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Landstingets kansli
Avsändare

LJ 2013/1491

Landstingsstyrelsen

Försäljning av del av fastigheten
Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun
Inledning
På fastigheten finns en byggnad med lokaler som disponeras av landstingsdriven
primärvård och tandvård samt lokaler som fram till 2013-01-01 disponerats av
Vaggeryds kommun.
Vaggeryds kommun har allt sedan Ädel-reformen 1992 hyrt dessa lokaler av
Landstinget. På grund av ändrad verksamhetsinriktning byggdes, på uppdrag av
kommunen, lokalerna om under 2002 och ett nytt hyreskontrakt upprättades med
verkan från 2003-03-01. I hyreskontrakt är reglerat hur investeringsutgiften för
ombyggnationen skulle finansieras av kommunen.

Köpekontrakt
I bilaga redovisas det köpekontrakt som ingåtts med Vaggeryds kommun och som
gäller under förutsättning av landstingsfullmäktiges respektive kommunfullmäktiges godkännande.
Försäljningen innebär att en del av nuvarande byggnad jämte mark avyttras till ett
pris av 1,2 miljoner kronor.
Försäljningen är villkorad med att Vaggeryds kommun senast den 2013-12-17
reglerar kvarstående investeringsutgift enligt hyreskontakt på ca 6,3 miljoner
kronor.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att för en köpeskilling på 1 200 000 kronor försälja del av fastigheten
Jonstorpsudden 1 Vaggeryds kommun med villkor enligt upprättat köpekontrakt.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör

Mellan Jönköpings läns landsting, Landstingsfastigheter, 232100-0057, Box
704, 551 20 Jönköping, (”Säljaren”), och Vaggeryds Kommun, 212000-0522,
Box 43, 568 21 Skillingaryd, (”Köparen”) har träffats följande

KÖPEKONTRAKT

1.

Överlåtelse

Säljaren överlåter härmed till Köparen ett område av fastigheten Vaggeryd
Jonstorpsudden 1 enligt bifogad karta, bilaga 1, nedan kallad Fastigheten, på
nedanstående villkor. I Fastigheten ingår en byggnad, som idag är förbunden
med ytterligare byggnader på Stamfastigheten, samt ca en tredjedel av befintlig
parkering. Vaggeryd Jonstorpsudden 1 benämns i det följande Stamfastigheten
2.

Tillträde

Köparen skall tillträda 7 kalenderdagar efter att fastighetsbildningen har vunnit
laga kraft (”Tillträdesdagen”). Äganderätten övergår på Köparen på
Tillträdesdagen förutsatt att köpeskillingen, enligt punkt 4 nedan, då tillfullo
erlagts. Äganderättsövergången är även villkorad av att betalning enligt punkt 5
nedan har skett senast den 17 december 2013.
3.

Köpeskilling

Köpeskillingen för Fastigheten är 1 200 000 kronor, varav 300 000 kronor avser
ersättning för marken och 900 000 kronor avser ersättning för på Fastigheten
befintlig byggnad. Markarealen har uppskattats till 11 000 kvm. Någon
uppmätning har inte genomförts och den uppskattade arealen ligger inte till
grund för några villkor enligt detta avtal. Vederlaget är istället beräknat utifrån
4758.60.0008

att Fastighetens gränser kan läggas i enlighet med vad som utmärkts på kartan,
bilaga1. Skulle Fastigheten efter avstyckning ytmässigt understiga eller
överstiga det område som markerats på bilagda karta med mer än 15 procent,
skall den del av köpeskillingen som avser marken, d.v.s. 300 000 kronor,
justeras i motsvarande mån.
En förutsättning för köpet är under alla förhållanden att befintlig parkering, som
markerats på kartan, bilaga1, fördelas med ca 1/3 på Fastigheten och ca 2/3 på
Stamfastigheten samt att fastighetsgränsen genom byggnaden kan läggas
enligt markeringen på bilaga karta eller i vart fall med enbart en marginell
avvikelse.
4.

Betalning av köpeskillingen

Köparen erlägger köpeskillingen kontant på Tillträdesdagen.

Likvidavräkning skall av Säljaren upprättas på Tillträdesdagen med fördelning
av intäkter och kostnader per Tillträdesdagen.
5.

