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Nyttjanderättsavtal mark 

Upplåtare (i det följande kallad ”föreningen”) 

HSB brf  Åbylund i Västerhaninge, org nr: 769608-5112   

Nyttjanderättshavare(i det följande kallad ”boende”) 

……………………………………………………………… …………………. 
Bostadsrättshavare/hyresgäst  Lgh nr 

……………………………………………………………… 
Samägare/hyresgäst  

……………………………………………………………… 
Adress 

……………………………………………. …………………………………     
Mejladress Telefon 

Överenskommelse 
Föreningen och ovanstående boende överenskommer härmed om följande: 

1. Boende har framfört önskemål om att få ta i anspråk föreningens markområde i anslutning till ovan 
nämnda lägenhet för utförande av markanläggning. 

2. Boende är införstådd med att egna markanläggningar skall uppfylla kraven i enlighet med från tid till 
annan gällande riktlinjer för markanvändning vari ingår direktiv om anläggningar som får uppföras, 
måttangivelser och kulörer m.m. (bilaga), samt de anvisningar och direktiv som styrelsen eller 
föreningen efter stämmobeslut lämnar eller kommer att lämna för markområdet.  

3. Boende är införstådd med att egna markanläggningar endast får förekomma på av HSB brf Åbylund 
anvisade markyta för respektive lägenhet.  
Områdets utsträckning framgår av bifogade ritning. 

4. Önskad ianspråktagen markyta för nyttjande inom anvisad yta, och samtliga befintliga 
arbeten/anläggningar inom anvisad yta, skall markeras in av boende på områdesritning och godkännas 
av föreningen. Ny arbeten/anläggningar skall markeras in på ritning och godkännas av styrelsen före 
påbörjande. 

5. Boende skall på egen bekostnad ansöka om bygglov, om så erfordras. 

6. Boende åtar sig att själv bekosta och utföra samtliga arbeten/anläggningar hänförliga till anvisad 
markyta, av vad slag det vara må. Samtliga arbeten skall utföras på ett fackmässigt sätt. 

7. När boende vidtagit åtgärder avseende nyttjande av anvisad markyta som avses i detta avtal, skall 
boende omedelbart anmäla detta till föreningen, som skall ges tillfälle till besiktning. 

8. Markområdet får endast användas som uteplats.  

9. Boende skall svara för all markskötsel inom överenskommen nyttjad markyta.  

10. Överenskommen markyta skall hållas i ett skick som ger ett vårdat intryck. 
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11. Boende skall svara för allt underhåll, alla reparationer, samt alla eventuella skador som uppkommer i 
anledning av boendes anläggningar inom föreningens markområde. Överenskomna byggnationer skall 
hållas i ett skick som ger ett vårdat intryck.   

12. Boende förbinder sig att efter anmodan att på egen bekostnad nedmontera och borttaga anordning på 
överenskommen nyttjad markyta och fasad om så fordras för föreningens skötsel och underhåll av 
föreningen tillhörig egendom, t.ex. fasadrenovering, takarbeten, rörledningsarbeten, eller 
dräneringsarbeten, m.m. 

13. Vid överlåtelse av bostadsrätt eller upphörande av hyresrätt avseende lägenheten förbinder sig boende 
att på egen bekostnad återställa överenskommen nyttjad markyta om inte annat skriftligen överenskoms 
med föreningen angående övertagande av ansvar för förekommande godkända markanläggningar. 
Nytillträdande bostadsrättshavare eller hyresgäst som önskar överta förekommande godkända 
markanläggningar, skall teckna nytt avtal med föreningen om överlåtna markanläggningar.   

14. För det fall boende inte iakttar bestämmelserna i detta avtal är boende skyldig att, efter skriftlig 
anmodan från föreningen, korrigera bristen inom en månad räknat från anmodan. För det fall denna 
skyldighet inte iakttas sägs avtalet upp med en uppsägningstid på tre månader räknat från anmodan. 
Föreningen har rätt att på boendes bekostnad återställa mark och fasad i ursprungligt skick.  
Boende får inte teckna nytt avtal inom två år. 

15. Detta avtal skall fogas till föreningens lägenhetsförteckning och avtalet upphör när mark och fasad har 
återställts i ursprungligt skick av boende, eller av föreningen enligt p 14 i detta avtal. 

16. Den boende godkänner även att förändringar i nyttjanderättsavtalet, riktlinjer och bilagor kan ske utan 
föregående information och den boende är skyldig att alltid följa den senast gällande versionen av 
nyttjanderättsavtal, riktlinjer och bilagor. 
Det åligger den boende att hålla sig uppdaterad gällande den senaste versionen av nyttjanderättsavtal, 
riktlinjer och bilagor. 

