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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om förvärv av fastigheten, Glimsås 1:220.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förvärv av Glimsås 1:220 med en total köpeskilling om 3 400 000
kronor enligt köpekontrakt, daterat 2021-05-06.
2. Finansiering sker genom strategiskt markköp inom årets investeringsbudget
2021 (2021-03-11 §26, KS/2019:1647).
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Glimsås 1:220 (dödsbo) har erbjudits till försäljning på den öppna
marknaden. Fastigheten Glimsås 1:220 är belägen i Ellös strax söder om Ellösparken
och sydväst om Glimsåsvägen. Ett beslut om att förvärva fastigheten Glimsås 1:220 har
stöd i kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark eftersom
fastigheten utgör strategiskt viktig mark kommunen. Förvaltningens förslag om ett
förvärv med en köpeskilling om 3 400 000 kronor ryms inom budgeterade medel för
strategiska markköp i beslutad investeringsram.
Förvaltningen informerade kommunstyrelsens arbetsutskott om kommunens möjlighet
till att förvärva fastigheten Glimsås 1:220 i Ellös (2021-04-14). Under arbetsutskottet
tilldelades förvaltningen uppdraget att försöka förvärva fastigheten Glimsås 1:220.
Förvaltningen har därför varit i kontakt med vederbörande mäklare samt ombud i
ärendet. Efter förhandling har förvaltningen föreslagit dödsbodelägarna av Glimsås
1:220 att köpa fastigheten för 3 400 000 kronor, vilket dödsbodelägarna accepterat.
Utredning
Nuläge
Fastigheten Glimsås 1:220 (dödsbo) har erbjudits till försäljning på den öppna
marknaden. Orust kommun har således erhållits möjligheten att förvärva fastigheten
Glimsås 1:220 och på så sätt utöka sin markreserv inom strategiskt viktiga områden.
Fastigheten Glimsås 1:220 är belägen i Ellös strax söder om Ellösparken och sydväst om
Glimsåsvägen. Fastigheten är cirka 3845 m2 stor och består av en huvudbyggnad i form
av ett bostadshus och en komplementbyggnad i form av ett garage.
Enligt gällande byggnadsplan är fastigheten Glimsås 1:220 planlagd för ändamålet
område för bostadsändamål, fristående hus (BF). Enligt byggnadsplanen möjliggörs
byggnation av fyra stycken fristående enplanshus för bostadsändamål inom fastigheten.
Fastigheten är i dagsläget enbart bebyggd i sin sydligaste del, vilket innebär att
majoriteten av den befintliga byggrätten inom fastigheten inte utnyttjats.
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Bedömning
Förvaltningen har ett uppdrag från politiken som lyder: "Seniorbostäder som hyresrätter
prioriteras vid kommande markanvisningar". Politikens önskan är således att mark inom
fastigheten som inte är bebyggd bebyggs med flerbostadshus i mindre skala för
hyresrätter eller seniorboenden. Förvaltningen ser tillsammans med politiken
samhällsnyttan i ärendet och vill därför skapa alternativ för de som bor i villor och
kanske vill bo kvar i Ellös men i ett mer lättskött boende.
Förvaltningen anser att fastigheten Glimsås 1:220 utgör strategiskt viktig mark för
kommunen och bör därför ingå i kommunens markreserv för framtida exploatering.
Förvaltningen föreslår att den redan bebyggda delen av Glimsås 1:220 ska avstyckas
genom en lantmäteriförrättning och bilda en egen bostadsfastighet som kommunen kan
sälja på den öppna fastighetsmarknaden.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark framgår
bland annat följande: ”Det är av stor vikt att kommunen har en god framförhållning när
det gäller förvärv av strategisk mark så att kommunen innehar en markreserv som
tillgodoser kommande behov av bostads- och verksamhetsområden samt infrastruktur.
Kommunen bör därför aktivt bevaka den öppna fastighetsmarknaden och genomföra
strategiska markförvärv.” Ett beslut om att förvärva fastigheten Glimsås 1:220 har
således stöd i kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Kostnader som kommer av köpet är förrättningskostnader som uppkommer vid
avstyckningen av fastigheten.
Efter förhandling har förvaltningen föreslagit dödsbodelägarna av Glimsås 1:220 att
köpa fastigheten för 3 400 000 kronor, vilket dödsbodelägarna accepterat. Utifrån
fastighetens strategiska belägenhet, storlek samt byggnadernas beskaffenhet, bedöms
köpeskillingen vara skälig.
Köpeskillingen ryms inom budgeterade medel för strategiska markköp i beslutad
investeringsram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
Köpekontrakt daterat 2021-05-06
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Fastigheten Glimsås 1:220 = Blått polygon.

Översiktskarta (Ellös, Glimsås 1:220).

Urklipp från gällande byggnadsplan. Blå linje = fastigheten Glimsås 1:220.

Urklipp på några av planbestämmelserna i gällande byggnadsplan.

