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Överlåtelse av fastigheter och markområden i 
Varamoområdet respektive överlåtelse av bolag avseende 
Lalandias etablering

Sammanfattning
Mellan Motala kommun och Lalandia A/S tecknades 5 april 2017 ett markanvisningsavtal 
varigenom Lalandia får ensamrätt att förvärva markområden i Varamon för etablering av 
besöksanläggning. Avtalet reglerar hur arbetet med att ta fram fem detaljplaner för att 
möjliggöra etableringen ska bedrivas samt under vilka villkor ett köpeavtal ska tecknas 
mellan kommunen och Lalandia. 
De fem detaljplanerna antogs av kommunfullmäktige i Motala i december 2018. Alla fem 
detaljplaner är överklagade och överprövandeprocessen pågår. Då detaljplanerna nu är 
antagna ska kommunfullmäktige godkänna avtal för överlåtelse av markområdena. Ett villkor 
för avtalens giltighet är att detaljplanerna ska vinna laga kraft.

Det föreslagna avtalsupplägget har diskuterats med kommunjuristen och kommunens 
redovisningsenhet. I upprättandet av avtalen har kommunen anlitat affärsjurister.

Avtalsupplägg
Motala kommun ska dels sälja mark och fastigheter till Lalandia och dels teckna ett avtal som 
reglerar hur själva genomförandet vid utbyggnad av anläggningarna ska gå till. Motala 
kommun vill vara försäkrad om att en etablering kommer att ske innan ägandet av marken 
övergår till Lalandia. Därför finns ett antal villkor i avtalen, som ska vara infriade innan en 
försäljning träder i kraft. 
Motala kommun försäljer mark och fastigheter som ska ingå i Lalandias etableringsområden 
till ett eget ägt bolag, Sjöstaden Motala mark AB. Köpekontraktet avser bildade fastigheter 
inom de fem olika områdena. Till dessa ska ytterligare mark tillföras som idag utgör delar av 



andra fastigheter så att områdena blir bildade enligt de nya detaljplanerna. Det kan formellt 
genomföras först då detaljplanerna vunnit laga kraft. Då görs det enklast via 

fastighetsreglering som är en lantmäteriförrättning. Som underlag för denna tecknas 
fastighetsregleringsavtal.
Genom aktieöverlåtelseavtal överlåter Motala kommun till av Lalandia helägt svenskt bolag, 
Goldcup 19227AB, aktierna i kommunens Sjöstaden Motala Mark AB. Då detta bolag avtalat 
om förvärv av fastigheterna som utgör Lalandias etableringsområden övergår dessa områden 
genom bolagsförvärvet i Lalandias ägo.
Ett genomförandeavtal, som är villkorat med aktieöverlåtelseavtalets giltighet, är det avtal 
som mer i detalj beskriver hur utbyggnaden ska gå till och vilka förutsättningar som gäller 
inför utbyggnaden.

En etablering av Lalandia leder till möjligheter att uppnå kommunens resultatmål 9, Hela 
Motala växer och resultatmål 12, Bra värdskap och nöjda besökare.

Återrapportering om avtalens fullföljande sker löpande till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Köpekontrakt avseende kommunens försäljning av mark och fastigheter (Folkets Park 3 
m fl) till Sjöstaden Motala Mark AB godkänns enligt upprättat förslag.
2. Fyra överenskommelser mellan kommunen och Sjöstaden Motala Mark AB om 
fastighetsreglering godkänns enligt upprättade förslag.
3. Aktieöverlåtelseavtal mellan kommunen och Goldcup 19227 AB, avseende aktier i 
Sjöstaden Motala Mark AB, godkänns enligt upprättat förslag.
4. Genomförandeavtal mellan kommunen, Goldcup 19227 AB och Sjöstaden Motala Mark 
AB godkänns enligt upprättat förslag.
5. Kommunfullmäktiges ordförande Nils-Ingvar Graan (ersättare kommunfullmäktiges 1:e 
vice ordförande Åke Svensson) bemyndigas att underteckna samtliga avtal, med 
kontrasignatur av biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att godkänna ändringar i Sjöstaden Motala Mark AB:s 
bolagsordning enligt aktieöverlåtelseavtalet.
7. Sjöstaden Motala Mark AB ges direktiv att
a) förvärva fastigheter från Motala kommun enligt föreslaget köpekontrakt
b) förvärva mark från Motala kommun enligt föreslagna överenskommelser om 
fastighetsreglering
c) uppta lån och utfärda reverser enligt vad som framgår av föreslaget köpekontrakt och 
överenskommelser om fastighetsreglering
d) godkänna föreslaget genomförandeavtal
e) vidta de åtgärder i övrigt som erfordras för genomförande av transaktionerna i ärendet.



Bakgrund
Mellan Motala kommun och Lalandia A/S tecknades 5 april 2017 ett markanvisningsavtal 
varigenom Lalandia får ensamrätt att förvärva markområden i Varamon för etablering av 
besöksanläggning. Avtalet reglerar hur arbetet med att ta fram fem detaljplaner för att 
möjliggöra etableringen ska bedrivas samt under vilka villkor ett köpeavtal ska tecknas 
mellan kommunen och Lalandia. 
De fem detaljplanerna antogs av kommunfullmäktige i Motala i december 2018. Alla fem 
detaljplaner är överklagade och överprövandeprocessen pågår. Då detaljplanerna nu är 
antagna ska kommunfullmäktige godkänna avtal för överlåtelse av markområdena. Ett villkor 
för avtalens giltighet är att detaljplanerna ska vinna laga kraft.

