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§ 98 - Förslag till beslut om markreservation och 
överlåtelse av mark, Portvakten 1, för nyexploatering 
av bostadsrätter  
När kommunens bostadsförsörjningsplan togs fram 2017, bedömdes det 
fortfarande finnas ett utbudsöverskott av villor och lägenheter. Det som primärt 
bedömdes saknas på marknaden var bostäder anpassade för äldre samt bostäder 
anpassade för personer med funktionsvariationer. Under 2022 kommer 
exploatering av bostäder med kooperativ hyresrätt för seniorer färdigställas vilket 
bedöms tillgodose behovet för målgruppen seniorer. Fortsatt finns ett behov av att 
se över tillgängligheten i det befintliga utbud av bostäder som finns inom 
kommunen. Dock är inte efterfrågan för tillfället större än att anpassningar kan 
göras löpande. Det finns också en beredskap för att utreda möjligheterna till 
ytterligare ett LSS-boende med fem anpassade lägenheter inom kommunen.  
 
Det kan konstateras att bostadsmarknaden i kommunen har sedan 2017 genomgått 
en förändring och det märks idag att det finns en större efterfrågan på såväl villor 
som bostadsrätter, vilket kan ses som ett trendbrott jämfört med hur marknaden 
såg ut för några år sedan då bostadsförsörjningsplanen togs fram. Utifrån de 
frågor som kommer till kommunen och det kommunala bolaget så är det tydligt 
att det finns en efterfrågan på lite större lägenheter och bostadsrätter, särskilt 
lägenheter i markplan med möjlighet till utevistelse och trädgård.  
Under första kvartalet 2022 har diskussioner förts med Sakofall Fastigheter AB, 
som uttryckt intresse av att undersöka möjligheterna till nyexploatering av 
bostadsrätter i Hagfors tätort. Bolaget har presenterat ett koncept med 
bostadsrätter i parhus, vilket bedöms ligga i linje med den efterfrågan som finns. 
Totalt planeras för en första etapp med fem parhus, totalt tio bostadsrätter. En 
förutsättning för att en exploatering skall kunna genomföras är att minst 8 av 
lägenheterna tecknas innan byggstart.  
 
Bolaget önskar därför reservera aktuell fastighet, Portvakten 1, under 12 
månaders tid från det att beslut vinner laga kraft för att kunna påbörja försäljning 
av bostadsrätter.  
I det fall försäljningen faller väl ut och minst 8 lägenheter har tecknats inom 12 
månader är ambitionen att gå vidare med en överlåtelse av marken och därmed 
möjliggöra exploatering.  
 
I det fall en överlåtelse av marken behöver ske innan villkoret om 80 % sålda 
lägenheter är uppfyllt har parterna kommit överens om att köpet skall återgå om 
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villkoret inte kan uppfyllas och att exploatering därför inte kommer att 
genomföras. Vid en återgång köper kommunen tillbaka marken för samma 
köpeskilling som köparen erlagt. Ingen part har rätt till någon annan särskild 
ersättning om köpet återgår.  

Handlingar i ärendet 
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-03 § 39 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-04-27 
Plankarta portvakten 1 
Förslag Köpekontrakt med bilagor 
Förslag Exploateringsavtal 
Referensobjekt och presentation Sakofall Fastigheter AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medge Sakofall Fastigheter AB, (556980-
6010), reservation av fastigheten Portvakten 1 under 12 månaders tid för att 
möjliggöra försäljning av bostadsrätter. Reservationen gäller med ensamrätt under 
hela 12 och Kommunfullmäktige garanterar med sitt beslut att fastigheten inte 
kommer att vara föremål för förhandling eller försäljning till annan part under den 
tid som reservationen gäller.  
Vidare beslutar kommunfullmäktige att godkänna förslag till Köpekontrakt samt 
förslag till Exploateringsavtal och godkänner att försäljning av Portvakten 1 sker 
till Sakofall Bostadsutveckling 2 AB, 559339-3886, i enlighet med villkor i de 
föreslagna avtalen. Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadschef i 
uppdrag att verkställa en överlåtelse av Portvakten 1 i det fall projektering och 
försäljningen av planerade bostadsrätter faller väl ut och bolaget bedömer att en 
exploatering kan genomföras. 
 
