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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BIL & BOSTAD

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

ANNONS

Umeås stadsdelar
Lär känna Umeås stadsdelar och områden i denna artikelserie baserad
på Umeå kommuns rapport ”Umeås stadsdelar – så står det till!”

Om målning av staket
mellan grannar
Hej Agneta,
Jag har ett staket på min tomt som gränsar
mot en grannfastighet. När jag ska måla
om mitt staket lutar jag mig över det men
har ändå svårt att komma åt att måla eftersom grannen har klätterväxter i staketet.
Hur mycket av växterna får jag ta bort för
att komma åt att måla? Jag har talat med
grannen som inte vill ta bort någon del av
växterna.
Hälsningar,
Robin

Hej Robin,
Tack för din fråga angående att ta bort
grannens klätterväxter för målning av ditt
staket.
Inledningsvis bör betonas att du inte kan
åberopa allemansrätten, som ger oss en
unik möjlighet att röra oss fritt i naturen.
Allemansrätten kan du läsa mer om i en
tidigare krönika i Bil & Bostad, som även
finns på www.nywa.nu. Allemansrätten
begränsas av den så kallade hemfridszonen,
vilken utgörs av det markområde som ligger närmst ett bostads- eller fritidshus på
en fastighet. Det finns inte något generellt
mått som definierar hemfridszonen, eftersom zonen varierar utifrån förhållandena
i det enskilda fallet. Det kan vara bra att
veta att allemansrätten inte gäller inom
hemfridszonen och att fastighetsägarens
godkännande därför krävs för tillträde till
hemfridszonen.
Oavsett om du behöver tillträde till grannens fastighet för att måla om ditt staket,
eller enbart vill klippa bort grannens växter
som finns på din tomt, är det viktigt att du
tar hänsyn till din grannes intressen. Grannelagsansvaret är en allmän princip om att
grannar måste visa varandra större hänsyn
än vad som är nödvändigt i förhållande till
utomstående.
Beroende på hur mycket grannens klätterväxter hänger över på din tomt kan
du ha rätt att ta bort dessa. Om växterna
hänger över så pass mycket att det utgör en

Blir du däremot
nekad tillträde till
fastigheten i syfte att
underhålla ditt staket
kan du undersöka om det
finns underhållsservitut
för fastigheterna.
olägenhet för dig kan det i vissa fall medföra att du får klippa bort delarna av växten som tagit sig över på din tomt. Finns
det risk för att grannens växt kan komma
att skadas bör du dock ta upp frågan igen
med din granne och erbjuda denne att själv
klippa ner växten.
Om grannens växt, utan att tränga
över på din tomt, ändå utgör ett problem
genom att den hindrar dig från att måla
staketet, behöver du fråga din granne om
du får tillträda dennes tomt. Om du enbart
tillfälligt behöver tillträda fastigheten är det
en god idé att ni skriver ett avtal där din

granne upplåter en nyttjanderätt till dig.
Ett nyttjanderättsavtal är ett avtal mellan
berörda fastighetsägare och innebär en rätt
för en person att på något sätt använda en
fastighet. En nyttjanderätt är som huvudregel personlig och gäller därmed inte mot
en ny ägare av fastigheten. Är ni överens
kan du och din granne alltså upprätta ett
nyttjanderättsavtal där din granne tillåter
dig att beträda fastigheten för att ta bort
växter och måla staketet.
Blir du däremot nekad tillträde till fastigheten i syfte att underhålla ditt staket kan
du undersöka om det finns underhållsservitut för fastigheterna. För att se om det finns
något servitut registrerat på din fastighet
kan du besöka Lantmäteriets hemsida,
www.lantmateriet.se.
Servitut ger en fastighetsägare rätt att, i
visst hänseende, nyttja sin grannes fastighet, byggnad eller annan anläggning som
tillhör denne. Servitutet, som ska registreras
i fastighetsregistret, är knutet till fastigheten och gäller därmed oavsett vem som
äger fastigheten. Det innebär att det kan
finnas ett tidigare tecknat servitut på din
fastighet som till exempel ger dig rätt att
tillträda din grannes tomt för underhåll av
anordningar. Det finns två olika former av
servitut, avtalsservitut och officialservitut.
Medan avtalsservitut bildas genom avtal
mellan fastighetsägarna, bildas officialservitut genom beslut av Lantmäteriet.
Om något gällande servitut inte finns kan
ett sådant avtal träffas. Servitut kan endast
upprättas för ändamål som är av stadigvarande betydelse, vilket utesluter att ett servitut upprättas på anordningar på tomten
som kan anses vara tillfälliga. Det är dock
viktigt att ha i åtanke att servitutet saknar
tidsgräns och är svårt att häva. Om grannen motsätter sig att du får tillträda dennes
fastighet finns möjligheten att ansöka hos
Lantmäteriet om att teckna ett officialservitut genom fastighetsreglering.
Sammanfattningsvis finns det flera
sätt för dig att måla om ditt staket, trots
grannens besvärande växter. Gemensamt
för alla alternativ är att dessa förutsätter
en dialog med din granne. Försök därför
att samråda med din granne och hitta ett
alternativ som passar er båda.
Avslutningsvis ska det poängteras att
det är roligast och mest fördelaktigt för
alla med en bra grannsamverkan, och det
skadar aldrig att ha en god dialog!

