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Planering- och utveckling 

-~ALA KOMMUN . . 
Kommunstvrelsens förvaltmng 

Anders Dahlberg, direkt: 0224-7 4 7322 

Förvärv av stationsfastigheten 

Jernhusen som idag äger stationsfastigheten Sala Kristina 3:5 har erbjudit bl. a. Sala 
kommun att lämna bud på ovan nämnda fastighet med en utgångsnivå på 
1700 000 kronor. Tre intressenter har ansetts vara kvalificerade för att delta i 
budgivningen. 

Budgivning har pågått enligt nedan där Sala kommun erbjuds att förvärva 
stationsfastigheten till en köpeskilling på 2 200 000 kronor. 

flOdgivare Bqd O<num 
t:udg1vare :l 1 tUU UUU ~U1 '=1-Ul-::JJ 
Eudgivorc 1 1 700 000 ~01 3 01 31 
Eudgivare 2 1 700 000 ~013-01-3) 

Eudaivare1 1 EOO 000 ~013-02-22 

Eudalvare 2 ., ~00 000 ;;o·13-o2-·13 
Eud~iv~r" 1 1 \<50 000 :<01 3-02-25 
Eudgivare 2 2 (00 000 :<013-03-11 
Eudgivare 1 2 (50 000 ~013-03-14 

Eudgivare 2 2 :mo ooo ~01 3-03-13 

Enligt Jernhusens sekretessavtal så redovisas inte vilka parter som har deltagit i 
anbudsgivningen förrän efter bindande avtal. 

Kristina 3:5 är en fastighet på 4178 kvm som avstyckades från Banverkets(idag 
Trafikverkets) fastighet Kristina 3:l(banområdet) 2003 i samband med att man ville 
ha en rationell förvaltning och konkurrensneutralitet på den avreglerade 
jämvägsmarknaden. 

Byggnaden är på 605 kvm. Byggnaden är fullt uthyrd förutom ett kontor på 123 kvm. 

-Bostad, 175 kvm. 
-Handel, 96 kvm. 
-Kontor, 172 kvm. 
-Lager, förråd, 47 kvm. 
-Personalutrymme, 4 kvm. 
-Stationsverksamhet, III kvm. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Byggnaden är besiktigad av lokalförvaltarna på Sala kommun och anses vara i 
normalskick för den typen av byggnader. 

Jernhusen har inte gjort någon miljöundersökning på fastigheten och lämnar en 
fullständig friskrivning från ansvar gällande miljö och fastighetens skick och även 
framtida inskränkningar av ny11jandet pga. av fastighetens läge. 

Sala kommun äger idag stationsplan och fastigheterna norr om Väsbygatan mot 
banområdet Fastigheten kommer därför lämpligen att förvärvas via överenskommelse 
om fastighetsreglering till Sala Kristina 4:76 vilket inte ska möta några hinder enligt 
bedömning från Lantmäteriet. 

Allmänintresset för en centralt placerad stationsbyggnad i en kommuns tätort anses 
vara självklar. Sala kommun arbetar långsiktigt för att utveckla stationsområdet till ett 
resecentrum för att möta ett framtida kapacitetsbehov och att göra området 
trafiksäkrare. 
Planer finns även att göra området attraktivt och tillgängligt samt att möjliggöra en 
bättre förbindelse mellan Sala tätorts norra och södra delar. 
Sala kommun arbetar brett i olika konstellationer för att genomföra dessa frågor. Stora 
resurser har lagts ned och arbetet sker långsiktigt för att genomföra detta för regionen 
och för allmänhetens bästa, samt göra Sala station till en transportnod. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Att förvärva stationsfastigheten Sala Kristina 3:5 for ett belopp av 2 200 000 kronor. 

