Protokollsutdrag
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Tekniska servicenämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-05-15

TSN 2019/219

Plats och tid

Sessionssalen kl. 15.00–17.30

Beslutande

Fredrik Schlyter (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Johnny Nilsson (S)
Sven Tilly (SÖS)

Tjänstgörande ersättare

Anders Yngve (S)

Ersättare

Ann Kajson Carlqvist (M)
Bengt Nilmo (M)
Johnny Svensson (KD)
Ulf Carlsten (SD)
Mats Andersson (SD)
Jonas Ralving (L)
Lars-Ingvar Andersson (C)
Kai Regnell (MP)

Övriga

Andreas Härwell
Christina Björkman
Daniel Wargren
Emy Olofsson
Mark Huisman
Martin Nilsson
Jakob Dahlman
Sofie Bard

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen Algatan 13, måndagen den 20 maj

Paragrafer

67-76

Sekreterare
Andreas Härwell
Ordförande
Fredrik Schlyter (M)

Justerare

Benny Roth (KD)

Johnny Nilsson (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-22

Datum då anslaget tas ned

2019-06-13

Förvaringsplats
Underskrift
Andreas Härwell

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 68 Köpeavtal för Persåker 8
Dnr TSN 2019/214

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till strategiskt markförvärv avseende fastigheten Persåker 8 i
Trelleborgs kommun.
Persåker 8 är en industrifastighet om ca 11 000 kvm belägen vid den västra entrén
till Västra verksamhetsområdet precis söder om Hedvägen. Västra
verksamhetsområdet ligger i anslutning till en av stadsentréerna och utgör en viktig
länk mellan stadens centrala delar och rekreationsområdet kring Albäcksån.
Förvärvet av Persåker 8 är ett steg på vägen att skapa en tydlig funktionell
indelning av verksamheter inom Västra verksamhetsområdet med intensiva
verksamheter med fokus på handel lokaliserade längs med Hedvägen. Fastigheten
som ligger i bästa skyltläge är sen 2014-01-01 uthyrd till Miljöfabriken 2000 AB
som nyttjar fastigheten som grusterminal. För att påverka verksamhetsutövningen
inom fastigheten krävs det att Trelleborgs kommun får rådighet över marken.
Tekniska förvaltningen har tillsammans med Jönssons Sydgräv i Trelleborg AB
tagit fram förslag till köpekontrakt som innebär att Trelleborgs kommun förvärvar
fastigheten för 7,2 miljoner kronor. Köpeskillingen inkluderar ett markpris om 400
kr/kvm och nedlagda investeringar i fastigheten, se bilaga. Köpeskillingen bedöms
ligga i linje med uppskattat marknadsvärde.
Till följd av förvärvet av Persåker 8 inträder Trelleborgs kommun som avtalspart i
nyttjanderättsavtalet med Miljöfabriken 2000 AB. Årshyran är bashyran 204 000
kronor/år med indexjustering. Miljöfabriken 2000 AB har som nyttjanderättshavare
åtagit sig kostnadsansvaret för eventuella sanerings- och miljökostnader.
Hyresintäkten från Miljöfabriken 2000 AB bedöms överstiga de ökade drifts- och
kapitaltjänstkostnaderna som uppstår för tekniska servicenämndens skattekollektiv.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bifogat köpeavtal
att föreslå kommunfullmäktige att ge kommundirektören i delegation att vid behov
göra mindre justeringar i köpeavtalet
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

