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§ 154

Försäljning av del av fastigheten Sunne Prästgård
1:39 - Solcellspark
Dnr KS/2021:623
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Sunne kommun säljer del av fastigheten Sunne Prästgård 1:39 för 1 kr/kvm
till Fryksdalskraft AB orgnr 559341-6554 under bildande.
Sammanfattning av ärendet
Ett företag i Sunne vill etablera en solcellspark. En solcellspark bör
anläggas på plats som inte är lämplig för byggnation. Efter utredning av
flertalet platser bedöms den mest lämpliga platsen för solcellspark vara
norr om Sunne tätorts reningsverk. Värdering av marken visar på ett pris 1
kr/kvm. Köparen står för kostnader rörande fastighetsreglering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-05
_____
Beslutet skickas till:
Tekniska enheten
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

2021-11-05

1 (4)

Försäljning av del av fastigheten Sunne Prästgård
1:39 KS/2021:623
Förslag till beslut
Sunne kommun säljer del av fastigheten Sunne Prästgård 1:39 för 1 kr/kvm
till Fryksdalskraft AB orgnr 559341-6554.
Sammanfattning av ärendet
Ett företag i Sunne vill etablera en solcellspark. En solcellspark bör
anläggas på plats som inte är lämplig för byggnation. Efter utredning av
flertalet platser bedöms den mest lämpliga platsen för solcellspark vara
norr om Sunne tätorts reningsverk. Värdering av marken visar på ett pris 1
kr/kvm. Köparen står för kostnader rörande fastighetsreglering.
Utredning av ärendet
Marken är sumpig och sur. Det går inte att köra med skogsmaskin på
fastigheten. Fastigheten består främst av sly med mindre del av träd.
Järnspett sjunker ner utan kraft minst 2 meter utan stopp. Vid byggandet av
reningsverket togs det matjord och torv från berörd yta och ersattes inte
eller med siltig lera. Platsen är därför inte lämplig för varken rationellt
skogsbruk eller byggande. Platsen är inte skött eller underhållen. Solceller
är en av de få sakerna platsen lämpar sig för. Dock är även för solceller
grundläggningen något krävande på denna plats. VA-huvudmannen ställer
sig positiv till etableringen.
Svefa har utifrån ovanstående förutsättningar och närliggande tidigare
värderingar värderat marken till 1 kr/kvm.
” Om marken ej är skog, bete eller brukbar på något sätt motsvarar väl
värdet närmast skogsimpediment, det finns inte många prisnoteringar på
rena köp av impediment. Men några torvtäkter, mossmarker o dyl. har
sålts i Värmland för omkring 1 kr/kvm, Dvs. Ca 10 000 kr / hektar.” Svefa
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Marken är inte planlagd.
Plats norr om Sunne Reningsverk.
Ytstorlek för avstyckning, ca 2,6 ha.

Tillsammans med exploatör har vi undersökt 10 andra platser omkring
Sunne tätort. Dessa ansågs som sämre alternativ av olika anledningar;
Platsen skuggad av berg. Ute i skogen krävs större yta för att slippa
skuggning, en yta som inte kommer användas till något. För långt till elanslutning för att få bärighet i projektet. Stor kostnad för infrastruktur som
väg och el-ledning. Ytor som är för små. Platser vi inte tittat på har varit
platser planerade för industrimark och sammanhängande ytor av
jordbruksmark.
Berörd mark är inte utpekat i Sunne kommuns naturvårdsplan. Vi finner
inga utpekade naturvärden i Länsstyrelsens planeringsunderlag.
Vandringsstigar finns väster och norr om berörd mark, men inte inom.
Bilder från platsen
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Ekonomiska konsekvenser

Intäkt vid försäljning av mark.
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Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☐Ja ☒Nej
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-05

Leif Jansson
Enhetschef
Beslutet skickas till:
Tekniska enheten

Mikael Persson
Samhällsplanerare

