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§ 77 Dnr 2017/000322 253 

Del av fastigheten Gäddan 8 och del av Vimmerby 3:3: 
Avsiktsförklaring, Bengt Holmström Aktiebolag 
(Holmström Bil) 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 

godkänna avsiktsförklaring inför kommande markförsäljning mellan 

Vimmerby kommun och Bengt Holmström Aktiebolag, nedan kallad 

Holmström Bil 

Sammanfattning 

Holmström Bil som bedriver verksamhet inom handel och uthyrning av 

personbilar samt lätta motorfordon, har framfört önskemål om att förvärva 

mark i anslutning till sitt fastighetsinnehav i Vimmerby tätort. Marken ska 

användas för verksamhetsexpansion.     

Carcus, som bedriver uthyrning och förvaltning av fastigheter, har framfört 

önskemål om att förvärva mark i anslutning till sitt fastighetsinnehav i 

Vimmerby tätort. Marken ska användas för verksamhetsexpansion samt 

etablering av biogasmack. 

Kommunen är ägare till fastigheten Vimmerby 3:3 samt fastigheten Gäddan 

8 i Vimmerby kommun, som angränsar till Holmström Bils 

fastighetsinnehav Gäddan 6 samt Carcus fastighetsinnehav Gäddan 4 och 7. 

Gällande detaljplan föreskriver att marken endast får användas till parkering, 

lokalgata, allmän platsmark och naturmark. Vid en eventuell marköverföring 

till Holmström Bils fastighetsinnehav respektive Carcus fastighetsinnehav 

måste gällande detaljplan upphävas och en ny upprättas. 

Kommunen har påbörjat samt ska bekosta framtagande av en ny detaljplan 

för området. I samband med planarbetet utreds områdets 

trafikförutsättningar. Även detta bekostas av Kommunen. 
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Om detaljplanen antas och vinner laga kraft har Kommunen för avsikt att 

upprätta köpeavtal avseende den mark som Holmström Bil respektive Carcus 

har möjlighet att köpa inom planområdet. Kommunen överlåter marken till 

ett bedömt marknadsvärde enligt tidigare utskickad värdering utfärdad av 

Värderingsinstitutet Östergötland AB 2018-10-11. 

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för genomförande av 

markköpet, Holmström Bil och Carcus bekostar lantmäterikostnaderna. 

Därutöver bekostar parterna sina egna interna kostnader. 

Parterna ska verka för att åtgärderna i denna avsiktsförklaring ska 

genomföras inom TRE/3/ år från dess undertecknande. 

Kommunen ser positivt på både Carcus och Holmström Bils 

verksamhetsexpansion där detta inte möter hinder från andra enskilda eller 

allmänna intressen. 

Om det under framtagandet av detaljplanen skulle visa sig att planerad 

markanvändning med verksamhetsexpansion inte är förenlig med hänsyn till 

krav som ställs från samt på omgivningen, har parterna rätt att frånträda 

denna avsiktsförklaring utan rätt att ställa krav på varandra. Detta innebär 

också att Kommunen kan komma att avbryta planarbetet. 

Finansiering ryms inom befintlig MEX-budget. 

Beslutsunderlag 

Beslut för kännedom, planuppdrag kv. Gäddan Id: 63612 

Plankostnadsavtal Id: 65489 

Värderingsunderlag, Värderingsinstitutet Östergötland AB Id: 63297 

Avsiktsförklaring Bengt Holmström Aktiebolag Id: 67139 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 
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§ 79 Dnr 2019/000444 264 

Del av fastigheten Gäddan 8 och del av Vimmerby 3:3: 
Avsiktsförklaring, Carcus Aktiebolag (Tobo Solution)  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 

godkänna avsiktsförklaring inför kommande markförsäljning mellan 

Vimmerby kommun och Carcus Aktiebolag, nedan kallad Carcus 

Sammanfattning 

Holmström Bil som bedriver verksamhet inom handel och uthyrning av 

personbilar samt lätta motorfordon, har framfört önskemål om att förvärva 

mark i anslutning till sitt fastighetsinnehav i Vimmerby tätort. Marken ska 

användas för verksamhetsexpansion.     

Carcus, som bedriver uthyrning och förvaltning av fastigheter, har framfört 

önskemål om att förvärva mark i anslutning till sitt fastighetsinnehav i 

Vimmerby tätort. Marken ska användas för verksamhetsexpansion samt 

etablering av biogasmack. 

Kommunen är ägare till fastigheten Vimmerby 3:3 samt fastigheten Gäddan 

8 i Vimmerby kommun, som angränsar till Holmström Bils 

fastighetsinnehav Gäddan 6 samt Carcus fastighetsinnehav Gäddan 4 och 7. 

Gällande detaljplan föreskriver att marken endast får användas till parkering, 

lokalgata, allmän platsmark och naturmark. Vid en eventuell marköverföring 

till Holmström Bils fastighetsinnehav respektive Carcus fastighetsinnehav 

måste gällande detaljplan upphävas och en ny upprättas. 

Kommunen har påbörjat samt ska bekosta framtagande av en ny detaljplan 

för området. I samband med planarbetet utreds områdets 

trafikförutsättningar. Även detta bekostas av Kommunen. 

Om detaljplanen antas och vinner laga kraft har Kommunen för avsikt att 

upprätta köpeavtal avseende den mark som Holmström Bil respektive Carcus 
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har möjlighet att köpa inom planområdet. Kommunen överlåter marken till 

ett bedömt marknadsvärde enligt tidigare utskickad värdering utfärdad av 

Värderingsinstitutet Östergötland AB 2018-10-11. 

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för genomförande av 

markköpet, Holmström Bil och Carcus bekostar lantmäterikostnaderna. 

Därutöver bekostar parterna sina egna interna kostnader. 

Parterna ska verka för att åtgärderna i denna avsiktsförklaring ska 

genomföras inom TRE/3/ år från dess undertecknande. 

Kommunen ser positivt på både Carcus och Holmström Bils 

verksamhetsexpansion där detta inte möter hinder från andra enskilda eller 

allmänna intressen. 

Om det under framtagandet av detaljplanen skulle visa sig att planerad 

markanvändning med verksamhetsexpansion inte är förenlig med hänsyn till 

krav som ställs från samt på omgivningen, har parterna rätt att frånträda 

denna avsiktsförklaring utan rätt att ställa krav på varandra. Detta innebär 

också att Kommunen kan komma att avbryta planarbetet. 

Finansiering ryms inom befintlig MEX-budget. 

Beslutsunderlag 

Beslut för kännedom, planuppdrag kv. Gäddan Id: 63612 

Plankostnadsavtal Id: 65489 

Värderingsunderlag, Värderingsinstitutet Östergötland AB Id: 63297 

Avsiktsförklaring Carcus Aktiebolag Id: 67140 

Beslutet skickas till 

  Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

__________________ 


