag upp de slutsatser jag har kommit fram till i tidigare 

kapitel. Dessutom förs vidare analys och diskussion rörande vissa begrepp.  

 

Skymmande grönska har ingen egentlig juridisk definition och vad som kan utgöra 

skymmande grönska har hittills aldrig ifrågasatts eller utretts. Eftersom begreppet trots 

allt är av förhållandevis stor vikt för den här uppsatsen har jag valt att ge ett förslag på 

vad som kan utgöra skymmande grönska; ”på rot stående träd och andra växter som 

hindrar fri sikt eller orsakar skugga”. Betydelsen av den här definitionen är att alla 

växter som står på sin rot skall räknas som grönska. Detta innebär att det inte är av 

betydelse huruvida växten står i jorden eller är planterad i en kruka. För att grönskan 

skall utgöra skymmande grönska krävs att den skall hindra någons fria sikt eller att den 

skall skugga någon del av en annan fastighet. Jag anser att det inte är av betydelse vad 

som skuggas; gräsmatta, husvägg eller altan, huvudsaken är att grönskan orsakar 

skugga.  

 

Grannelagsrätten består av regler vilka återfinns i många olika lagar, den del som är av 

vikt beträffande skymmande grönska är de bestämmelser som finns i JB 3:1 och 3:2. JB 

3:2 behandlar de fall då grönska från grannfastigheten gör intrång på den egna 

fastigheten. I det fallet har fastighetsägaren rätt att ta bort den del av grönskan som gör 

intrång, oavsett om det är grenar eller rötter. Fastighetsägaren behöver endast i 

undantagsfall ta kontakt med grönskans ägare innan han åtgärdar störningen. I 

vildvinsfallet som behandlar JB 3:2 framkom en viktig princip; fastighetsägare skall 

utnyttja bestämmelsen i JB 3:2; underlåtenhet att utnyttja den bestämmelsen innebär att 

fastighetsägaren får skylla sig själv för de skador som kan uppkomma till följd av den 

inträngande grönskan. Innebörden av detta resonemang blir att bestämmelsen i JB 3:2 

ger ett tämligen vidsträckt intrång i äganderätten till fast egendom, eftersom grönskan 

räknas till den fasta egendomen då den är ett fastighetstillbehör. Rätten till intrång 

upphör dock vid fastighetsgränsen; fastighetsägaren har endast rätt att tukta den 

inträngande grönskan på sin fastighet. 
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JB 3:1 är ett portalstadgande och den anger att nyttjare av fast egendom skall ta skälig 

hänsyn till omgivningen vid användandet av den fasta egendomen. Innebörden av att 

bestämmelsen anger ”nyttjare av fast egendom” blir att alla som använder fast egendom 

träffas av bestämmelsen. Detta innebär förutom fastighetsägare också 

nyttjanderättshavare såsom hyresgäster eller tomträttsinnehavare. Begreppet 

omgivningen är normativt och man har försökt att ge en definition i förarbetena; ”ägare 

eller nyttjare av fast egendom i vidaste bemärkelse även om den fasta egendomen inte 

omedelbart gränsar till den störande fastigheten”. Denna definition gör omgivningen 

oerhört vidsträckt genom att ”i vidaste bemärkelse” används. Innebörden av 

definitionen skulle kunna uppfattas såsom att alla boende inom samma kommun skall 

räknas som omgivningen, vilket jag anser vara en aning för vidsträckt. Jag tror att 

bestämmelsen i JB 3:1 skulle tjäna på en mer inskränkt definition. Enligt min tolkning 

förlöjligas bestämmelsen som den är nu, eftersom en fastighetsägare då har att ta hänsyn 

till hela den kommun där han är bosatt. För att undvika detta anser jag att definitionen 

bör inskränkas till: ”ägare och nyttjare av fast egendom som direkt påverkas av 

åtgärden, oavsett om den fasta egendomen är angränsande till den störande 

fastigheten.” 

 

När det gäller begreppet skälig hänsyn är detta ett subjektivt begrepp som knappast går 

att ge en definition; vad som skall anses som skälig hänsyn måste avgöras från fall till 

fall. Att det inte går att ge begreppet en definition medför en osäkerhet hos 

fastighetsägare beträffande vad man får göra och inte får göra. Den hänsyn en granne 

anser vara skälig, kan i en annan grannes ögon vara helt orimlig. Detta anser jag vara ett 

skäl till att HD valde att ta upp skälighetsprincipen i oxelhäcksfallet; eftersom de 

trätande grannarna knappast kommer att komma överens om vad som utgör skälig 

hänsyn, behövs en objektiv bedömning. För att tydliggöra vad som åsyftas med skälig 

hänsyn anser jag att det som sägs angående hänsynsregeln i PBL skulle kunna 

appliceras även på hänsynsregeln i JB. Med andra ord menar jag att den praxis som 

finns rörande hänsynsregeln i PBL även kan användas vid fall rörande hänsynsregeln i 

JB. Detta anser jag skulle kunna bidra till att stärka rättssäkerheten på området. 

