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Kommunstyrelsen

Ks §69

Köpekontrakt för fastigheten Sundsvik 9:6 samt
överenskommelse om fastighets reglering av del av
fastigheten Sundsvik 1:65 samt fastigheterna
Sundsvik 9:2, 9:4. 9:5, 9:7 - Stora torget
Förslag till beslut
l. Förslag till köpekontrakt för fastigheten Sunne Sundsvik 9:6
godkänns.

2. Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering tillika
avyttrande av fastigheterna Sunne Sundsvik 9:2, 9:4, 9:5 och 9:7
samt del av fastigheten Sunne Sundsvik 1:65 godkänns.

3. När villkoren i köpekontrakt enligt punkt l är uppfyllda upprättas
köpebrev av firmatecknare.
4. Detta beslut ersätter tidigare beslut om försäljning av aktuella

fastigheter, kommunfullmäktige 2020-12-14 § 125.
Reservation
Björn Gillberg (HS): Jag reserverar mig av principiella skäl mot att ett av
Kf godkänt köpekontrakt nu rivs upp. Nu beslutad marköverlåtelse
förändrar inget i sak och är laglig. Men som nu beslutats borde markaffären
ha skötts initialt. Jag förutsätter att dagens beslut resulterar i nya rutiner för
framtida analoga försäljningar av kommunal mark.

Sammanfattning av ärendet
Surme Matmarknad AB har för avsikt att bygga butikslokal med lägenheter
ovanpå på Stora Torget i Sunne.
Köpekontrakt för hela exploateringsområdet har tidigare tecknats och
godkänts av kommunfullmäktige. För att lagfart inte ska behöva sökas för
flera fastigheter görs en överlåtelse genom fastighetsreglering för större
delen av exploateringsområdet och för endast en av de mindre fastigheterna
upprättas ett köpekontrakt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-10
Köpekontrakt 2021-05-11
Överenskommelse om fastighetsreglermg 2021-05-11

KommunfLillmäktige2020-12-14, § 125

Beslutet skickas till:
Sunne Matmarknad AB
Tekniska enheten
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

Datum
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2021-05-10
SUNNE KOMMUN

Köpekontrakt för fastigheten Sundsvik 9:6 samt
överenskommelse om fastighetsreglering av del av
fastigheten Sundsvik 1:65 samt fastigheterna
Sundsvik 9:2, 9:4, 9:5, 9:7 - Stora torget
KS/2017:42
Förslag till beslut
l. Förslag till köpekontrakt för fastigheten Surme Sundsvik 9:6
godkärms.

2. Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering tillika
avyttrande av fastigheterna Surme Sundsvik 9:2, 9:4, 9:5 och 9:7
samt del av fastigheten Sunne Sundsvik 1:65 godkänns.

3. När villkoren i köpekontrakt enligt punkt l är uppfyllda upprättas
köpebrev av firmatecknare.
4. Detta beslut ersätter tidigare beslut om försäljning av aktuella

fastigheter kommunfullmäktige 2020-12-14 § 125.
Sammanfattning av ärendet
Sunne Matmarknad AB har för avsikt att bygga butikslokal med lägenheter
ovanpå på Stora Torget i Sunne.
Köpekontrakt för hela exploateringsområdet har tidigare tecknats och
godkänts av kommunfullmäktige. För att lagfart inte ska behöva sökas för
flera fastigheter görs en överlåtelse genom fastighetsreglering för större
delen av exploateringsområdet och för endast en av de mindre
fastigheterna upprättas ett köpekontrakt.

