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Köpekontrakt för del av Färjestaden 5:1, Hamngrillen 

Beskrivning av ärendet 

Hamngrillen i Färjestadens hamn har i flera år arrenderat marken för sin 

restaurangverksamhet. Ägaren begär att få köpa loss marken. Verksamheten 

planeras att förbli oförändrad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2018. 

Köpekontrakt, daterat den 5 juli 2018. 

Arrendeavtal, daterat den 5 juli 2018. 

Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl, den 21 december 2011. 

Detaljplan för Färjestadens hamn, fastigheterna Färjestaden 5:1 5:8 m fl, 

lagakraftvunnen den 21 oktober 2004. 

Överväganden 

Berörd mark finns beskriven i planprogrammet som ”Handel, kontor och 

kultur”, vilket stämmer överrens med den verksamhet som bedrivs. 

Gällande detaljplan anger berörd mark som kvartersmark för småskalig 

handel, galleri, museum, hantverk, hotell, restaurang. 

Verksamheten är väl etablerad sedan många år och ägarna är engagerade i 

Företagargruppen som finns i Färjestaden hamn som arbetar med 

utvecklingsfrågor för företagen i hamnen.  

Omfattade renoveringar samt utbyggnader har nyligen gjorts på 

restaurangbyggnaden. 

Kommunen har inte resurser att i egen regi utveckla hamnen i form av 

handel och restaurangverksamhet vilket innebär att privata aktörer måste ta 

den rollen för att hamnen ska bli ”levande”. För att som privat aktör kunna 

göra investeringar och satsningar är det en stor fördel om man äger marken.  

§ 2-Överväganden 

Att det finns en långsiktig aktör för handel och restaurangverksamhet i 

Färjestadens hamn bidrar till en naturlig mötesplats, vilket ökar trivseln som 

i sin tur främjar Folkhälsan.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Köpekontrakt godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet. 
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Bengt Johansson 

Mark-och Exploateringschef 

Emmy Thidell 

Mark- och Exploateringsingenjör  

Fattat beslut expedieras till: 

Hamngrillen i Färjestaden AB, Marmorvägen 14, 386 34 Färjestaden 

Verksamhetsstöd - Mark & Exploatering 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 
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