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Kommunstyrelsen

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 miljödomstolen 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:

att Viteskravet under §6 i köpekontraktet mellan Sala kommun och Jasin
Arkavazi avseende fastigheten Flädern 1 ska utfalla med 165 tkr om inte slut-
bevis för bygganmälan kan utfärdas före 12/11 2019.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Planering & Utveckling

Anders Dahlberg
Markingenj ör
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KÖPEBREV

Säijare
Sala kommun
Box 304

733 25 Sala

org.nr 212000-2098

Köpare
Jasin Arkavazi
Persdalsgatan 14
733 37 SALA

pers.n_r670726-1738

Säljaren överlåter härmed fastigheten Flädern I i Sala kommun mot en överens-
kommen köpesumma av
ETTHUNDRASEXTIOFEMTUSENU65000)KRONOR
och på villkor i övrigt enligtköpekontraktdateratden4mars 2015.

Detta köpebrev halfupprättats i två exemplar-varav parterna tagit var sitt.

Då köpeskillingon betalats i överenskommen ordning kvitteras den härmed.

Sala den tz/u 2015

För Sala Kommun
 

Jasm ArkavaziI ena Steffner

Planchef

Lena Steffners egenhändiga namnteckning bevittnas:
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

KÖPEKONTRAKT

Säljare
Salakommun
Box 304 _
733 25 SALA orgnr. 212000-2098

nedanbenämndKommunen

Köpare
JasinArkavazi _
Persdalsgatan14
73337 SALA
nedanbenämndKöparen

Överlåtelseförklarfing
UnderförutsättningattKöparensökeroch fårbeviljatbygglov inom tio månader

fråndettakontraktsundertecknande,överlåterSalakommunhärmedfastigheten

FLÄDERN1 i Salakommun,nedanbenämndfastigheten.

Köpesumma
Överlätelsenskermotenöverenskommenköpesummaav
ETTHUNDRASEXTIOFEMTUSENUGS000)KRONOR.

§ l Betalning -
50 % av köpesunamanfakturerasefterattdettakontraktundertecknats.Resterande

del av köpesummanbfetalaskontantpå tillträdesdagen.Närhela köpesunnnanär

betaldutfärdarkommunenköpebrev.

§2 Tillträde
Tillträdeska ske_närhela ersättningenbetaltsoch köpebrevundertecknatsav båda

parter. i

§3 Inskrivningar
Kommunengaranterarattfastighetenpåtillträdesdagenintebesvärasavnägrain-

teckningareller av nägrainskrivnaservitutellernyttjanderätter.

§ 4 Fastighetensskick
Fastighetenöverlåts i befintligt och av köparenbesiktigatoch godkäntskick.

§ 5 Byggande
Köparenförbindersig att inom tvâ årfrånbeviljatbygglov uppförabostadshus

fbr eget permanentboende, samtförbindersig att se till attslutbevisförbygg-

anmälankan utfärdas.EnligtPlanoch bygglagenskall bygget slutförasinom

fem år frånbeviljatbygglov.
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Köparen får inte sälja fastigheten vidare utan kommunens godkännande innan

slutbevis för bygganmälan har utfärdats.

§ 6 Vite
OmKöpareninte bebyggtfastigheteni enlighetmed §5 inomtvå år fråntillträ-
desdagen eller om fastigheten säljs vidare i strid med bestämmelsernai § 5, ska

Köparen betala ett vite till kommunen på lika stort belopp som köpesurmnan i

dettaavtalelleromparternaöverenskommitomannat.

§ 7 Särskilda bestämmelser _
Köparenhar rätt att hävaköpetföre tillträdesdagen.Sådanbegäranskallskrift-

ligen länmas till kommunen.
Kommunenhar rätt att hävaköpetomköparenintebetalarköpesunrmannär
villkoreni dennaöverenskommelseär uppfyllda.Vidåterlämnandetskafastig-

hetenåterställasi det skickdenbefannsig påtillträdesdagen.
Omköpethävs har Kommunenrätt attbehållahelahandpenningen.

§ 8 Fördelning av utgifter
Alla avgifter för fastigheten, som avser tiden före tillträdesdagen, betalas av

säljaren. Från och med tillträdesiiagen övergår betalningsskyldigheten på Köpa-

ren. -

§ 9 Slänt ' .

Kommunen förbehåller sig rätt att innanför fastighetsgränsen anlägga och be-

vara slänt från angränsande gata eller annan allmän plats.

§ 10Faran för fastigheten
Kommunen ñånsäger sig allt ansvar för skador som kan uppstå med anledning

av eventuella vattenströmmar från angränsande mark.

§ 11 Stängsel
Eventuellt stängsel mot angränsande, av kommunen tillhörig mark, skall be-

kostas av Köparen ensam.

§ 12 Detaljplan
För fastigheten gäller antagen detaljplan. En planavgift kommer att debiteras i

sambandmed bygglovet.

§ 13 Marknader-sökning
Fastigheten kan vara förorenad av metaller som överskrider gällande riktvär-

den. Åtgärder kan komma att krävas för att minimera risken på grund av den

eventuelltförorenademarken.
Kostnader på fastigheten som genererats på grund av extra åtgärder bekostas av

kommunen. Dessa extra åtgärder kan röra sig om schaktning, hantering av mas-

sor etc.
Utformningoch markplaneringav fastighetenbekostasav fastighetsägaren.
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§ 14 Lagfart mm
Lagfarts-och inteckningskostnaderför dettaköp skall betalasav Köparen.

§ 15 Angränsande mark
Köparenförbindersig attinte utantillståndplaceramaterialeller annanegen-_
dom på angränsande tomter, gatumark eller annan allmän platsmark. Om så

ändåskerharmarkägarenellerväghållarenrättatttabortegendomenpåKöpa-
rensbekostnad. '

§ 16 VA-anslutning
Fastighetenskall anslutastill det allmännava-nätet.Anläggningsavgiltenför
vattenochavloppingårintei dettaköp.Köparenskallbetalaavgifttill Sala
kommunenligtdentaxasomgällervidanslutningstillfallet.

§ 17 Villkor
I övrigtgäller vad i 4 kapjordabalkeneller annarsi lag stadgasom köp av fast
egendom.

Föreståenclekfipekontraktharupprättatsi tvåexemplarvaravparternatagitvar
sitt.

Saladen.§f'../.-3....201s SaladenH.../..?›...2015

FörSalakommun

.......,....
Ma us Holmberg uh: JazinArkavazi .
Samhällsbyggnadschef Köpare

  Magnus HolmbergMuhrsegenhändiganamnteckningbevittnas;
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JazinArkavazi e enhändigananmteckningbevittnas:
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