Beslutet skickas till: 
Sakofall Fastigheter AB tom@sakofall.se  
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm louise.sjoholm@hagfors.se  
TF Samhällsbyggnadschef Emil Florell emil.florell@hagfors.se  
Planarkitekt Annika Ekblom annika.ekblom@hagfors.se  
 

mailto:tom@sakofall.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:emil.florell@hagfors.se
mailto:annika.ekblom@hagfors.se
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39 - Förslag till beslut om markreservation och 
överlåtelse av mark, Portvakten 1, för nyexploatering 
av bostadsrätter  
När kommunens bostadsförsörjningsplan togs fram 2017, bedömdes det 
fortfarande finnas ett utbudsöverskott av villor och lägenheter. Det som primärt 
bedömdes saknas på marknaden var bostäder anpassade för äldre samt bostäder 
anpassade för personer med funktionsvariationer. Under 2022 kommer 
exploatering av bostäder med kooperativ hyresrätt för seniorer färdigställas vilket 
bedöms tillgodose behovet för målgruppen seniorer. Fortsatt finns ett behov av att 
se över tillgängligheten i det befintliga utbud av bostäder som finns inom 
kommunen. Dock är inte efterfrågan för tillfället större än att anpassningar kan 
göras löpande. Det finns också en beredskap för att utreda möjligheterna till 
ytterligare ett LSS-boende med fem anpassade lägenheter inom kommunen.  
 
Det kan konstateras att bostadsmarknaden i kommunen har sedan 2017 genomgått 
en förändring och det märks idag att det finns en större efterfrågan på såväl villor 
som bostadsrätter, vilket kan ses som ett trendbrott jämfört med hur marknaden 
såg ut för några år sedan då bostadsförsörjningsplanen togs fram. Utifrån de 
frågor som kommer till kommunen och det kommunala bolaget så är det tydligt 
att det finns en efterfrågan på lite större lägenheter och bostadsrätter, särskilt 
lägenheter i markplan med möjlighet till utevistelse och trädgård.  
Under första kvartalet 2022 har diskussioner förts med Sakofall Fastigheter AB, 
som uttryckt intresse av att undersöka möjligheterna till nyexploatering av 
bostadsrätter i Hagfors tätort. Bolaget har presenterat ett koncept med 
bostadsrätter i parhus, vilket bedöms ligga i linje med den efterfrågan som finns. 
Totalt planeras för en första etapp med fem parhus, totalt tio bostadsrätter. En 
förutsättning för att en exploatering skall kunna genomföras är att minst 8 av 
lägenheterna tecknas innan byggstart.  
 
Bolaget önskar därför reservera aktuell fastighet, Portvakten 1, under 12 
månaders tid från det att beslut vinner laga kraft för att kunna påbörja försäljning 
av bostadsrätter.  
I det fall försäljningen faller väl ut och minst 8 lägenheter har tecknats 
inom 12 månader är ambitionen att gå vidare med en överlåtelse av 
marken och därmed möjliggöra exploatering.  
 
I det fall en överlåtelse av marken behöver ske innan villkoret om 80 % sålda 
lägenheter är uppfyllt har parterna kommit överens om att köpet skall återgå om 
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villkoret inte kan uppfyllas och att exploatering därför inte kommer att 
genomföras. Vid en återgång köper kommunen tillbaka marken för samma 
köpeskilling som köparen erlagt. Ingen part har rätt till någon annan särskild 
ersättning om köpet återgår.  

Handlingar i ärendet 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-04-27 
Plankarta portvakten 1 
Förslag Köpekontrakt med bilagor 
Förslag Exploateringsavtal 
Referensobjekt och presentation Sakofall Fastigheter AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medge Sakofall Fastigheter AB, (556980-
6010), reservation av fastigheten Portvakten 1 under 12 månaders tid för att 
möjliggöra försäljning av bostadsrätter. Reservationen gäller med ensamrätt under 
hela 12 och Kommunfullmäktige garanterar med sitt beslut att fastigheten inte 
kommer att vara föremål för förhandling eller försäljning till annan part under den 
tid som reservationen gäller.  
Vidare beslutar kommunfullmäktige att godkänna förslag till Köpekontrakt samt 
förslag till Exploateringsavtal och godkänner att försäljning av Portvakten 1 sker 
till Sakofall Bostadsutveckling 2 AB, 559339-3886, i enlighet med villkor i de 
föreslagna avtalen. Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadschef i 
uppdrag att verkställa en överlåtelse av Portvakten 1 i det fall projektering och 
försäljningen av planerade bostadsrätter faller väl ut och bolaget bedömer att en 
exploatering kan genomföras. 
 
Beslutet skickas till: 
Sakofall Fastigheter AB tom@sakofall.se  
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm louise.sjoholm@hagfors.se  
TF Samhällsbyggnadschef Emil Florell emil.florell@hagfors.se  
Planarkitekt Annika Ekblom annika.ekblom@hagfors.se  
 
 

mailto:tom@sakofall.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:emil.florell@hagfors.se
mailto:annika.ekblom@hagfors.se


Dnr  
KS/2022:238 

Sida 1/2 

  
2022-04-27 
 

Tjänsteskrivelse  
  
Samhällsbyggnadsavdelningen   
Louise Sjöholm  
0563-185 00 Till 
Louise.sjoholm@hagfors.se Kommunfullmäktige 
  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 

Förslag till beslut om markreservation och överlåtelse 
av mark, Portvakten 1 för nyexploatering av 
bostadsrätter 

