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§ 138 Dnr FN 1809729- 

Val av justerare 

Beslut 
Eric Söderberg (KD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
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§ 139 Dnr FN 1809730- 

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden 

Beslut 
1. Föredragningslistan fastställs.  
2. Den offentliga delen omfattar ärenden enligt §§ 138-145. 
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§ 140 Dnr FN 2021/00001-1.4.2 

Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut 

Beslut 
Redovisningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegeringsbeslut redovisas för nämnden i form av följande listor: 
1. Förteckning över delegeringsbeslut registrerade i fastighetsnämndens 
diarieserie FN under perioden 2021-04-20 till och med 2021-05-10. 
2. Förteckning över ingångna hyres- och arrendekontrakt under perioden 
2021-04-20 till och med 2021-05-11. 
3. Förteckning över anställningsbeslut fattade under perioden 2021-04-01 till 
och med 2021-04-30. 
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§ 141 Dnr FN 2021/00002-1.4.2 

Beslut - Anmälan av handlingar 

Beslut 
1. Redovisad postlista läggs till handlingarna. 
2. Redovisning av inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna och utgående handlingar som har registrerats hos 
fastighetsnämnden under perioden som har gått sedan utskick till föregående 
sammanträde redovisas för nämnden i form av en postlista. Externt inkomna 
remisser och remisser från kommunstyrelsen, samt anmälningsärenden, 
redovisas på en separat lista. 
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§ 142 Dnr FN 2021/00120-3.3.4 

Beslut - Överlåtelse och försäljning av fastigheten Lövhagen 7 

Beslut 
Fastighetsnämnden säljer fastigheten Lövhagen 7 till brf Västeråshus 23 mot 
en köpeskilling om 11 900 000 kronor och på villkor enligt av brf 
Västeråshus 23 godkänt köpeavtal. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Lövhagen 7, belägen i stadsdelen Råby, ägs av Västerås 
kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till brf 
Västeråshus 23. 
Ingen säkerhetskontroll eller ekonomisk analys har genomförts. Det finns 
endast en köpare till tomträtten, tomträttsinnehavaren, och köparen är känd 
hos oss. 
Brf Västeråshus 23 önskar friköpa tomträtten 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
Fastighetsnämnden säljer fastigheten Lövhagen 7 till brf Västeråshus 23 mot 
en köpeskilling om 11 900 000 kronor och på villkor enligt av brf 
Västeråshus 23 godkänt köpeavtal. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 143 Dnr FN 2021/00121-3.3.4 

Beslut - Överlåtelse och försäljning av fastigheten Lövhagen 13 

Beslut 
Fastighetsnämnden säljer fastigheten Lövhagen 13 till brf Västeråshus 23 
mot en köpeskilling om 11 700 000 kronor och på villkor enligt av brf 
Västeråshus 23 godkänt köpeavtal. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Lövhagen 13, belägen i stadsdelen Råby, ägs av Västerås 
kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till brf 
Västeråshus 23. 
Ingen säkerhetskontroll eller ekonomisk analys har genomförts. Det finns 
endast en köpare till tomträtten, tomträttsinnehavaren, och köparen är känd 
hos oss. 
Brf Västeråshus 23 önskar friköpa tomträtten.      
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
Fastighetsnämnden säljer fastigheten Lövhagen 13 till brf Västeråshus 23 
mot en köpeskilling om 11 700 000 kronor och på villkor enligt av brf 
Västeråshus 23 godkänt köpeavtal. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 144 Dnr FN 2021/00122-3.3.4 

Beslut - Överlåtelse och försäljning av fastigheten Lövhagen 14 

Beslut 
Fastighetsnämnden säljer fastigheten Lövhagen 14 till brf Västeråshus 23 
mot en köpeskilling om 5 500 000 kronor och på villkor enligt av brf 
Västeråshus 23 godkänt köpeavtal. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Lövhagen 14, belägen i stadsdelen Råby, ägs av Västerås 
kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till brf 
Västeråshus 23. 
Ingen säkerhetskontroll eller ekonomisk analys har genomförts. Det finns 
endast en köpare till tomträtten, tomträttsinnehavaren, och köparen är känd 
hos oss. 
Brf Västeråshus 23 önskar friköpa tomträtten. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
Fastighetsnämnden säljer fastigheten Lövhagen 14 till brf Västeråshus 23 
mot en köpeskilling om 5 500 000 kronor och på villkor enligt av brf 
Västeråshus 23 godkänt köpeavtal. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 145 Dnr FN 2021/00127-1.4.1 

Information - Delårsbokslut 1  

Beslut 
Informationen förklaras mottagen.  

