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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 308 D.nr. KS/2022:302 – 253

Köpeavtal del av fastigheten Husby Tegelbruk 5:1

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna köpeavtal för del av Husby Tegelbruk 5:1 enligt förslag daterat
2022-11-18.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir
kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet
Strängnäs Fastighets AB har sökt och erhållit förhandsbesked för nybyggnad av
gruppbostäder inom fastigheten Husby Tegelbruk 5:1 som ägs av Strängnäs
kommun. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område i Stallarholmen.
Byggnadsförslaget har reviderats från ca 1400 kvm bruttoarea (BTA) i
förhandsbeskedet till ca 500 kvm BTA i den bygglovsansökan som lämnats in.
Storleken på den tomtmark som krävs för verksamheten har därmed också
minskat från ca 10 000 kvm till ca 5000 kvm.

I samband med det beviljade förhandsbeskedet gjordes en fastighetsvärdering.
Sammantaget bedömdes fastighetsvärdet uppgå till ca 3000 kr/kvm BTA vilket
ger en markersättning om 1 584 000 kronor för den del av fastigheten som
överlåts till Strängnäs Fastighets AB. Köparen står kostnaderna för fastighetens
anslutning av el, bredband, vatten- och avlopp etc. Strängnäs kommun står för
kostnaden för fastighetsbildningen.



PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen 2022-12-14

2/2

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Erhållen markersättning överstiger råmarksvärdet samt kostnader för värdering
och avstyckning.

Uppföljning
Beslutet följs upp av mark- och exploateringsenheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Köpeavtal för del av fastigheten Husby Tegelbruk 5:1, 2022-11-
18
Köpeavtal, 2022-11-18
Karta, Bilaga 1 köpeavtal, 2022-11-18
Beskrivning, Bilaga 2 köpeavtal, 2022-09-01
Delegationsbeslut, Beslut om förhandsbesked nybyggnad Husby Tegelbruk 5:1, e-
undertecknad, 2020-05-13

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Mark- och exploateringsenheten
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KÖPEAVTAL

Mellan nedanstående parter träffas följande köpeavtal.

Parter

Strängnäs Kommun, nedan kallad Säljaren Org.nr. 212000–0365
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Strängnäs Fastighets AB, nedan kallad Köparen Org.nr. 556665–3100
Vältstigen 1
645 41 Strängnäs

Objekt

Del av fastigheten Husby-Tegelbruk 5:1, nedan kallad ”Fastigheten”.

§ 1 Fastighetsöverlåtelse

Säljaren överlåter härmed del av fastigheten Husby Tegelbruk 5:1 till Köparen.
Markområdet är obebyggt och är markerat med röd kantlinje i bilaga 1.

Markområdet omfattar ca 5000 kvm.

§ 2 Villkor

Detta köpeavtal är villkorat av;

att Styrelsen för Strängnäs Fastighets AB godkänner köpeavtalet senast 30 april
2023

att Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun godkänner köpeavtalet senast 31 maj
2023

att Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun godkänner köpeavtalet senast den
30 juni 2023.

Sker inte detta är avtalet till alla delar förfallet, utan rätt till ersättning från någon
av parterna.

§ 3 Ersättningar

Köparen ska till Säljaren erlägga en köpeskilling för Fastigheten om totalt
ENMILJONFEMHUNDRAÅTTIOFYRATUSEN (1 584 000) KRONOR.
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Köpeskillingen om 1 584 000 kronor ska erläggas utan anmodan till Säljarens
bankgiro: 621-6907  senast 3 veckor efter att avtalet godkänts av Strängnäs
kommunfullmäktige. När köpeskillingen är erlagd utfärdar Säljaren ett kvitterat
köpebrev på köpeskillingen.

§ 4 Tillträde

Köparen äger rätt att tillträda Fastigheten när Köpeskillingen är erlagd.

§ 5 Lagfart

Lagfartskostnaden betalas av Köparen. Lagfart får inte sökas med stöd av enbart
detta köpekontrakt.

§ 6 Lantmäteriförrättning

Säljaren, Strängnäs kommun, ansöker om och bekostar nödvändig
fastighetsbildning. Köparen biträder ansökan genom undertecknande av detta
köpeavtal. Parterna får tåla eventuella avvikelser mot den uppskattade arealen
som uppstår i förrättningen utan justering av köpeskillingen.

§ 7 Inteckningar

Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar.

§ 8 Kostnader

Köparen ansvarar för särskilda avgifter som tillkommer för bygglovsprövning,
nybyggnadskarta, anslutning till VA, el, fjärrvärme, telefoni etc.