När kommunens bostadsförsörjningsplan togs fram 2017, bedömdes det 
fortfarande finnas ett utbudsöverskott av villor och lägenheter. Det som primärt 
bedömdes saknas på marknaden var bostäder anpassade för äldre samt bostäder 
anpassade för personer med funktionsvariationer. Under 2022 kommer 
exploatering av bostäder med kooperativ hyresrätt för seniorer färdigställas vilket 
bedöms tillgodose behovet för målgruppen seniorer. Fortsatt finns ett behov av att 
se över tillgängligheten i det befintliga utbud av bostäder som finns inom 
kommunen. Dock är inte efterfrågan för tillfället större än att anpassningar kan 
göras löpande. Det finns också en beredskap för att utreda möjligheterna till 
ytterligare ett LSS-boende med fem anpassade lägenheter inom kommunen.  
 
Det kan konstateras att bostadsmarknaden i kommunen har sedan 2017 genomgått 
en förändring och det märks idag att det finns en större efterfrågan på såväl villor 
som bostadsrätter, vilket kan ses som ett trendbrott jämfört med hur marknaden 
såg ut för några år sedan då bostadsförsörjningsplanen togs fram. Utifrån de 
frågor som kommer till kommunen och det kommunala bolaget så är det tydligt 
att det finns en efterfrågan på lite större lägenheter och bostadsrätter, särskilt 
lägenheter i markplan med möjlighet till utevistelse och trädgård.  
Under första kvartalet 2022 har diskussioner förts med Sakofall Fastigheter AB, 
som uttryckt intresse av att undersöka möjligheterna till nyexploatering av 
bostadsrätter i Hagfors tätort. Bolaget har presenterat ett koncept med 
bostadsrätter i parhus, vilket bedöms ligga i linje med den efterfrågan som finns. 
Totalt planeras för en första etapp med fem parhus, totalt tio bostadsrätter. En 
förutsättning för att en exploatering skall kunna genomföras är att minst 8 av 
lägenheterna tecknas innan byggstart.  
 
Bolaget önskar därför reservera aktuell fastighet, Portvakten 1, under 12 
månaders tid från det att beslut vinner laga kraft för att kunna påbörja försäljning 
av bostadsrätter.  
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I det fall försäljningen faller väl ut och minst 8 lägenheter har tecknats 
inom 12 månader är ambitionen att gå vidare med en överlåtelse av 
marken och därmed möjliggöra exploatering.  
 
I det fall en överlåtelse av marken behöver ske innan villkoret om 80 % sålda 
lägenheter är uppfyllt har parterna kommit överens om att köpet skall återgå om 
villkoret inte kan uppfyllas och att exploatering därför inte kommer att 
genomföras. Vid en återgång köper kommunen tillbaka marken för samma 
köpeskilling som köparen erlagt. Ingen part har rätt till någon annan särskild 
ersättning om köpet återgår.  

Handlingar i ärendet 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-04-27 
Plankarta portvakten 1 
Förslag Köpekontrakt med bilagor 
Förslag Exploateringsavtal 
Referensobjekt och presentation Sakofall Fastigheter AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medge Sakofall Fastigheter AB, (556980-
6010), reservation av fastigheten Portvakten 1 under 12 månaders tid för att 
möjliggöra försäljning av bostadsrätter. Reservationen gäller med ensamrätt under 
hela 12 och Kommunfullmäktige garanterar med sitt beslut att fastigheten inte 
kommer att vara föremål för förhandling eller försäljning till annan part under den 
tid som reservationen gäller.  
Vidare beslutar kommunfullmäktige att godkänna förslag till Köpekontrakt samt 
förslag till Exploateringsavtal och godkänner att försäljning av Portvakten 1 sker 
till Sakofall Bostadsutveckling 2 AB, 559339-3886, i enlighet med villkor i de 
föreslagna avtalen. Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadschef i 
uppdrag att verkställa en överlåtelse av Portvakten 1 i det fall projektering och 
försäljningen av planerade bostadsrätter faller väl ut och bolaget bedömer att en 
exploatering kan genomföras. 
 

 

Louise Sjöholm   
Samhällsbyggnadschef   
 
Beslutet skickas till: 
Sakofall Fastigheter AB tom@sakofall.se  
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm louise.sjoholm@hagfors.se  
TF Samhällsbyggnadschef Emil Florell emil.florell@hagfors.se  
Planarkitekt Annika Ekblom annika.ekblom@hagfors.se 

mailto:tom@sakofall.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:emil.florell@hagfors.se
mailto:annika.ekblom@hagfors.se




KÖPEKONTRAKT

Säljare: Hagfors kommun, org nr 212000-1884,
683 80 HAGFORS

Köpare: Sakofall Bostadsutveckling 2 AB, orgnr: 559339-3886
Adress: Storgatan 9, 771 30 Ludvika
Tfn: 076-272 80 02
Firmatecknare: Tom Sakofall

Fastighet: Hagfors Portvakten 1

Köpeskilling: TREHUNDRAFEMTIOSJUTUSENFEMHUNDRATJUGOFEM
/357 525/KRONOR

__________________________

§ 1 Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter härmed ovannämnda fastighet Hagfors PORTVAKTEN 1 till Köparen för
en överenskommen köpeskilling om 357 525 KRONOR, samt på följande villkor.

