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Köpekontrakt - Del av fastigheten Fröbygårda 1:1 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun köper del av Fröbygårda 1:1.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2018. 

Köpekontrakt, daterat den 9 november 2018. 

Köpekontrakt med dnr 2018/001634, daterat den 22 november 2018.    

Överväganden 

Fastigheten Fröbygårda 1:1, även kallad Haga Park, innehåller strandmark 

med strandtillbehör såsom toalettbyggnad, kioskbyggnad, lekutrustning samt 

bryggor. Haga park är ett populärt besöksmål under sommarsäsongen både 

som badplats men även för surfare. Fastigheten norr om Fröbygårda 1:1 

används idag av Ölands Windsurfingclub. 

Nuvarande ägare förvärvade fastigheten under 2010 med intentionen att 

exploatera fastigheten med camping och stugor etc. Markägaren påbörjade 

utreda exploateringen, men avbröt arbetet på grund av att området omfattas 

av strandskydd. Markägaren har idag inga planer på att utveckla fastigheten. 

Fastigheten har idag ett stort underhållsbehov. Mörbylånga kommun skötte 

underhåll av badplatsen under sommarsäsongen 2018 via ett 

nyttjanderättsavtal och utförde bland annat rensning av strand, gräsklippning 

och öppnade upp toaletten för besökare. 

Markägaren till Fröbygårda 1:1 tillåter inte att kommunen ännu en säsong 

nyttjar stranden, utan vill att kommunen förvärvar den. För att Mörbylånga 

kommun ska få förvärva stranden önskar markägaren en paketuppgörelse, 

omfattande Haga Park och ett område vid Åkervägen i Färjestaden för 

bostadsbebyggelse. Därför är köpekontraktet villkorat av att köpekontrakt, 

dnr 2018/001634 ska godkännas och tecknas. 

Köpeskillingen för Haga Park motsvarar markägarens nedlagda kostnader 

för markköp och påbörjande av exploatering men marknadsvärdet bedöms 

idag vara betydligt mindre. 

Därför har kompenstion för att köpeskillingen är högre än marknadsvärdet 

lagts in i köpekontrakt, dnr 2018/001634. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 
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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 
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 Anders Öman (19631121-8959) och Jessica Öman (19640422-2702), Södra 
esplanaden 7 lgh 1101, 352 35 Växjö, nedan kallad säljaren, säljer härmed 
till Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 
Mörbylånga, nedan kallad köparen, del av fastigheten Fröbygårda 1:1 i 
Mörbylånga kommun, nedan kallad fastigheten, ca 49 750 kvadratmeter, 
rödmarkerad enligt bilaga 1.  
Överlåtelsen sker på följande villkor: 

1. Köpeskilling 
Köpeskillingen för fastigheten är: 
TVÅ MILJONER KRONOR (2 000 000 SEK) 

2. Betalning 
Köparen ska erlägga full betalning av köpeskillingen senast den 2019-02-28. 
Säljaren översänder sina kontouppgifter till köparen senast 2019-01-31. 
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. Köpebrev/Värdeintyg 
Efter betalning överlämnar säljaren kvitterade köpebrev samt värdeintyg som 
behövs för att köparen ska få lagfart. 

4. Tillträde 
Köparen äger tillträde till fastigheten efter kommunstyrelsens beslut vunnit 
laga kraft och när köpeskilling erlagts.  

5. Fastighetens tillstånd 
Säljaren garanterar att fastigheten 

inte är belastad med några servitut, arrenden eller andra nyttjanderätter 
förutom de som är inskrivna i inskrivningsmyndighetens fastighetsregister 
vid tidpunkt för köpekontraktets tecknande. 
inte är pantsatt eller intecknad. 

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. 
Byggnader och anläggningar kopplade till fastigheten ingår i köpet och 
överlåts i befintligt skick.  
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6. Förrättningskostnader 
Vid tillträde ansöker och bekostar köparen om avstyckning. 

7. 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. 

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

9. Övriga villkor 
Detta köpekontrakt är villkorat mot att säljaren kan genomföra köp om köp 
av ca 15 000 kvadratmeter mark väster om Åkervägen i Färjestaden, enligt 
köpekontrakt med kommunens dnr 2018/001634. Om överlåtelse ej kan ske 
enligt detta avtal kan säljaren häva detta köpekontrakt och köparen är då 
bunden att sälja tillbaka fastigheten mot samma köpeskilling om två miljoner 
kronor (2 000 000 SEK). 
Detta berättigar inte någon av parterna till något skadestånd. 

10. Godkännande av kommunstyrelsen 
Detta avtal gäller under förutsättning av godkännande av Kommunstyrelsen i 
Mörbylånga kommun och att köpekontrakt med dnr 2018/001634 godkänns 
av densamma. 
 
Bilaga1 Karta, daterad 2018-11-08 
_____________________________________________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Mörbylånga den                       den 
För Mörbylånga kommun  För Fröbygårda 1:1  
 
 
.............................................. ............................................. 
Henrik Yngvesson  Anders Öman 
Kommunstyrelsens ordförande  
 
 
.............................................. ............................................. 
Ann Willsund  Jessica Öman 
Kommundirektör   
 
 
Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
 
 
.............................................. ............................................. 




