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Markoption - Del av fastigheten Algutsrum 20:10 

Beskrivning av ärendet 

Xxxxxx AB (bolag under bildande) önskar få option för ca 13 800 

kvadratmeter på kommunens fastighet Algutsrum 20:10, Brofästet 

Färjestaden.    

Beslutsunderlag 

Optionsavtal, daterat den 22 november 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2018.    

Överväganden 

Mörbylånga kommun äger mark för etablering av verksamheter vid Brofästet 

i norra Färjestaden. Xxxxxx AB vill utveckla och förvalta fastigheter för 

etablering av nya verksamheter i området. 

Optionsavtalet ger Xxxxxx AB ensamrätt att under 12 månader undersöka 

möjligheten att etablera verksamheter på en avgränsad del av fastigheten 

Algutsrum 20:10, med möjlighet till förlängning. Mörbylånga kommun får ej 

överlåta berört område till annan part under avtalstiden. 

Mörbylånga kommun ska godkänna de nyetableringar av verksamheter som 

föreslås innan överlåtelse kan ske. 

Att en privat fastighetsutvecklare engagerar sig i utvecklingen av 

verksamheter kan gynna området då dessa har andra möjligheter än 

kommunen att hitta passande aktörer. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Optionsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar optionsavtalet.    

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Emmy Thidell 

Mark- och exploateringsingenjör 

Fattat beslut expedieras till: 

Xxxxxx AB 

Verksamhetsstöd – Mark & Exploatering 



 

 
 
Mörbylånga kommun 

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 

Bankgiro 
991-1876 
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Mellan Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 
Mörbylånga, nedan kallad kommunen och Xxxxx AB (xxxxxx-xxxx), 
xxxxxx, xxx xx xxxxxx (Bolag under bildande), nedan kallad optionstagaren 
har följande avtal träffats om option för köp av del av fastigheten Algutsrum 
20:10 i Färjestaden, Mörbylånga kommun, ca 4 400 + 9 400, totalt ca 13 800 
m2, rödmarkerad enligt bilaga 1, nedan kallad fastigheten. 
Optionstagaren avser att förvärva fastigheten för verksamheter enligt laga 
kraftsvunnen detaljplan för ”Del av Algutsrum 20:10 m.fl., Brofästet östra 
delen, Mörbylånga kommun”. 

1. Bakgrund och förutsättningar 
Kommunen äger mark för etablering av verksamheter vid Brofästet i norra 
Färjestaden. En ny reviderad detaljplan medger bra förutsättningar till detta. 
Optionstagaren ges under viss tid (avtalstiden) ensamrätt, att undersöka 
möjligheten att etablera verksamheter på fastigheten/delar av fastigheten. 
Etableringar ska följa detaljplanen för fastigheten, enligt bilaga 2, och 
kommunens Handelsstrategi, enligt bilaga 3. 
Avseende nyetableringar av verksamheter på fastigheten, ska samråd ske och 
godkännande inhämtas av kommunen avseende dessa.  
Kommunen reserverar sig att en mindre del av fastigheten (skraffering i 
nordöstra hörnet), enligt bilaga 1, kan behöva behållas i kommunal ägo för 
återvinningsstation/ samåkningsparkering.  

2. Optionsobjekt 
Optionstagaren ges genom detta avtal option på att förvärva fastigheten/delar 
av fastigheten i befintligt skick. 
Kommunen garanterar att fastigheten inte är belastad med några 
inteckningar, servitut, arrenden eller andra nyttjanderätter. 
Kommunen har innan avtalets undertecknade översänt till optionstagaren de 
geotekniska undersökningar som gjorts på och intill fastigheten. 
Optionstagaren har haft möjlighet att inspektera fastigheten och är därmed 
väl informerad om dess individuella status. 
Om förutsättningar enligt detta avtal uppfylls har optionstagaren ensamrätt att 
förvärva angiven mark under avtalstiden. 
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3. Avtalstid 
Detta optionsavtal gäller 12 månader efter det vunnit laga kraft, med 
möjlighet till förlängning. Optionstagaren ska skriftligen underrätta 
kommunen om förlängning av avtalet innan avtalstiden upphör. 
Innan avtalstiden upphör ska kommunen och optionstagaren gemensamt 
bedöma möjligheten till nya etableringar på fastigheten. Kommunen kan 
förlänga detta avtal ytterligare 12 månader, under förutsättning att processen 
med nya etableringar är positiv. 
Om ingen förlängning görs avträder sig exploatören ensamrätten att 
förvärva fastigheten och avtalet upphör därmed att gälla. Detta berättigar 
inte någon av parterna något skadestånd. 

4. Köpeskilling 
Vid försäljning av hela/delar av fastigheten ska köpeskillingen baseras på 
följande kvadratmeterpris:  
TRE HUNDRA FEMTIO Kronor per kvadratmeter (350 Sek/m2). 
Kvadratmeterpriset räknas årligen upp med konsumentprisindex (KPI) för 
oktober månad för föregående år. KPI med 31 december 2018 som basår 
används vid uppräkningen. Detta innebär att köpeskillingen kommer att 
fastställas utifrån KPI den dagen då köpekontakt skrivs. 

5. Köpekontrakt 
Köpekontrakt ska upprättas innan optionstiden avslutas. Optionstagaren 
meddelar kommunen skriftligt att man önskar förvärva fastigheten/delar av 
fastigheten. 
Köpekontraktet kan även innehålla parternas åtaganden och förpliktelser 
samt hur vissa genomförandefrågor regleras. 
Köparen ansvarar för avstyckning av den nya fastigheten/fastigheterna. 
Samtliga kostnader för förvärvet såsom avstyckning, lagfart, stämpelskatt 
etc samt eventuellt andra kostnader betalas av köparen. 

6. Överlåtelse 
Optionstagaren äger ingen rätt att överlåta detta avtal till annan part. 

7. Övriga villkor 
Kommunen förbinder sig att under avtalstiden inte överlåta eller försälja 
fastigheten till annan. För det fall så ändå sker ska kommunen ersätta 
optionstagaren för de nedlagda och specificerade kostnader, som 
optionstagaren åsamkats. 
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8. Tvist 
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

9. Godkännande av kommunstyrelsen 
Detta avtal gäller under förutsättning av godkännande av 
Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun.  
 
Bilagor: 1.  Plankarta över del av Algutsrum 20:10, daterad 2018-11-20 
 2.  Plankarta, detaljplan för ”Del av Algutsrum 20:10 m.fl., 
  Brofästet östra delen, Mörbylånga kommun”, antagen 2018-10-23 
 3.  Handelsstrategi för Mörbylånga kommun, 2015- 2019,  
  daterad 2015-08-10 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Mörbylånga den                       den 
För Mörbylånga kommun  För Xxxxx AB 
 
 
.............................................. ............................................. 
Henrik Yngvesson  Pär Sigfridsson 
Kommunstyrelsens ordförande Firmatecknare 
 
 
.............................................. ............................................. 
Ann Willsund   Magnus Mabler 
Kommunchef  Firmatecknare 
 
 
   ............................................. 
   Ronny Johansson 
   Firmatecknare 
 














