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YSTADS TINGSRÄTT 
 

TREDSKODOM 
2022-08-25 
Meddelad i  
Ystad 

Mål nr 
T 1849-22 
  
 

 

Dok.Id 460006     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 114 
271 23 Ystad 

Bollhusgatan 16 0411-691 00   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: ystads.tingsratt@dom.se 

www.domstol.se 
 

PARTER 
 
Kärande 
Ystad Kommun, 212000-1181 
271 80 Ystad 
   
Svarande 
Nybrostands Tennisklubb ideell förening, 848000-4830 
c/o Fredrik Roxenius 
Vildgåsvägen 19 
271 71 Nybrostrand 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

1. Nybrostands Tennisklubb ideell förening förpliktas flytta från fastigheten 

Nybrostrand 9:304, Ystad kommun, och återställa fastigheten i ursprungligt skick 

på de delar som klubbstugan är placerad och där banor för padelspel har anlagts, 

vid äventyr av avhysning genom Kronofogdemyndighetens försorg på föreningens 

egen bekostnad.  

2. Nybrostands Tennisklubb ideell förening ska till Ystad kommun betala 13 300 kr 

(exklusive mervärdesskatt) per månad från och med den 1 maj 2022 till dagen då 

avflyttning har skett enligt punkten 1, och ränta enligt 6 § räntelagen på varje 

förfallet månatligt belopp om 13 300 kr från och med den första dagen varje månad 

till dess betalning sker.   

3. Vad tingsrätten har beslutat ovan under punkten 1 får verkställas även om 

tredskodomen inte har fått laga kraft.     

 

 

  



  Sid 2 
YSTADS TINGSRÄTT TREDSKODOM 

2022-08-25 
T 1849-22 

  
 
 

YRKANDEN M.M. 

Ystad kommun har i ansökan om stämning yrkat och anfört grunder för sitt krav enligt 

bilaga 1.   

 

Nybrostands Tennisklubb ideell förening har förelagts att inkomma med skriftligt 

svaromål och informerats om att tredskodom annars kan meddelas mot föreningen. 

Nybrostands Tennisklubb ideell förening har inte svarat. Ystad kommun har begärt att 

tredskodom meddelas mot Nybrostands Tennisklubb ideell förening.  

 

DOMSKÄL 

Nybrostands Tennisklubb ideell förening har inte svarat. Det finns förutsättningar att 

meddela en tredskodom i enlighet med vad Ystad kommun har begärt. 

 

ANSÖKAN OM ÅTERVINNING (endast Nybrostands Tennisklubb ideell förening), 

Se bilaga 2 (TR-03) 

Ansökan om återvinning ges in till tingsrätten – med hänsyn till mellankommande helg 

- senast den 26 september 2022.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR (endast Ystad kommun) 

Se bilaga 2 (TR-03) 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 15 september 2022. Ange i 

överklagandet att det ska till Hovrätten över Skåne och Blekinge.  

 

 

 

Christina Brink  

 



  

Ystads kommun 

 

YSTADS TNC'SRÄTT 

Ink. 2022 -06- 2 e 

 

Ystads tingsrätt 
Akt  
Aktbil  

Ansökan om stämning 

Kärande: Ystad kommun, 212000-1181, Österportstorg 2, 271 80 YSTAD 

Ombud: Kommunjuristerna Lisa Syren Mandelkonvalj och Caiin Arbell 

Samma adress som ovan 

Svarande Nybrostrands Tennisklubb ideell förening, 848000-4830, 

c/o Fredrik Roxenius 

Vildgåsvägen 19 

271 71 Nybrostrand 

Saken: Avflyttning m. m. 

I egenskap av ombud för Ystad kommun (Kommunen) får vi härmed ansöka om stämning mot 
Nybrostrands Tennisklubb ideell förening (Föreningen) samt anföra enligt följande. 

A. YRKANDEN 

1. Kommunen yrkar att Föreningen ska förpliktas att på egen bekostnad omedelbart avflytta 
från fastigheten Nybrostrand 9:304, Ystad kommun, samt till ursprungligt skick återställa 
den del av marken där föreningens klubbstuga står på och där padelbanor anlagts, vid 
äventyr av avhysning på egen bekostnad genom Kronofogdemyndighetens försorg. 

2. Kommunen yrkar vidare att Föreningen ska förpliktas att betala skadestånd till Kommunen 
med 13 300 kr per månad (exklusive mervärdesskatt) från och med den 1 maj 2022 till den 
dag då avflyttning (enligt punkt 1 ovan) skett jämte ränta på varje månadsbelopp enligt 6 § 
räntelagen från den första dagen i varje månad tills betalning sker. 
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Ystads kommun 

3. Kommunen yrkar att Föreningen ska förpliktas att ersätta Kommunen för dess 
rättegångskostnad med belopp som kommer att anges senare. 