Utredning av ärendet
Att genomföra försäljning av marken genom att sälja en liten del av
exploateringsområdet och överlåta resten av området genom
fastighetsreglering diskuterades i början på exploateringsprocessen. Detta

upplägget har under projekttidens gång fallit bort och inte beaktats av
någon av parterna i förhandlingen om köpekontraktet. När sedan ansökan

om fastighetsreglering skickades in till lantmäteriet var det lantmäteriet

SUNNE l VÄRMLAND
Postadress
Sunne kommun
686 80 Sunne

Besöksadress
Kvarngatan 6

Telefon
Vxl 0565-16000
0565-161 98

Internet
sunne.se
johanna.bergsman@sunne.se

Giro och org nr
744-2684
21200-1843

Sida

2(2)
som reagerade på upplägget om försäljningen, i många fall väljer
kommuner och exploatörer att dela upp försäljningen av marken med
försäljning och överenskommelse, som tanken var fi-ån böljan.
Ekonomiska konsekvenser

När en fastighet förvärvas tas stämpelskatt ut av staten, när ett företag
förvärvar en fastighet tas stämpelskatt ut om 4,25 % av köpeskillingen. Vid
fastighetsreglering utgår ingen stämpelskatt då marken förvärvas genom en

lantmäteriförrättning. I det här fallet innebär en fastighetsreglering istället
för köp en minskad kostnad för exploatören om ca 100 000 kr. I övrigt kan
inga ekonomiska konsekvenser härledas detta beslut i jämförelse med de
beslut som tagits i ärendet tidigare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-10
Köpekontrakt 2021-05-11
Överenskommelse om fastighetsreglering 2021-05-11

Per Branzén Johanna Bergsmän
Verksamhetschef

Beslutet skickas till:
Sunne Matmarknad AB
Tekniska enheten
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SUNNE KOMMUN

Köpekontrakt

Sunne kommun (212000-1843)

Säljare

Kvarngatan 4, 686 80 Sunne

Telefon: 0565 160 00
E-post: kommun@sunne.se

Köpare

Sunne Matmarknad AB (556272-4798)
Adress: Storgatan 32, 686 30 Sunne

Telefon: 0709184049
E-post: hms.borjesson@me.com

Köpeobjekt

Fastigheten Sunne Sundsvik 9:6, i enlighet med bilaga 1.1 det följande kallad
fastigheten.

Köpekontrakt

Detta köpekontrakt med bilagor ersätter tidigare köpekontrakt med bilagor
daterat 2020-05-18. Samt ersätter även tidigare köpekontrakt med bilagor
daterat 2020-12-18.

Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.

Köpskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av 750 kronor

(SJUHUNDRAFEMTIOKRONOR)
Tillträdesdag

Tillträde ska ske senast den 30 juni 2021. Tillträde kan ske tidigare om båda
parter är överens om det.

§ l Betalning av

Köparen betalar köpeskilling till säljaren på följande sätt:

köpeskilling

SUN N El VÄRMLAND
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet och fax

Sunne kommun

Kommunhuset

www.sunne.se

Giro och org nr
744-2684 bankgiro

1. Kommunkansliet
68680 Sunne

Kvarngatan 4
Sunne

0565-160 00 växel
0565-162 45 direkt
070-545 87 70 mobil

anders.olsson@sunne.se

212000-1843 org nr

fax
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• Köpeskillingen ska erläggas från köparen till säljaren senast på
tillträdesdagen. Köparen ska sätta in köpeskillingen, 750 kr, på
kommunens bankgiro: 744-2684 senast på tillträdesdagen.

§ 2 Inteckningar och
pantbrev

Säljaren garanterar att:

fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till O kr
fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt

§ 3 Rättigheter och

Säljaren garanterar att fastigheten inte belastas eller har förmån av några

belastningar

servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter, utmätnings-eller
kvarstadsanteckningar.

§ 4 Fastighetens skick

Fastigheten överlåts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat
överenskommits.

§ 5 Ansvar för skada

Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och
tillträdesdagen svarar säljaren för skadan eller försämringen om den beror
på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna eller om den beror på
olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över. Köparen får dock
räkna med normalt slitage.

Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen,
även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte
tillträder fastigheten.
§ 6 Äganderättens

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen

övergång samt

på tillträdesdagen.

fördelning av intäkter
och kostnader

Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader)
härförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för
medan köparen svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och

med tillträdesdagen.
Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras
mellan parterna.

Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna
införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den av dem som är
ägare av fastigheten den l januari respektive år. Parterna är överens om att

avräkning och fördelningen avfastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske
parterna emellan på tillträdesdagen på så sätt som angivits ovan.
§ 7 Myndighetsbeslut,

Säljaren garanterar att annat åläggande från miljö- och bygglovsnämnd eller

rådighetsinskränkning

myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt.

§ 8 Vatten- och

Fastigheten är inte ansluten till det kommunala vatten och avloppsnätet.

avloppsanslutning

Köparen är skyldig att ansöka om anslutning till det kommunala vatten- och
avloppsnätet i samband med byggnation.
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§ 9 Lagfarts-och

Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av

lånekostnader

köpets förvärv.

§ 10 Kontraktsbrott

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har
motparten rätt till skälig ersättning för sin skada.
Ar kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt
att häva köpet.

§ 11 Överlämnande av

Sedan köpeskilling betalats enligt de i l § angivna villkoren, ska säljaren till

handlingar

köparen överlämna bevittnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten och
övriga handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska
överlämna aktuellt utdrag ut fastighetsregistret och andra handlingar
rörande fastigheten vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna.

§12

Säljaren har upplyst köparen om att gatubelysningskablar finns på

Gatubelysningskablar

fastigheten och dessa behöver att flyttas på för att ta byggrätten i anspråk.
Säljaren förbinder sig att på köparens bekostnad flytta på dessa ledningar.
Flytt av ledningarna ska beställas av köparen senast 2 månader innan

markarbeten eller byggnation av butikslokal och bostäder påbörjas.
Servitut bildas för ny ledningsdragning. Servitutsavtal för dessa ledningar
tecknas separat, ingen ersättning för intrång kommer att utgå för någon
part.

§ 13 Vatten och

Säljaren har upplyst köparen om att vatten- och avloppsledningar finns på

avloppsledningar

fastigheten och dessa behöver att flyttas på för att ta byggrätten i anspråk.
Säljaren förbinder sig att på köparens bekostnad flytta på dessa ledningar.
Flytt av ledningarna ska beställas av köparen senast 2 månader innan

markarbeten eller byggnation av butikslokal och bostäder påbörjas.
Servitut bildas för ny ledningsdragning. Servitutsavtal för dessa ledningar
tecknas separat, ingen ersättning för intrång kommer att utgå för någon
part.

§14 Villkor om

Köparen och säljaren ansvarar för att ansöka om lagfart. Köparen svarar för

fastighetsbildning

lagfartskostnader och förrättningskostnader.

Köpet avser fastigheten Sunne Sundsvik 9:6 i enlighet med bilaga karta.
Köpet ska återgå om lagakraftvunnet beslut om lagfart inte föreligger senast
2021-06-30 och någon av parterna senast samma dag begär att köpet ska
återgå.

Begäran om återgång ska inom ovan angiven tid framställas skriftligen till
motparten.

Om köpet återgår finns ingen skadeståndsskyldighet för någon av parterna.
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§15 Villkor om

Detta köp är villkorat av att bygglov för en butikslokal på Stora torget med

bygglov

minst 8 lägenheter ovanpå beviljas och vinner laga kraft senast den 20 juni
2021.

Köpet ska återgå om lagakraftvunnet beslut om bygglov för butikslokal med
minst 8 lägenheter ovanpå inte föreligger senast den 20 juni 2021 och
någon av parterna senast fem arbetsdagar senare begär att köpet ska
återgå.

