
Fri försäljningsvärdering

Skolgatan 49, Umeå. 090-14 93 90. www.maklarringen.se

Visste ni...
att flyttsläp ingår när ni byter bostad via oss?

Kontakta mig, jag har mer än 25 års 
erfarenhet av Umeås bostadsmarknad.
Du når mig direkt på 070-545 59 34.
Jörgen Isacsson

  ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BIL & BOSTAD ANNONS8

Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad 
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar 
på läsarnas frågor i juridik, främst om avtalsrätt och bostadsköp.

Advokaten Agneta

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, 
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,  
Advokatbyrån Nywa

Vad är Zug um Zug-principen?
Det tyska begreppet Zug um Zug används 
för att beskriva att köparens och säljarens 
prestationer utväxlas samtidigt, om inget 
annat är avtalat.

Zug um Zug-principen kallas även 
samtidighetsprincipen och finns i 10 och 
49 §§ Köplagen. Zug um Zug innebär att 
säljaren ska överlämna varan samtidigt som 
köparen ska betala för varan, till exempel 
bilen eller soffan. På motsvarande sätt kan 
köparen hålla inne köpeskillingen till dess 
att varan kommit hen tillhanda.

När du till exempel handlar i en butik sker 
det enligt Zug um Zug-principen. Du får 
varorna direkt samtidigt som du betalar i kas-
san. Köper du en soffa på Blocket och åker 
hem till säljaren för att hämta den sker köpet 
Zug um Zug när du till exempel swishar eller 
betalar kontant. Om du däremot beställer 
hem en jacka via internet och väljer att betala 
senare med faktura sker köpet inte genom 
Zug um Zug, utan det är ett kreditköp.

Vad är zoonoslagen?
Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som 
på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur 
och människor. Många av de allvarligaste 
utbrotten av smittsamma sjukdomar i Sverige 
och i övriga världen är zoonoser. I kontakty-
tor mellan människor och djur uppstår hela 
tiden nya och förändrade smittämnen.

I syfte att försöka begränsa smittor mel-
lan djur och människor finns bland annat 
zoonoslagen (1999:658). Lagen gäller sjukdo-
mar och smittämnen hos djur som kan spri-
das från djur till människor. I lagen regleras 
bland annat vad en veterinär ska göra om hen 
misstänker att ett fall av zoonos har inträffat. 
Om någon bryter mot en föreskrift som med-
delats med stöd av zoonoslagen kan personen 
dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Vad är zone contiguë?
Även på de sju världshaven finns det regler, 
till exempel olika staters rätt till olika 
havsområden. I början av 1600-talet for-
mulerade Hugo Grotius den grundläggande 
rättsregeln inom havsrätten, det vill säga 
principen om havens frihet.

Stater har i århundraden därefter ko-
difierat rätten till bruket av havet. Inom 
den internationella havsrätten har olika 
havsområden indelats i olika zoner, vilka 
har olika rättslig status. Enligt 1982 års 
havsrättskonvention har en stat rätt att dra 
baslinjer längs med den yttersta kustlinjen 
om högst tolv sjömil, som utgör territorial-
hav där kuststaten är suverän att reglera.

Zone contiguë är ett franskt begrepp som 
betyder avgränsande zon. Zone contiguë är 
området utanför territorialhavet om högst 
24 sjömil där staten ändå har vissa kontroll-
rättigheter, trots principen om havets frihet. 
Inom zone contiguë har kuststaten befo-
genheten att utöva tull- och polisuppgifter, 
såsom rätt till åtal och arrestering i kampen 
mot narkotika, smuggling av olagliga in-
vandrare och skatte- och tullbedrägeri. 

En annan havsrättsprincip är droit de 
poursite. Principen är ett uttryck för en stats 
rätt att på det öppna fria havet förfölja och 
uppbringa ett främmande fartyg, då förföl-
jandet börjat inom statens territorium.

