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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§163

Dnr KS 2021-1915

Försäljning av fastigheten Nysättra Kvarn 1:31, Nysättrahemmet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner föreslaget köpeavtal vilket innebär att fastigheten Nysättra kvarn 1:31
säljs för 9 200 000 SEK till Reza Ebrahimzadeh.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tidigare beslutat att fastigheten Nysättra kvarn 1:31 ska försäljas på
öppna marknaden. Försäljningen påbörjades den 3 maj 2021 och budgivningen avslutades den 29
september 2021. Köpekontraktet undertecknades av Reza Ebrahimzadeh (köpare) och Norrtälje
kommun (säljare) den 29 september 2021. Tillträde är beräknat till den 1 december 2021. Köparen
har för avsikt att iordningställa hyreslägenheter i fastighetens byggnad. I och med denna försäljning
möjliggör kommunen för eventuella hyresrätter i framtiden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende Beslut om försäljning av Nysättra Kvarn 1:31
Bilaga 1. Köpekontrakt_

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Näringsliv och etablering
MEX
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-10-22
Diarienummer: KS 2021-1881

Näringsliv- och etableringsavdelningen
Handläggare:
Titel:
E-post:

Benjamin Råd Vaher
Näringsliv och etableringschef
benjamin.rad-vaher@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om försäljning av Nysättra Kvarn 1:31
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner föreslaget köpeavtal vilket innebär att fastigheten Nysättra kvarn 1:31
säljs för 9 200 000 SEK till Reza Ebrahimzadeh.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Kommunstyrelsekontoret har tidigare beslutat att fastigheten Nysättra kvarn 1:31 ska försäljas på
öppna marknaden. Försäljningen påbörjades den 3 maj 2021 och budgivningen avslutades den 29
september 2021. Köpekontraktet undertecknades av Reza Ebrahimzadeh (köpare) och Norrtälje
kommun (säljare) den 29 september 2021. Tillträde är beräknat till den 1 december 2021. Köparen har
för avsikt att iordningställa hyreslägenheter i fastighetens byggnad. I och med denna försäljning
möjliggör kommunen för eventuella hyresrätter i framtiden.

Ärendet
Beskrivning
Kommunstyrelsekontorets försäljningsgrupp har utifrån kommunens antagna lokalförsörjningsplan
beslutat att fastigheten Nysättra kvarn 1:13 skall läggas ut till öppen försäljning.
Efter detta beslut påbörjades försäljningen av fastigheten Nysättra kvarn 1:31 och annonserades ut till
försäljning via Mäklarhuset i Norrtälje måndagen den 3 maj 2021 på Hemnet.se, Maklarhuset.se,
Booli.se samt Blocket.se. Visningar har skett löpande under hela sommaren för att samla på sig så
mång intressenter som möjligt.
Under försäljningsprocessen har det varit två aktiva budgivare. Högsta budet blev 9 200 000 SEK
Efter genomgång av samtliga bud förespråkade kommunstyrelsekontoret att försälja fastigheten
Nysättra kvarn 1:31 till budgivare 1 Reza Ebrahimzadeh för 9 200 000 SEK i enlighet med
Lokalförsörjningsplanen 2020-1992 (KS 2020-1992) där största möjliga ekonomiska värde för
kommuninvånarna skall iakttas.
Förespråkad köpare driver idag ett fastighetsbolag med cirka 200 stycken hyresrätter. Köparen har för
avsikt att ställa om fastighetens nyttjande till en hyresfastighet. I och med denna försäljning kommer
kommunen kunna erbjuda fler hyresrätter på marknaden
Sammanställning av inkomna bud:
Budgivare 1. Reza Ebrahimzadeh, bud 9 200 000 SEK
Budgivare 2. Bud 9 150 000 SEK

Köparen har kontrolerat fastighetens skick och godkänt skicket. Fastigheten försäljs aven med
friskrivningsklausul.
Lagkrav
Jordabalken (1970:994)
Koppling till gällande styrdokument
Mål & budget 2020-2022.
Norrtälje kommuns lokalförsörjningsplan (diarienummer: KS 2020-1992).
I kommunens lokalförsörjningsplan står att läsa på sida 5 följande:
”Sedermera ska fastigheter som bedöms sakna strategiskt värde avyttras till största möjliga
ekonomiska värde för kommuninvånarna”.
I lokalförsörjningsplan, sid 50 under avsnitt 5.1.1 Rekommendationer avseende objekt i lokalbanken
under objekt 5561 Nysättra Kvarn 1:31 står även att läsa rekommendation: att avyttra.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
En försäljning av fastigheten ger en intäkt för kommunen med avdrag för omkostnader kopplade till
försäljningen. I omkostnader ingår mäklararvode på 1,35% av köpeskillingen om 9 200 000 SEK =
124 200 SEK
Nedanstående tabell visar försäljningsintäkt för kommunen för samtliga inkomna bud.
Erlagt bud

Omkostnader

Bokfört värde

Resultateffekt

Budgivare 1

9 200 000

124 200

7 593 037

1 482 763

Budgivare 2

9 150 000

123 525

7 593 037

1 433 438

Fastigheten belastar 2021 Lokalbanken med 1 821 000 SEK

Förvaltningens analys och slutsatser
Norrtälje kommuns förvaltningar har under flera års tid undersökt möjliga användningsområden för
fastigheten. I samband med detta har man kommit fram till att byggnadens skick och standard ej är
lämplig för utredda ändamål samt att verksamhetsanpassningarna kräver omfattande ombyggnationer.
Detta skulle leda till för höga kostnader för ändamålen.
Då förvaltningarna ej har funnit några lämpliga ändamål och ägandet årligen endast skapar kostnader
för Norrtälje kommun så har kommunstyrelsekontoret beslutat att Nysättra kvarn 1:31 skall försäljas på
öppna marknaden till högstbjudande enligt lokalförsörjningsplanens rekommendation att avyttra
objektet.

Tidplaner
Budgivningen avslutades den 29 september 2021
Köpekontrakt 29 september 2021
Beslut om godkännande antas i kommunstyrelsen 22 november
Tillträde beräknas till 1 december
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Bilagor
Bilaga 1. Köpekontrakt
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