4. Kommunen hemställer att tingsrätten i enlighet med 17 kap. 14 § första stycket 
rättegångsbalken förordnar att tingsrättens dom, såvitt gäller punkt 1 ovan, får verkställas 
utan hinder av att den inte vunnit laga kraft. 

5. Kommunen hemställer avslutningsvis att tingsrätten ska förelägga Föreningen att avge 
svaromål vid äventyr av tredskodom. 

B. OMSTÄNDIGHETER I SAK 

Bakgrund 

1. Föreningen (tidigare Herrestads Simklubb) och företaget Byggnads AB V. Liljenberg ingick 
den 20 januari 1965 ett nyttjanderättsavtal enligt vilket nyttjanderätten till "ett område, stort 
ca 55 x 75 meter, av den öppna marken norr om parkeringsplatsen vid Nybrostrandsbadet för 
anläggande av tennisbanor" uppläts till föreningen. Av avtalet framgår vidare att parterna var 
överens om att Föreningen på platsen skulle anlägga tennisbanor och en träningsbana till viss 
mellan parterna delad kostnad. Det torde vara ostridigt att den aktuella platsen utgjorde en 
begränsad del av fastigheten Köpinge 9:9 (numera Nybrostrand 9:304, nedan kallad 
"Fastigheten"), se bilaga 2. 

2. Av Föreningens stadgar daterade den 18 januari 1963 framgår att föreningen vid 
avtalstidpunkten hade till ändamål "att genom utövning av simidrott och friluftsliv verka för 
höjande av medlemmars andliga och fysiska fostran, samt för främjandet av god kamrat- och 
idrottsanda", se bilaga 3. 

3. Vid tiden för upplåtelsen omfattades Fastigheten av "Byggnadsplan Nybrostrand 2" från år 
1962, varav framgår att området endast fick användas som rekreationsområde. 

4. Fastigheten överläts till kommunen från Byggnads AB V. Liljenberg genom köp den 16 juni 
1969, se köpeavtal (bilaga 4). 

5. Kommunen är sedan år 1969 lagfaren ägare till Fastigheten, se utdrag ur fastighetsregistret 
(bilaga 5). 

6. Vid köpet var Kommunen medveten om att nyttjanderättsavtalet mellan Föreningen och 
säljaren Byggnads AB V. Liljenberg belastade fastigheten. Avtalet har därför kommit att gälla 
även gentemot Kommunen. Kommunen har med andra ord genom köpet blivit bunden av 
nyttjanderättsavtalet trots att det ursprungligen träffats av annan (säljaren). 

7. Föreningen bedriver sedan lång tid tillbaka tennisverksamhet på den plats som 
nyttjanderättsavtalet omfattar. 
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Ystads kommun 

8. Sedan år 2003 omfattas Fastigheten av detaljplan "Nybrostrand 14". Av detaljplanen framgår 
att det aktuella området är angivet som allmän plats, att tennisbanor ingår samt att området 
givits beteckningen NATUR. 

9. År 2013 lät Föreningen uppföra en byggnad (klubbstuga) på fastigheten. 

10. Föreningen har därefter anlagt tre padelbanor på platsen. Två av dessa har anlagts i strid mot 
markägarens (Kommunens) uttryckliga vilja, se mail (bilaga 6). 

11. Föreningen bedriver numera padelverksamhet på platsen. Föreningens uthyrning av 
padelbanor sker till såväl medlemmar som icke medlemmar. Spel på padelbanorna pågår från 
tidig morgon till sen kväll och under årets samtliga månader. Verksamheten uppfattas som 
starkt störande av boende inom den kringliggande bebyggelsen. 

12. Föreningens padelverksamhet har påfallande likheter med kommersiell verksamhet. Banorna 
hyrs ut till marknadsmässigt pris, i stor omfattning och även till personer som inte är 
medlemmar i föreningen. 

13. Banorna är låsta och allmänheten hindras därmed helt från att nyttja den del av den allmänna 
platsmarken som nyttjas av Föreningen. 

14. Padelverksamhet och uthyrning av padelbanor omfattas inte av nyttjanderättsavtalet. 
Nyttjanderättsavtalet avser upplåtelse av mark för utövande av tennis på de tennisbanor som 
anges i avtalet. Uthyrning av banor innefattas inte i avtalet. Anläggande av nya banor 
innefattas inte i avtalet. Annan verksamhet än tennis innefattas inte i avtalet. Padel är annan 
verksamhet än tennis. Föreningens padelverksamhet strider därmed mot nyttjanderättsavtalet. 

