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Köpekontrakt - Del av fastigheten Björnhovda 2:135 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Björnhovda 2:135 i Färjestaden.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 23 november 2018. 

Köpekontrakt, daterat den 22 november 2018. 

Köpekontrakt med dnr 2018/001635-253, daterat den 9 november 2018.    

Överväganden 

APP Properties AB önskar förvärva ca 15 000 kvadratmeter av kommunens 

fastighet Björnhovda 2:135 väster om Åkervägen i Färjestaden för 

uppförande av par-/rad-/kedjehus alternativt lägenhetshus. 

Området innefattas i ett av kommunfullmäktige godkänt planprogram som 

föreslår att berört område bebyggs med bostäder. Idag finns ingen detaljplan 

för området. Köpekontraktet är villkorat av att detaljplan ska ha vunnit laga 

kraft innan överlåtelsen sker. Köpekontraktet är även villkorat av att 

köpekontrakt gällande Fröbygårda 1:1 med dnr 2018/001635 godkänns och 

tecknas. 

I köpeskillingen ligger en kompensation för att köpeskillingen för Haga Park 

är högre än marknadsvärdet. 

§ 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: 

Anders och Jessica Öman, Södra Esplanaden 7 lgh 1101, 352 35 Växjö 

APP Properties AB, Storgatan 18, 352 31 Växjö 

Verksamhetsstöd – Mark & Exploatering 
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Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 

Mörbylånga, nedan kallad kommunen, säljer härmed till APP Properties 

AB (559082-7076), Storgatan 18, 352 31 Växjö, nedan kallat köparen, 

del av fastigheten Björnhovda 2:135 i Mörbylånga kommun, nedan kallad 

fastigheten, ca 15 000 kvadratmeter, inom område rödmarkerat på  

bilaga 1. Yta för kvartersmark som överlåts, bestäms av den framtida nya 

detaljplanen för området. 

Köparen avser bebygga fastigheten med par-/rad-/kedjehus alternativt 

lägenhetshus. 

Översiktsplanen samt godkänt planprogram föreslår byggande av 

bostäder i området.  

Överlåtelsen sker på följande villkor: 

1. Köpeskilling 

Köpeskillingen för fastigheten är:   

FYRA MILJONER TVÅ HUNDRA FEMTIO TUSEN KRONOR  

(4.250.000 SEK). 

Köpet kan delas upp i etapper. Köpeskillingen anpassas då efter etappstorlek. 

Köpeskillingen 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 detaljplanen vunnit laga kraft och 

eventuella tilläggsavtal skrivs. 

Köpeskillingen baseras på en yta av 15 000 m2. När detaljplan vunnit laga kraft 

fastställs vilken typ av användning som är tillåten av fastigheten, samt vilka ytor 

som är lämpliga att ingå i köpet. Köpet gäller endast kvartersmark. 

Om en justering av ytan förändras mer än 10 % ska köpeskillingen justeras med 

avseende på indexreglerat kvadratmeterpris. 

2. Betalning 

Köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen. Denna dag övergår också 

äganderätten av fastigheten till köparen. När köparen slutbetalat 

köpeskillingen överlämnar kommunen kvitterat köpebrev samt övriga 

handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart.  

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

sker enligt denna klausul inom den period som anges i punkt 3 nedan.  
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3. Tillträde 

När detaljplan som tillåter byggnation på fastigheten vunnit laga kraft 

äger köparen tillträde till fastigheten. Sista möjliga tillträdesdag till 

fastigheten är senast tolv (12) månader efter det att detaljplan som tillåter 

byggnation på fastigheten vunnit laga kraft, eller enligt överenskommelse 

mellan parterna.  

Till dess att köparen har tillträtt fastigheten, så äger köparen rätt att säga 

upp detta avtal utan angivande av särskilda skäl. 

Köparens skyldighet att genomföra tillträde är villkorad av att 

arrendeavtalet avseende fastigheten enligt bilaga 2 har upphört senast per 

den 2019-12-31. Om så inte sker äger köparen rätt att frånträda detta avtal 

utan att någondera parten ska ha några anspråk gentemot den andra parten 

i anledning av avtalets upphörande.  

4. Förrättningskostnader 

Köparen ansvarar för avstyckning av den nya fastigheten. Samtliga 

kostnader för förvärvet såsom avstyckning, lagfart, stämpelskatt etc samt 

eventuellt andra kostnader betalas av köparen. 

5. Detaljplan 

Köparen ska ansöka om, bekosta och ombesörja upprättande av detaljplan 

för fastigheten i nära samarbete med kommunen. Ansökan om 

planläggning ska inlämnas senast sex månader efter att detta avtal vinner 

laga kraft. Om den kommande detaljplanen omfattar ytor utöver 

fastigheten, bekostas planläggning av dessa ytor av kommunen. 

Om köparen inte fullgör åtagandet äger kommunen rätt att häva detta avtal. 

Om projektet faller på grund av konjunkturförändringar, t ex att 

efterfrågan på just denna typ av bostäder blir påtagligt lägre, ska 

kommunen ersätta köparen med 50 % av kostnaden för framtagandet av 

detaljplanen. Vid etappindelning gäller detta för varje etapp var för sig.  

6. Exploateringsavtal 

Parallellt med att detaljplan upprättas kan ett exploateringsavtal behöva 

tecknas mellan parterna. Krav om dagvattenhantering, allmän plats, vägar 

eller annan kommunal infrastruktur inom området kan medföra att köparen 

och kommunen måste teckna ett sådant som reglerar genomförande och 

kostnadsfördelning.  

