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Handläggare 2015-01-22
Ivo Lisius Dnr: KS.2013.168

Försäljning av område från Mossarp 1:3 m. fl. till Qstar AB

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare upprättat köpekontrakt daterat 2012-10-15 / 2013-12-05 så ska
avstyckning och försäljning av Mossarp 1:3 med fastighetsreglering av
Anderstorps-Hult 1:18 till styckningslotten som Qstar AB ska förvärva ske.

Totala området som överlåts är ca 7 300 m2.

Ett tilläggsavtal daterat 2014-12-16 / 2014-12-22 har därefter upprättats.
Anledningen till detta var för att kunna genomföra fastighetsbildningen tidigare
än villkoret, i tidigare upprättat Köpekontrakt, om att området ska bebyggas
inom 2 år, detta gjorde att vissa av punkterna i tidigare Köpekontrakt fick
skrivas om.
I Tilläggsavtalet fanns ett en skrivning om att båda parter var överens om att
kommunen skulle genomföra lantmäteriförrättning enligt intentionerna i första
köpekontraktet och att ett nytt yrkande skulle lämnas in till Lantmäteriet om
att Qstar skulle frånträda förrättningen.

Lantmäteriet godtog inte Tilläggsavtalet med hänvisningen till att eftersom det
är ett köp enligt jordabalken måste alla villkor, som kan göra att köpet blir
ogiltigt om de inte uppfylls, vara uppfyllda innan fastighetsbildning kan ske.
Det skulle innebära en problematik för alla inblandade parter om
fastighetsbildningen genomförs trotts detta.
För att frångå denna problematik upprättas därför ett Tilläggsavtal 2 där man
frångår villkoret om krav på byggnation inom 2år och punkten om att
fastighetsbildningen ska ske i kommunens regi.

Beslutsunderlag
Tillägg 2 till Köpekontrakt
Kartbilaga Tillägg 2 till Köpekontrakt
Tillägg till Köpekontrakt
Kartbilaga Tillägg till Köpekontrakt
Köpekontrakt daterat 2012-10-15 / 2013-12-05

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

att godkänna upprättat utkast Tillägg 2 till Köpekontrakt, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna Tillägg 2 till
Köpekontrakt samt erforderliga handlingar.
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Tillägg 2 till KÖPEKONTRAKT 

Parter 

1. Gislaveds kommun (212000-0514), 332 80  GISLAVED 

nedan kallad Säljaren 

 

2. Qstar Försäljning AB (556349-2262), Spårgatan 5, 602 23 NORRKÖPING 

nedan kallad Köparen 

 

Bakgrund 

Säljaren har tidigare ansökt om lantmäteriförrättning enligt Köpekontrakt daterat 2013-10-15 / 

2013-12-05 och Tillägg till Köpekontrakt daterad 2014-12-16 / 2014-12-22. För att 

fastighetsbildning ska gå att genomföra stryks därför, i detta Tilläggsavtal 2, villkoret om att 

området måste bebyggas inom 2 år vilket står i § 12 i Köpekontrakt och under rubriken 

”Villkor” i Tillägg till Köpekontrakt.  

 

Området som köpet berör framgår av bifogad kartskiss. 

Nedanstående är punkter som ändras i tidigare Köpekontrakt, i övrigt ska tidigare 

Köpekontrakt gälla i oförändrat skick. 

 

§ 6 Tillträde - tillägg 

Tillträde enligt detta tillägg ska ske så snart beslut om fastighetsbildning av Området och 

kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft samt att köpeskilling enligt § 4 är betald. 

Risken för Området övergår från Säljaren till Köparen vid tillträdet. 

 

§ 7 Växande skog - ändring 

Skogen på Området är avverkad. 

§ 9 Vatten och avlopp - ändring 

Då ledningssträckningen ändrats sedan Köpekontraktet så berörs inte längre Området av 

ledningarna och därför utgår punkten om ledningsrätt. 

§ 11 Fastighetsbildning och lagfart - ändring 

Denna punkt utgår. 

§ 12 - ändring 

Detta köpekontrakt gäller under förutsättning 

att    kommunfullmäktige i Gislaveds kommun godkänner detsamma genom laga kraft vunnet 

beslut, samt 

att   erforderlig fastighetsbildning kan ske  



Vid eventuell återgång av köpet ska erlagd köpeskilling återbetalas. Någon ränta eller annan 

kompensation ska inte utgå. 

 

§ 15 Tillträde - ändring 

Denna punkt utgår.  