Kvarstående investeringskostnad

Mellan Köparen och Säljaren har tidigare gällt ett hyresavtal. I anledning av att
hyresförhållandet mellan Köparen och Säljaren har upphört skall Köparen, i
enlighet med hyresavtalet, betala kvarstående investeringskostnad för
Fastigheten om 6 362 808 kronor.
Överlåtelsen av Fastigheten är villkorad av att Köparen senast den 17
december 2013 betalar kvarstående investeringskostnad om 6 362 808 kronor
till Säljaren.
6.

Inteckningar m.m.

Stamfastigheten belastas inte av några inteckningar.
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Köparen är medveten om att Stamfastigheten belastas av ett inskrivet
avtalsservitut från 1964, akt nr 64/662, avseende ledning. Såvitt Säljaren
känner till belastas stamfastigheten inte av några andra rättigheter.
7.

Upplåtelse av servitut

Stamfastigheten upplåter rätt för Fastigheten att använda vägen på
Stamfastigheten för in- och utfart till Fastigheten. Vägen har markerats på
kartan, bilaga1. Tjänande fastigheten svarar för löpande underhåll av vägen,
såsom snöröjning och sandning. Större underhålls- eller investeringskostnader,
exempelvis kostnader för asfaltering, skall delas lika mellan tjänande och
härskande fastighet.
Till förmån för Fastigheten upplåts vidare servitut för utrymme för ledningar som
behövs för Fastighetens försörjning, exempelvis VA, el, fjärrvärme och telefoni.
Köparen svarar för kostnaderna för ledningarna samt anslutningar för och
dragningen av dessa samt återställande av mark. Köparen ansvarar för och
bekostar också underhåll av ledningarna samt är skyldig att ersätta Säljaren för
skada på Säljarens egendom, som orsakas av ledningarna.
Parterna är överens om att servitut för väg och ledningar enligt ovan i första
hand skall bildas i samband med fastighetsbildningsförrättningen, såsom
officialservitut. I andra hand skall denna klausul utgöra servitutsupplåtelser.
Köparen skall svara för kostnader för handläggning av dessa servitut samt för
upprättande av ev ytterligare handlingar som behövs för att trygga servitutsrätt
enligt denna punkt.
8.

Fastighetsbildning, stämpelskatt m.m.

Säljaren och Köparen är medvetna om att köpet för sin giltighet kräver
fastighetsbildning. Köparen är skyldig att inom rätt tid ansöka om
fastighetsbildning hos lantmäteriet. Säljaren biträder Köparens ansökan genom
underskrift av detta avtal. Kostnaderna för fastighetsbildning skall betalas av
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Köparen. Säljaren skall, om nödvändigt, bistå Köparen vid kontakterna med
lantmäterimyndigheten.
Stämpelskatt och övriga kostnader för inskrivning av detta köp skall betalas av
Köparen ensam.
9.

Anpassningar samt anslutningar.

Då fastighetsgränsen mellan Fastigheten och Stamfastigheten kommer att gå
igenom befintlig byggnad, krävs anpassningar av denna för att
fastighetsbildningen skall kunna genomföras. Bland annat måste brandväggar
uppföras och brandlarm och sprinklersystem hanteras. Köparen svarar för
samtliga kostnader som uppstår på grund av de anpassningar som måste göras
för att fastighetsbildning skall kunna ske. Genomförandet av anpassningar skall
ske i samråd mellan parterna.
Köparen bekostar även samtliga anslutningar och ledningar som i övrigt krävs
för Fastighetens användning, såsom VA, el, fjärrvärme och telefoni. Arbetet
skall ske i samråd med Säljaren och skall vara genomfört senast den 30 juni
2014. Rätten till ledningarna skall tryggas genom servitut enligt punkt 7 ovan.
10.

Intäkter och kostnader

Räntor, skatter och andra kostnader för Fastighetens del av Stamfastigheten
skall betalas av Säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före
Tillträdesdagen. Motsvarande gäller eventuell avkastning från Fastighetens del
av Stamfastigheten.
Efter Tillträdesdagen svarar Köparen för kostnader för Fastigheten samt har i
motsvarande mån rätt till eventuell avkastning.
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11.

