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Köpekontrakt Algutsrum 20:10, Tvättcenter Öland AB 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Algutsrum 20:10 till Tvättcenter Öland 

AB för uppförande av byggnation för expansion av befintlig verksamhet 

samt släputhyrning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2018. 

Köpekontrakt, daterat den 5 juli 2018. 

Överväganden 

Marken som avses säljas ligger angränsande Tvättcenter Öland ABs egna 

markinnehav där de har sin redan etablerade verksamhet inom fordonstvätt, 

hyrbilsverksamhet samt uthyrning av släpvagnar.  

I nuläget pågår ändring av detaljplanen. I denna avses viss befintlig 

naturmark bytas till kvartermark. Därav är det inskrivet i köpekontraktet att 

Tvättcenter Öland AB ska få option att även köpa till angränsande mark som 

idag är benämnd som natur i gällande detaljplan. 

§ 2-Överväganden 

Försäljningen främjar kommunens näringsutveckling vilket påverkar 

folkhälsan positivt.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Köpekontrakt godkänns 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet 

Bengt Johansson 

Mark-och exploateringschef 

Emmy Thidell 

Mark- och exploateringsingenjör  

Fattat beslut expedieras till: 

Tvättcenter Öland AB, Slöjdaregatan 5, 393 53 Kalmar 
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Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 

Mörbylånga, nedan kallad kommunen, säljer härmed till Tvättcenter 

Öland AB (556799-1194), Slöjdaregatan 5, 393 53 Kalmar, nedan kallad 

köparen, del av fastigheten Algutsrum 20:10 i Mörbylånga kommun, 

nedan kallad fastigheten, ca 2 550 kvadratmeter kvartersmark, 

rödmarkerad enligt bilaga 1. 

Köparen avser använda fastigheten för expansion av befintlig verksamhet 

samt släputhyrning enligt förslag redovisade i bilaga 2. 

Överlåtelsen sker på följande villkor: 

1. Köpeskilling 

Köpeskillingen för fastigheten är:   

SJU HUNDRA SEXTIOFEM TUSEN KRONOR (765 000 SEK). 

2. Betalning 

Köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen. Denna dag övergår också 

äganderätten av fastigheten till köparen.  

Kommunen får säga upp detta avtal, helt eller delvis, om betalning inte 

sker enligt denna klausul.  

3. Tillträde 

Köparen äger tillträde till fastigheten efter kommunstyrelsens beslut vunnit laga 

kraft och när köpeskilling erlagts eller efter överenskommelse. Tillträde ska ske 

senast tolv (12) månader efter att detta köpekontrakt vunnit laga kraft, eller enligt 

överenskommelse mellan parterna. 

4. Markoption/tilläggsköp 

Köparen erhåller markoption för framtida kvartersmark om ca 140 

kvadratmeter, blåmarkerat i bilaga 1, nedan kallad optionsobjektet. Om 

pågående planändring ej medger optionsobjektet som kvartersmark upphör 

markoptionen att gälla. 

Köparen ska förvärva optionsobjektet inom sex (6) månader från det att 

pågående planändring vunnit laga kraft.  

Separat överlåtelsehandling upprättas mellan parterna. 
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Köpeskilling för optionsobjektet är: 

FYRTIO TVÅ TUSEN KRONOR  

(42 000 SEK). 

5. Förrättningskostnader 

Kommunen bekostar och ansöker om fastighetsreglering så att fastigheten 

regleras in i köparens befintliga fastighet Mörbylånga Algutsrum 20:20.  

6. Fastighetens tillstånd 

Kommunen garanterar att fastigheten 

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

nyttjanderätter. 

är fri från miljöfarligt avfall, d v s att fastigheten är lämplig för mindre 

känslig markanvändning. 

Köparen har givits möjlighet att inspektera fastigheten och är därmed väl 

informerad om dess individuella status. Köparen avstår härmed från alla 

eventuella skadeståndsanspråk mot kommunen gällande fastighetens 

fysiska tillstånd. 

7. Påbörjande av byggnation 

Köparen ska påbörja byggnation på fastigheten inom sex (6) månader 

efter att tillträde till fastigheten skett, eller enligt överenskommelse 

mellan parterna. 

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

avtalet, helt eller delvis.  

8. Avtalstid 

Detta avtal gäller tjugofyra (24) månader efter att avtalet vunnit laga kraft.  

9. Överlåtelse 

Köparen äger rätt att överlåta detta avtal till annan part, som då övertar 

köparens samtliga rättigheter och skyldigheter. Sådan överlåtelse ska 

meddelas kommunen skriftligt och ska godkännas av Kommunstyrelsen. 

10. Skatter och avgifter 

Skatter och andra avgifter samt inkomster för fastigheten betalas respektive 

mottages av kommunen för tiden fram till tillträdesdagen och därefter av 

köparen. 

11. Hävning 

Om någon av parterna säger upp detta avtal enligt ovan punkt 2 eller 7 

berättigar inte någon av parterna något skadestånd. 

12. Tvist 

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 
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13. Godkännande av kommunstyrelsen 

Detta avtal gäller under förutsättning av godkännande av 

Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun. Om sådana godkännande inte 

lämnas, så är inte någon av parterna berättigade till att rikta 

skadeståndsanspråk visavi motparten. 

Bilagor: 

 

1.  Plankarta över aktuell del av Algutsrum 20:10, daterad 2018-07-05 

2.  Avsiktsförklaring, daterad 2018-07-05 

 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Mörbylånga den                       den 

För Mörbylånga kommun  För Tvättcenter Öland AB 
 

 

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

Henrik Yngvesson  Sune Berg 

Kommunstyrelsens ordförande  
 

 

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

Ann Willsund    

Kommundirektör 

 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

 

 

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