§16 Villkor om

Det är ett krav från säljarens sida att Stora torget bebyggs med butikslokal

uppförande av

om minst 2 000 kvadratmeter med minst 8 lägenheter ovanpå och köparen

byggnad

förbinder sig härmed att bebygga fastigheten med butikslokal om minst 2
000 kvadratmeter med minst 8 lägenheter ovanpå senast två år efter

tillträdet.
Stora torget ska anses vara bebyggd när köparen erhållit startbesked, för
uppförande av butikslokal om minst 2 000 kvadratmeter med minst 8
lägenheter ovanpå, enligt 10 kap 23-24 §§ PBL.
Om Stora torget alltjämt är obebyggd efter två år från tillträdesdagen är
säljaren berättigad vite om 125 000 kronor per månad till dess att
fastigheten bebyggs enligt ovan.
Kommunen förbinder sig att köpa tillbaka fastigheten, obebyggd, och
markområdet till samma pris som exploatören förvärvat markområdet för,

det vill säga 250 kr/kvm tomt + 250 kr/kvm BTA byggrätt.
Exploatören äger ingen rätt till ersättning för de kostnader som uppstått
med anledning av exploateringen.

§17 Villkor för
slutbesked

Det är ett krav från säljarens sida att Stora torget innehar slutbesked (enligt
plan och bygglagen 10 kap. 34 §) för byggnad med butikslokal om minst 2
000 kvadratmeter med minst 8 lägenheter ovanpå och köparen förbinder
sig härmed att inneha slutbesked (enligt plan och bygglagen 10 kap. 34 §)
för butikslokal om minst 2 000 kvadratmeter med minst 8 lägenheter
ovanpå senast två år efter tillträdesdagen enligt detta avtal.
Om Stora torget alltjämt är obebyggd efter två år från tillträdesdagen är
säljaren berättigad vite om 125 000 kronor per månad till dess att
fastigheten bebyggs enligt ovan.
Kommunen förbinder sig att köpa tillbaka fastigheten, utan slutbesked, och
markområdet till samma pris som exploatören förvärvat markområdet för,

det vill säga 250 kr/kvm tomt + 250 kr/kvm BTA byggrätt under
förutsättning att köparen inte har utfört åtgärder på fastigheten som
påverkat värdet på fastigheten negativt.
Exploatören äger ingen rätt till ersättning för de kostnader som uppstått
med anledning av exploateringen.
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§18

Det är en förutsättning för detta köp att kommunfullmäktige i Sunne

Kommunfullmäktige-

kommun godkänner försäljningen av fastigheten och att beslutet vinner laga

godkännande

kraft senast den 28 juni 2021.
Köpet ska återgå om ovanstående förutsättning inte i rätt tid uppfylls och
någon av parterna senast den 30 juni 2021 begär att köpet ska återgå.

§ 19 Friskrivning-

Köparen har uppmanats att undersöka fastigheten. Köparen godtar

generell

fastighetens skick och avstår härmed med bindande verkan från alla anspråk
mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

§ 20 Skriftliga

Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom

meddelanden

personligt överlämnande/överlämnande genom bud, brev rekommenderat
brev eller e-post till den adress som angetts för motparten på kontraktets
första sida.

Utväxling av

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vilka säljare

kontraktet

och köpare tagit var sitt.

För Sunne kommun

Sume 2021,
FöA^Sunne M^tmarknad AB

Namnförtydligande: Kristina Lundberg

NamnförtyW^gand^fTå^aif Q<Srjesso

Suime2021- -

Kommunstyrelsens ordförande

Sunne2021- -

För Sunne kommun

Namnförtydligande: Petra Svedberg
Kommunchef

Bilagor
Bilaga l. Karta över fastigheten

Namnförtydligande: Stefan Börjesson
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Bilaga l
Karta över fastigheten

^T=^s=ää-L[

LÄNT MÄT E R l E T Aktbllaga A
l
l
Sida
l

Ansökan och överenskommelse
om fastighetsreglering

Kommun och län (l)
Sunne kommun, Värmlands län
Berörda fastigheter (2)
Sundsvik 1:65, 9:2, 9:4-9:7
Område
Område, nummer enligt karta (3) Till fastighet (4) Från fastighet (5)
1 Sundsvik9:6 Sundsvik 1:65,9:2,4,5,7
Området ska användas till (6)
B Helärsbostad D Fritidsbostad D Jord- och skogsbruk D Industri
B Annat, nämligen..H.an.deloch..b9stader.