 

Detta Tillägg 2 till köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav Köparen och 

Säljaren tagit var sitt. 

 

Gislaved den                   2014 

 

Säljare 

För Gislaveds kommun 

 

 

………………………………………….. 

Anderstorp den                   2014    

 

Köpare 

För Qstar Försäljning AB 

 

 

………………………………………….. 

 

 

………………………………………….. 

 

Köparens namnteckning bevittnas 

 

 

………………………………………….. 

 

…………………………………………..  

 



Tillägg till KÖPEKONTRAKT 

Parter 

1. Gislaveds kommun (212000-0514), 332 80  GISLAVED 

nedan kallad Säljaren 

 

2. Qstar Försäljning AB (556349-2262), Spångatan 5, 602 23 NORRKÖPING 

nedan kallad Köparen 

 

Bakgrund 

Säljaren har tidigare ansökt om lantmäteriförrättning enligt Köpekontrakt daterat 2013-10-15 / 

2013-12-05. För att fastighetsbildning ska gå att genomföra tidigare än villkoret, i tidigare 

upprättat Köpekontrakt, om att området ska bebyggas inom 2 år så behöver vissa av punkterna 

i tidigare Köpekontrakt skrivas om eller ändras och därför upprättas detta Tillägg till 

köpekontrakt mellan parterna. 

 

Området som köpet berör framgår av bifogad kartskiss. 

Nedanstående är punkter som ändras i tidigare Köpekotrakt, i övrigt ska tidigare 

Köpekontrakt gälla i oförändrat skick. 

 

§ 6 Tillträde - tillägg 

Tillträde enligt detta tillägg ska ske så snart beslut om fastighetsbildning av Området och 

kommunstyrelsens beslut vunnit laga kraft samt att köpeskilling enligt § 4 är betald. 

Risken för Området övergår från Säljaren till Köparen vid tillträdet. 

 

§ 7 Växande skog - ändring 

Skogen på Området är avverkad. 

§ 9 Vatten och avlopp - ändring 

Då ledningssträckningen ändrats sedan Köpekontraktet så berörs inte längre Området av 

ledningarna och därför utgår punkten om ledningsrätt. 

§ 11 Fastighetsbildning och lagfart - ändring 

Säljaren har ansökt om fastighetsbildning. Efter överenskommelse så kommer tidigare 

ansökan om lantmäteriförrättning att dras tillbaka och säljaren kommer ändra nuvarande 

yrkande. Ny förrättning kommer säljaren ansöka om i enlighet med intentionerna i tidigare 

upprättat köpekontrakt förrättningskostnaderna ska betalas av Köparen, Säljaren fakturerar 

Köparen förrättningskostnaden när förrättningen är avslutad. Köparen ansöker om och 

bekostar lagfart. 

§ 15 Tillträde - ändring 

Denna punkt utgår.  



§ 17 Schaktmassor – ny punkt/tillägg 

På Området finns schaktmassor utlagda enligt en överenskommelse mellan Anderstorp 

Hydraulik och Qstar Försäljning AB. Detta är överskottsmassor från de markarbeten som 

Anderstorp Hydraulik utfört på den mark som Gislaveds kommun sålt till företaget och som 

ligger omedelbart väster om Området. Qstar Försäljning AB godkänner härmed Områdets 

skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk på Säljaren vad avser eventuella fel 

och brister i den utförda uppfyllnaden. 

 

Villkor 

Detta köpekontrakt gäller under förutsättning 

att    kommunstyrelsen i Gislaveds kommun godkänner detsamma genom laga kraft vunnet 

beslut, 

att   erforderlig fastighetsbildning kan ske samt 

att   Området bebyggs inom två år, räknat från undertecknandet av tidigare upprättat 

Köpekontrakt daterat 2013-10-15 / 2013-12-05.  

Vid eventuell återgång av köpet ska erlagd köpeskilling återbetalas. Någon ränta eller annan 

kompensation ska inte utgå. 

 

Detta Tillägg till köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav Köparen och 

Säljaren tagit var sitt. 

 

Gislaved den                   2014 

 

Säljare 

För Gislaveds kommun 

 

 

………………………………………….. 

Anderstorp den                   2014    

 

Köpare 

För Qstar Försäljning AB 

 

 

………………………………………….. 

 

 

………………………………………….. 

 

Köparens namnteckning bevittnas 

 

 

………………………………………….. 

 

…………………………………………..  
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