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§ 328
Försäljning av fastigheten Fredsvännen 1 (Kristineslätt).
KS 2016-357

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna köpekontrakt för försäljning av fastigheten Fredsvännen 1 till SMEBAB
Cyan AB.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsavdelningens beslutsförslag 2016-10-06
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Situationsplan över ny bostadsbyggnation inom Fredsvännen 1 från köparen.
Förslag till köpekontrakt med SMEBAB Cyan AB– upprättat av
samhällsbyggnadsavdelningen 2016-09-26
Exploateringsavtal med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB (nr 171)- tecknat 2010.

Sammanfattning av ärendet
Skanska har inkommit med förfrågan om att förvärva den kommunalt ägda obebyggda
fastigheten Fredsvännen 1 inom Kristineslättsområdet. Samhällsbyggnadsavdelningen har
tagit fram ett köpekontakt då försäljningen är ett led i ingånget exploateringsavtal med
Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB (SMENHAB). Exploateringsavtalet
tecknades i samband med att detaljplanen för området antogs 2010.
Köpekontraktet innebär att fastigheten Fredsvännen 1 säljs för en köpeskilling om
4 340 000 kr med tillträdesdag den 5 december 2016 till SMEBAB Cyan AB. SMEBAB
Cyan AB är ett av Skanska ägt bolag. Fredsvännen 1 omfattar en areal om 7 507 kvm där
det finns en byggrätt för tre fristående flerbostadshus (6-8 våningar).
Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB (SMENHAB) godkänner att den berörda
fastigheten som de enligt exploateringsavtalet har optionsrätt på säljs till SMEBAB Cyan i
bilaga 3 tillhörande köpekontraktet. Utöver ovan nämnd köpeskilling har SMENHAB
redan erlagt ersättning för detaljplaneläggningen samt bekostat utbyggnaden av gator,
lantmäterikostnader mm i enlighet med exploateringsavtalet.
I övrigt innehåller köpekontraktet sedvanliga villkor
Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller en intäkt i form av köpeskillingen för marken under år 2016.
Efter avdrag av bokförda värden innebär det en vinst i kommunens resultat för 2016.
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Forts. § 328
Övervägande
Försäljningen av Fredsvännen 1 är den sista bostadstomt som SMENHAB har optionsrätt
på enligt exploateringsavtal nummer 171. Nästan all allmän platsmark som SMENHAB
enligt exploateringsavtalet ska iordningställa är färdigställd. Dock återstår åtgärder på
Monarkivägen (dit fastigheten Fredsvännen 1 har sin utfart) samt platsen som de haft sin
uppställningsplats för byggbodar. Iordningställandet av dessa platser måste samordnas med
byggnationen av Fredsvännen 1. Därav införs en passus i godkännandet (bilaga 3 till
köpekontraktet) om att Skanska Mark och Exploatering nya hem AB förbinder sig att all
allmän platsmark inom exploateringsområdet ska vara iordningställd och slutbesiktigad
före det att ny bostadsbyggnation inom Fredsvännen 1 tas i anspråk för bostadsändamål.
Skanska har inkommit med bygglov för de tre flerbostadshusen (8, 7 och 6 våningar).
Följer den byggrätt som finns angiven i detaljplanen. Avser att flerbostadshusen ska vara
inflyttningsklara etappvis under 2018.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2016-10-26 och anslaget 2016-10-27.
Utdragsbestyrkande
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Detaljkarta (inkl. ny bostadsbyggnation) tillhörande ärendet:
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