15. Kommersiell verksamhet är inte tillåten på allmän platsmark. Sådan verksamhet är inte heller 
förenlig med Föreningens ändamål enligt sina egna stadgar vid tiden för nyttjanderättsavtalets 
ingående. Föreningens padelverksamhet står därmed i strid mot förutsättningarna bakom 
nyttjanderättsavtalet. 

16. Föreningen har anlagt två padelbanor i strid mot Kommunens uttryckliga vilja. Under våren 
2021 kom det till Kommunens kännedom att Föreningen avsåg att anlägga två padelbanor. 
Föreningen underrättades om att Kommunen motsatte sig detta. Banorna anlades ändå. 
Anläggandet utgör avtalsbrott. Avtalsbrottet är väsentligt. 

17. Nyttjanderättsavtalet sades upp av Kommunen. Uppsägningen ägde rum den 29 juni 2021, se 
e-postmeddelande (bilaga 7). 

18. Föreningen har beretts skälig tid att avflytta. Avflyttning har ej skett. 

19. Föreningen har därefter - trots upprepade klagomål från boenden i omgivningen - fortsatt att 
utsätta dessa för den störning som padelspelet medför. 
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Ystads kommun 

20. Kommunen har den 5 januari 2022 anmodat Föreningen att senast den 31 mars 2022 avflytta 
från Fastigheten, se skrivelse (bilaga 8). Genom senare överenskommelse mellan parterna har 
tiden för avflyttning förlängts till senast den 30 april 2022. 

21. Avflyttning har ej skett. Föreningen saknar rätt att använda marken på det sätt som sker. 
Kommunen äger därför rätt till ersättning för det obehöriga nyttjandet. 

C. RÄTTSLIGA GRUNDER 

Rättmätig ägare 

Kommunen är civilrättslig och lagfaren ägare av den aktuella fastigheten. 

Av 16 kap 1 § 1 stycket jordabalken framgår att den som fått lagfart på fast egendom och hävdat 
den under tjugo år i följd blir ägare till egendomen även om någon annan egentligen är rätt ägare. 
Kommunen är rättmätig ägare till fastigheten. Under alla förhållanden har Kommunen varit 
lagfaren ägare till fastigheten och hävdat den under mer än tjugo år. Det kan därmed konstateras 
att Kommunen är rätt ägare till det markområde som tvisten gäller. 

Benefikt nyttjanderättsavtal 

När nyttjanderätt till fast egendom upplåts utan vederlag är det inte fråga om arrende eller hyra 
utan om en särskild avtalstyp som i jordabalken regleras endast i dess 7 kap. Sker upplåtelsen utan 
tidsbegränsning kan den gälla antingen för all framtid eller med den begränsning som följer av 7 
kap 5 5 JB, varvid avtalet endast kan sägas upp under speciella förutsättningar, eller tills vidare, 
varvid avtalet även utan sådana förutsättningar kan sägas upp med iakttagande av skälig 
uppsägningstid. 

Av 7 kap 5 § jordabalken framgår att avtal om vederlagsfri nyttjanderätt till fast egendom inte är 
bindande längre än femtio år från det att avtalet slöts samt inom 25 år såvitt gäller detaljplanelagt 
område. 

Det aktuella nyttjanderättsavtalet är ett benefikt sådant. Den aktuella marken omfattas av 
detaljplan. Mer än tjugofem år har förflutit sedan avtalet träffades. Kommunen har därmed haft 
rätt att säga upp avtalet med iakttagande av skälig uppsägningstid. 

Klubbstuga och padelbanor 

Föreningens klubbstuga uppfördes år 2013 såsom en byggnad på ofri grund. Den utgör därmed 
lös egendom. Detsamma gäller de tre padelbanor som Föreningen anlagt på platsen. Såväl 
klubbstuga som padelbanor tillhör således föreningen och utgör lös egendom. 
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Ystads kommun 

Avhysning 

Föreningen har gjort sig skyldig till avtalsbrott genom att på fastigheten olovligen anlägga två 
padelbanor samt bedriva annan verksamhet än sådan för vilket nyttjanderätt upplåtits. 
Avtalsbrottet är väsentligt. Kommunen har därmed rätt att säga upp avtalet till omedelbart 
upphörande och avflyttning. 

För det fall att domstolen skulle finna att avtalsbrottet inte är väsentlig har Kommunen i vart fall 
haft rätt att säga upp avtalet. Avtalet har sagts upp. Skälig uppsägningstid har iakttagits. 
Omedelbar avflyttning ska därmed ske. 

Föreningen har anmodats att avflytta senast den 30 april 2022. Föreningen är skyldig att avflytta 
och återställa marken. Avflyttning har ej skett. 

Skadestånd 

Då avflyttning ej skett senast den 30 april 2022 äger Kommunen rätt till skadestånd. 