Ärendebeskrivning 
Skriftlig information om delårsbokslut per 2021-04-30 har skickats ut till 
nämnden inför beslut den 2021-06-15.  
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§ 146 Dnr FN 2021/00129-1.4.1 

Beslut - Fastighetsnämndens bedömning av andra nämnders 
investeringsbudgetar 2022-2026 

Beslut 
Förslag till bedömning godkänns 

Reservation 
Elisabeth Unell och Eleonore Lundkvist, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
reserverar sig mot nämndens beslut att avslå sina egna yrkanden till förmån 
för bifall till desamma och inkommer med en skriftlig motivering:  
”Västerås stad står inför omfattande investeringar. Många är absolut 
nödvändiga som en följd av en växande stad och många äldre 
skolbyggnader. Samtidigt vet vi att investeringar kommer att belasta 
kommande budgetar under många år. Det leder till kommande begränsningar 
i stadens driftbudget. Det kommer också att påverka även kommande 
generationers västeråsare. Det är därför viktigt att vända på varje krona för 
att kunna hitta nya lösningar som minskar investeringsbehovet. 
Vi har i vårt budgetalternativ exempelvis föreslagit att staden inte ska bygga 
ett omklädningsrum på Bäckby (det finns redan ett idag i nära anslutning till 
planerna), inte bygga ytterligare ett bad Fredriksberg och minska 
klimatinvesteringar eftersom de som kan göras med rimlig återbetalningstid 
redan är genomförda. De omfattande investeringarna i Mälarporten måste 
också begränsas. I detta förslag kommer de att överstiga en miljard. 
Vi tycker också det är synd att man inte upplåta Vedbobacken med tomträtt 
så att stadens slipper omfattande investeringar.” 
 
Ari Lindberg (SD) reserverar sig mot nämndens beslut att avslå Elisabeth 
Unells med fleras yrkanden avseende punkt 1 och 2, till förmån för bifall till 
desamma.  
Särskilt yttrande 
Anders Ohlsson och Patrik Lockne, båda (M), lämnar in ett särskilt yttrande i 
enlighet med Elisabeth Unells med fleras skriftliga reservation.  

Ärendebeskrivning 
I samarbete med berörda förvaltningar har ett investeringsförslag tagits fram. 
Det är beställande nämnder som bestämmer sina volymer och behov. 
Teknik- och fastighetsförvaltningens (TFF) uppgift är att bedöma rimlighet i 
tidplaner, resursbehov och tillgängliga resurser vid projektgenomförandet 
samt bedöma dess kostnader. TFF ansvarar även för bedömningen om detta 
kan behandlas inom i första hand eget bestånd, därefter genom nybyggnation 
eller inhyrning. Genomförandet av investeringsförslaget anser TFF vara 
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möjligt men viss oro finns för att vissa projekt har pressade tidplaner. Den 
kompletta investeringsplanen fastställs i oktober 2021      
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
Förslag till bedömning godkänns. 

Yrkanden 
Elisabeth Unell och Eleonore Lundkvist, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 
yrkar enligt följande:   
1. Att ge förvaltningen i uppdrag att se över investeringarna för att se om 
investeringar kan göras till ett lägre pris. 
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med prioriteringar om det 
inte är möjligt att göra alla investeringar som en följd av eventuell 
överhettning på marknaden. 
3. Att investeringarna omprioriteras i enlighet med Moderaternas och 
Kristdemokraternas budget 2021. 
Ari Lindberg (SD) yrkar bifall till Elisabeth Unell med fleras yrkanden.  
 
Staffan Jansson (SD) yrkar avslag på Elisabeth Unells med fleras yrkanden 
och bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 
Ordföranden finner att det finns två tilläggsyrkanden och ett 
ändringsyrkande från Elisabeth Unell med flera, till vilka Staffan Jansson har 
yrkat avslag. Ordföranden föreslår en beslutsordning där yrkandena ställs 
mot varandra. Nämnden godkänner beslutsordningen, varvid den genomförs. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Staffan Janssons yrkande och 
avslår Elisabeth Unells med fleras yrkanden.  
Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende förvaltningens förslag och att nämnden beslutar i enlighet med 
detta.  