Att överlåtelsehandlingar samt övriga handlingar i detta ärende undertecknas av 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Planering- och Utveckling 

Anders Dahlberg 
Markingenjör/tf enhetschef 
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Bilaga KS 2013/109/2 

Ink. 2013 -o~- 1 G 

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

har denna dag träffats mellan 

( 1) 

(2) 

Jernhusen stationer AB, org. nr 556616-7366, Box 520, 101 30 Stockholm 
("Överlåtaren"); och 

Sala kommun, org. nr 212000-2098, Box 304, 733 25 Sala ("Förvärvaren"). 

överlåtaren och Förvärvaren benämns nedan gemensamt "Parterna" och var för sig "Part". 
Denna överenskommelse benämns nedan "Överenskommelsen". 

1 BAKGRUND 

1.1 överlåtaren är lagfaren ägare till fastigheten Sala Kristina 3:5 ("Fastigheten"). 

1.2 Förvärvaren är lagfaren ägare till fastigheten Sala Kristina 4:76 ("Stamfastigheten"). 

1.3 Fastigheten överförs till stamfastigheten på de villkor som anges i denna 
överenskommelse. 

2 ÖVERLÅTELSE OCH TILL TRÄDESDAG 

2.1 överlåtaren överlåter härmed Fastigheten, inklusive tillhörande byggnader, 
anläggningar och andra tillbehör, till Förvärvaren på de villkor som framgår av denna 
överenskommelse. 

2.2 Förvärvaren skall ges förtida til~räde till Fastigheten den 1 juni 2013 och äga ful~ 
nyttjande och dispositionsrätt till Fastigheten ("Tillträdesdagen"). 

2.3 Formellt liftträde ska ske fem (5) bankdagar efter att Lantmäterimyndighetens 
fastighetsbildningsbeslut vunnit laga kraft ("Äganderättsövergången" ). 

2.4 Äganderätten övergår från Överlåtaren till förvärvaren på Äganderättsövergången. 

3 ERSÄTTNING 

Ersättningen för Fastigheten uppgår till tvåmiljonertvåhundratusen (2 200 000) 
kronor ("Ersättningen"). 

4 ERSÄTTNINGENS ERLÄGGANDE M.M. 

4.1 Förvärvaren skall på Tillträdesdagen erlägga Ersättningen genom insättning på 
överlåtarens bankkonto nr 413513 08862 hos Nordea. Inbetalningen skall märkas 
"Sala Kristina 3:5". 

1 (7) 



4.2 Överlåtaren skall ombesörja att handlingar avseende Fastigheten, som Förvärvaren 
kan behöva i egenskap av ny 13gare av Fastigheten, överlämnas av Överlåtaren till 
Förvärvaren. 

5 FASTIGHETENS SKICK 

5.1 På Tillträdesdagen skall överlåtaren tillse att Fastigheten, såväl mark som byggnad, 
är väl rengjord och utrymd. överlåtaren skall senast på Tillträdesdagen bortforsla 
lös egendom som inte ingår i överlåtelsen. Underlåter överlåtaren att göra detta, 
tillfaller egendomen Förvärvaren vederlagsfritt. 

5.2 Förvärvaren, som är informerad om Fastighetens tidigare användning och som har 
beretts tillfälle att undersöka Fastigheten och i övrigt alla förhållanden som rör 
Fastigheten, förklarar sig härmed godta Fastighetens skick och avstår med 
bindande verkan från alla anspråk mot överlåtaren på grund av fel eller brister i 
Fastigheten, inklusive dolda fel, rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel med mindre 
överlåtaren specifikt garanterat visst förhållande i denna överenskommelse. 

Till undvikande av missförstånd innebär detta bl.a. att Förvärvaren inte kan göra 
några påföljder gällande med anledning av föroreningar i mark, grundvatten, 
byggnader och anläggningar på Fastigheten eller i dess omgivning. 