§ 2 Tillträdesdag
2023-06-01 (preliminär)

§ 3 Köpeskillingens erläggande
Köpeskillingen erläggs i sin helhet mot faktura senast på tillträdesdagen

§ 4 Försäkringar
Säljaren ansvarar för att det överlåtna objektet är försäkrat till betryggande värde intill
tillträdesdagen, därefter svarar köparen ensam för försäkring.

§ 5 Fastighetens skick
Fastigheten överlåts obebyggd i befintligt skick
Köparen har beretts tillfälle att före köpet noga undersöka fastigheten och förklarar sig
härmed godta fastighetens skick. Hagfors kommun ansvarar ej för områdets
grundförhållanden

§ 6 Ledningar för vatten och avlopp m m
Anläggningsavgift för anslutning till Hagfors kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggning skall erläggas, i samband med meddelande om fysisk förbindelsepunkt,
enligt den vid tidpunkten gällande taxan.



§ 7 Detaljplan och exploatering
Området omfattas av detaljplan. Köparen har beretts möjlighet att ta del av detaljplanen.
I det fall bygglov ej kan medges svarar köparen själv för samtliga kostnader förenade med
upprättande av ny detaljplan. Särskilt planavtal skall isåfall upprättas mellan parterna.
Särskilt exploateringsavtal skall upprättas mellan parterna inför tillträdet.

§ 8 Utgifter
Skatter, räntor och andra utgifter avseende tiden intill tillträdesdagen betalas av säljaren. Från
och med tillträdesdagen åvilar betalningsskyldigheten köparen.

§ 9 Inteckningar m m
Säljaren garanterar att objektet inte besväras av sökt eller beviljad inteckning eller
inskrivning.

§ 10 Lagfartskostnader m m
Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader betalas av köparen ensam.

§ 11 Köpebrev
Då villkoren i § 12 uppfylls skall säljaren till köparen för hans undertecknande överlämna
kvitterat köpebrev och övriga handlingar avseende fastigheten som erfordras för att köparen
skall få lagfart.

§ 12 Övrigt
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav säljaren och köparen tagit var sitt.

§ 13 Bilagor
1. Kartbilaga, Portvakten 1
2. Fastighetsutdrag
3. Planhandling

Ort och datum; ________________________

Säljaren

HAGFORS KOMMUN

_________________________

Köparen

Sakofall Bostadsutveckling 2 AB

_______________________
Tom Sakofall

Säljarens underskrift bevittnas: Köparen underskrift bevittnas

.......................................................... ..........................................................

.......................................................... ..........................................................
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FASTIGHETSRAPPORT
HAGFORS PORTVAKTEN 1

FASTIGHET

ENHETSOMRÅDEN:

HAGFORS	PORTVAKTEN	1BETECKNING:

DISTRIKT:

Status: Gällande

Hagfors DISTRIKTSKOD: 213083

Senast ändrad i 
allmänna delen

Senast ändrad i 
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i 
inskrivningsdelen

1991-10-02 2019-03-21 2022-03-31

1

KOMMUNKOD:LÄNSKOD:

UUID:FASTIGHETSNYCKEL: 170130394 909a6a71-8607-90ec-e040-ed8f66444c3f

8317

VATTENAREA:LANDAREA:TOTAL AREA:

AREAL

0,0 kvm14301,0 kvm14301,0 kvm

OMRÅDE TOTALAREAL Därav landareal Därav vattenareal

1

OMRÅDE N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF 99 13 30)

LÄGE (centrumpunkt)

1 N 6 656 694,3

E 426 742,5

N 6 658 643,7

E 160 306,6

LAGFART
ÄGARE ANDEL INSKRIVNINGSDAG

HAGFORS KOMMUN

68380 HAGFORS

212000-1884

1/1 2019-03-14

SENASTE ÄGANDEFÖRÄNDRING

KÖPESKILLING:

FÅNG ÄGDE RUM: 1979-04-23ByteFÅNGESART:

-

KÖPESKILLING:

FÅNG ÄGDE RUM: 2019-03-01KöpFÅNGESART:

464500 SEK

HISTORISKT ÄGANDE
ÄGARE ANDEL INSKRIVNINGSDAG

HSB Värmland ek. för.