Skötsel

Säljaren förbinder sig att löpande sköta Fastigheten intill Tillträdesdagen samt
att inte ingå avtal rörande Fastigheten utan Köparens skriftliga medgivande.
12.

Fastighetens skick

Köparen har under många år nyttjat Fastigheten såsom hyresgäst. Köparen är
således väl medveten om Fastighetens skick.
Fastigheten överlåts i befintligt och av Köparen besiktigat och godkänt skick.
Köparen får efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på grund av
fel i fastigheten. Friskrivningen avser alla typer av fel, dvs. inte bara faktiska fel
utan även rättsliga fel och rådighetsfel.
13.

Garantier

Säljaren garanterar;
Att Säljaren denna dag och på Tillträdesdagen är civilrättslig och lagfaren ägare
till Stamfastigheten.
Att Fastigheten på Tillträdesdagen inte besväras av sökta eller beviljade
inteckningar,
Att ingen tvist pågår beträffande Stamfastigheten som har lett till förfarande
inför domstol, skiljenämnd eller annan myndighet, med undantag för sedvanliga
hyrestvister samt

Att de lämnade garantierna avser förhållandena på avtalsdagen om inte annat
anges eller särskilt framgår av omständigheterna. Lämnade garantier gäller inte
sådana omständigheter som Köparen känner till eller bort känna till eller som
framgår av material som Köparen fått del utav.
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14.

Farans övergång och försäkring

Säljaren står faran för Fastigheten intill Tillträdesdagen. Köparen står faran för
Fastigheten från och med Tillträdesdagen. Faran övergår nämnda dag på
Köparen även om denne tillträtt Fastigheten senare och dröjsmålet inte beror på
Säljaren.
Säljaren garanterar att Fastigheten till och med Tillträdesdagen är försäkrad till
fullvärde och att premien till dess erlägges av Säljaren.
15.

Övertagande av avtal

Köparen skall på Tillträdesdagen överta eventuella avtal som gäller drift och
underhåll för Fastigheten. Köparen skall snarast möjligt inhämta samtycke till
partsbyte. Om någon leverantör/entreprenör vägrar partsbyte skall Köparen
genast informera Säljaren om detta. Säljaren skall då se till att aktuellt avtal
sägs upp.
16.

Godkännande

En förutsättning för detta avtals giltighet är att det godkänns av såväl
Landstingsfullmäktige som av fullmäktige i Vaggeryds kommun, genom beslut
som har vunnit laga kraft.

17.

Överlämnande av handlingar m.m.

Sedan köpeskillingen har betalats enligt de i punkt 4 angivna villkoren, skall
Säljaren till Köparen överlämna ett köpebrev avseende Fastigheten.
Köpebrevet skall vara korrekt undertecknat och bevittnat. Säljaren skall också
överlämna övriga handlingar som krävs för att Köparen skall beviljas lagfart för
sitt köp. Säljaren skall vidare överlämna kartor och andra handlingar angående
Fastigheten som Säljaren innehar och som är av betydelse för köparen som
ägare av fastigheten.
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18.

Skadestånd, Hävning m.m.

Skulle Köparen på Tillträdesdagen inte betala i enlighet med punkt 4. ovan eller
på annat sätt inte fullgöra sina åtaganden eller skyldigheter enligt detta avtal har
Säljaren rätt att häva köpet. Säljaren har även rätt till skadestånd.
Om köpet hävs på grund av Köparens avtalsbrott har Säljaren inte skyldighet att
ersätta Köparen för investeringar och underhåll som Köparen har gjort på
Fastigheten och inte heller för andra kostnader som Köparen haft på grund av
detta avtal.

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Säljaren och
Köparen har tagit var sitt.
………..den

………..den

Jönköpings Läns Landsting,

Vaggeryds Kommun

----------------------------------

----------------------------------

Agneta Jansmyr

Bengt-Olof Magnusson

----------------------------------

----------------------------------

Håkan Jansson

Berry Lilja
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PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 150-161
Tid:

2013-11-05 09:00-11:25

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 158
Dnr
LJ2013
/1491

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1,
Vaggeryds kommun
Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade del av
fastighet.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att för en köpeskilling på 1 200 000 kronor försälja del av
fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun med
villkor enligt upprättat köpekontrakt.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