6 MILJÖFRÅGOR 

6.1 Förvärvaren skall hålla Överlåtaren skadeslös om överlåtaren skulle åsamkas 
kostnad eller förlust till följd av myndighets eller domstols beslut eller dom eller till 
följd av överenskommelse till vilken Överlåtaren inte är part om att: 

a) undersöka och/eller sanera/efterbehandla mark, grund- eller ytvatten, byggnad 
eller anläggning på Fastigheten eller i Fastighetens omgivning; eller 

b) utge ersättning till annan för angivna åtgärder 

6.2 överlåtaren står faran om Fastigheten av våda skadas eller försämras mellan denna 
dag och Tillträdesdagen. Faran övergår från och med Tillträdesdagen på 
Förvärvaren, även om Fastigheten inte tillträtts på grund av Förvärvarens dröjsmål. 

1 JÄRNV ÄGSTRAFIK M.M. 

7.1 Förvärvaren är medveten om och godtar att järnvägstrafik bedrivs och kommer att 
bedrivas i omedelbar närhet av Fastigheten. Denna omständighet har beaktats vid 
fastställandel av Ersättningen. 

7.2 Till följd av vad som ovan sagts accepterar Förvärvaren till fullo och utan ytterligare 
ersättning från överlåtaren, de störningar i form av buller, vibrationer och andra 
miljöstörningar som förekommer och framdeles kommer att uppstå till följd av 
järnvägstrafiken på järnvägsfastigheten. 

7.3 Förvärvaren är vidare medveten om att närheten till järnvägsspår m. m. kan medföra 
vissa restriktioner vad gäller byggande, nyttjande m. m. av Fastigheten. 
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8 SERVITUT, NYTTJANDERÄTTER M.M. 

8.1 Rättigheter m.m. belastande Fastigheten framgår av bifogat 
fastighetsregisterutdrag, Bilaga 8a samt Lantmäteriakten enligt Bilaga 8b. 

8.2 Fastigheten överlåts gravationsfri, se Bilaga 8a. 

9 HYRES- OCH ARRENDERÄTT 

9.1 Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter gentemot berörda 
hyresgäster och arrendatorer enligt gällande avtal, vilka framgår av Bilaga 9 och 
övertar per Tillträdesdagen alla förpliktelser och allt ansvar som tidigare åvilat 
överlåtaren. Avtalen, inkl. bilagor och tilläggsavtal skall överlämnas till Förvärvaren 
på Tillträdesdagen. 

9.2 Del av Fastigheten är i dagsläget genom lokalhyresavtal upplåten till Svenska 
Reseterminaler AB, org. nr 556596-9622 (SRAB), se Bilaga 9. Upplåtelsen avser 
SRABs hyresrätt till s. k. allmänna utrymmen, innefattande men inte begränsat till 
väntsal, toaletter samt viss mark runt den befintliga stationsbyggnaden. SRAB 
upplåter i sin tur de allmänna utrymmena till trafikhuvudmän och/eller 
trafikoperatörer. överlåtaren har informerat Förvärvaren om att tillgången och 
nyttjanderätten till de allmänna utrymmena även ingår i ett servitut till förmån för 
statens fastighet Sala Kristina 3:1, se Bilaga 8b. 

10 MERVÄRDESSKATT 

10.1 Fastigheten omfattas av frivillig skattskyldighet enligt 9 kap mervärdesskattelagen 
(1994:200), ML, innebär överlåtelsen av Fastigheten att den frivilliga 
skattskyldigheten övergår till Förvärvaren på Tillträdesdagen, eftersom Överlåtaren 
är skattskyldig t o m sitt frånträde av densamma. 

10.2 överlåtelsen av Fastigheten innebär att överlåtarens förekommande jämkning med 
anledning av överlåtelsen övergår på Förvärvaren i enlighet med bestämmelserna i 
8a kap 12 § ML. 