Vad är zebra crossing?
Zebra crossing är engelskans ord för över-
gångsställe. Umeåborna är miljömedvetna, 
hälsosamma och många cyklar varje dag, 
såväl sommar som vinter. Vad gäller egent-
ligen för cyklister vid övergångsställen? Om 
du cyklar och korsar en väg har du som 
cyklist väjningsplikt mot såväl fordon som 
gående vid övergångsställen. Oavsett om 
du har väjningsplikt ska du ändå ta hänsyn 
till andra trafikanter. Detsamma gäller för 
andra trafikanter, de ska ta hänsyn till dig 
som cyklist.

Jag avslutar med en läsarfråga från en man 
som numera är utan ztaket ...

Hej Agneta,
Min granne har mätt sin tomt och 
upptäckte då att mitt staket står några 
decimeter in på hans tomt. Jag har haft 
staketet där i många år och grannen har 
aldrig brytt sig om detta tidigare. När 
jag nyligen kom hem från en utlandsre-
sa var staketet till min förvåning borta. 
Min granne hade utan att fråga lyft bort 
mitt staket med stolpskor och allt. Får 
grannen verkligen göra så?

Tack för din fråga. Inledningsvis kan 
noteras att ditt staket kan jämställas med 
begreppet stängsel, som enligt jordabalken 
är ett fastighetstillbehör.

Svaret på frågan beror på om du har haft 
rätt att ha staketet på grannens tomt, till 
exempel med stöd av servitut. Finns det ett 
servitut för ditt staket ska staketet få stå 
kvar. Saknas det däremot ett servitut eller 
annat nyttjanderättsavtal saknar du rätt 
att ha staketet på grannens mark. Jag har 
skrivit om servitut i krönikan Om grannars 
fastighet och målning av staket i Bil & Bo-
stad 2018-07-18, som du finner artikeln på 
www.nywa.nu eller www.bilobostad.se.

Även om du inte har servitut har grannen 
inte rätt att själv utan ditt godkännande 
vidta åtgärder med ditt staket. Har grannen 
lämnat staketet på din sida av tomtgränsen 
innebär detta att grannen gjort sig skyldig 
till egenmäktigt förfarande, det vill säga att 
olovligt ta något som tillhör annan utan 
avsikt att behålla det. Om grannen däremot 
har tagit ditt staket för att ha det själv, kan 
det i stället bli fråga om en stöld. Påföljden 
för egenmäktigt förfarande och stöld är 
böter eller fängelse.

Jag avslutar med ett citat 
från Jane Austen (1775–
1817) ”Vad lever vi 
annars för, om det inte 
är för att glädja våra 
grannar och att vi i 
gengäld kan få oss ett 
gott skratt åt dem?”

Om juridiska begrepp 
på bokstaven Z

Böcker

ANNA ÖBERG
Bokläsare

BIRGITTAS BÄSTA KAKOR VI MINNS
Birgitta Rasmusson
Lind & Co

Jag minns kafferepen med minst sju sorters kakor 
från när jag var barn. Detta ofta på syföreningsmöten 
eller hos äldre damer som fikade länge, då mycket i 
min barndom kretsade kring kyrkliga sammanhang. 
Jag minns att jag alltid hoppades att det skulle finnas 
åtminstone en sorts kaka med choklad, men de flesta 
var bleka, smuliga kakor eller varianter av fikabröd 
med russin, syltade apelsinskal och bittermandel – allt 
som jag inte tyckte om. Kanske är det detta som gör 
att jag har svårt att uppskatta denna bakbok, för den 
är full av dessa gamla bakverk. En del recept borde 
falla i glömska och ge vika för mer smaskiga varian-
ter. Jag förstår att den är skriven i nostalgi och med 
massa kunskap från hela Sveriges bakdrottning från 
tv-programmet Hela Sverige bakar. Om man inte vill 
ha en dos nostalgi och verkligen gillar dessa kakor 
tycker jag att man hellre bör köpa en kokbok med 
mer nutida recept.