Beskrivning av önskad åtgärd / Övriga upplysningar (7)
Marken på del av fastigheten Sundsvik 1:65 samt fastigheterna Sundsvik 9:2, 9:4, 9:5 och 9:7 önskas
överföras genom fastighetsreglering till Sundsvik 9:6 l enlighet med karta och detaljplan.
Sökanden yrkar även på att servitut bildas för gatubelysningskablar och VA-ledningar i enlighet med
bifogad karta. Servituten ska belasta Sundsvik 9:6 och vara till förmån för Sundsvik 1:65.

Ersättning (8)
Betalas till

Betalas av

Belopp, kronor

2 499 250

Sunne Matmarknad AB

Sunne kommun

Ersättning ska lbetalas:
E Senast l månad efter förrättningen vunnit laga kraft D Vid annan tidpunkt, nämligen.
a Ingen ersättning ska

betalas

D Ersättningen är betald och kvitteras härmed

D Ersättningen ska återbetalas om förrättningen inte genomförs.

Förrättningskostnader (9)
Förrättningskostnaderna ska betalas av

Sunne Matmarknad AB
Aktmottagare (10)
Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna ska skickas till

Sökanden
Bifogade handlingar (11)
B Karta D Förvärvstillständ D Bygglov/
förhandsbesked
a Registreringsbevis d Bouppteckning
B Övrigt, nämligen.koPekontrakt..

Lantmäteriet

Sida 2

(12) Underskrift sökande
Datum

2021}

d

(13) N^tfijht^Fknlng make/ma^pambo
lamnförty(iySfBnd§ ägare

Håkan b'SHesson

Namnförtydligande make/maka/såmbo

Stefan Börjesson

Fastighet

Datum

Sundsvik 1:65, 9:2, 9:4, 9:5 och 9:7

2021-

Namnteckning ägare

(13) Namnteckning make/maka/sambo

Namnförtydllgande ägare

Namnförtydiigande make/maka/sambo

Kristina Lundberg (kommunstyrelsens ordf.)

Petra Svedberg (kommunchef)

Fastighet

Datum

Namnteckning ägare

(13) Namnteckning make/maka/sambo

Namnförtydligande ägare

Namnförtydllgande make/maka/sambo

Fastighet

Datum

Namnteckning ägare

(13) Namnteckning make/maka/sambo

Namnförtydligande ägare

Namnförtydligande make/maka/sambo

Aktbilaga A

LANTMÄTE RlET
Aktbilaga A
Här fyller ni i uppgifter om alla fastigheter och personer, inklusive er själva, som berörs
av förrättningen. Det kan vara fastighetsägare, köpare, ombud, nyttjanderättshavare och
servitutshavare.

Fastighet
Sundsvik 1:65, 9:2, 9:4, 9:5 och 9:7

Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)

Personnummer

Sunne kommun (Anders Olsson)

21200-1843

Postadress
1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne
Adress arbete eller annan adress dagtid

Tfn bostad

Tfn arbetsplats

Mobilnummer

0565-16245
E-post
anders.olsson@sunne.se

Fastighet
Sundsvik 9:6
Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)

Personnummer

Sunne Matmarknad AB (Håkan Börjesson)
Postadress
Storgatan 32, 686 30 Sunne
Adress arbete eller annan adress dagtid

Tfn bostad

Tfn arbetsplats

Mobilnummer

0709184049
E-post
hms.borjesson@me.com

Fastighet
Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)

Personnummer

Postadress
Adress arbete eller annan adress dagtid

Tfn bostad

Tfn arbetsplats

Mobilnummer

E-post

Fastighet
Namn(För ombud anges även vem man är ombud för)

Personnummer

556132-4285
Postadress
Adress arbete eller annan adress dagtid

Tfn bostad
E-post

Tfn arbetsplats

Mobilnummer

Kartbilaga ansökan om lantmäteriförrättning
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Kartbilaga, servitutsområde VA-ledningar och gatubelysningskablar
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