17. Boende bekräftar genom undertecknandet av detta avtal att han/hon har tagit del av föreningens 
bestämmelser om nyttjande av anvisad markyta, och godkänner samtliga punkter i detta 
nyttjanderättsavtal, bilagor och övriga riktlinjer.  

18. Fullständig reglering. Detta avtal jämte bilagor och riktlinjer omfattar samtliga överenskommelser 
mellan föreningen och den boende beträffande det som detta avtal berör och ersätter samtliga tidigare 
nyttjanderättsavtal, eventuella muntliga överenskommelser, riktlinjer mm. 

19. Föreningen upplåter sin mark enligt detta nyttjanderättsavtal till ovanstående boende. 

…………………………………….  ……….……………………………... 
Ort och datum Ort och datum 

Brf Åbylund Nyttjanderättshavare 

……………………………………..  .……………………………………… 

……………………………………... ………………………………………..     
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Riktlinjer  
för markanvändningen inom HSB brf Åbylund 

Nyttjanderätt avseende markanvändning 

Boendet i HSB brf Åbylund sker antingen genom bostadsrätt eller hyresrätt. Dessa avtal ger ej 
möjlighet till enskilt nyttjande av angränsande mark.  

All mark inom HSB brf Åbylund ägs av föreningen gemensamt. Ingen mark utanför 
bostadsytan ingår i boendet. 

Önskar bostadsrättshavare eller hyresgäst nyttja närmast angränsande markyta intill bostaden 
för eget ändamål, så skall nyttjanderättsavtal tecknas med HSB Brf Åbylund. 

Föreningens gemensamma mark får ej nyttjas av enskild bostadsrättshavare eller hyresgäst 
utan nyttjanderättsavtal med HSB brf Åbylund. 

På vissa villkor som framgår av det följande, kan boende teckna nyttjanderättsavtal med HSB 
brf Åbylund för enskild användning av markyta som gränsar till bostadsrätt eller hyresrätt. 
Mark som kan komma ifråga för enskilt nyttjande i anslutning till bostadsrätt eller hyresrätt, 
framgår av separat markritning. 

Staket och sidoskärmar  
I förekommande fall är avskiljande sidoskärmar monterade på baksidan mellan respektive 
radhusliknande bostadsrätt eller hyresrätt. Dessa är föreningens egendom och får ej förändras. 

Staket på framsidan får vara mellan 0,7 – 0,9 meter på höjden. 

Staket på baksidan och gavel får vara mellan 0,8 - 1,10 meter på höjden. 

Höjden på staket skall även anpassas efter hur det ser ut vid respektive radhuslänga, dock ej 
högre eller lägre än angivna maxgränser. 

Spaljé får vara upp till 1,80 meter med minst 75% genomsiktlighet. Staket/spaljé får vara tätt 
upp till 1,10 meter men minst 75% genomsiktlighet mellan 1,10 meter och 1,80 meter. Spaljé  
får monteras på staket på baksidan av husen. 

Det är viktigt att staket/spaljé får en utformning som är anpassad till bebyggelsens, 
trädgårdens och omgivningens förutsättningar och karaktär.  
God sikt för trafiksäkerhet skall alltid tillgodoses.  

Sidoavskiljande staket på framsidan/baksida skall målas i en brun eller röd (färg/träolja) 
anpassad utmed etappen (föreslagna NCS-koder bifogas). 
Tryckimpregnerat virke behöver dock ej behandlas ytterligare 
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Plattbelagd yta och altaner 
Altanytan får vara totalt max 30kvm per hyres-/bostadsrätt (fram- och baksida tillsammans) 

Förrådsbyggnader får ej uppföras, dock tillåts ett mindre förvaringsutrymme om max 2kvm 
och med en höjd understigande 1,1m. 

Plattbelagd yta skall hålla en kulör av grå ton, anpassad utmed etappen. 

Altaner skall målas i en brun ton (färg/träolja) som är anpassad utmed respektive etapp. 
Tryckimpregnerat virke behöver dock ej behandlas ytterligare. 

3:ornas markyta sträcker sig till stolpen under trappan på framsidan, markytan bakom stolpen 
tillhör 2:an. 

Utbyggnader/tak på uteplatser 
Enligt Haninge kommuns detaljplan som har fastställts 2014-10-29 finns det möjligheter – 
efter godkännande av styrelsen – att ha ett tak på maximalt 15 kvm över baksidans uteplats, 
på föreningens mark utanför bostadsrätten eller hyresrätten. Byggnationen ska vara 
yrkesmässigt utförd samt bära sin egen vikt (en stolpe i varje hörn). Tak får ej byggas på 
framsidan av husen. 