Avtalsupplägget har diskuterats med kommunjuristen och kommunens redovisningsenhet. I 
upprättandet av avtalen har kommunen anlitat affärsjurister.

Avtalsupplägg

Motala kommun ska dels sälja mark och fastigheter till Lalandia och dels teckna ett avtal som 
reglerar hur själva genomförandet vid utbyggnad av anläggningarna ska gå till. Motala 
kommun vill vara försäkrad om att en etablering kommer att ske innan ägandet av marken 
övergår till Lalandia. Därför finns ett antal villkor i avtalen, som ska vara infriade innan en 
försäljning träder i kraft. 

Motala kommun försäljer mark och fastigheter som ska ingå i Lalandias etableringsområden 
till ett eget ägt bolag, Sjöstaden Motala mark AB. Köpekontraktet avser bildade fastigheter 
inom de fem olika områdena. Till dessa ska ytterligare mark tillföras som idag utgör delar av 
andra fastigheter så att områdena blir bildade enligt de nya detaljplanerna. Det kan formellt 
genomföras först då detaljplanerna vunnit laga kraft. Då görs det enklast via 
fastighetsreglering som är en lantmäteriförrättning. Som underlag för denna tecknas 
fastighetsregleringsavtal.

Genom aktieöverlåtelseavtal överlåter Motala kommun till av Lalandia helägt svenskt bolag, 
Goldcup 19227 AB, aktierna i kommunens Sjöstaden Motala Mark AB. Då detta bolag avtalat 
om förvärv av fastigheterna som utgör Lalandias etableringsområden övergår dessa områden 
genom bolagsförvärvet i Lalandias ägo.
Aktieöverlåtelseavtalet är för sin giltighet villkorat av att bland annat att detaljplanerna har 
vunnit laga kraft, att Lalandia erhållit lagakraftvunnet bygglov för att bygga sin anläggning, 
att Lalandia tecknat överlåtelseavtal avseende 300 av de planerade semesterboendena samt att 
kommunen fattat beslut om att uppföra en simhall i anslutning till Lalandias 
huvudanläggning.
Överlåtelsepriset på aktierna bestäms utifrån markanvisningsavtalets avtalade pris på 
etableringsområdena i färdigt och planlagt skick. Den ersättning kommunen får består alltså 
av dels intäkten från markförsäljning till bolaget och dels intäkten från aktieförsäljningen av 
bolaget. Tillsammans ska de motsvara den köpeskilling som överenskommits i 
markanvisningsavtalet 61 miljoner kronor. Lalandia A/S garanterar Goldcup 19227 AB:s rätta 
fullgörande av samtliga förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtalet samt förbinder sig att inte, 
annat än efter kommunens på förhand lämnade skriftliga godkännande, under fem år från 
tillträdesdagen, överlåta aktierna till part utanför Lalandiakoncernen.



Ett genomförandeavtal, som är villkorat med aktieöverlåtelseavtalets giltighet, är det avtal 
som mer i detalj beskriver hur utbyggnaden ska gå till och vilka förutsättningar som gäller 
inför utbyggnaden. I avtalet anges vilka utbyggnader av infrastruktur mm som kommunen ska 
göra. Här regleras många praktiska frågor som byggtrafik, bygglogistik, arbetstider samt hur 
kommunen och Lalandia ska ha en samarbetsorganisation etablerad även under byggskedet. 
För att ge tillgång till p-platser för alla, simhallsbesökare, Lalandiakunder och allmänhet, ska 
kommunen och Lalandia gemensamt drifta de två större parkeringsområdena vid 
Badstrandsvägen och Bispgatan.. Det regleras även vilket ansvar som finns för att ta hand om 
dagvatten och ges exempel på tekniska lösningar för hur det ska ske. Lalandia tar ansvar för 
mark och fastigheter i befintligt skick vid tillträdet. Flera av avtalets bestämmelser har till 
syfte att förtydliga detaljplanens anvisningar. Det gäller t.ex. för hur befintliga träd som kan 
vara kvar ska skyddas under byggtiden och på vilket sätt kompensation ska ske för de träd 
som måste tas bort på grund av byggnationen. Lalandia A/S går i borgen till tryggande av 
Exploatörens förpliktelser gentemot Kommunen i enlighet med Genomförandeavtalet.

Koppling till resultatmål

Resultatmål 9, Hela Motala växer
Resultatmål 12, Bra värdskap och nöjda besökare

Uppföljning/återrapportering
Återrapportering om avtalens fullföljande sker löpande till kommunstyrelsen.

Peter Ingesson
Kommundirektör Hanna Hammarlund

Mark- och exploateringschef

Bilaga: Förslag till aktieöverlåtelseavtal, avtalets bilagor finns att läsa på kommunstyrelsens 
kansli
Förslag till köpekontrakt, avtalets bilagor finns att läsa på kommunstyrelsens kansli 
Förslag till genomförandeavtal, avtalets bilagor finns att läsa på kommunstyrelsens 
kansli 
Generalfullmakt för Jan Harrit att oinskränkt företräda och förvalta bolagets samtliga 
ekonomiska intressen i Sverige och i utlandet
Marknadsvärderingen mark Lalandiaområden

Beslutsexpediering
Mark- och exploateringschefen
Sjöstaden Motala Mark AB
Lalandia A/S



Godkänt av: Peter Ingesson
Titel: Kommundirektör
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