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§ 89 Dnr KTN 2019/000281  

Köpekontrakt - del av fastigheten Glömminge 1:18, 
skifte 3 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Glömminge 1:18 till ägarna av 
Glömminge 1:66.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 28 maj 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 maj 2019. 

Köpekontrakt, daterat den 27 maj 2014. 
Exploateringsavtal, daterat den 9 maj 2014.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Försäljning – del av Glömminge 1:18 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Glömminge 1:18 till ägarna av 

Glömminge 1:66.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 28 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 maj 2019. 
Köpekontrakt, daterat den 27 maj 2014. 

Exploateringsavtal, daterat den 9 maj 2014. 

Överväganden 

Den 18 juni 2014 har tidigare tecknats ett liknande köpekontrakt mellan 

parterna för berörd del av Glömminge 1:18 som kompletteras av ett 
exploateringsavtal, daterat den 9 maj 2014, som bland annat reglerar 

parternas respektive åtaganden. Det tidigare tecknade köpekontraktet har ej 
förlängts vilket innebär att det idag är ogiltigt. Exploateringsavtalet är 
däremot fortfarande giltigt. Båda avtalen avser en exploatering av den  

detaljplan kring Glömminge kyrka som vann laga kraft den 6 mars 2015. 

Ägarna till fastigheten Glömminge 1:66 önskar förlänga det tidigare 

utgångna köpekontraktet. Därför har ett nytt köpekontrakt upprättats med 
liknande villkor som i det tidigare köpekontraktet. 

§ 2-Överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Köpekontraktet godkänns 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet. 

Bengt Johansson 
Mark- och exploateringschef 

Emmy Thidell 
Mark- och exploateringsingenjör  

Fattat beslut expedieras till: 

Ann Gustavsson, Röhällavägen 6, Glömminge Hästgård, 386 95 Färjestaden 
Birger Ramnebrink, Norra hamnplan 5D, 386 31 Färjestaden  

Mark och exploatering 
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Webbplats 

www.morbylanga.se 
E-post 

kommun@morbylanga.se 
Organisationsnr 

212000-0704 

Postadress 

386 80 Mörbylånga 
 

Besöksadress 

Trollhättevägen 4 
 

Telefon 

0485-470 00 vx 
Fax 

0485-472 71 
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991-1876 
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Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 

Mörbylånga, nedan kallad kommunen säljer härmed till ägarna av 
Glömminge 1:66, Ann Gustavsson (19671118-2946), Röhällavägen 6, 

Glömminge Hästgård, 386 95 Färjestaden och Birger Ramnebrink 
(19480809-2979) Norra hamnplan 5D, 386 31 Färjestaden, nedan kallad 
köparen del av fastigheten Glömminge 1:18, skifte 3 i Mörbylånga kommun, 

nedan kallad fastigheten, ca 12 000 m2 rödmarkerad enligt bilaga 1. 
 

Fastigheten omfattas av Detaljplan för ”del av Glömminge 1:66 m fl, 
Glömminge backe”. Som komplement till detta avtal finns ett 
exploateringsavtal (med diarienummer AVT 14/42) mellan parterna. 

 
Överlåtelserna sker på följande villkor: 

1. Köpeskilling 

Köpeskillingen för fastigheten är:   

SJUHUNDRA FEMTIO TUSEN KRONOR (750.000 SEK). 

Köpeskillingen ska årligen räknas upp med konsumentprisindex (KPI), 
med basår 1980. Index för oktober månad 2018 används för 

uppräkningen.. Detta innebär att köpeskillingen kommer att fastställas 
utifrån KPI för tidpunkt för betalning och tillträde (se punkt 2 och 3 
nedan). 

Köpet avser endast kvartersmark. 

2. Betalning 

Köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen. Denna dag övergår också 
äganderätten till fastigheten till köparen. När köparen slutbetalat 
köpeskillingen överlämnar kommunen kvitterat köpebrev och värdeintyg 

som behövs för att köparen ska få lagfart. Kommunen får säga upp detta 
avtal, helt eller delvis, om betalning inte sker enligt denna klausul.  

3. Tillträde 

Köparen äger tillträde till fastigheten enligt överenskommelse mellan 
parterna. Till dess att köparen har tillträtt fastigheten, så äger denne rätt 

att säga upp detta avtal utan angivande av särskilda skäl. 
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4. Förrättningskostnader 

Samtliga kostnader för förvärvet såsom förrättningskostnad, lagfart, 
stämpelskatt etc betalas av köparen. 