Föreningen är skyldig att betala skadestånd för sitt obehörigt nyttjande av marken. Den som 
obehörigen nyttjar annans fastighet är skyldig att enligt principen om obehörig vinst betala 
ersättning motsvarande skälig hyra för nyttjandet (se bl.a. NJA 1993 s. 13 och NJA 2007 s. 519). 

Föreningen har fortsatt att bedriva verksamhet på fastigheten efter det att nyttjanderättsavtalet 
sagts upp. Skälig uppsägningstid har löpt. Föreningen är skadeståndsskyldig för att ha kvarstannat 
på fastigheten efter den tidpunkt då avflyttning borde ha skett. 

Avflyttning borde ha skett senast den 30 april 2022. 

Skälig hyra för marken och tennisbanorna uppgår till i vart fall 13 300 kr per månad (exklusive 
mervärdesskatt). Beloppet är beräknat enligt kommunens normala arrendeavgift för motsvarande 
mark, dvs icke allmän platsmark. 

Intelimistisktyrkande 

Allmänhet och boende i närheten drabbas av ideell skada varje dag som Föreningen olovligen 
nyttjar den aktuella marken för padelspel. Skadan utgörs i huvudsak av störning i form av 
smällande bollar, rop och skrik. Föreningen har ekonomisk vinning av sitt olovliga nyttjande av 
marken. I nuläget förefaller Föreningens ekonomiska situation inte vara sådan att Föreningen har 
möjlighet att utge ersättning för sitt olovliga nyttjande. Det föreligger således fara i dröjsmål. 

Kommunen har ett starkt intresse av att Föreningens padelverksamhet på fastigheten upphör 
omedelbart. Det är av yttersta vikt att Föreningen kan avhysas från marken utan dröjsmål. 
Tingsrättens dom bör därför kunna verkställas omedelbart utan hinder av att den inte vunnit laga 
kraft. 
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Lisa Syren Mandelkonvalj 

6e/N /92d --h 

Ystads kommun 

C. PRELIMINÄR BEVISUPPGII-4I 

Det hemställs om att Kommunen ska få inkomma med preliminär bevisuppgift efter att ha fått 
del av Föreningens svaromål. 

Ystad den 17 juni 2022 

Bilagor: 

1. Fullmakt 
2. Nyttjanderättsavtal daterat den 20 januari 1965 
3. Föreningens stadgar daterade den 18 januari 1963 
4. Köpeavtal daterat den 16 juni 1969 
5. Utdrag ur fastighetsregistret 
6. Kommunens besked 
7. Uppsägning 
8. Anmodan om avflyttning 
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Hur man klagar på tredskodomen TR-03 
____________________________________________________________________________ 

Det finns två olika sätt att klaga på en tredskodom – genom att ansöka om återvinning och genom att 
överklaga. 

Vad gäller för mig? 

Om tredskodomen har meddelats till din nackdel kan du ansöka om återvinning. Obs! Du har inte 
rätt till återvinning om du tidigare fått återvinning av en tredskodom eller ett utslag om samma sak. 

 Läs mer om återvinning på sidan 1. 

Om tredskodomen har meddelats till din fördel, men du ändå vill att någon del ska ändras, kan du 
överklaga. Detta gäller också den som inte är part eller som har trätt in i rättegången och som vill 
överklaga ett beslut som har tagits in i domen och som angår honom eller henne. 

 Läs mer om överklagande på sidan 2. 

____________________________________________________________

Ansök om återvinning inom 1 månad 

Ansök skriftligt om återvinning inom 1 månad 
från domens datum. Sista dagen för ansökan 
finns på sista sidan i domen. Din ansökan 
måste ha kommit in till domstolen när tiden 
går ut. 

Så här ansöker du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Tala om att du ansöker om återvinning. Om 
du inte redan har svarat i målet, ska du 
också förklara din inställning till kärandens 
krav. 

3. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

4. Skriv under ansökan själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

5. Skicka eller lämna in ansökan till tingsrätten. 
Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att ansökan kommit in 
i tid och att du har rätt till återvinning i målet. 

Har ansökan kommit in för sent avvisar tings-
rätten den. Det innebär att tredskodomen 
gäller. 

Om tingsrätten tar upp ansökan så fortsätter 
handläggningen. Tingsrätten kan fortsätta att 
skicka brev med förenklad delgivning om den 
har gjort det tidigare. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se.  

Bilaga 2

http://www.domstol.se/
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Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Så här överklagar du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha, 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om pröv-
ningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya 
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför 
du inte lagt fram bevisen tidigare. 

Tala också om ifall du vill att motparten ska 
komma personligen till en huvudförhand-
ling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också om-
budets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar tingsrätten överklagandet. Det 
innebär att tredskodomen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

