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Förlikningsavtal

Sedan Tomas Jonsson väckt en förbuds- och skadeståndstalan mot Kolsta-Hensta samfällighets3387-14, har parterna fört
förening Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen,

M

i

förlikningsöverläggningar under ledning

av domstolens ordförande och därvid träffat

följande

överenskommelse:

1.

att senast den 30 juni 2015 i utföra en förlängning av den ledning
föreningen lät utföra hösten 2011, från punkten A till punkten B på bifogad kartskiss.
Ledningssträckan är ungefärligen angiven på kartskissen och markerad med ett rött och
Föreningen åtar sig

grönt streck. Ledningen skall utföras fackmässigt med ett tillfredsställande fall från punkten A
ner mot punkten B med en dimension av minst 160 mm. lanspråktaget markområde för
ledningsschakt skall återställas i befintligt skick.

Z.

3.

Tomas Jonsson åtar sig betala 20.000 kr som ett bidrag till kostnaden för föreningens
fcirläggning enligt punkten 1. Beloppet förfaller till betalning den 31juli2015.

Till den del den i punkten t nämnda ledningen kommer att utföras inom fastigheten 6:8,
upplåter Tomas Jonsson härmed en vederlagsfri nyttjanderätt om 50 år för föreningen att
bibehå]la och förnya ledningen inom det område som faktiskt kommer att tas i anspråk av
ledningen.

4.

Till den del den i punkten 1 nämnda tedningen kommer att inkräkta på fastigheten 5:9, åtar
sig Tomas Jonsson att verka för att denna förläggning kan ske på motsvarande villkor som

följer av punkten 3.
parterna är eniga om att servitutsavtalet per den 10 oktober L974till förmån för fastigheten
6:8 vad gäller avloppsledning ej innefattar en skyldighet för Tomas Jonsson att underhålla
ledningen från brunnen punkten B i bifogad kartskiss och söderut.
6.

7.

8.

Detta avtals giltighet är avhängigt ett godkännande av föreningsstämman i Kolsta-Hensta sff.
Föreningsstämma som behandlar avtalet kommer att äga rum i februari 2015.

parterna är eniga om att Tomas Jonsson nu återkallar sin talan i målet och att Jonsson har
möjlighet att på nytt väcka talan mot föreningen för det fall föreningsstämman ej godkänner
detta avtal. Godkänner föreningen däremot avtalet, så har Jonsson inga ytterligare krav mot
föreningen med anledning av tvisten som framgår av stämningsansökan i målet.
Vardera parten står sin eBen utrednings- och rättegångskostnad i målet.

Stockholm den 13 januari 2015
För Kolsta-Hensta sff
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Framställningar från s§relsen ti ll föreni ngsstämman
Under det gångna året har föreningen hanterat en förbuds- och skadeståndstalan, som
ägaren av fastigheten 6:8, Tomas Jonsson riktat mot föreningen vid Mark- och
miljödomstolen i Nacka. Talan har dels gått rX på att domstolen skallförbjuda föreningen att
släppa vatten ner i ledningen från vägområdet non om hans fastighet, dels ett
skadeståndsanspråk om 410.000 kr jämte ränta med påstående att vatten från vågområdet
orsakat vatteninträngning på en byggnad på fastigheten.
Föreningens inställning i processen har varit att den inte ändrat några vattenflöden från
vägområdet genom de ledningsarbeten som utfördes 2011, att den har rätt att släppa vatten
från vägområdet ner i ledning söderut samt att det inte var vatten från vägen som orsakade
vatteninträngning i Jonsson byggnad våren 2012.
Under domstolens ledning inleddes en förlikningsförhandling mellan Jonsson och föreningen
i samband med sammanträdet idomstolen på senhösten 2014. En förlikningsuppgörelse har
sedan träffats ijanuari 2015, se bilasa. Som framgår av förlikningsuppgörelsen (punkten 6)
är den villkorad av att föreningsståmman godkänner den.

Om stämman inte godkänner förlikningsuppgörelsen så är tvisten olöst och det finns då en
osåkerhet vad som händer härnäst, det kan tänkas att nya domstolsförhandlingar blir
resultatet.

Ssrelsens uppfattning är att tvisten har tagit för mycket tid i anspråk från det föreningen
egentligen skall ägna sig åt och dessutom är det en mycket tråkig situation att det finns en
tvist mellan föreningen och en av medlemmarna. Och eftersom föreningen har ett objektivt
behov av att kunna säkerställa en god och fungerande vattenavrinning från vägen och
söderut i det aktuella området, vilket ett genomförande av förlikningsuppgörelsen skulle leda
till, är detta ett bärande argumentet för att stämman skall acceptera fÖrlikningsuppgörelsen.
Det finns för närvarande inte någon heltäckande skriftlig dokumentation på ansvaret och
rättigheter för vattenavledningen i det aktuella området. Förlikningsuppgörelsen råder bot pa
detta förhållande.

När det gäller kostnadema för tvisten och åtgärdandet föreningen åtagit sig, framgår detta
nedan:

Kostnader fördelas enligt nedan:
Atgarder enligt offert
Självrisk för advokat och teknisk utredning
Bekostas av Tomas Jonsson

244tkr

Bekostas av vårt försäkringsbolag

29 tkr
- 20 tkr
- 40 tkr

Kostnad för föreningen

2{3 tkr

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att:
Godkänna det tecknade förlikningsavtalet.
Att uppdra åt styrelsen att utfora det som ligger på föreningen att göra enligt avtalet.

.
.

Eskilstuna 2015-02-03

Kolsta-Hensta samfällighetsförening www.kolsta hensta.se
C/O Jenny Dywling Henstavägen 1, LILLA HENSTA 63509 E:a sekr@kolstahensta.se
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