
Angående förvärv av industrimark. 
Bäckfallet Elektronik AB: 
RN:s Elektronic startades som enskild firma 1996 och bedrevs fram till 2006 parallellt med en 
anställning. Från 2006 fram till 2011 bedrevs den på heltid med huvudsaklig inriktning på 
elektronikkonstruktion/utveckling. Från och med 2011-01-01 flyttades verksamheten över till 
aktiebolaget Bäckfallet Elektronik AB som startades under 2010. 

Expansion: 
Fler och fler kunder började efterfråga produktion av de utvecklade produkterna. I början av 2010 
startade planeringen av att utöka verksamheten. I och med det krävdes större lokaler och sökandet 
började. Det visade sig vara brist på Industrilokaler och det gick så långt att det till slut bara fanns två 
alternativ, antingen söka lokaler på annan ort eller lägga ner planerna. Av en slump framkom det att 
Telia eventuellt hade lokaler i Ryd bergsdal som gick att hyra. De var inte optimala men ändå en start 
och där bedrivs verksamheten idag. 

Verksamhet: 
Bäckfallet Elektronik AB är ett mindre företag och har idag 3 anställda samt att personal hyrs in vid 
behov. Då orderingången ökar stadig så llgger det I planerna för utökning med ytterligare en 
medarbetare. Kunderna är kring ett femtontal runt om i landet. Några av de större kunderna kan 
nämnas ABB, Josam, SWECO Elektronik, Car-0-Liner, Sit-Right. Tjänsterna som marknadsför är 
elektronik konstruktion, elektronikproduktion med fokus på prototyper och mindre serier. 

Lokaler: 
Sökande efter andra lokaler skett under hela tiden och frågan är högst aktuell nu. Det har skett en hel 
del omorganisationer på Telia Fastigheter och det har inte blivit till det bättre. Hyreskontraktet ska 
omförhandlas i höst och det känns väldigt osäkert om det kommer att löpa mer än ett år till. 
Eftersom det idag inte finns någon passande lokal tillgängligt dök tanken upp på att bygga. 

Nybyggnation: 
Verksamheten skall om inte något oförutsett händer bedrivas och utvecklas under många år till. Att 
äga ger alltid frihet, möjligheter och viljan att investera för framtiden. Det som talar emot är tyvärr 
att en byggnation i Ljusnarsberg inte är en lönsam affär, särskllt om något oförutsett skulle hända 
och en avyttring skulle bli aktuellt. 

Mark: 
För att kunna möjliggöra en byggnation så måste alla kostnader hållas nere. En stor kostnad är 
avgifter för bygglov, mark, VA, el, lantmäterikostnader m.m. Marken som är av Intresse ägs idag av 
kommunen så priset borde vara förhandlingsbart. Då den är planlagd i slutet av 80-talet så bör det 
inte finnas några kostnader som belastar kommunen som intäkterna från en försäljning ska täcka. 

Ekonomi: 
Altl: Ingen kostnad belastar kommunen. Hela fastigheten 1:4 förvärvas för 200 OOOSEK. Alla 
kostnader såsom VA, EL, Lantmäterikostnader m.m bekostas av Bäckfallet Elektronik. 
Bra med hänsyn till att fastigheten kan placeras inom område för att slippa pumpstation för VA samt 
utanför högriskområdet för radon. 

Alt2: I priset 25kr/m2 ingår alla kostnader såsom VA, EL, Lantmäterikostnader samt eventuell 
vägkostnad. Storlek och placering på fastigheten justeras efter förslag. 

I bägge fallen skall krav om byggnation påbörjats inom t.e.x Sår, annars återgår köpet. 

Roger Nordström Bäckfallet Elektronik AB 
Bäckfallet, 714 93 Kopparberg 

Mob: 070-3131824 
Email: roger@backfallet.se 
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ANGÅENDE FÖRVÄRV AV INDUSTRIMARK, FINNHYTTAN 1:4 

Ärendebeskrivning 

Bäckfallet Elektronik AB i Kopparberg, Roger Nordström, har inkommit med en skrivelse till 
Ljusnarsbergs kommun angående intresse att förvärva fastigheten Finnhyttan 1 :4 alternativt 
del av fastigheten. I skrivelsen framgår två alternativa förslag till köp: 

Alt. I) 

Alt.2) 

Hela fastigheten Finnhyttan l :4 förvärvas av Bäckafallet Elektronik AB till ett 
pris av 200 000 SEK. 

Del av fastigheten Finnhyttan 1 :4 förvärvas av Bäckafallet Elektronik AB till ett 
pris 25 SEK/1112

• I priset ingår förrättningskostnader till Lantmäteriet, 
anslutningsavgifter för VA, el och eventuella vägkostnader. 

Föreslagna alternativ strider mot Kommunstyrelsens beslut Dnr KS 019/2012 Ks §44 Au §37 
daterat 2012-02-22 beträffande priser vid försäijning av industrimark. 
Beslutet anger 25 SEK/m2 exklusive VA- och förrättningskostnader. 

Bakgrund 

Bäckfallet Elektronik AB är ett mindre elektronikföretag med 3 stycken tillsvidareanställda. 
Vid behov hyrs personal in. Företaget har för avsikt att utöka personalstyrkan med 
ytterligare en tjänst på grund av ökad orderingång. 

Bäckfallet Elektronik AB hyr idag lokaler av Telia Net Fastigheter AB på fastigheten 
Hörksälvshage 2: 1, f d "Teliahuset" i Rydbergsdal, Kopparberg. Hyreskontraktet ska 
omförhandlas till hösten och på grund av omorganisationer hos hyresvärden är företaget 
osäker på om hyreskontraktet kommer fo11löpa mer än ett år till. Med anledning av detta har 
funderingar omkring nybyggnation av egna lokaler uppkonunit. Den plats som man är 
intresserad av är fastigheten Finnhyttan 1 :4. Området omfattas av detaljplan för Finnhyttans 
industriområde. 
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I april 201, besökte företaget kommunen. Vid besöket visade man intresse för del av 
fastigheten, uppskattningsvis ca 20-22 000 m2

• 

Il 

En förrättningskostnad för avstyckning av yta enligt ovanstående bild kostar omkring 
40 000 kr enligt uppgifter från Lantmäteriet, Jonas Robertsson. 

BKT har lämnat pris för anslutningsavgift av VA på 139 680 kr exkl. moms. Priset är 
framräknat på en uppskattad byggnadsarea av 500 m2 och tomtyta 2000 m2

• 

- Bilaga: Skrivelse förvärv av industrimark, Bäckafallet Elektronik AB, Roger Nordström 