§ 9 Väg

Tillfartsväg till Fastigheten sker via den enskilda vägen Stora Vreta ga:1 som
förvaltas av Vreta vägsamfällighet. Fastigheten kommer efter fastighetsbildning
erhålla andelar i vägen för dess drift och underhåll. Köparen återställer vägen till
det skick den var innan byggnation påbörjas. Besiktning av tillfartsvägen ska ske
innan och efter byggnation i samråd med samfällighetsföreningen.

§ 10 Geoteknik

Säljaren har inte genomfört någon geoteknisk undersökning av området.

§ 11 Friskrivning

Köparen har haft tillfälle att utföra de besiktningar och undersökningar av
Fastigheten som vederbörande funnit lämpliga och avstår med bindande verkan
från alla anspråk gentemot Säljaren på grund av Fastighetens skick och
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beskaffenhet, vad avser geoteknik, förekomst av radon, etc. Friskrivningen avser
inte föroreningar i mark.

§ 12 Servitut och andra rättigheter

Säljaren garanterar att Fastigheten inte belastas med servitut eller andra
nyttjanderätter. Inskrivna rättigheter enligt fastighetsregistret belastar inte
Fastigheten, se bilaga 2.

§ 13 Byggnadsskyldighet, överlåtelse, återköp, upplåtelseform, vite
mm

13.1 Åtagande att bebygga Fastigheten
Köparen ska bebygga fastigheten med en byggnad för LSS-Bostäder om ca 500
kvm BTA samt ett miljöhus om ca 24 kvm. Verksamhetsbyggnaden ska vara
färdigställd och erhållit godkänt slutbesked senast tre år efter tillträdesdagen.

13.2 Villkor att inte överlåta markområdet, eller del av detta
Utan säljarens skriftliga medgivande får köparen under tre år från tillträdesdagen
inte överlåta Fastigheten.

13.3 Vite
Om köparen inte fullgör åtagandet i 13.1, och/eller bryter mot villkoret i 13.2 har
säljaren rätt att utfå ett vite om TREHUNDRASEXTONTUSENÅTTAHUNDA
(316 800) KRONOR.

13.4 Förlängning
Skulle köparen av oförutsedd anledning inte kunna fullgöra
byggnadsskyldigheten inom utsatt tid kan köparen ansöka om förlängning genom
skriftlig ansökan till Säljaren. Det är Kommunstyrelsen som fattar beslut om
förlängning.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Strängnäs den      /      2022 Strängnäs den      /      2022

För Säljaren För Köparen

För Strängnäs kommun För Strängnäs Fastighets AB

_______________________ _______________________
Lars Ekström Tarja Bergqvist
Kommundirektör Verkställande direktör
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_______________________ _______________________
Jacob Högfeldt Leif Hård
Kommunstyrelsens ordförande Styrelseordförande

Säljarens namnteckning bevittnas:

_______________________                   ________________________

Bilagor:
Bilaga 1. Fastighetskarta över markområdet
Bilaga 2. Fastighetsrapport



N

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Skala 1:2 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.
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036 Allmän 2022-09-01

Fastighet
Beteckning
Strängnäs Husby
Tegelbruk 5:1

UUID:
909a6a4b-8789-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen
2014-05-20

Nyckel:
040090819

Län- och kommunkod
0486

Senaste ändringen i inskrivningsdelen
2006-08-09

Distrikt
Ytterselö
Socken: Ytterselö

Distriktskod
212116

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen
2022-08-31

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6583159.9 626059.1

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 14 5846 kvm 14 5846 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-0365 1/1 1981-02-04 81/302
Strängnäs Kommun
C/O Ekonomikontoret Finans/Kassa 
645 80 Strängnäs 

Köp (även transportköp): 1979-04-02 
Ingen köpeskilling redovisad.

Inskrivningar
Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt

1 Avtalsservitut
kraftledning mm 1984-11-28 84/24439

2 Avtalsservitut
starkströmsledning

2006-08-09 06/20660

Bilaga 2



Metria FastighetSök - Strängnäs Husby Tegelbruk 5:1

Sida 2 av 3 2022-09-01

0486-P09/11

04-79/546.2

0486IM-06/20660.1

04-IM2-84/24439.1

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning
Se beskrivning Last Avtalsservitut

Beskrivning: Kraftledning mm
Se beskrivning Last Avtalsservitut

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas
Beskrivning: Starkströmsledning

Väg Last Officialservitut

Anmärkning:

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Planer Datum Akt
Detaljplan: Husby tegelbruk 4:1, 4:15 mfl, Sjöliden 1:2 mfl, Selaön 2009-04-27

Laga kraft: 2009-09-30

Genomf. start:
2009-10-01
Genomf. slut:
2019-09-30

Plananmärkning: Strandskyddet upphävt för del av ett område för bryggor för småbåtar(wv1).området är
rutmarkerat på bifogad kartkopia.strandskyddet införs inom 100 meter från strandlinjen inom det öppna
vattenområde(w)och område betecknat natur som markerats genom skraffering på bifogad kartkopia.

