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Hans Jildesten

Från: Moberg Olof <Olof.Moberg@skr.se>
Skickat: den 16 juni 2021 09:06
Till: Hans Jildesten
Ämne: SV: Options och tilläggsavtal Storfors kommun

Hej Hans 

Jag fick ditt mejl i fredags och tänkte svara i måndags, men svarar nu. Frågan gällde ju ett optionsavtal avseende 
markförsäljning med ett tilläggsavtal. En kommun få sälja mark till vem man vill utan någon konkurrensutsättning 
eller liknande. Enligt kommunallagen får dock inte stöd utgå till enskild näringsidkare utan särskilda skäl. Kommuner 
får dock genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Enligt EU:s statsstödsregler får inte 
heller näringslivet gynnas på ett sätt som snedvrider konkurrensen. Många kommuner tillämpar en generell 
lågprispolitik vid markförsäljningar till företag. Frågan är inte prövad rättsligt, men så länge det finns mark att sälja i 
kommunen till den som önskar bör det enligt vår mening inte vara ett problem i förhållande vare sig till 
kommunallagen eller statsstödsreglerna. Det blir mer att se som ett generellt näringslivsstöd än ett stöd till ett 
enskilt företag. I fråga om tilläggsavtalet bör det även VA-rättsligt inte vara några problem, då etableringen ska svara 
för sina kostnader av den tillkommande mängden spillvatten. 

Återkom om det finns synpunkter eller ytterligare frågeställningar. 

Med vänliga hälsningar  

Olof Moberg 
Förbundsjurist / Legal Adviser
Avdelningen för juridik / Legal Affairs Division 

________________________________ 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) / Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR)
Hornsgatan 20, SE-118 82 Stockholm
Tfn / Phone: +46 8 452 79 88
E-post / E-mail: olof.moberg@skr.se 
Web: www.skr.se / www.salar.eu

Från: Hans Jildesten <Hans.Jildesten@storfors.se>  
Skickat: den 15 juni 2021 18:35 
Till: Moberg Olof <Olof.Moberg@skr.se> 
Ämne: VB: Options och tilläggsavtal Storfors kommun 

Hej Olof. 
Fick du mitt mail i fredags? 
Ärendet skall upp för behandling på nytt i Storfors på fredag morgon. 
Återremissen var endast på att jag måste ha skriftligt utlåtande. 
Kan du bekräfta att du har fått detta mail. Jag måste ha info om hur jag skall gå vidare. 
Tack på förhand 

//Hasse 

Mvh 

Hans Jildesten 
Kommunstyrelsens ordförande 
Storfors kommun 
Box 1001, 68829 STORFORS 
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0550-65152 
070-6065152 
hans.jildesten@storfors.se 
 

Från: Hans Jildesten  
Skickat: den 11 juni 2021 11:59 
Till: 'olof.moberg@skr.se' <olof.moberg@skr.se> 
Ämne: SV: Options och tilläggsavtal Storfors kommun 
 
Hej Olof. 
Tack för hjälpen igår och ett för mig mycket bra samtal. 
Några ledamöter begärde återremiss på grund av att jag bara kunde föredra svaret muntligt. 
Har du möjlighet att formulera de svar som du gav mig igår i ett mail? 
Tackar på förhand. 
 
//Hasse 
 
Mvh 
 
Hans Jildesten 
Kommunstyrelsens ordförande 
Storfors kommun 
Box 1001, 68829 STORFORS 
0550-65152 
070-6065152 
hans.jildesten@storfors.se 
 

Från: Hans Jildesten  
Skickat: den 10 juni 2021 10:40 
Till: 'olof.moberg@skr.se' <olof.moberg@skr.se> 
Ämne: Options och tilläggsavtal Storfors kommun 
 
Hej Olof. 
Här kommer avtalet och tilläggsavtalet som vi pratade om för en stund sedan. 
(Försäljningspriset på 1 sek använder vi vid all försäljning av industrimark.) 
 
