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Sammanfattning av ärendet
Södertälje kommun har, 2010, fattat beslut om intentionsavtal och plankostnadsavtal med
Drömstugan i Sverige AB. Ett arbete med att upprätta en ny detaljplan har pågått med bl.a flera
samråd med Länsstyrelsen.
Synpunkter från dessa samråd innebär att grunderna för intentionsavtalet inte är genomförbara
(framförallt den privatisering som tomträtt skulle innebära) och samtal har förts mellan
exploatören och kommunen.
Under arbetets gång med detaljplanen framkom att Järna kommundelsnämnd överlåtit
byggnaderna på campingen till verksamhetsutövaren. En sådan överlåtelse är emellertid inte
möjlig då byggnaderna är ett fast tillbehör till fastigheten. Ägandet av byggnaderna har därför
hela tiden varit kommunens.
Med ovanstående som grund föreslår nu Samhällsbyggnadskontoret att
•
•
•
•

Verksamhetsutövaren ersätts för de investeringar som genomförts på kommunens
byggnader sedan 2007.
Plankostnadsavtal samt intentionsavtal mellan Södertälje kommun och Drömstugan i
Sverige AB avslutas.
Samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att färdigställa förslag till detaljplan.
Samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att omförhandla arrendeavtalet med
verksarnhetsutövaren och ersätta detta med ett hyresavtal.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ärendet innebär att verksamhetsutövaren ersätts med 7.6 miljoner för genomförda investeringar
i kommunens befintliga byggnader.

Ärendet innebär också att kommunen genomför och bekostar resterande arbete för att
färdigställa förslag till ny detaljplan.
Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden och kommunstyrelsen
Samhällbyggnadskontoret föreslår att

Järna kommundelsnämnd tillstyrker kontorets förslag på avtal kring byggnader samt avslut av
intentionsavtalet samt plankostnadsavtal med Drömstugan i Sverige AB samt uppdrar åt
Samhällsbyggnadskontoret att färdigställa arbetet med påbörjad detaljplan för området.
Kommunstyrelsen tillstyrker kontorets förslag på avtal kring ersättning för gjorda investeringar i
kommunens byggnader på Farstanäs camping samt avslut av intentionsavtalet med Drömstugan
i Sverige AB
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal kring ersättning för gjorda investeringar i
kommunens byggnader på Farstanäs camping samt uppdrar åt Samhällsbyggnadsdirektören att
underteckna erforderliga handlingar.
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Handläggare: Magnus Bengtsson
Chef Projekt- och exploateringsenheten
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E-post: magnus. bengtsson@sodertalje.se
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Farstanäs camping
Bakgrund
Farstanäs camping har varit i kommunens ägo under lång tid. Verksamheten har bedrivits, först
i kommunal regi, men på senare år av det privata företag, Farstanäs Havsbad och
familjecamping AB, som arrenderar marken av kommunen. Området ingår som en del av
Farstanäs naturreservat.

Kommunens ambition var emelle1iid en utökad verksamhet och 2010-07-02 upprättades ett
intentionsavtal med Drömstugan i Sverige AB med en projektide om att detaljplanelägga
området samt att upplåta området med tomträtt och sälja det till Drömstugan. Drömstugan
skulle sedan bygga ett antal fritidshus och bilda en bostadsrättsförening där kommunen skulle
äga en bostadsrätt. Genom denna konstruktion skulle kommunen kunna behålla erforderlig
insyn och kontroll av området samt att investeringsmedel, genom Drömstugan, skulle tillskjutas
för upprustning av området. Detaljplanen skulle bekostas av Drömstugan och med anledning av
detta upprättades ett plankostnadsavtal.
Under arbetet med detaljplanen visade det sig att Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för
naturreservatet, var starkt kritisk och påtalade att de inte tillåteren sådan privatisering av
naturreservatet, då den strider mot reservatets bestämmelser. Därigenom föll hela projektiden
som låg till grund för intentionsavtalet.
Under 2015 och 2016 har därför ett stort antal möten genomförts mellan kommunen och
Drömstugan AB kring vilka alternativ som anses möjliga och hur ett fortsatt samarbete kring
anläggningen skulle kunna se ut. Dessa möten har resulterat i ett förslag om ett förslag till en
överenskommelse att avsluta intentionsavtalet samt att kommunen bekostar och genomför det
resterande arbetet för att färdigställa den påbörjade detaljplanen med syfte att möjliggöra en
utveckling. Arbetet är i sitt slutskede och kostnaden bedöms kunna rymmas inom budget för
2017. Diskussioner har också förts kring hur den fortsatta driften av anläggningen ska
organiseras och förslag kommer arbetas in i budget samt verksamhetsplanerför 2018 och
framåt, med förslag på sammantaget 23 mkr under 2019-2020
Under arbetet med detaljplanen framkom att kommunen tidigare skänkt merpaiien av
byggnaderna till verksamhetsutövaren 2007 under förutsättning att verksamhetsutövaren skulle
förbättra standarden på byggnaderna. Överlåtelsen är otydligt dokumenterad, men fö1iydligades
genom ett ändrat arrendeavtal senare under? 2007. Överlåtelsen är emellertid ogiltig eftersom
den strider mot Jordabalken (kap 2 §§ 1 och 7) och därför har byggnaderna alltid juridiskt sett
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varit kommunens. Verksamhetsutövarens arbete med byggnaderna har höjt värdet och därför
har flera möten hållits kring frågan om hur dessa investeringar ska ersättas, när arrendeavtalet
sägs upp.
Kommunen har låtit genomföra en värdering av byggnadernas värde vid en eventuell uthyrning.
Värderingen genomfördes av en oberoende värderingsman, Bo Rendahl vid företaget NAI
Svefa, och värdet bedöms vara skillnaden mellan bedömt marknadsvärde för en obebyggd
fastighet och fastigheten med byggnaderna som omfattas av förslag till avtal. Värdet bedöms då
till 5,6 miljoner.
I förslaget till uppgörelse ingår dessutom reglering av de byggnader, som inte ingick när
byggnaderna skänktes till verksamhetsutövaren, för servicebyggnaden samt den bostad som
finns på området, och parterna har därför enats om ett förslag på totalt 7,6 milj.

Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret föreslår nu att det ingångna intentionsavtalet mellan Södertälje
kommun och Drömstugan i Sverige AB samt det gällande plankostnadsavtalet avslutas.
Vidare föreslår Samhällsbyggnadskontoret att verksamhetsutövaren Farstanäs Havsbad och
Familjecamping AB ersätts med 7 600 000:- för gjorda investeringar i kommunens byggnader.
Den kommande utvecklingen av området sker genom Förvaltningens ordinarie verksamhet, där
nuvarande arrendekontrakt omförhandlas till ett hyreskontrakt, samt att kommande utveckling
för anläggningen hanteras genom ordinarie arbetet med budget för 2018 samt kommande
verksamhetsplaner för respektive nämnd.
Genom dessa förslag anser Samhällsbyggnadskontoret att kommunen möjliggör att Farstanäs
camping kan bidra till det utpekade uppdraget kring ökad turistsatsning för kommunen.

Bedömningar av konsekvenser med anledning av ärendet.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslagen inte påverkar verksamheten för anläggningen.
Vidare bedömer Samhällsbyggnadskontoret att investeringskostnaden i upprustningen av
befintliga byggander samt de kommande investeringarna i anläggningen möts och regleras
genom kommande omförhandling av arrendeavtalet till hyresavtal där intäkten för detta hanteras
via ordinarie driftsbudget.