Tak ska följa styrelsens anvisningar och får exempelvis inte glasas eller byggas in som ett 
uterum.  

Rullbara markiser är tillåtna på både fram- och baksida (baldakiner/fasta markiser eller 
markiser med reklam på kräver bygglov), markisen skall vara enfärgad eller randig, godkända 
färger bifogas. 
Respektive boende svarar för snöröjning på takytor tillhörande utbyggnader och svarar även 
själv för försäkringsskyddet avseende utbyggnader.  

Tidigare anlagda – otillåtna – utbyggnader/tak inom föreningens markområde skall genom en 
övergångsregel vara anpassade till detaljplanens och Föreningens regler, eller ska annars vara 
rivna senast 2015-09-30.   

Basänger/pooler/studsmattor 
Den boende är alltid juridiskt och ekonomiskt ansvarig för skador, störningar som kan 
uppkomma i anslutning till uppställda/anlagda pooler och studsmattor. 
Bassäng/pool får anläggas/ställas upp inom nyttjanderättshavarens anvisade markyta under 
följande förutsättningar: 

1). Ansvarsförsäkring som skyddar berörda användare av basängen/poolen ska tecknas i 
händelse av skada som är hänförlig till bruk av bassängen/poolen. Försäkringen ska 
omfatta ansvarsskydd för såväl behöriga som obehöriga. Gällande försäkringsbevis 
ska vid anmodan kunna uppvisas. 

2). Vattenmängden i bassäng/pool får inte överstiga 1000L. 
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Studsmattor får ställas upp inom nyttjanderättshavarens anvisade markyta under förutsättning 
av att boende tecknar ansvarsförsäkring som skyddar berörda användare av studsmattan i 
händelse av skada som är hänförlig till bruk av studsmattan. Försäkringen ska omfatta 
ansvarsskydd för såväl behöriga som obehöriga. Gällande försäkringsbevis ska vid anmodan 
kunna uppvisas.

Växtlighet 
På markytor som omfattas av gällande nyttjanderättsavtal får plantering som följer gällande 
riktlinjer ske.  

 Odlingar av matväxter får ske i mindre omfattning.  

 Planteringar, rabatter, buskar med mer som står intill huset gör att fukt samlas vid 
husväggen. Det kan medföra skador på huset i form att fukt, röt- och mögelangrepp. 
Till följd av detta får inget planteras eller anläggas närmare än 30 cm från fasader.  

 Träd får inte nå en höjd överstigande 3 m eller planteras närmare än 5 m från husvägg 
(undantaget är befintliga träd som planerats före 2010-01-01 eller som växer vilt och 
är en del av Åbylunds naturliga fauna).  

 Buskar (inkl. Thuja och Syrén) får inte planteras närmare än 1,5 m från hus och ska 
hållas under 2 m.  

 Växter med stort/kraftigt/skadligt/ rotsystem skall planteras på sådant avstånd från 
byggnader att de inte kan skada byggnader. 

 Häckar får planteras men måste klippas så den inte överstiger en max höjd om 2 m på 
baksidan eller gavel av huset och en max höjd om 0,9 m på framsidan. 

Det är inte lämpligt att plantera gran och körsbärsträd på tomten. Dessa träd har ett rotsystem 
som allvarligt kan skada avloppssystem. 

Vissa typer av buskar är av brandskyddsskäl heller inte lämpade att plantera intill hus. 
Exempel på sådana växter är buskar av släktet Thuja.  

Vid tveksamhet runt plantering och dess lämplighet skall alltid styrelsen och fack/sakkunnig 
först tillfrågas. Efter att styrelsen tagit del av sakkunnigs utlåtande och lämnat sitt 
godkännande får plantering ske. 
Det är alltid den boende som är ansvarig för eventuella skador och/eller problem som 
planterad växtlighet förorsakar. 
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Generellt 
För samtliga nyanläggningar på föreningens mark skall ansökan lämnas till styrelsen. 
Ansökningshandlingar finns på föreningens hemsida www.abylund.nu under fliken 
ombyggnader. Inga nyanläggningar får ske utan styrelsens godkännande.  

Anm 
Riktlinjerna är antagna av styrelsen för HSB Brf Åbylund 2018-01-08 och gäller tills annat 
beslutas av styrelsen, på stämman inom HSB Brf Åbylund, eller av Haninge kommun. 

Föreslagna NCS-koder för staketfärger: 
Brun: S 8010-Y90R, S 7010-Y50R, S 7020-Y50R 
Röd: S 3050-Y90R, S 3050-R, S 2060-R 

Godkända markisfärger: 
Gul, grön, brun, röd, lila, beige, blå, vit (dock ej helvit) 
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Förslag till staket på uteplatser 
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