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 147 Dnr FN 2021/00132-2.6.1 

Beslut - Anskaffning - Ramavtal avseende Besiktningskonsult 
Städ 

Beslut 
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende 
besiktningskonsult städ. 

Ärendebeskrivning 
Sedan tidigare finns det en direktupphandling som tar slut 2021-07-31. Då 
det finns ett fortsatt behov av besiktningskonsulter, så behövs ett ramavtal. 
Uppdraget innebär att under avtalstiden kontrollera utförd städning. 
Förvaltningen avser att upphandla ett ramavtal som tecknas med två 
konsulter, med en avtalstid på 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende 
besiktningskonsult städ. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Upphandlingsenheten 
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§ 148 Dnr FN 2021/00133-2.6.1 

Beslut - Anskaffning - Värdering av fastigheter 

Beslut 
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende värdering 
av fastigheter. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande ramavtal gällande värdering av fastigheter löper ut 2021-06-30 
och det finns behov av ett nytt ramavtal. Uppdraget går ut på att täcka 
Västerås stads behov av fastighetsvärderingar vid försäljning och köp av fast 
egendom och därtill förekommande tjänster. 
Förvaltningen avser att upphandla ett nytt ramavtal som tecknas med tre (3) 
leverantörer, med en avtalstid på 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende värdering 
av fastigheter. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Upphandlingsenheten 
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§ 149 Dnr FN 2021/00118-2.6.1 

Beslut - Anskaffning - Ramavtal avseende konsulttjänster inom 
el och tele  

Beslut 
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende 
konsulttjänster inom el och tele. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal gällande konsulttjänster inom el och tele går ut 2021-09-30. 
Det finns fortsatt behov av tjänsten och därför behövs ett nytt ramavtal. 
Förvaltningen avser att upphandla ett nytt ramavtal som tecknas med två (2) 
konsulter, med en avtalstid på 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende 
konsulttjänster inom el och tele. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Upphandlingsenheten 
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§ 150 Dnr FN 2021/00085-2.6.1 

Beslut - Anskaffning - Ramavtal avseende säkerhetsentreprenör 

Beslut 
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende 
säkerhetsentreprenör. 

Ärendebeskrivning 
Avtalstiden för nuvarande avtal gällande säkerhetsentreprenör löper ut 2021-
09-30. Uppdraget innebär både leverans av material och olika servicearbeten 
samt drift på ex. larm, lås, CCTV, passage och säkerhetssystem, inklusive 
alla tillbehör och reservdelar. Avtalet omfattar också olika tjänster inom 
stadens arbete med fysisk säkerhet samt konsultation. 
Förvaltningen avser att upphandla ett nytt ramavtal med en (1) entreprenör, 
avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
Upphandling och tecknande av ramavtal ska genomföras avseende 
säkerhetsentreprenör. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Upphandlingsenheten 
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§ 151 Dnr FN 2021/00135-2.6.1 

Beslut - Anskaffning - Förstärkning av kantbalk på 70-talskajens 
påldäck 

Beslut 
1. Investeringen godkänns.  
2. Anskaffningsbeslutet gäller under förutsättning att Mälarhamnar AB 
godkänner hyresofferten.        

Ärendebeskrivning 
I direkt anslutning till 70-talskajen återfinns ett påldäck, som är en förstärkt 
yta för placering av gods som lyfts av anlöpande båtar. Godset hämtas sedan 
med truckar av varierande storlek, beroende på typ av gods samt var det skall 
placeras. Idag är nuvarande konstruktion på påldäckets kantbalk begränsande 
för hur och med vilka truckar gods kan hanteras. För att få en effektivare 
produktion och dra full nytta av den nya hamnlayouten är det avgörande att 
kantbalken förstärks. 70-talskajen med dess påldäck sköts och underhålls av 
Mälarhamnar AB enligt gällande hyresavtal. Staden har dock 
investeringsansvaret i anläggningen enligt samma hyresavtal. 
Önskad investering:  
Förstärkning av kantbalk på 70-tals kajen, Västerås Hamn.      