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet
Lantbruksenhet, obebyggd (110)
552091-5
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde
2020 645.000 SEK

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp
212000-0365
Strängnäs Kommun
C/O Ekonomikontoret
Finans/Kassa
645 80 Strängnäs

1/1 Kommun Lagfart eller Tomträtt

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig
Gemensamhetsanläggningar
Strängnäs Stora Vreta GA:1
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Källa: LantmäterietCopyright © 2017 Metria

0486-12/6

04-80/562

04-YTT-367

04-YTT-586

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avsöndring KB 1921-03-08

Gränsbestämning 1955-03-12

Fastighetsreglering Fig 1,2 1980-11-24

Anläggningsåtgärd 2012-04-10

Ursprung
Strängnäs Ytterselö-Eneby 1:1 
Strängnäs Ytterselö-Husby 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 

Tidigare Beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
D-Ytterselö Trekanten 1:1 1985-10-09 04-84/510

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Norrtälje
  0771-63 63 63Telefon:
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Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00 

kommunstyrelsen@strangnas.se
www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

Handläggare
Gunilla Östling 
0152-293 10

 

Beslut enligt delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Förhandsbesked för nybyggnad av två gruppboenden och
en verksamhetsbyggnad för daglig verksamhet

Husby Tegelbruk 5:1

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. ge positivt förhandsbesked enligt 9 kap § 17 plan- och bygglagen, PBL, för
nybyggnad av två gruppboenden och en verksamhetsbyggnad för daglig
verksamhet på föreslagen plats enligt situationsplan, inkommen 2020-
02-27.

2. debitera sökanden en avgift om 30 500 kronor, enligt gällande taxa.

Beslutet har fattats med stöd av punkt 1.4 i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två gruppboenden och en 
verksamhetsbyggnad för daglig verksamhet. Sökande, Strängnäs Fastighets AB,
har tänkt en avstyckning på 10 000 kvm av fastigheten Husby Tegelbruk 5:1 för
att uppföra tre byggnader på sammantaget cirka 1 400 kvm. Byggnader för
gruppboende planeras till ca 600 kvm per byggnad och en byggnad för daglig 
verksamhet på ca 200 kvm.

Gällande rätt och beredning
9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL
Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen.

9 kap. 31 § PBL
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7,
9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

För området, som ligger nordöst om tätorten, gäller fördjupning av

ProSale Signing Referensnummer: 879820
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översiktsplanen Stallarholmen varför ansökan prövats mot dess mark- och
vattenanvändningskartor. Området ligger inom ungefärligt läge för föreslaget
framtida bebyggelseområde avsedd för verksamheter och mindre störande
industrier och delvis inom område utpekat för bostäder i kombination med
integrerbara (ej påtagligt störande) verksamheter.
I området benämnt Västra Husby i FÖP Stallarholmen framgår att platsen är
avsedd för verksamheter som kan integreras med bostäder med hänsyn till intill
liggande naturmiljöer och även föreslaget för verksamheter. Byggnadsplan för
Stallarholmen fastställd 1966-08-08 sträcker sig fram till sydväst om området.

Förvaltningen har gjort bedömningen att detaljplanekrav inte föreligger.

Fastigheten ligger inom riksintresse för Mälaren med öar och strandområden.
Bestämmelserna omfattar stor del av kommunen och innebär att turismens och
friluftslivets intressen ska beaktas, särskilt vid prövning av tillkommande
exploateringsåtgärder. Ansökan omfattas inte av generellt strandskydd.

Fastigheten ligger i närheten av fornlämningar. Länsstyrelsen har inget ur
fornlämningssynpunkt att erinra mot den planerade bebyggelsen. Området
omfattar drygt 1 ha mark som brukats som åker för ca 100 år sedan
(Häradskartan). Drygt 100 meter öster om den aktuella platsen finns ett
järnådersgravfält L1983:3489) med ca 40 synliga gravhögar och stensättningar.
Det finns ingen känd fornlämning inom den aktuella marken och Länsstyrelsen
bedömer inte att det behövs någon arkeologisk isats inför denna exploatering.
Anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 10 §§ kulturminneslagen:

Om fornfynd påträffas skall detta snarast anmälas till länsstyrelsen
Om fornlämning påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas vad gäller
fornlämningen och dess närmaste omgivning. Anmälan skall omedelbart
göras till länsstyrelsen.

