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Dnr 2018/001541 -252 

Köpekontrakt - Sjömannen 5 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB säljer Sjömannen 5 till Mörbylånga kommun. 

Bengt Johansson, mark och exploateringschef och Emmy Thidell, ingenjör 

föredrar ärendet.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2018. 

Köpekontrakt, daterat den 17 oktober 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.      

_____ 
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Köpekontrakt - Sjömannen 5 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB säljer Sjömannen 5 till Mörbylånga kommun.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2018. 

Köpekontrakt, daterat den 17 oktober 2018.    

Överväganden 

Fastigheten Sjömannen 5 ligger i Mörbylånga hamn och ingår i ett 

köpekontrakt tecknat med privat exploatör för hela hamnen. Kommunen äger 

idag större delar av hamnen och det är viktigt att kommunen blir lagfaren 

ägare till hela hamnen och får rådighet över marken och byggnaderna här. 

Hamnen ingår tillsammans med sockerbruksområdet i ett pågående 

planprogram. 

§ 2-överväganden 

Att kommunen blir ägare till fastigheten öppnar upp möjligheter för att 

hamnen exploateras vilket kan ge nya bostäder, verksamheter eller ytor för 

rekreation som ökar tryggheten vilket påverkar folkhälsan positivt. 

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: 

Mörbylånga Bostads AB 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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Telefon 
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Mörbylånga Bostads AB (556528-7629) Köpmangatan 32, 386 50 

Mörbylånga, nedan kallad säljaren, säljer härmed till Mörbylånga 

kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 Mörbylånga, nedan 

kallad köparen, fastigheten Sjömannen 5 i Mörbylånga kommun, nedan 

kallad fastigheten, 1369 kvadratmeter, rödmarkerad enligt bilaga 1. 

Detta köpekontrakt ska genomföras som en fastighetsreglering och är ej 

avsedd att söka lagfart med. 

Överlåtelsen sker på följande villkor: 

1. Köpeskilling 

Köpeskillingen för fastigheten är: 

EN MILJON TVÅ HUNDRA FEMTIO TUSEN KRONOR (1 250 000 SEK) 

2. Betalning 

Köparen ska erlägga full betalning av köpeskillingen senast den  

2019-01-07. Säljaren fakturerar. 

Säljaren kan säga upp detta avtal, helt eller delvis, om betalning inte sker 

enligt denna klausul. En sådan uppsägning berättigar inte köparen till 

något skadestånd. 

3. Tillträde 

Köparen äger tillträde till fastigheten efter kommunstyrelsens beslut 

vunnit laga kraft och när köpeskilling erlagts.  

4. Fastighetens tillstånd 

Säljaren garanterar att fastigheten 

inte är belastad med några servitut, arrenden eller andra nyttjanderätter 

förutom avtal som redovisas i bilaga 2 och 3. 

Köparen har givits möjlighet att inspektera fastigheten och är därmed väl 

informerad om dess individuella status. Köparen avstår härmed från alla 

eventuella skadeståndsanspråk mot säljaren gällande fastighetens fysiska 

tillstånd. 

5. Förrättningskostnader 

Vid tillträde ansöker köparen om fastighetsreglering. 

Förrättningskostnaderna fördelas lika mellan parterna. 
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6. Skatter och avgifter 

Skatter och andra avgifter samt inkomster för fastigheten betalas respektive 

mottages av köparen för tiden fram till tillträdesdagen och därefter av 

köparen. 

7. Tvist 

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

8. Godkännande av kommunstyrelsen 

Detta avtal gäller under förutsättning av godkännande av 

Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun. 

 

Bilaga1 Karta, daterad 2018-10-16 

Bilaga 2 Hyresavtal, undertecknat 2004-02-11 

Bilaga 3 Hyresavtal bilplats 

_____________________________________________________________ 

 

 

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

sitt. 

 

 

Mörbylånga den                       den 

För Mörbylånga kommun  För Mörbylånga bostads AB  
 

 

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

Henrik Yngvesson  Ulrik Brandén 

Kommunstyrelsens ordförande Ordförande 
 

 

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

Ann Willsund  Jonas Everbrand 

Kommundirektör  VD 

 

 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

 

 

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










