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Mälarhamnar AB              
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§ 152 Dnr FN 2016/00484-2.6.1 

Beslut - Förlängning av ramavtal avseende städtjänster 
(avtalsområde 1:3 och 1:7) 

Beslut 
1. Förlängning av ramavtal avseende städtjänster godkänns. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 
Avtalsperioden avseende Ramavtal Städtjänster område 1.3,1.7 2016/00484 
löper ut 2021-06-30 och behöver därför förlängas p g a avbruten 
städupphandling - Ramavtal avseende städtjänster för Skola och Förskola, 
Äldreomsorg samt Stadshus & Växhus FN 2020/00395. 
Förlängningen avser perioden 2021-07-01 tom 2021-12-31. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
1. Förlängning av ramavtal avseende städtjänster godkänns. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Upphandlingsenheten 
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§ 153 Dnr FN 2017/00183-2.6.1 

Beslut - Förlängning av ramavtal avseende städtjänster 
(avtalsområde 1:1, 1:2, 1:8, 2:4, 2:5) 

Beslut 
1. Förlängning av ramavtal avseende städtjänster. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 
Avtalsperioden avseende Ramavtal Städtjänster FN 2017/00183 löper ut 
2021-06-30 och behöver därför förlängas p g a avbruten städupphandling - 
Ramavtal avseende städtjänster för Skola och Förskola, Äldreomsorg samt 
Stadshus & Växhus FN 2020/00395. 
Förlängningen avser perioden 2021-07-01 tom 2021-12-31. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
1. Förlängning av ramavtal avseende städtjänster. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Upphandlingsenheten 
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§ 154 Dnr FN 2021/00069-1.7.1 

Beslut - Yttrande över revisionsrapport 2020:9 - Granskning av 
upphandlingsprocessen i förhållande till LOU 

Beslut 
Förslag till yttrande daterat 2021-05-06 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen och Västerås stads revisorer.  

Särskilt yttrande 
Eleonore Lundkvist, Elisabeth Unell, Anders Ohlsson och Patrik Lockne, 
samtliga (M), samt Eric Söderberg (KD) inkommer med ett särskilt yttrande 
enligt följande: 
”Revisionsrapporten pekar på brister i stadens upphandlingar och det är 
något vi moderater och kristdemokrater uppmärksammat i 
fastighetsnämnden under lång tid.  
 
Att inte ha koll på upphandlingar skadar inte bara stadens förtoende utan 
riskerar också att bli kostsamt för skattebetalarna.” 
Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av Västerås stads förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning av stadens upphandlingsprocess i förhållande till lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Syftet med granskningen var att bedöma om 
det finns en ändamålsenlig intern kontroll i staden när det gäller 
genomförande av upphandlingar enligt LOU och stadens styrdokument.  
Utifrån granskningens slutsatser rekommenderas kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder att säkerställa att all upphandling och inköp sker i enlighet 
med upphandlingslagstiftning samt stadens styrdokument. 
Fastighetsnämnden och tekniska nämnden rekommenderas även att tillse att 
nämndspecifika handlingsplaner rörande upphandling ligger i linje med 
stadens övergripande policy och riktlinjer.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i skrivelse daterad den 5 maj 2021 
yttrat sig över revisionsrapporten.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
Förslag till yttrande daterat 2021-05-06 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen och Västerås stads revisorer.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Västerås stads revisorer 
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§ 155 Dnr FN 1829855- 

Överläggning - Strategi tomträtter Mälarporten 

Beslut 
Överläggningen förklaras avslutad.  

Särskilt yttrande 
Eleonore Lundkvist, Elisabeth Unell, Anders Ohlsson och Patrik Lockne, 
samtliga (M), samt Eric Söderberg (KD) inkommer ett särskilt yttrande: 
”Vi anser att Mälarporten behöver både behöver företag och bostäder. Det är 
oroväckande att etablerade företag ska tvingas flytta och ersättas med 
flerbostadshus. Här borde det gå att hitta en lösning som medför att 
verksamheterna kan stanna kvar i området. Det är dessutom verksamheter 
som bidrar till att minska behovet av transporter eftersom det är möjligt för 
boende i innerstaden att handla produkter för renovering och hantverk utan 
att ta sig till mer perifera butiker i utkanten av staden.  
Västerås stad har aldrig tidigare sagt upp ett tomträttsavtal och vi motsätter 
oss att så ska ske för företagen på Ängsgärdet då man skött sig under alla år.  
Vi vänder oss emot alla eventuella planer på "expropriering".” 
 

Ärendebeskrivning 
Skriftligt underlag har skickats ut till fastighetsnämnden.  
Ärendet överläggs.  
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§ 156 Dnr FN 2018/00071-1.7.1 

Överläggning - Markanvisningsavtal för del av Froby 4:1 mfl. 

