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Svar pa interpellation fran Lena Dafgard, Sorundanet,
angiende varfor Nynashamns kommun inte har ansokt om
lagfarter f6r 45 fastigheter, som ingar i den sa kallade
Stockholmsmarken
1 Hur kommer det sig aft kommunen inte ansokt om lagfart?
Vad beror det pa?

Den 13 november 2012 beslutade Nyndshamns kommun aft forvarva
49 fastigheter motsvarande ca 2400 ha av Stockholms stad till en kostnad om
255 mnkr. Samtliga fastigheter har olika utvecklingspotential som beror pa vilken
markanvandning som beslutats om i kommunens overgripande oversiktsplan. En
del av fastighetema är ren jordbruksmark och kanske bor forbli sa pd sikt medan
andra har potential for bostadsutveckling som kan starka kommunens
landsbygdsorter, som exempelvis Segersang och Landfjarden.
I syfte aft astadkomma ett rationellt fastighetsinnehav av dessa olika fastigheter
beslutade kommunen aft ta fram en strategi for hantering av fastighetema utifran
dess onskade anvandning i framtiden. Beslutet om framtagandet av en
markstrategi är taget i kommunstyrelsen och faststallandet av strategin for
Stockholmsmarken beslutades i kommunsstyrelsen i borjan av 2015. Strategin
beskriver fastighetemas anvandning och egenskaper idag men foresldr ocksa den
framtida anvandningen utifran kommunens egna politiskt beslutade styrdokument
i form av oversiktsplanen. Utiffan analysen har en rationell
fastighetsbildningsstrategi tagits fram ddr kommunen foreslar en
fastighetsreglering till fern fastigheter som kan forvaltas och skotas for aft
fOrverkliga kommunens utvecklingsplaner och
Lagfart ska enligt jordabalken sokas av koparen kort efter aft eft fastighetskop har
genomforts. I detta fall forvarvade Nyndshamns kommun 49 fastigheter till en
kostnad av 255 mnkr, vilket far betraktas som en transaktion av stora mat. Aft
lagfora samtliga fastigheter kostar uppskattningsvis runt 3,8 mnkr. Den operativa
dtgarden har bedornts av ansvariga tjansteman som eft alltffir kostnadsdrivande
tillvagagangssatt. Istallet valdes en annan metod i form av bade inslcrivning och
fastighetsreglering som leder till en mer andamalsenlig fastighetsforvaltning och
effektiv administration i framtiden.
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FastighetsbildningsatOrden har effekter bade ph den egna interna
fastighetsforvaltningen men ocksa pa den larigsiktiga strategiska planeringen for
kommunens utveckling, dal-RV beslot vi att avvakta valresultatet 2014 innan
strategin behandlades av kommunstyrelsen. Det kan fOrklara fOrdrojningen av
arbetet med att soka lagfart och fastighetsreglera. Utifran den politiskt antagna
strategin har nu fastighetsinslcrivningen och regleringen paborjats tillsammans
medlantmdteriet.
2 Har kommunen uppmarksammat faktureringen fran Stockholms
stad?
Stockholms stad har fakturerat Nyndshamns kommun for skatten pa fastigheterna
som fdrvarvades 2012. Detta är helt i enlighet med praxis da skatteplikten intrader
vid tilltradet av fastigheten om inget annat regleras.

3 Inlamnade handlingar till lantmateriet
Handlingar fir fastigheterna ldmnades in till lantmdteriet i mars 2015. Eftersom
det är fastighetsreglering som har ansokts om kan dessa inte foljas upp pa
inskrivningen ddr lagfartsansokningar presenteras. Detta kan vara anledningen till
att handlingarnas inkomstdatum inte aterfunnits. Kommunen har fatt en
handldggare tilldelad sig och dialogen om regleringsatgarden är inledd och
arendets status är pagaende.
4 Har kommunstyrelsen fattat beslut om att fastigheterna inte ska
lagfaras?
Lagfartsansokningar är en operativ foljdatgard av ett kop och hanteras av
fOrvaltningen. Processen kan hanteras pa olika satt som beskrivits under svar 1.
Kommunstyrelsen har ddremot fattat beslut om att en markstrategi ska arbetas
fi-am och den faststdlldes i kommunstyrelsen 2015.
5 Balanslistan
a) Varfkir saknas lagforingen pi balanslistan?
Da lagfartsansokningar är en operativ fOljdatgard finns ingen anledning att ta upp
den pa balanslistan.
b) Borde inte kommunfullmaktige ha fitt aterkoppling?
Arenden som ror ren verkstallighet brukar inte krdva sarskild aterkoppling till
fullmaktige. Om sa skulle vara praxis skulle kommunfullmaktige fa valdigt mango
rapporter.
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6 Finns det fler fastigheter, som kommunen har kopt utan att ansiika
om lagfart?
Kommunen har sat och beviljats lagfart pa de genomforda kop som gjorts med
undantag for "Stockholmsmarken". Nedan är en redogorelse for forvary sedan ar
2011
• Fastigheten for Kroken/Flotet är lagfaren.
• Svavaren 8 forvarvades genom ett kop av samtliga aktier i eft bolag och
behover darfor inte lagfaras pa nytt.
• Marken i Nickstadalen II atergick i kommunens ago efter en forfallen
markanvisning varfor en lagfartsansokan inte behovs.

7 Hur kan ordforande se till att beslut genomfors i rimlig tid?
Kommunstyrelsen foljer upp all verksamhet utifran politiskt fattade beslut och
normal uppfdljning och verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsen har beslutat om
behovet av en markstrategi och har i sã matto foljt det arendet. Beslutet att invanta
valet var mitt som ordforande och byggde pa en respekt for demokratiska
principer — att de som ska forvalta och ta ansvar for strategin i fyra ar ocksa far
besluta om den.
Vad som är rimlig tid är sa klart en subjektiv bedomning och det kan finnas olika
fOrklaringar till varfor vissa insatser fordrojs. Skalen till fordrojningen i det har
fallet finns redovisade under punIct 1, dar exempelvis den politiska processen
kring markstrategin har bidragit till viss fordrojning av demokratiska skal.
Alternativet att direkt ansoka om lagfarter och darefter aterkomma med nya
fastighetsindelningar hade medfort onodigt dubbelarbete och onodiga kostnader.
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