Om exploateringsavtal krävs för att detaljplan ska antas och parterna inte 

kommer överens om ett sådant avtal har endera parten rätt att häva detta avtal. 

7. Fastighetens tillstånd 

Kommunen garanterar att fastigheten 

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

nyttjanderätter, förutom arrendeavtal redovisat i bilaga 2 (vilket ska ha 

upphört per tillträdesdagen enligt vad som anges i punkt 3). 
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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 med undantag av i denna punkt nedtecknade garantier. 

Kommunen garanterar vidare att fastigheten 

är fri från kända kommunala VA-ledningar. 

är fri från kända rödlistade arter, se bilaga 3. 

är fri från kända fornlämningar, se bilaga 4. 

är fri från kända el-ledningar, se bilaga 5. 

är fri från kända kommunikationsledningar, se bilaga 6. 

Vid garantibrist i ovanstående punkter ska kommunen ersätta köparen för 

den direkta skada som köparen orsakas genom garantibristen. 

Kommunen friskriver sig ansvaret för fornlämningar, rödlistade arter, el-

ledningar och kommunikationsledningar som kommunen inte rimligtvis haft 

kännedom om efter detta avtals undertecknade. Köparen avstår härmed från 

alla eventuella skadeståndsanspråk mot kommunen om sådana påträffas. 

Vid eventuellt påträffande av tidigare inte kända markanläggningar, 

föroreningar, fornlämningar, rödlistade arter, kablar och ledningar etc, av 

stor betydelse för den framtida byggbarheten på fastigheten eller med stor 

kostnadsdrivande påverkan på projektet t ex svåra 

grundläggningsförhållanden, ska den andra parten omedelbart informeras om 

förhållandena. Parterna tar då ett gemensamt beslut om hur fortsatt framdrift 

av projektet ska göras och om en eventuell kostnadsreglering mellan parterna 

ska göras. Om parterna inte kan komma överens i fråga om sådant 

gemensamt beslut äger båda parter rätt att häva avtalet. 

8. Dagvatten 

För ny bebyggelse i Färjestaden ska potentiellt förorenat dagvatten, 

exempelvis från trafikytor, renas innan det släpps ut i Kalmarsund. En 

sådan rening ska ske på kvartersmark innan dagvattnet släpps ut i det 

kommunala dagvattennätet. 

9. Påbörjande av byggnation 

Köparen ska påbörja byggnation på fastigheten i enlighet med fastställd 

detaljplan inom tolv (12) månader efter att tillträde till fastigheten skett 

och köparen erhållit bygglov för avsedd byggnation, eller enligt 

överenskommelse mellan parterna. 

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

avtalet, helt eller delvis. En sådan uppsägning berättigar inte köparen till 

något skadestånd. 

10. Avtalstid 

Detta avtal gäller 24 månader efter att avtalet vunnit laga kraft, med för 

köparen rätt till förlängning. Köparen ska skriftligen underrätta kommunen 

om förlängning av avtalet. Om ingen förlängning görs avträder sig köparen 

ensamrätten att förvärva fastigheten. 
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11. Överlåtelse 

Köparen äger rätt att överlåta detta avtal till annan part inom 

företagskoncernen, som då övertar köparens samtliga rättigheter och 

skyldigheter. Sådan överlåtelse ska meddelas kommunen skriftligt. 

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

köparens samtliga rättigheter och skyldigheter. Sådan överlåtelse ska 

meddelas kommunen skriftligt och godkännas av kommunstyrelsen. 

12. 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. 

13. Hävning 

Om detta avtal hävs, återgår kommunens markköp vid Haga Park till 

säljaren och köpeskilling återbetalas till köparen, enligt köpekontrakt, 

dnr: 2018/001635.   

Om avtalet hävs berättigar inte någon av parterna till något skadestånd. 

14. Tvist 

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

15. Godkännande av kommunstyrelsen 

Detta avtal gäller under förutsättning av godkännande av 

Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun och att köpekontrakt med dnr 

2018/001635 godkänns av densamma. 

 

Definition: Med ”Laga kraft” menas i detta avtal det senaste av 

nedanstående datum: 

- Sista datum för undertecknade av någon av avtalsparterna 

- När överprövningstiden för kommunstyrelsens 

godkännande av avtalet har gått ut, normalt tre veckor efter 

att protokollet från mötet är justerat.  
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Bilagor: 1. Plankarta över aktuell del av Björnhovda 2:135,  

daterad 2018-11-08 

2. Arrendeavtal, daterat 2017-11-16 

3. Utdrag ur Artportalen (Artdatabanken/Naturvårdsverket), 

 daterad 2018-11-08 

4. Utdrag ur Fornsök (Riksantikvarieämbetet) 

 daterad 2018-11-08 

5. Utdrag ur Ledningskollen (E.ON), daterad 2018-11-08 

6. Utdrag ur Ledningskollen (Skanova), daterad 2018-11-21 

    

____________________________________________________________ 

 

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

 

 

Mörbylånga den                       den 

För Mörbylånga kommun  För APP Properties AB 
 

 

 

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

Henrik Yngvesson  Henrik Swahn 

Kommunstyrelsens ordförande Firmatecknare 
 

 

 

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

Ann Willsund  Anders Svensson 

Kommundirektör  firmatecknare 

 

 

 

 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

 

 

 

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
















