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Bilaga KS 2020/21/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnads kontoret 

MISSIV 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -02- l 1 
Diarienr 

Dpb: 

Godkännande om uppgörelse mellan Sala kommun och Sala 
bostäder AB 
Reglering av ouppklarade mellanhavanden gentemot Salabostäder AB 

Bakgrund 

Vid genomgång av icke genomförda detaljplaner uppdagades att mark inom 
Kristina 4:5 borde tillhöra fastigheterna Aftern 7 samt Sligen 1, vilka ägs av 
Salabostäder AB. 

Under diskussioner med Sala bostäder gällande denna reglering har ett 
flertal andra ouppklarade ärenden uppdagas. 

Dessa är: 
• Salabostäder använder och snöröjer P-yta inom Kristina 4:5 i ca 17år. 

• Salabostäder använder P-yta vid Bryggeriet i ca 20år. Övertas av Sala 
kommun. Detta inkluderar reglering av kostnad för hantering av P
tillstånd som Salabostäder skött. 

• Brandstationens fastighet skall enligt gällande detaljplan utökas med 
mark från Salabostäders fastighet Sligen 1. 

• Sala kommun övertar fastigheten Kristina 4:277 (Videt) 

• Gatubelysning längs GC-bana vid Silvermyntsgatart står på 
Salabostäders mark, vilket ska säkras med servitut. 

• Sala kommun övertar P-yta på fastigheten Butiken 1. Detta medför 
att Salabostäder får servitut för tillfartsväg över den aktuella marken. 
I och med överlåtelsen betalar Sala kommun för nyligen utförda 
markförbättringar och anläggningar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, 

att godkänna föreslagen reglering i enlighet med bilaga samt, 

att avtal undertecknas av chef för plan- och utvecklingsenheten. 

Kjell-Ove Jacobsson 
Plan- och utvecklingschef 

Bilaga: 
Sammanställning reglering med Salabostäder AB 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING lnk. 2020 -02- 1 1 

Diari enr 

Dpb: 
Sammanställning reg ermg me alabostäder AB 

Överenskommelse berörande Aftern 7, Sligen 1 och Kristina 4:5 

Försäljning del av Kristina 4:5 2 061063 

Ledningsrätt för befintliga kommunala ledningar -384 300 

Intäkt av mark 178 500 

Snöröjning -255 000 

Servitut för vändmöjligheter till brandstationen -10 000 

Servitut för gång- och cykelbana -293 403 

Köp av Kristina 4:277 -880 000 

Köp del av Butiken 1 -186 667 

Servitut tillfartsväg över Butiken 1 -12 123 

Tar över markanläggninga r för parkering -336 000 

Intäkt av mark 80 370 

Tar över markanläggningar för parkering -199 500 

Kostnad för utfärdande av parkeringstillstånd -250 000 

Köp del av Sligen 1 -44 569 

Servitut belysningsstolpar -10 000 

Totalt (Sala kommun betalar): -541629 



Sligen 1 

Salabostäder AB köper 1970 kvm av Kristina 4:5 för 2 061 063 kr som överförs till 
Aftern 7 och Sligen 1. Ledningsservitut för vatten- och avloppsledningar inom det 
aktuella området betalar Sala kommun 300 kr/kvm till Salabostäder AB för upplåtet 
ledningsområde. Uppskattad kostnad är 384 300 kr. Sala kommun betalar 
nödvändiga lantmäteriförrättningar. 

Salabostäder AB betalar 178 500 kr för att ha använt 700 kvm parkeringsyta inom 
Kristina 4:5 i 17 år. 

Sala kommun betalar Salabostäder AB 255 000 kr för att Salabostäder AB har 
snöröjt den aktuella marken sedan detaljplanen vann laga kraft 2002-10-12. 

Sala kommun betalar Salabostäder AB 10 000 kr för att på den aktuella marken 
tillförsäkra sig servitut för vändmöjligheter vid brandstationens parkeringsplatser. 

Sala kommun betalar Salabostäder AB 293 403 kr för upplåtelse av servitut för 
gång- och cykelbana (935 kvm) inom det aktuella området. 
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Sala kommun köper Kristina 4:277 av Salabostäder AB för 880 000 kr. 



Sala kommun köper av Salabostäder AB 1420 kvm parkeringsyta belägen på Butiken 
1. Sala kommun betalar lantmäteriförrättning. Priset för marken är satt till 186 667 
kr. 

Sala kommun betalar Salabostäder AB 12 123 kr för att tillförsäkra ett servitut (200 
kvm) för tillfartsväg över Butiken 1. 

Sala kommun köper av Salabostäder AB de anläggningar som Sala bostäder AB 
uppfört för att tillskapa den 960 kvm stora parkeringen. Köpesumman är satt till 
336 000 kr. 



Salabostäder AB betalar 80 370 kr för att ha använt 570 kvm på fastigheten Kristina 
4:15 till parkering vid Bryggeriet i 20 år. 

Sala kommun köper av Salabostäder AB de anläggningar som Salabostäder AB 
uppfört för att tillskapa parkeringen (570 kvm). Köpesumman är satt till 199 500 kr. 
Kommunen skyltar om parkeringen så att den gäller enbart för anställda vid 
äldreboendet. 

Sala kommun betalar 250 000 kr till Salabostäder AB för att de har utfärdat 
parkeringstillstånd åt anställda vid äldreboendet för parkering på den aktuella 
parkeringen när parkeringen egentligen borde ha varit allmän. Parkering ingår inte i 
hyreskontraktet för äldreboendet som Sala kommun hyr av Salabostäder AB. 



Sala kommun betalar Salabostäder AB 44 569 kr för köp av mark (213 kvm) för att 
genomföra gällande detaljplan. 



Vid anläggande av belysning vid cykelbanan längs Silvermyntsgatan kom Sala 
kommun och Salabostäder AB överens om att placera belysningsstolparna på 
Salabostäders mark Servitut för gatubelysning till förmån för Sala kommun 
tillförsäkras genom att betala 10 000 kr till Salabostäder AB för upplåtelsen. 