10.3 överlåtaren ska till Förvärvaren, om så erfordras, utfärda en sådan med faktura 
jämförlig handling som avses i 8a kap 15 § M L. Denna handling utgör underlag för 
Förvärvaren i förekommande fall avseende dennes jämkning i enlighet med vad 
som sägs i föregående stycke. Handlingen skall överlämnas till Förvärvaren på 
Tillträdesdagen. 

10.4 överlåtaren förbehåller sig rätten till att också utfärda kompletterande handlingar 
enligt 8a kap 15 § ML om överlåtaren i efterhand skulle finna att ytterligare 
mervärdesskatt skulle ha angetts i den ursprungliga handlingen som överlämnats till 
Förvärvaren. 

10.5 Förvärvaren förbinder sig att kvittera mottagande av de handlingar som anges i de 
två föregående styckena. 
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10.6 överlåtaren och Förvärvaren förbinder sig att omedelbart efter Tillträdesdagen 
gemensamt till skatteverket anmäla överlåtelsen av Fastigheten. 

11 FASTIGHETSBILDNING 

11.1 Förvärvaren skall omgående efter Tillträdesdagen, förutsatt att villkoret i punkten 19 
nedan är uppfyllt, ansöka om fastighetsbildning på så sätt att Fastigheten regleras in 
i stamfastigheten. Förvärvaren står för förrättningskostnaderna. Denna 
överenskommelse ska ligga till grund för fastighetsregleringen. Överlåtaren biträder 
Förvärvarens ansökan om fastighetsbildning. Förvärvaren åtar sig att skyndsamt 
driva fastighetsbildningsprocessen, så att Förvärvaren snarast kan bli inskriven som 
lagfaren ägare till Fastigheten. 

11.2 Avsikten är att Fastigheten genom fastighetsreglering ska överföras till 
stamfastigheten. Befintliga servitut och nyttjanderätter i Fastigheten ska fortsatt 
gälla i stamfastigheten. l förekommande fall ska andelar i 
gemensamhetsanläggningar och samfälligheter fördelas. 

11.3 Parterna är skyldiga att utan justering av Ersättningen finna sig i sådana mindre 
jämkningar(+/- 5 %) av gränser som bedöms erforderliga för fastighetsbildningen. 

11.4 För det fall att i denna Överenskommelse angiven fastighetsreglering, bestående i 
överföring av Fastigheten till stamfastigheten, inte har genomförts per den 1 
september 2014, ska överlåtelsen av Fastigheten istället anses ha genomförts 
genom köp, varvid denna överenskommelse ska ligga till grund för Förvärvarens 
lagfartsansökan. Förvärvaren åtar sig att omgående efter den 1 september 2014 
ansökan om lagfart om lagfart inte redan erhållits genom fastighetsbildning. 

12 INTÄKTER OCH KOSTNADER 

12.1 Kostnader för (såsom skatter, räntor och andra utgifter) och intäkter från Fastigheten 
för tiden före Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer överlåtaren. 
Kostnader för och intäkter från Fastigheten för tiden från och med Tillträdesdagen 
belastar respektive tillkommer Förvärvaren. 

12.2 överlåtaren skall per Tillträdesdagen upprätta en likvidavräkning, vilken skall 
överlämnas till Förvärvaren två dagar före Til~rädesdagen. Likvidavräkningen skall 
innehålla en fördelning mellan överlåtaren och Förvärvaren av de kostnader och 
intäkter som belöper på Fastigheten. Saldot enligt likvidavräkningen skall betalas på 
Tillträdesdagen. Om kostnad eller intäkt som rätteligen skulle ha varit föremål för 
avräkning uppkommer eller blir känd först efter den slutliga avräkningen, skall 
Parterna upprätta en kompletterande avräkning snarast, varefter berättigad Part 
kontant skall erhålla aktuel~ saldo från motparten. 

13 SKADA OCH FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING 

13.1 överlåtaren står faran för att Fastigheten av våda skadas ellerförsämras före 
Tillträdesdagen. Faran övergår till Förvärvaren på Tillträdesdagen. 