Beslut 
Överläggningen förklaras avslutad.  

Ärendebeskrivning 
Markanvisningsavtalet gäller ett markområde om ca 20 000 kvm inom en 
pågående detaljplan på Erikslund (dp 1927). Planområdet är beläget norr om 
Västerledsmotet. Detta område är utpekat som ett framtida 
verksamhetsområde. En oberoende värdering ska ligga till grund för 
köpeskillingen eller avgäldsunderlaget. 
Geidemark Fastigheter AB avser utveckla fastigheten för en slutkund inom 
energibranschen. Slutkunden finns etablerad inom regionen idag och 
behöver inom några år en ny fastighet anpassad för sin planerade expansion. 
Ekonomisk bedömning och säkerhetsbedömning av Geidemark Fastigheter 
AB har genomförts och resultatet har varit tillfredsställande. Ingen 
säkerhetskontroll har upprättats eftersom bolaget sedan tidigare är känt av 
Staden. 
 
Ärendet överläggs.  
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§ 157 Dnr FN 2021/00156-3.3.5 

Överläggning - Tilldelning - Markanvisning Sätra etapp 1, lott 2A, 
dp 1913 

Beslut 
Överläggningen förklaras avslutad.  

Jäv 
Elisabeth Unell och Eleonore Lundkvist, båda (M), och Jesper Brandberg (L) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Ärendebeskrivning 
Detaljplaneprocessen för norra delen av Sätraområdet är inne i slutskedet 
och förvaltningen förbereder för närvarande genomförandet av detaljplanen. 
För att möjliggöra en snabb byggstart i direkt anslutning till att 
infrastrukturen färdigställs har fastighetsnämnden beslutat att i tidigt skede 
gå ut på förfrågan om markanvisning till marknadens aktörer.  
Fastighetsnämnden beslutade 2020-10-13 att skicka ut förfrågan avseende 
den första etappen inom planområdet. Den första etappen avser i sin tur fyra 
olika områden, ”Lott 1- 4”, som har delvis olika förutsättningar för hur 
markanvisningen ska gå till. Denna andra markanvisning för Sätraområdet 
berör ”Lott 2A + Lott 2B”. 
Lott 2A omfattar ett område för flerbostadshus med en maximal byggrätt på 
4 500 kvadratmeter BTA ovan mark enligt detaljplanen. Lott 2B omfattar ett 
område för rad-, par- eller kedjehus med minsta tomtstorlek 180 
kvadratmeter. Utöver detta planeras i kvarteret också för åtta 
styckebyggartomter som kommer att fördelas via Västerås stads tomt- och 
småhuskö i ett senare skede.  
 
Ärendet överläggs.  
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§ 158 Dnr FN 2021/00157-3.3.5 

Överläggning - Tilldelning - Markanvisning Sätra etapp 1, lott 2B, 
dp 1913 

Beslut 
Överläggningen förklaras avslutad.  
 
Jäv 
Elisabeth Unell och Eleonore Lundkvist, båda (M), anmäler jäv och deltar 
inte i handläggningen av ärendet.  

Ärendebeskrivning 
Detaljplaneprocessen för norra delen av Sätraområdet är inne i slutskedet 
och förvaltningen förbereder för närvarande genomförandet av detaljplanen. 
För att möjliggöra en snabb byggstart i direkt anslutning till att 
infrastrukturen färdigställs har fastighetsnämnden beslutat att i tidigt skede 
gå ut på förfrågan om markanvisning till marknadens aktörer.  
Fastighetsnämnden beslutade 2020-10-13 att skicka ut förfrågan avseende 
den första etappen inom planområdet. Den första etappen avser i sin tur fyra 
olika områden, ”Lott 1- 4”, som har delvis olika förutsättningar för hur 
markanvisningen ska gå till. Denna andra markanvisning för Sätraområdet 
berör ”Lott 2A + Lott 2B”. 
Lott 2A omfattar ett område för flerbostadshus med en maximal byggrätt på 
4 500 kvadratmeter BTA ovan mark enligt detaljplanen. Lott 2B omfattar ett 
område för rad-, par- eller kedjehus med minsta tomtstorlek 180 
kvadratmeter. Utöver detta planeras i kvarteret också för åtta 
styckebyggartomter som kommer att fördelas via Västerås stads tomt- och 
småhuskö i ett senare skede.  
 
Ärendet överläggs.  
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