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§ 6 Avtal Flädern 1

INLEDNING
l köpekontraktet mellan Sala kommun och Jasin Arkavazi, ställs krav på ett genomfö-

rande som framgår av § 5 och § 6.
En rättsprocess har i detta fall prövat frågan om behörig kontrollansvarig där kom-
munen gavs rätt i mark-och miljödomstolen, att föreslagen kontrollansvarig var jävig.

Tillträde: var 2015-11-12vilket innebär att slutbevis ska utfärdas före 20 17-11-12.

Allaska ha rätt att få sin fråga prövad och rimligtvis ska då tidskraven gällande ge-

nomförandet förlängas. Tidsrymden för rättsprocessen var 11,5månader. Viteskravet

bör med tanke på det förlängas med 12 månader. Ytterligare rättsprocesser som inte

är lösta har startats. Tidsfristen bör därför förlängas med 2 år.

Beredning
Bilaga KS2017/5/1, Missiv
Bilaga KS201 / S/2, Köpebrev
BilagaKS2017/5/3, Köpekontrakt

Planchef Lena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a justera gällande datum för viteskrav så att viteskravet under § 6 i köpekontraktet
mellan Sala kommun och Jasin Arkavazi avseende fastigheten Flädern 1,ska utfalla

med 165 000 kronor om inte slutbevis för bygganmälan kan utfärdas före

2019-12-31.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt justera gällande datum för viteskrav så att viteskravet under § 6 i köpekontraktet

mellan Sala kommun och Jasin Arkavazi avseende fastigheten Flädern 1, ska utfalla

med 165 000 kronor om inte slutbevis för bygganmälan kan utfärdas före

2019-12-31.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Juste Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen l

Avtal Flädern 1

I köpekontrakten mellan Sala kommun och köpare så ställs krav på ett
genomförande enligt bilaga, §5 och §6. '

En rättsprocess har i detta fall prövat frågan om behörig kontrollansvarig där
kommunen gavs rätt i mark och rniljödomstolen att föreslagen kontrollansvarig
var jävig.

Tillträdet i detta fall var den 12 november 2015 så slutbevis ska utfärdas före
12 november 2017.

Alla ska dock ha rätt att få sin fråga prövad och rimligtvis så ska tidskraven
gällande genomförandet förlängas. Tidsrymden för rättsprocessen var 11.5
månader. Viteskravet bör med tanke på det tidsförlängas med 12 månader.
Dock har ytterligare rättsprocesser inträffat som inte är lösta. Tiden bör därför
förlängas med två år.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen beslutar:

a_tt Viteskravet under §6 i köpekontraktet mellan Sala kommun och Jasin
Arkavazi avseende fastigheten Flädem 1 ska utfalla med 165 tkr om inte slut-
bevis för bygganmälan kan utfärdas före 12/112019.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Planering & Utveckling

Anders Dahlberg
Markingenjör
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Ö) SALAKÖWW"Kommunstyreisens:Ålänning   
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

KÖPEBREV

Säljare
Sala kommun org.nr 212000-2098
Box 304
733 25 Sala

Köpare
Jasin Arkavazi pers.nr 670726-1738
Persdalsgatan 14
733 37 SALA

Säljaren överlåter härmed fastigheten Flädern I i Sala kommun mot en överens-
kommenköpesummaav
ET THUN DRASEXTIOFEMTUSENU65000)KRONOR
och på villkor i övrigt enligt köpekontrakt daterat den 4 mars 2015.

Detta köpebrev har upprättats i tvåexemplstxávaravparterna tagit var sitt.
Då köpeskillingen betalats i överenskommen ordning kvitteras den härmed.

Sala den 12/11 2015

För Sala Kommun

Jas1n Arkavazi

 

 
Planchef

Lena Steffners egenhändiga namnteckning bevittnas:
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KÖPEKONTRAKT

Säljare
Sala kommun

Box 304 .

733 25 SALA org.nr. 212000-2098

nedan benämnd Kommunen

Köpare .
JasinArkavazi _
Persdalsgatan 14
73337 SALA
nedan benämnd Köparen

Överlåtelseförklaring
Under förutsättning att Köparen söker och tär beviljat bygglov inom tio månader

från detta kontrakts undertecknande, överlåter Sala kommun härmed fastigheten

FLÄDERN1i Salakommun,nedanbenämndfastigheten.

Köpesumma
Överlätelsenskermot en överenskommenköpesummaav
ETTHUNDRASEXTIOFEMTUSENGGS000)KRONOR.