BOX 141

65104 KARLSTAD

773200-3277

- 1979-06-27

ANTECKNINGAR OCH AVTALSRÄTTIGHETER

AVTALSRÄTTIGHET DAGBOKSNR/AKT DATUM

myCarta Fastighetsinformation1/3VA-utveckling AB



HAGFORS PORTVAKTEN 1

Avtalsservitut: LEDNING 69/1527 1969-07-23

INSKRIVNINGSDAGBELOPP

TOTALT BELOPP:

TOTALT ANTAL INTECKNINGAR: 0

INTECKNINGAR

DAGBOKSNUMMER

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Detaljplan:	DETALJPLAN	FÖR	KV	
PORTVAKTEN,HAGFORS

19890328 1783-P89/4

-Beslut Laga kraft:

Genomf. start: 19890428

Genomf. slut: 19941231

MYNDIGHETSINFORMATION

Aktbeteckning: 1783-PE-D4 Myndighet: 1783

Anmärkning:

SKATTETAL

TAXERING

TAXERINGSENHET: 538796-5 TAXERINGSÅR: 2019

Hyreshusenhet, tomtmark (310)TYPKOD:

TAXERINGSVÄRDE: därav byggnadsvärde: därav markvärde:

82 tkr 0 tkr 82 tkr

ÄGANDETYPJURIDISK FORMANDELTAXERAD ÄGARE TAXERINGSDELSNR

2120001884 1/1 Kommuner Lagfaren ägare / 

Tomträttsinnehavare

HAGFORS KOMMUN

683 80 HAGFORS

6938391

BYGGNAD

ÄNDAMÅL RÄTTSFÖRHÅLLANDE RÄTTIGHETSTYP DATUM AKT

RÄTTIGHETER

AvtalBildningsåtgärd:

Last Avtalsservitut 17-IM4-69/1527.1SE BESKRIVNING

Rättighetsbeskrivning: LEDNING

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER

AKTLITTERA DATUMFASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

ÅTGÄRD

Avstyckning 19800314 17-Å-1063

Fastighetsreglering 19911002 1783-91/61

HISTORIK
URSPRUNG

HAGFORS PORTVAKTEN 2

TIDIGARE BETECKNING (före beteckningsreformen)

myCarta Fastighetsinformation2/3VA-utveckling AB



HAGFORS PORTVAKTEN 1

AktOmregistreringsdatumBETECKNING

1766-89/119890607S-HAGFORS STG 150BM

myCarta Fastighetsinformation3/3VA-utveckling AB

















Exploateringsavtal
Portvakten 1, Hagfors Kommun

1. Parter
Hagfors Kommun, 21200-1884 (Kommunen)
Sakofall Bostadsutveckling 2 AB, 559339-3886 (Exploatören)

2. Bakgrund och syfte
Exploatören har förvärvat fastigheten Hagfors Portvakten 1 i syfte att exploatera området med
fem parhus med sammanlagt tio bostadsrätter.

Exploateringsavtalet reglerar genomförandefrågor i samband med utbyggnad och utveckling.
Avtalet syftar till att exploateringen skall genomföras enligt beslut tagna i kommunen och
fungerar också som komplement i frågor som inte kan regleras i detaljplan eller andra avtal
som hör överlåtelsen till.

3. Avtalsområde och exploatering
Exploateringsavtalet medger exploatering inom Portvakten 1. Exploatören skall inom området
uppföra sammanlagt fem byggnader med två lägenheter vardera för permanent bruk.
Exploatören förbinder sig att exploatering inom området utförs dels i enlighet med detta avtal,
dels i enlighet med detaljplan, dess planbeskrivning och genomförandebeskrivning, upprättat
planavtal samt myndigheters anvisningar och beslut.

4. Avtalstid och vite
Exploateringen enligt detta avtal skall vara genomförd inom två år från det att avtalet
upprättats. I det fall produktionen inte är genomförd finns möjlighet att förlänga avtalet med
maximalt 1 år, en förlängning sker efter exploatörens skriftliga begäran och sakliga skäl skall
anges. Exploatering enligt detta avtal anses genomförd när minst 50 % av planerad
byggnation är utförd, dvs minst två byggnader är uppförda och ett tredje är under uppförande
och det kan anses osannolikt att arbetena inte färdigställs. Alternativt om byggnation av
samtliga byggnader genomförs samtidigt att minst 50 % av byggnationen per hus kan anses
vara genomförd, stomme är rest och taktäckning pågår och det därmed kan anses osannolikt
att arbetena inte färdigställs

I det fall exploatering inte genomförs i enlighet med detta avtal skall vite utgå med en summa
som kan anses utgöra mellanskillnaden mellan 25 kr/kvm och marknadsvärde för aktuellt
markområde vid tiden för försäljning. Uppskattat marknadsvärde för tomtmark inom Hagfors
har beräknats till 120 kr/kvm vilket för den aktuella tomten innebär ett värde på totalt
1 716 120 kronor, vitets storlek uppgår därmed till 1 358 595 kronor.

