
Fastighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 
2021-05-18 

Sammanträdesprotokoll §§ 159-165

Sammanträdesdatum 18 maj 2021 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:35-17:00 

Tjänstgörande ledamöter Jesper Brandberg (L), Ordförande §§ 159-162, §§ 164-165 
Staffan Jansson (S), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordförande § 163 
Elisabet Sannesjö (C) 
Sven Jonsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Anders Ohlsson (M) tjänstgör istället för Eleonore Lundkvist (M) 
Thomas Olsson (L) tjänstgör istället för Jesper Brandberg (L) § 163 

Vid protokollet Madeleine Ramberg 

Justeras Staffan Jansson (S) § 163 

Jesper Brandberg (L) §§ 159-162, §§ 164-165 Anders Ohlsson (M) 

VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Protokoll från 
Sammanträdesdatum 
Justeringsdatum 
Anslagsdatum 
Datum för nedtagande 
Förvaringsplats 

Fastighetsnämnden 
2021-05-19 
2021-06-01 
2021-06-03 
2021-0 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadshuset 

Underskrift 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2 (10) 

Fastighetsnämnden 2021-05-18 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

 Frånvarande ledamöter 
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VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
3 (10) 

Fastighetsnämnden 2021-05-18 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
§ 159 Dnr FN 1809729- 

Val av justerare .................................................................................. 4 
§ 160 Dnr FN 1809730- 

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga ärenden 5 
§ 161 Dnr FN 2018/00071-1.7.1 

Beslut - Markanvisningsavtal för del av Froby 4:1 mfl. ........................ 6 
§ 162 Dnr FN 2021/00157-3.3.5 

Beslut - Tilldelning - Markanvisning Sätra etapp 1, lott 2B, dp 1913 ... 7 
§ 163 Dnr FN 2021/00156-3.3.5 

Beslut - Tilldelning - Markanvisning Sätra etapp 1, lott 2A, dp 1913 ... 8 
§ 164 Dnr FN 1830273- 

Övrig fråga - Sundängen .................................................................... 9 
§ 165 Dnr FN 1830272- 

Övrig fråga - Avtackning ................................................................... 10 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
4 (10) 

Fastighetsnämnden 2021-05-18 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 159 Dnr FN 1809729- 

Val av justerare 

Beslut 
Anders Ohlsson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
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§ 160 Dnr FN 1809730- 

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden 

Beslut 
1. Föredragningslistan fastställs.  
2. Inga ärenden är offentliga vid dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
En viss omdisponering av ärenden sker.  
 
Övriga frågor anmäls enligt §§ 64-65. 
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§ 161 Dnr FN 2018/00071-1.7.1 

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

Beslut 
Förslag till markanvisningsavtal avseende del av Froby 4:1 m fl godkänns. 

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. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
Förslag till markanvisningsavtal avseende del av Froby 4:1 m fl godkänns. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 162 Dnr FN 2021/00157-3.3.5 

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

Beslut 
1. Byggtitanerna AB tilldelas markanvisningen för Sätra etapp 1, lott 2B.  

2. Direktören inom teknik- och fastighetsförvaltningen befullmäktigas att 
teckna markanvisningsavtal med Byggtitanterna AB avseende byggnation på 
Sätra etapp 1, lott 2B. 

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.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
1. Byggtitanerna AB tilldelas markanvisningen för Sätra etapp 1, lott 2B.  

2. Direktören inom teknik- och fastighetsförvaltningen befullmäktigas att 
teckna markanvisningsavtal med Byggtitanterna AB avseende byggnation på 
Sätra etapp 1, lott 2B. 

Yrkanden 
Staffan Jansson (S) och Anders Ohlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.  
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§ 163 Dnr FN 2021/00156-3.3.5 

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

Beslut 
1. Klara Bo Sverige AB tilldelas markanvisningen för Sätra etapp 1, lott 2A.  

2. Direktören inom teknik- och fastighetsförvaltningen befullmäktigas att 
teckna markanvisningsavtal med Klara Bo Sverige AB avseende byggnation 
på Sätra etapp 1, lott 2A. 

Jäv 
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.  
Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:  
1. Klara Bo Sverige AB tilldelas markanvisningen för Sätra etapp 1, lott 2A. 

2. Direktören inom teknik- och fastighetsförvaltningen befullmäktigas att 
teckna markanvisningsavtal med Klara Bo Sverige AB avseende byggnation 
på Sätra etapp 1, lott 2A. 

Yrkanden 
Anders Ohlsson (M) och Thomas Olsson (L) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.  
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§ 164 Dnr FN 1830273- 

Övrig fråga - Sundängen 

Ärendebeskrivning 
Sven Jonsson (SD) anmäler övrig fråga gällande Sundängens camping och 
undrar över ansvarsförhållandena kring driften av badet.  
Förvaltningen informerar i ärendet.  
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§ 165 Dnr FN 1830272- 

Övrig fråga - Avtackning 

Ärendebeskrivning 
Frederick Cederborg, enhetschef för fastighetsenheten och biträdande 
direktör, har sagt upp sig från sin tjänst på teknik- och 
fastighetsförvaltningen och deltar nu på sitt sista sammanträde med 
fastighetsnämnden.  
Nämnden tackar Frederick för ett gott samarbete och önskar lycka till i den 
nya rollen som affärsutvecklare på Archus Development. 
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