 

Det rättsfall rörande skymmande grönska och grannelagsrätten som jag anser vara det 

viktigaste är oxelhäcksfallet. De principer som presenterades av HD i det fallet skulle, 

om de används i framtiden, komma att förändra grannelagsrätten. 
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Underlåtenhetsprincipen är tämligen magstark när den står för sig själv, eftersom den 

innebär att om en fastighetsägare underlåter att ta hänsyn till sin granne, har denne 

granne rätt att själv åtgärda det den finner vara störande. Denna princip skall dock 

tillämpas tillsammans med skälighetsprincipen vilket gör att effekten av 

underlåtenhetsprincipen mildras. Skälighetsprincipens innebörd blir att för att tillämpa 

underlåtenhetsprincipen skall, genom en objektiv bedömning, avgöras i vilken grad det 

är skäligt att kräva av fastighetsägaren att denne skall handla. Men trots att 

skälighetsprincipen mildrar HD:s uttalande, kvarstår det faktum att HD ansåg det vara 

rätt att göra intrång på en annans fastighet för att rätta till en störning. För att rättfärdiga 

detta beslut använde HD sedvanerätt. Slutsatsen av oxelhäcksfallet blev således att en 

granne har rätt att göra intrång i sin grannes äganderätt, så länge som det finns sedvänja 

grannarna emellan att agera på att särskilt sätt och den andra grannen underlåter att följa 

den sedvänjan. Det kan således vara juridiskt försvarbart att i vissa fall ansa grönska på 

annans fastighet. 

 

De skyldigheter som en fastighetsägare och en nyttjare av fast egendom har beträffande 

skymmande grönska på dennes fastighet kan sammanfattas i två punkter. Den första 

punkten är JB 3:1; att ta hänsyn till grannar och omgivning. Den andra punkten är JB 

3:2; att själv ta hand om grannens grönska som växer in på den egna tomten. 

 

De rättigheter en fastighetsägare och en nyttjare av fast egendom har beträffande 

skymmande grönska på dennes fastighet kan även den sammanfattas i två punkter. Den 

första är att, eftersom det inte krävs något bygglov för grönska, så kan fastighetsägaren 

eller nyttjaren på sin fastighet ha hur hög och hur stor grönska som han vill, så länge 

som det inte finns någon sedvänja med någon granne som anger en begränsning. Den 

andra punkten är att fastighetsägaren eller nyttjaren har ett rättsligt skydd mot angrepp 

på hans grönska. 

 

Mitt förslag för att i framtiden undvika granntvister rörande skymmande grönska är att 

grönska skall finnas med i detaljplanen för alla bostadsområden. I detaljplanen skall 

således återfinnas vart på fastigheten som det är tillåtet att ha grönska och vilken storlek 

denna grönska skall vara tillåten att växa till. Om en fastighetsägare vill gå utanför 

detaljplanen genom att plantera ytterligare grönska, skulle han vara tvungen att söka 

bygglov. Den grönska som jag anser skulle återfinnas i detaljplanen är inte all grönska 
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som en fastighetsägare skulle kunna tänkas ha på sin fastighet, utan endast sådan 

grönska som på något sätt skulle kunna påverka omgivningen. Med andra ord sådan 

grönska som finns intill fastighetsgränsen i form av häckar samt träd och dungar som 

finns på en skogsfastighet. Fruktträd, buskar och rabattgrönska som finns ”inne” på 

fastigheten skulle således inte omfattas av detaljplanen. Exempel på hur bestämmelsen 

om grönskan anges i detaljplanen skulle kunna vara: det är vid fastighetsgränsen mellan 

de två angränsande fastigheterna tillåtet att plantera en häck som hålls under 1.20 meter 

höjd. 

 

Följderna av mitt förslag skulle troligen bli att exempelvis stadsarkitekterna kommer att 

få ytterligare saker att ta hänsyn till vid utformandet av nya detaljplaner. Förslaget 

skulle eventuellt även komma att innebära merarbete för Plan- och byggnämnden, som 

kanske kommer att få fler bygglovsansökningar att utreda och ta ställning till. Jag säger 

”eventuellt” och ”kanske” eftersom jag inte är så säker på att mitt förslag skulle 

innebära en särskilt stor ökning av antalet bygglovsansökningar. Jag tror att 

detaljplanerna kan utformas på ett sådant sätt att en ”normal” fastighetsägare inte 

kommer att ha någon anledning att vilja ha grönska på annat sätt så att han blir tvungen 

att söka bygglov. De som kommer att drabbas av mitt förslag, tror jag, i första hand är 

de fastighetsägare som av någon anledning vill störa sin omgivning och som idag gör 

det med hjälp av skymmande grönska. 

 

Vidare anser jag att kommunerna borde redogöra, exempelvis på sina hemsidor, för de 

åtgärder en nyttjare av fast egendom själv har rätt att vidtaga beträffande grannens 

grönska som växer in eller förstör på fastigheten. Med andra ord anser jag att 

kommunerna bör informera sina invånare om bestämmelsen i JB 3:2 och att passivitet 

att utnyttja denna bestämmelse får till följd att nyttjaren av den fasta egendomen får 

skylla sig själv beträffande skador som uppkommer. 
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