 

5. Detaljplan 

I samband med att köparen tillträder fastigheten ska köparen till kommunen 

erlägga upparbetad kostnad för upprättande av Detaljplanen för ”del av 
Glömminge 1:66 m fl, Glömminge backe”. 

 
Kostnaden för upprättandet av ovanstående Detaljplan är:   

SEX HUNDRA FEMTIO TUSEN KRONOR  (650.000 SEK). 

 
Om köparen inte fullgör detta åtagande äger kommunen rätt att säga upp 

avtalet, helt eller delvis. 
 

Om tillträde och betalning enligt punkt 2 och 3 i detta avtal inte sker 

innan 2021-06-30 eller om avtalet sägs upp ska köparen till 
kommunen erlägga del av upparbetad kostnad för upprättande av 

Detaljplanen för ”del av Glömminge 1:66 m fl, Glömminge backe”. 
Delen avser planläggning av fastigheten, Glömminge 1:66 som ägs 
av köparen. 

Kostnaden för upprättandet av Detaljplan avseende sin fastighet, 
Glömminge 1:66 är en 15/23-del av ovanstående kostnad, dvs:   

FYRA HUNDRA TJUGOFYRA TUSEN KRONOR  
(424.000 SEK). 

I detta fall erlägger köparen resterande ersättning för 

detaljplanekostnader när och om köp enligt detta avtal genomförs. 
Denna ersättning blir då: 

TVÅ HUNDRA TJUGOSEX TUSEN KRONOR (226.000 SEK) 

och erläggs samtidigt som köpeskilling för mark erläggs enligt punkt 
1 och 2 i detta avtal. 

6. Fastighetens tillstånd 

El- och teleledningar, kommunala Va-ledningar samt fornlämningar finns inom 

området för Detaljplan för ”del av Glömminge 1:66 m fl, Glömminge backe”. 
Hur dessa ska hanteras vid exploatering framgår av Detaljplanen och i 
exploateringsavtalet.  

Kommunen garanterar att fastigheten 

inte är belastade med några övriga inteckningar, servitut, arrenden eller 

andra nyttjanderätter förutom de som redovisas i detaljplan samt för 
fiberoptisk kanalisation som redovisas i ungefärligt läge på bilaga 2. 
Vi tidpunkt för detta köpekontrakts tecknande håller en omläggning 

avseende fiberoptisk kanalisation på att genomföras. Planerad sträckning 
redovisas som röd tjockare linje (se förklaring i bilaga) inom gula ringar 

på bilaga 2. 

är fri från miljöfarligt avfall. 
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Köparen har haft möjlighet att inspektera markområdet och är därmed väl 

informerade om dess individuella status. Köparen avstår härmed från alla 
eventuella skadeståndsanspråk mot kommunen vad gäller områdets fysiska 
tillstånd. 

7. Skatter och avgifter 

Skatter och avgifter samt inkomster för fastigheten betalas respektive 

mottages av kommunen för tiden fram till tillträdesdagen och därefter av 
köparen. 

8. Hävning 

Om någon av parterna säger upp detta avtal enligt punkt 2, 3 eller 5 
berättigar inte någon av parterna något skadestånd. 

9. Överlåtelse 

Köparen äger rätt att i samband med överlåtelse av exploateringsavtal 
överlåta detta avtal, till annan part, som då övertar köparens samtliga 

rättigheter och skyldigheter i avtalet. Sådan överlåtelse ska meddelas 
kommunen skriftligt och ska godkännas av Kommunstyrelsen. 

10. Förlängning 

Avtalets giltighetstid är tjugofyra (24) månader efter att Kommunstyrelsens 
godkännande enligt punkt 11, vunnit laga kraft. Köparen har rätt att förlänga 

avtalet. Denna ska meddelas kommunen skriftligt. 

11. Kommunstyrelsens godkännande 

Detta avtal gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande. 
Om kommunstyrelsen inte lämnar sitt godkännande är inte någon av parterna 
berättigad till något skadestånd eller ersättning för nedlagda kostnader. 

12. Tvist 

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

 
 

Bilagor 

 
Bilaga 1 Kartbilaga över Glömminge 1:18, daterad 2019-01-28 

 
Bilaga 2 Karta över planerad omläggning avseende fiberkanalisation, 

daterad 2019-01-28 
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Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 
 

Mörbylånga den                       den 
För Mörbylånga kommun  För Glömminge 1:66 (Köparen) 
 

 

 

.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk  Ann Gustavsson 
Kommunstyrelsens ordförande  
 

 

.............................................. .............................................. 
Ann Willsund   Birger Ramnebrink  
Kommunchef 

 
 
 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
 

 
.............................................. ............................................. 














