13.2 Om Fastigheten före Til~rädesdagen drabbas av sådan skada som täcks av 
försäkring, skall överlåtelsen ändå fullföljas, varvid Förvärvaren mot betalning av 
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Ersättningen inträder i överlåtarens rätt till försäkringsersättning. 

överlåtaren ansvarar för att Fastigheten är fullvärdesförsäkrad fram till och 
med Tillträdesdagen. 

14 SKADESTÅND OCH HÄVNING 

Skulle Förvärvaren och Överlåtaren inte fulgöra sina åtaganden enligt denna 
överenskommelse, har motparten rätt till skadestånd. Skulle åsidosatt åtagande 
vara av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva överlåtelsen. 

15 DRIFT- OCH SERVICEAVTAL 

De drift- och serviceavtal som anges i Bilaga 15 har sagts upp av överlåtaren per 
Tillträdesdagen. överlåtaren svarar för de kostnader som uppstår under avtalets 
uppsägningstid. överlåtaren och Förvärvaren skall under uppsägningstiden, i den 
mån det är möjligt, tillse att Förvärvaren tillgodogörs de nyttigheter som avtalet 
avser. 

16 ÖVERLATELSE 

Part skall ej äga rätt att utan den andre Partens skriftliga medgivande överlåta sina 
rättigheter eller skyldigheter enligt denna överenskommelse. Detta gäller dock inte 
vid överlåtelse av Parts rättigheter till sådan juridisk person som direkt eller indirekt 
kontrollerar eller kontrolleras av den överlåtande Parten, dock under förutsättning att 
den överlåtande Parten solidariskt med den juridiska person till vilken överlåtelsen 
sker jämväl efter överlåtelsen svarar för samtliga förpliktelser enligt denna 
överenskommelse. 

17 MEDDELANDEN 

Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt denna 
Överenskommelse skall av Part översändas till den andre Parten på sätt som anges 
i denna punkt och till den adress som angivits ovan (eller till den adress som Part 
senare skriftligen meddelat den andre Parten, med iakttagande av bestämmelserna 
i denna punkt). Sådant meddelande skall anses ha kommit mottagaren tillhanda 

(a) om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet; 

(b) om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) Bankdagar efter avlämnande för 
postbefordran. 

18 ÄNDRINGAR 

Ändringar av och tillägg till denna Överenskommelse skall för att vara bindande vara 
skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna. 

19 VILLKOR 

Denna överenskommelse är villkorad av att Sala kommuns kommunfullmäktige, 
genom lagakraftvunnet beslut, beslutar att godkänna förvärv av Fastigheten enligt 
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denna överenskommelse, senast den 1 juni 2013. Om ovan villkor inte uppfyllts 
nämnda datum upphör denna Överenskommelse automatiskt att gälla och ingen av 
Parterna har rätt att framställa krav mot den andra Parten med anledning av 
överenskommelsen. 

20 TILLKÄNNAGIVANDE/OFFENTLIGGÖRANDE 

Parterna skall gemensamt komma överens om tillkännagivande/offentliggörande av 
överlåtselsen av Fastigheten. 

Denna överenskommelse har upprättats i tre (3) originalexemplar av vilka Parterna erhållit 
var sitt och ett lämnas till Lantmäteri myndigheten. 

Stockholm, 2013-

överlåtare: 

JERNHUSEN STATIONER AB 

Anna Nygren 
enligt fullmakt 

överlåtarens namnteckning bevittnas: 

Namnförtydligande 
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Sala, 2013-

Förvärvare: 

SALA KOMMUN 

Per-Olov Rapp 
kommunstyrelsens ordförande 

Namnförtydligande 



Kvittens av ersättningen: 

Jernhusen stationer AB kvitterar härmed ersättningen, 2 200 000 kronor, som denna dag 
mottagits. 

Stockholm, 2013-

Anna Nygren 
enligt fullmakt 
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