5. Kostnadsansvar
Exploatören skall, om inget annat sägs i detta avtal, själv svara för de kostnader som är
förknippade med utbyggnaden inom området, t ex kostnader för områdets fastighetsbildning,
lagfart och infrastrukturella åtgärder.
Eventuella särskilda utredningar förknippade med utbyggnaden inom området skall
genomföras och betalas av exploatören. Exploatören svarar i enlighet härmed för alla
kostnader för erforderlig planering, projektering, markundersökning och eventuella åtgärder i
samband med detta inom området.



Även kommunens kostnader för handläggning och administration samt kopiering, porto,
annonsering, arkivering m.m. bekostas av exploatören. Kostnaderna omfattar såväl utlägg
som personalkostnader och kostnader för politisk hantering i nämnd.

Kostnaderna skall beräknas enligt följande
● Kostnader för kopiering, utlägg, annonsering, porto m.m. ersätts mot självkostnad och

faktureras löpande
● Nedlagd tid för handläggning debiteras enligt timtaxa 2011.

o 800 kr/tim Handläggare
o 495 kr/tim Administratör

Dröjsmålsränta utgår på ej betalda fakturor.

6. Förtida tillträde och byggtrafik
Eventuellt förtida tillträde regleras i särskild överenskommelse mellan parterna.

7. Etableringsplan
Innan markarbetena påbörjas och i samband med eventuellt förtida tillträde skall exploatören
upprätta en etableringsplan som Kommunen skall godkänna. I de fall det blir aktuellt skall
följande regleras på bekostnad av exploatören:

- nyttjande av mark för upplag, arbetsbodar eller annat samt återställningsarbeten efter
detta nyttjande.

- - lokalisering av arbetsbodar, upplag.
- - redogörelse för vilka transportvägar till och från området arbetsfordon kommer att

nyttja.
- - provisoriska vatten- och avloppsanslutningar till arbetsbodarna skall ske enligt

gällande taxa
- åtgärder för återställande

Exploatören skall stå samtliga kostnader för åtgärder.

8. Arbetenas bedrivande
Nödvändiga besiktningar skall på exploatörens bekostnad, vidtas inför arbeten som kan
påverka omgivningen, t ex vid sprängning. Sättningar eller andra skador, som rimligen kan
hänföras till utbyggnaden av området, skall exploatören ansvara för att åtgärda. Exploatörens
ansvar omfattar all åverkan även mot tredje man.

9. Omhändertagande av massor från området
För tippning av överskottsmassor kan exploatören efter överenskommelse få använda
områden som anvisas av Kommunen. Utfyllnadernas omfattning och planering görs av
exploatören och skall godkännas av Kommunen.
Exploatören är skyldig att utföra nödvändig provtagning för att säkerställa att de massor som
tippas inte är förorenade tex surt berg eller på annat sätt kan påverka det område som anvisats
för tippning. Hagfors Kommun har inget ansvar för massor. Exploatören ansvarar för samtliga
anspråk även om de ställts mot Hagfors Kommun.

10. Tvist
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän svensk
domstol.



11. Avtalets giltighet
Detta exploateringsavtal är bindande till dess att åtaganden enligt detta avtal färdigställts om
inte annat skriftligen avtalats mellan parterna.

12. Överlåtelse av avtal.
Exploatören får ej överlåta detta avtal utan Hagfors kommuns skriftliga medgivande.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

13. Övrigt
Exploatören ansvarar för att skaffa de tillstånd som erfordras för exploateringens
genomförande inom området.
Kostnader för eventuella övriga åtgärder som krävs av andra myndigheter, svarar exploatören
för.

14. Återköp
Ett villkor för att exploatering skall kunna genomföras är att minst 80 % av lägenheterna kan
säljas inom de 12 månader som marken är reserverad för exploatörens räkning. I det fall
överlåtelse av marken behöver genomföras innan dess att villkoret för exploatering är uppfyllt
och det framkommer under den reserverade tidsperioden att det inte kommer att vara möjligt
att nå 80 % sålda lägenheter så ska köpet återgå och såväl köpekontrakt som
exploateringsavtal upphävas. Parterna är överens om att kommunen köper tillbaka marken för
samma köpeskilling som exploatören erlagt enligt köpekontrakt. Ingen av parterna har rätt till
övrig ersättning eller skadestånd i samband med att köpet återgår. Kommunen ersätter inte
kostnader som uppstått för exploatören i övrigt för till exempel projektering, försäljning,
lagfart m.m. Kommunen har heller inte rätt till ersättning för sina eventuella
handläggningskostnader eller lagfartskostnader som kan uppstå vid ett återköp.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt

Ort och Datum _______________________

HAGFORS KOMMUN Exploatören

_______________________ _______________________
Tom Sakofall
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KORT OM OSS 
 
 
Sakofall Bostadsutveckling är verksamma på mindre orter där ett stort behov 
av nya bostäder finns.  

För oss är det viktigt skapa trivsamma boendemiljöer som tar hänsyn till 
platsen och närområdet. Vi skräddarsyr varje projekt så att slutresultatet blir 
så bra som möjligt.  