Berghem och Fridhem

Umeås närmaste
På Berghem/Fridhem har du nära till
det mesta. Beläget mi mellan Umeås
två centrumpunkter – city och universitets- och sjukhusområdet, har
Berghem och Fridhem kallats Umeås
närmaste. Det är också en av Umeås
äldsta stadsdelar.
Startskottet för Berghems utbyggnad
kopplas till utbyggnad av Stornorrfors
kraftstation och behovet av bostäder till de
så kallade vattenrallarna. Berghem började
byggas ut med både småhus och flerfamiljshus under 50-talet. Ytterligare etapper
tillkom i samband med universitetets etablering. Bland annat byggdes punkthusen
på Axtorpsvägen som då var de första i sitt
slag i Umeå och står som representant för
rekordåren i svensk bostadsproduktion. Vid
denna tid växte ett nytt Umeå fram med
Berghem som den första moderna stadsdelen. På Fridhem återfinns Umeås äldsta
villaområde med bebyggelse från 30-, 40och 50-talen.
Berghem ligger, som namnet antyder, på
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berg vilket både märks topografiskt med
suterrängbebyggelse och på ett organiskt
gatunät. Tre större gator passerar till vilka
mindre ansluter. Småhusbebyggelsen är
indragen från gaturummet vilket gör att
det upplevs som rymligt. En stor del av
bebyggelsen är av typen hus i park med
hög öppen karaktär. Därtill finns lamellhus
– mer slutna kvarter med lägre bebyggelse –
och dessa är kanske Umeås mest tidstypiska
för epoken. I stadsdelen finns också Umeås
mest besökta besöksmål, Gammlia, med
friluftsmuseum och utställningar.
Så tycker de boende
Berghemsborna trivs och är mycket stolta
över sin stadsdel. De största fördelarna som
nämns är lugnet och att det är nära till allt:
service, universitetet, jobbet, stan och naturen. Just närheten till naturen, till exempel
Mariehemsängarna, Nydalaområdet och
Stadsliden uppskattas stort av de boende.
De frågor som engagerar när det gäller
mindre trivsamma platser handlar framför
allt om trafiken inom området.

Några landmärken i området är Gammlia och Västerbottens museum – Umeås största
besöksmål, Axtorpsvägen samt Maja Beskowskolan.
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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.

1. Ensamboende hushåll dominerar
stort i stadsdelen. Över 70 procent
bor själva.

6. Barnfattigdom är mindre frekvent
förekommande jämfört med stadens
genomsnitt.

2. Stadsdelen har marginellt mindre
andel hyresrätter än många andra
stadsdelar. Närmast universitetet
är det vanligare att hushållen bor i
hyresrätter.

7. Invånarna är välutbildade jämfört
med andra stadsdelar.

3. Mellan Skidspåret och Nydala
dominerar bostadsrätt som upplåtelseform.

9. Befolkningen på Berghem är frisk.
Ohälsotalen ligger på en låg nivå
med drygt 20,5
dagar per år och
person.

4. Den största ytan på Berghem upptas av villabebyggelse med äganderätt.
5. Trångboddhet är inte vanligt förekommande.

8. Hushållens disponibla inkomst
motsvarar väl nivåerna för övriga
Umeå stad.

10. Andelen förvärvsarbetande
är låg.

Läs mer i rapporten ”Umeås stadsdelar – så står det till!”
som beskriver Umeås stadsdelar utifrån statistik, analyser
och umebornas synpunkter. Du hittar den på Umeå kommuns
webbplats: www.umea.se/stadsdelar.