§ 1 Betalning
50 %av köpesurrarnanfaktureras efter att detta kontrakt undertecknats. Resterande

del av köpesummanbetalaskontantpå tillträdesdagen.Närhelaköpesunnnanär

betaldutfiirdarkommunenköpebrev.

§2 Tillträde
Tillträdeska ske när hela ersättningenbetaltsoch köpebrevundertecknatsav båda

parter.

§ 3 Inskrivningar
Kommunen garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några in-

teckningarellerav någrainskrivnaservitutellernyttjanderätter.

§4 Fastighetensskick
Fastighetenöverlåtsi befintligtochav köparenbesiktigatochgodkäntskick.

§ 5 Byggande
Köparen förbinder sig att inom tvâ år från beviljat bygglov uppföra bostadshus

för eget permanent boende, samt förbinder sig att se till att siutbevis för bygg-

anmälan kan utfärdas. Enligt Plan och bygglagen skall bygget slutföras inom

femår frånbeviljatbygglov.
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Köparenfårinte sälja fastighetenvidareutankommunensgodkännandeinnan
slutbevis för bygganmälanharutfärdats.

§ 6Vite
OmKöpareninte_bebyggtfastigheteni enlighetmed§5 inomtvåärfråntillträ-
desclageneller om fastighetensäljs vidarei stridmed bestämmelsernai § 5, ska

Köparenbetalaettvitetillkommunenpålikastortbeloppsomköpesummani
dettaavtalelleromparternaöverenskommitomannat.

§7 Särskildabestämmelser Å
Köparenharrättatthävaköpet fore tillträdesdagen.Sådanbegäranskall skrift-

ligen lämnastill kommunen.
Kommunenharrättatthävaköpetomköparenintebetalarköpesummannär
villkoreni dennaöverenskommelseäruppfyllda.Vidåterlämnandetskafastig-
hetenåterställasi detskickdenbefannsigpåtillträdesdagen.
Om köpethävs harKommunenrättattbehållahela handpenningen.

§ 8 Fördelningav utgifter
Alla avgifterför fastigheten,som avsertidenföretillträdesdagen,betalasav
säljaren.FrånochmedtillträdesdagenövergårbetalningsskyldighetenpåKöpa-
ren.

§ 9 Slänt .

Kommunenförbehållersig rättatt innanförfastighetsgränsenanläggaoch be-
varasläntfrånangränsandegataeller annanallmänplats.

§ ll) Faranför fastigheten
Kommunenfrånsägersig alltansvarförskadorsomkanuppståmedanledning
av eventuella vattenströmmar från angränsande mark.

§ 11 Stängsel i
Eventuellt stängselmot angränsande,av kommunentillhörigmark,skallbe-
kostas av Köparenensam.

§ 12 Detaljplan
För fastighetengällerantagendetaljplan.Enplanavgiftkommerattdebiterasi

sambandmedbygglovet.

§ 13 Markundersökning
Fastighetenkanvaraförorenadav metallersom överskridergällanderiktvär-
den. Åtgärderkankomma attkrävasför attminimerariskenpå grundav den
eventuelltförorenademarken.
Kostnaderpå fastighetensom genereratspågrundav extraåtgärderbekostasav

kommunen.Dessa extraåtgärderkanrörasig om schaktning,hanteringav mas-

sor etc.
Utformningoch markplaneringav fastighetenbekostasav fastighetsägaren.
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§ 14 Lagfart mm
Lagfarts- och inteckningskostnader för detta köp skall betalas av Köparen.

§ 15 Angränsande mark
Köparen förbinder sig_att inte utan tillstånd placera material eller annan egen-_
dom på angränsande tomter, gatumark eller armanallmän platsmark. Om så
ändå sker har markägaren eller väghâllaren rätt att ta bort egendomen på Köpa-
rensbekostnad. i

§ 16 VA-anslutning
Fastigheten skall anslutas till det allmänna va-nätet. Anläggningsavgiften för
vattenoch avloppingårinte i dettaköp.Köparenskallbetalaavgifltill Sala
kommun enligt den taxa som gäller vid anslutningstilltället.

§ 17 Villkor
I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller annars i lag stadgas om köp av fast
egendom.

Förestäende Köpekontrakt har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var
sitt.

Saladen.'f../.§$....2015 SaladenH.../..?>...2015

För Sala kommun

 
Jazin ArkavaziMa us Holmberg uhr

Samhällsbyggnadschef Köpare

Magnus Holmberg Muhrs egenhändiga namnteckning bevittnas:
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