Vi är en bostadsutvecklare som fokuserar på mindre projekt vilket innebär 
att vi kan lägga mer tid på att möta kundens behov och önskningar. Allt från 
önskemål hos kommun till val av inredning från bostadsrättsköpare. 

Vår styrka gentemot andra aktörer är vår närvaro och delaktighet i projekten. 
Kvalité framför kvantitet.  

Vi har bakgrund i både byggnadsteknik och inom fastighetsmäkleri. Detta 
innebär att samarbetet med köpare, arkitekter, byggentreprenörer samt 
mäklare fungerar väldigt smidigt då vi har förståelse och kunskap i alla led 
som finns i processen.  

Vi brinner för skapandet och för förädlingen av en plats.  

 
  



4 
 

  

BRF KÖPMANNEN 

 

 

Bostadsrättsföreningen Köpmannen är en nyproduktion i vackra 
Smedjebacken i Dalarna. Bostadsområdet är planerat med närhet till 
livsmedelsbutiker, kommunikation och natur. Bostäderna är belägna 
längs den anrika vägen Kyrkogatan. 
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MÅL, STRATEGI OCH FOKUSOMRÅDE 
 
 
Vårt mål är att skapa attraktiva bostäder på landsbygden. Vi fokuserar på 
mindre orter där de stora aktörerna inte är intresserade, trots att behov av 
nya bostäder finns. Vårt koncept skapar möjlighet till mindre föreningar som 
är anpassade till den lokala bostadsmarknaden. Detta skapar rörelse på 
bostadsmarknaden och minskar den ”propp” som idag råder på många orter. 
Målet är att fortsätta växa på landsbygden utan att för den sakens skull tappa 
vårt engagemang och delaktighet.  
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HÅLLBARHET, SAMHÄLLE & MILJÖ 
 
 
Vi ställer höga krav på material och dess tillverkning för att våra 
byggprojekt och kommande drift av de bostäder vi utvecklar ska ha så 
lite negativ påverkan på miljön som möjligt.  
Sakofall bostadsutveckling använder sig så långt det går av lokala 
entreprenörer för att gynna den lokala marknaden som vi verkar på. 
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VISSTE NI? 
Vi väljer med stor omsorg ut våra svenska leverantörer. Vi skapar 
tillsammans fantastiska hem som står i generationer. Våra val gör 
stor skillnad ur både miljöperspektiv som livskvalité och livslängd. 
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KVALITÉ 
 
 
Kvalité framför kvantitet är ett uttjatat utryck, men för oss betyder det allt. 
Vi ska aldrig ta oss an ett projekt om vi riskerar att sänka vår kvalité på 
befintliga. Sakofall Bostadsutveckling står för kvalitativa bostäder med 
genomtänkte detaljer och material. 
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VÅRA PARTNERS 
 
 
 
Länsförsäkringar bank (Dalarnas) 
Vi är mycket glada och tacksamma för vårt samarbete med Länsförsäkringar 
i Dalarna. De är vår helhetsleverantör för bank och försäkring under samma 
tak. Länsförsäkringar brinner precis som oss för utveckling av landsbygden. 
Det känns därför som ett naturligt samarbete som vi ser långsiktigt på.   
 
Ritningshuset (JJ Vision AB) 
A-projektering, Visualiseringar, situationsplaner m.m. Vi har sedan ett par år 
tillbaka ett mycket gott samarbete med Ritningshuset. Vi delar kontor i 
Ludvika vilket förenklar vårt samarbete ytterligare.  
 
AB Karl Hedin 
Levererar mark- och byggnadsmaterial till våra projekt. Under flera års tid 
har vi haft ett gott samarbete med AB Karl Hedin. Med rötterna i Dalarna, 
precis som vi, så känns även detta samarbete mitt i prick. AB Karl Hedins 
slogan – ”från planta till planka” rimmar bra med vårt eget tänk om att 
kvalitetssäkra varje steg i processen.  
 
Äspenäset Konsult AB 
Vårt samarbete med Äspenäset har pågått sedan 2019 och vi är mycket nöjda 
med deras arbete kring bildandet av bostadsrättsförening, framtagning av 
ekonomiska planer och föreningsadministration. 
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GENOMFÖRDA PROJEKT 
 
 
 
Brf Walla i Ludvika 
Färdigställdes oktober 2020 
Centrala Ludvika 
Antal Bostäder: 10 
Storlekar:  2 st 2:or om 64 kvm, 4 st 3:or om 67 kvm och 4 st 3:or om 73 
kvm. 
Insatser: 1.395.000 kr – 1.550.000 kr 
 
”Den nya byggnaden byggdes i samma stil som den befintliga byggnaden 
som uppfördes år 1889 av grosshandlare Gustav Morin. För oss är det viktigt 
att värna om det gamla. Dessutom är det snyggt!” 
 