//Hasse 
 
Mvh 
 
Hans Jildesten 
Kommunstyrelsens ordförande 
Storfors kommun 
Box 1001, 68829 STORFORS 
0550-65152 
070-6065152 
hans.jildesten@storfors.se 
 
 

När du skickar e-post till oss registreras dina personuppgifter för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och uppfylla 
kraven i offentlighets- och sekretesslagen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på vår webbplats 
http://www.storfors.se  



Specificering av options- och tilläggsavtal:

Kommunen säljer 150 000 m2 mark till Arctic Sustainability Group AB, ASG, men den jord som ska 

fraktas bort är inte 150 000 m utan cirka 27 000 kvm varav hälften till en meters djup och hälften till 

0,3 meters djup.  

Följande två punkter står upptagna i optionsavtalet: 

- att markytan är bortforslad till ett djup av 1 meter samt beredd till normal

markbeskaffenhet som inte kräver några speciella markförstärkningsåtgärder

såsom massutskiftning eller pålning där byggnaderna skall placeras, bilaga 3.

- att matjorden är bortforslad och markytan är tilljämnad till ett djup av

minst 0,3 meter samt beredd till normal markbeskaffenhet som inte kräver några

speciella markförstärkningsåtgärder såsom massutskiftning eller pålning där

byggnader inte skall placeras, bilaga 3.

Ovan punkter specificerar att markytan skall vara bortforslad till ett visst djup och beredd till normal 

markbeskaffenhet.  

I köpeavtalet kommer att betonas att kommunen inte står för några kostnader gällande pålning eller 

massutskiftning om detta skulle visa sig vara nödvändigt.  

Ytorna är specificerade i optionsavtalets bilaga 3. 

På en yta av ca 13 270 m2 skall jord avlägsnas av ett djup på 1 meter. 

På en yta av ca 13 645 m2 skall jord avlägsnas av ett djup på 0,3 meter. 

Enligt tabellverk i KP Faktas prisbok 2016 anges att: 

Kostnad för avlägsnande av jord på ett djup av 1 meter kostar 50kr/m3.  

Kostnad för avlägsnande av jord på ett djup av 0,5 meter kostar enligt samma tabellverk 55kr/m3. 

Ovan priser är exklusive frakter. 

Matjord kostar från 100 kr/m3. 

Detta indikerar att det är i det närmaste ett nollsummespel. 

På grund av flera olika anledningar så vill ASG hämta sjövattnet från Storforsälven och nyttja 

samfällighetens pumpstation. Kommunen är inte en medpart i avtalet mellan samfälligheten och 

ASG. Kommunen åtar sig därmed inga kostnader för drift eller installationer och tar ingen risk när det 

gäller pumpstationen och de tekniska installationer som finns i pumpstationen. 

I kostnadskalkylen gällande sjövatteninstallation har beräkning gjorts för rördimensioner med ett 

vattenflöde på ca 400m3/timme. Den beräknade rörlängden från pumparna till fabriken är cirka 1 100 

meter. För returvattnet från fabriken till kommunens reningsverk är det cirka 3 000 meter.  

Kostnaden för anläggning av rör är cirka 2 000 kronor per meter. Detta innebär att rörinstallationen 

har en kalkylerad kostnad av (1 100 + 3 000) x 2 000 = 8 200 000 kronor i investering.  

En damm inklusive sandfilter vid kommunens reningsverk är kalkylerad till cirka 6 000 000 kronor. 

Där dammens kostnad på 4 000 000 kr är kalkylerad från KP faktas kalkylverk samt att det är pålagt 

ca 20 % i säkerhetsmarginal. För pumpar, maskiner med mera har en kostnad på 1 000 000 kronor 

kalkylerats. 

Vid kalkylens upprättande gav Kommuninvest en fast 3-årig ränta på 0,36 %. (Den senaste 

omskrivningen av lån gav 0,28 % ). Kalkylen är gjord med SKRs kalkylränta för 2022 som är 1,0 %. 
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Kalkylen är baserad på följande avskrivningskostnader: 

50 år för dammen vid reningsverket,  

20 år på sandfiltret till dammen vid reningsverket. 

33 år på rörinstallationerna samt  

10 år på pumpar, maskiner mm.  