Miljöenheten har informerat att fastigheten norr om aktuellt område, som
tidigare nyttjats som avfallsdeponi för icke farlig verksamhet och för
Stallarholmens avloppsreningsverk, har klassats som klass 3 ”måttlig risk”. Om
regelbunden vistelse är aktuellt på fastigheten kan åtgärder för att göra en säker
bedömning en MIFO fas 2 göras alternativt kan stängsel uppföras för att
minimera risken för vistelse i området. Utöver det ser miljöenheten inga hinder
för nybyggnation på platsen. Yttrandet i sin helhet med Bilaga MIFO fas 1, 2006
har delgetts sökande.

Vattenfall Eldistribution har meddelat att elnätanläggning finns i närområdet och
gör bedömning att den inte påverkas av planerade nya byggnader och att inget
övrigt finns att erinra i ärendet. Information från Vattenfall har lämnats gällande
eventuell flytt/förändring av elnätanläggning, beställning av offert och eventuella
schaktarbeten samt säkerhetsavstånd.

Sevab har meddelat att de nya fastigheterna ligger utanför kommunalt
verksamhetsområde (VO) för vatten och spillvatten (VA). VO ska utökas och
fastigheterna ska ingå i VO. Problem är att det inte finns närliggande
spillvattenledningar varpå det kommer att ta tid att ordna spillvattenanslutning.
Dialog mellan SEVAB och fastighetsägaren krävs för att hitta en lämplig tidplan.
Sevab renhållning ser inga problem med byggnationen och hänvisar till
renhållningsföreskrifterna.

ProSale Signing Referensnummer: 879820
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Trafikverket har meddelat att de inte har något att invända mot lokaliseringen.

Kända sakägare som äger fastigheter/rättigheter i aktuellt område har fått
möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har lämnats.

Sökande har tillsänts samtliga inkomna yttranden och getts möjlighet att bemöta
dessa.

Platsbesök genomfördes den 29 april 2020.

Motiv till beslut

Den samlade bedömningen är att åtgärden kan tillåtas på platsen eftersom
placeringen följer fördjupning av översiktsplanen Stallarholmen (FÖP) och
marken anses lämplig för ändamålet. Eftersom förslaget följer PBL 2 kap 2, 4, 5
§§ samt 9 kap 17 § ska positivt förhandsbesked beviljas.

Genom att ansökt placering sker inom i FÖP Stallarholmen utpekat framtida
bebyggelseområde bedöms riksintresset för det rörliga friluftslivet inte påtagligt
skadas.

I Strängnäs kommun ska frågor som berör barn särskilt prövas. Inga särskilda
konsekvenser för barn bedöms förekomma som föranleder en fördjupad
konsekvensanalys.

Villkor förenligt med den kommande bygglovsprövningen enligt
9 kap § 39 PBL
Byggnaderna ska placeras och utformas med hänsyn till den sörmländska
byggnadstraditionen.

Upplysning
Detta beslut är endast ett svar på ansökan om förhandsbesked och innebär inte
att bygglov beviljats. Om bygglov inte sökts inom två år är detta förhandsbesked
förfallet.
Bygglov kan beviljas efter inlämnande av bygglovsansökan enligt 9 kap 31 § PBL.

Fastigheternas exakta storlek ska bestämmas utifrån inlämnad tomtkarta i
samråd med lantmäteriet.

Byggnaders antal våningar, placering på tomt m.m. behandlas i bygglovet.

Överklagande

Den som vill överklaga Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut skall skriva
till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Skrivelsen skickas till:

Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
645 80 Strängnäs

Överklagandet skall ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då
ni tog del av beslutet. Skrivelsen skall ange det beslut som överklagas och den
ändring i beslutet som ni begär. Ni skall också ange varför beslutet är oriktigt och
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de bevis som ni vill åberopa till stöd för er talan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-05-05
Översiktskarta, upprättad 2020-03-25
Situationsplan, inkommen 2020-03-02
Fotografier, upprättade 2020-04-29

Delgivning
Sökande Strängnäs Fastighets AB, Att. Sara Rowa, Vältstigen 1, 645 41 Strängnäs
Fastighetsägare Strängnäs kommun.

Underrättelse
Underrättelse till övriga sakägare utan invändningar - Husby Tegelbruk 2:2, 2:19,
2:14, 2:18, 2:36, Sjöliden 1:4, Ytterselö-Husby 7:2, 7:37, Ytterselö-Östa 1:61, 4:5,
4:53 - 4:57 och Strängnäs Stora Vreta GA: 1

Kungörelse
Kungörs i Post - och inrikes tidningar enligt PBL 9 kap. 41 §.

Magnus Stuart
Ordförande

ProSale Signing Referensnummer: 879820
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