 
Brf Rämsbynsviken i Ludvika 
Färdigställdes december 2020 
Rämshyttan 
Antal Bostäder: 12 
Storlekar: 3:or om 46 kvm 
Insatser: 750.000 kr 
 
”I Rämsbyn har vi konverterat 12 st hyresrätter till bostadsrätter och 
genomfört en totalrenovering av lägenheterna och byggnaderna. Rämsbyn har 
de senaste åren vuxit till en populär fritidsby. Områdets historia sträcker sig 
från 1920 då Friluftsfrämjandet började exploatera området” 
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GENOMFÖRDA PROJEKT 
 
 
Brf Karlberg i Ludvika 
Färdigställs juli 2021 
Centrala Ludvika 
Antal Bostäder: 10 
Storlekar:  2 st 2:or om 64 kvm, 4 st 3:or om 67 kvm och 4 st 3:or om 73 
kvm. 
Insatser: 1.395.000 kr – 1.550.000 kr 
 
”Byggnaden uppförs i herrgårdsstil från sekelskiftet med spröjsade fönster, 
räcken av smide, valmtak och träpanel med grova knutar” 
 
 
Brf Rämsbynsviken nr 2 
Färdigställs juni 2021 
Rämshyttan 
Antal Bostäder: 12 
Storlekar: 3:or om 46 kvm 
Insatser: 750.000 kr 
 
”I Rämsbyn har vi sedan tidigare konverterat 12 st hyresrätter till 
bostadsrätter och genomfört en totalrenovering av lägenheterna och 
byggnaderna. Eftersom intresset var så stort för dessa lägenheter så 
bestämde vi att konvertera även de sista 12 lägenheterna i området.  
Rämsbyn har de senaste åren vuxit till en populär fritidsby. Områdets historia 
sträcker sig från 1920 då Friluftsfrämjandet började exploatera området” 
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PÅGÅENDE PROJEKT 
 
 
 
Brf Köpmannen i Smedjebacken 
Färdigställs våren 2022 
By 
Antal Bostäder: 10 
Storlekar: 3:or om 75 kvm. 
Insatser: 1.450.000 kr 
 
”By i Smedjebacken är av stort kulturhistoriskt värde. Därför samarbetade vi 
med hembygdsföreningen och kommunens Stadsarkitekt för att hitta en 
passande utformning som tar hänsyn till områdets historia” 
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KOMMANDE PROJEKT 

 
 
 
Brf Söderbergs hage i Söderbärke 
14 bostadsrätter, 3:or och 4:or om 71-85 kvm. 
Status: Inväntar tävlingsresultat från markanvisningstävling som ska 
presenteras 19/10-21. Beräknar söka bygglov och gå ut med försäljning i 
december 2021. Planerad byggstart maj 2022. 
 
Brf Lissbrändan i Rättvik 
12 bostadsrätter, 3:or om 71-76 kvm. 
Status: Bygglov inlämnat. Beräknar gå ut på försäljning i oktober/november. 
Planerad byggstart maj 2022. 
 
 
Brf Skedvi Kyrkby i Stora Skedvi (Säter) 
14 bostadsrätter, 3:or och 4:or om 71-85 kvm. 
Status: Förstudieavtal tecknat med kommunen. Beräknar söka bygglov och 
gå ut med försäljning i december 2021. Planerad byggstart maj 2022. 
 
Brf Timmermannen i Smedjebacken 
12 bostadsrätter, 3:or om 71 kvm. 
Status: Inväntar förstudieavtal från kommunen som beräknas komma i 
november då befintlig förstudie upphör med annan aktör. 
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BOLAGSUPPGIFTER 

 
 
 
Sakofall Bostadsutveckling AB samt dess moderbolag Tom Sakofall AB 
har en god ekonomi och ett stabilt eget kapital. I våra bostadsprojekt 
samarbetar vi med Dalarnas (Länsförsäkringar bank). De finansierar 
runt 60% av bostadsprojekts kostnad, resterande del finansierar vi med 
egna medel. Våra projekt ligger vanligtvis inom spannet 18-22 mkr. 
 
Dalarnas bank erbjuder dessutom i flera av våra projekt det 
föreningslån som bostadsrättsföreningen tecknar i samband med 
förvärvet av fastigheten.  

  



18 
 

BOLAGSÖVERSIKT 
  

  

TOM SAKOFALL AB 

SAKOFALL BOSTADSUTVECKLING AB 

RÄMSBYNS FASTIGHETER AB 

SAKOFALL FASTIGHETER AB 

SAKOFALL PROJEKT 3 AB 

SAKOFALL PROJEKT 4 AB 

SAKOFALL PROJEKT 1 AB 

SAKOFALL PROJEKT 2 AB 

SAKOFALL PROJEKT 5 AB 
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STORGATAN 9 
771 30 LUDVIKA 

 
WWW.SAKOFALL.SE 
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