Detta ger följande sammanställning av kalkylen: 
 

 Investering Ränta Avskrivning Servicekostnad Kostnad/år 

Damm/reningsverk 4 000 000 kr 1,0 %  50 år    20 000 kr 140 000 kr 

Sandfilter till damm 2 000 000 kr 1,0 %  20 år    40 000 kr 160 000 kr 

Rör 8 200 000 kr 1,0 %  33 år    50 000 kr 371 485 kr 

Pumpar mm 1 000 000 kr 1,0 %  10 år    40 000 kr 160 000 kr 

Summa         831 485 kr 

Avtalet säger att det skall vara kostnadsneutralt för kommunen. Därför skall ASGs avgift per m3 

sjövatten räknas om varje år. Avtalet är beräknat på 200 m3/timme med en avgift på 0,55kr/m3. 

Beräkningen grundas på att anläggningen är i drift dygnet runt och året om vilket medför 24 timmar, 

365 dagar och 200 m3/timme.  

Detta ger en förbrukning på 1 752 000 m3/år vilket innebär att ASGs årskostnad blir 963 600 kr. 

Förbrukar ASG mindre vatten så höjs priset per m3 och förbrukar ASG mer vatten så minskar 

kostnaden per m3 för att behålla kommunens kostnadsneutralitet. Kommunens intäkt ska varje år 

täcka kostnaderna för investeringen samt drift.  

Med detta avtal betalar därmed ASG kostnaden för sjövatteninstallationerna. 

Kommunen levererar VA till denna kund (fabrik) med samma avgifter och avtal som kommunens 

övriga kunder.  

En oro har funnits över att kommunen gynnar enskild näringsidkare. Kommunen har tidigare sålt 

industrimark till andra företag för 1 kr. Genom att kommunen nu säljer industrimark för 1 kr till ASG 

på samma villkor som till tidigare och framtida kunder som startar en industriverksamhet behandlas 

alla näringsidkare lika, vilket innebär att kommunen inte gynnar ett enskilt företag. 

Kommunen skriver avtal med ASG om VA-taxa och installation på samma sätt som med kommunens 

övriga kunder vilket betyder att kommunen inte gynnar ett enskilt företag. 

Genom att ASG betalar kostnaden för sjövatteninstallationen är denna inte gynnande av enskild 

firma. 

Storfors kommun kommer självklart nyttja juridisk kompetens när det gäller att arbeta fram 

köpeavtalet mellan ASG och kommunen. 

 

Nedan villkor står i options- och tilläggsavtalet: 

Villkor för fullföljande av optionen är: 

- att byggnation startar senast 2022-12-31. 

- att ASG har blivit beviljade bygglov. 

- att erforderliga tillstånd för verksamheten har beviljats. 

Villkor för fullföljande av detta tilläggsavtal är: 

- att optionsavtalet är signerat och att optionsavtalets byggnation startar senast 2022-12-31. 

- att Storfors kommunfullmäktige beslutar om försäljning av fastigheten till 



  Arctic Sustainability Group AB och att beslutet vinner laga kraft. 

- att byggnationen av fiskodlingsanläggningen blir godkänd hos relevanta myndigheter. 

- att kommunen tillhandahåller reningsverk om det krävs i miljötillståndet. 

Ovan villkor innebär att ASG skall starta sin byggnation senast 2022-12-31. Kommunen kommer inte 

att starta sjövatteninstallationen innan ASG har startat sin byggnation på fastigheten. Avtalet anger 

också att kommunen tillhandahåller reningsverk enbart om det krävs i miljötillståndet. 

Observera skrivningen om miljötillstånd, byggnadslov, att erforderliga tillstånd för verksamheten har 

beviljats mm. Samråd med flera olika myndigheter skall genomföras innan byggnationsstart. Dessa 

tillstånd och samråd tar tid. Förskjutningar i ASGs tidsplanering kan få flera mer eller mindre allvarliga 

konsekvenser. 

Om fastigheten inte har börjat bebyggas enligt avtalet betalar företaget ett marknadsmässigt pris för 

marken, vilket kommer att skrivas in i köpeavtalet. 

Frågan gällande att bebygga den aktuella marken, som är avsedd för industri i detaljplanen, kommer 

att behandlas av tillsynsmyndigheterna under arbetet med tillstånd. 
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