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´§ 236  Dnr FN 2019/00436-3.3.2 

Överlåtelse av fastigheterna Fäbodvallen 21-26, Malmen, 
Gäddeholm 

Beslut 
1. Förslag till köpeavtal mellan Carpenter i Mälardalen AB och Staden 
avseende fastigheterna Fäbodvallen 21-26 godkänns.  

2. Fastighetsnämnden delegerar till direktören att teckna köpeavtal för 
fastigheterna Fäbodvallen 27-32. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.            

Jäv 
Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), anmäler jäv och deltar 
inte i ärendets handläggning. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplan dp1747 för bostadsetapp 2 på Gäddeholm, Malmen, antogs 2015-
03-26. Inom planområdet planeras bostäder i form av styckebyggda småhus, 
gruppbyggda småhus, parhus, kedjehus, radhus och stadsvillor. Staden 
anvisar byggrätter inom detaljplanen.    

Fastighetsnämnden beslutade 2019-06-18 att markanvisa del av kv. 
Fäbodvallen, fastigheterna Fäbodvallen 21-32 till Carpenter för byggande av 
parhus. Förvaltningen har upprättat ett förslag till köpeavtal avseende 
fastigheterna Fäbodvallen 21-26 med Carpenter i Mälardalen AB. Avtalet 
bygger vidare på markanvisningsavtalet som tecknades 2019-09-12.    

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut: 

1. Förslag till köpeavtal mellan Carpenter i Mälardalen AB och Staden 
avseende fastigheterna Fäbodvallen 21-26 godkänns.  

2. Fastighetsnämnden delegerar till direktören att teckna köpeavtal för 
fastigheterna Fäbodvallen 27-32. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.          

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 240 Dnr FN 2014/00453-252 

Fastighetsaffär, Mälarporten 

Beslut 
1. Fastighetsnämnden delegerar till direktören för teknik- och 
fastighetsförvaltningen att teckna avtal om fastighetsförvärv av Gasugnen 1.   

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.       

Ärendebeskrivning 
Utvecklingen av projekt Mälarporten med Västerås nya resecentrum pågår 
med full kraft. I den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet framgår 
att området innehåller flera stora och långtgående utmaningar som bla 
innebär verksamhetsflytt och fastighetsrelaterade frågor. I Mälarportens 
projektområde finns 17 fastighetsägare, varav några avser flytta sin 
verksamhet.  

Enligt fördjupad översiktsplan för stationsområdet, FÖP 64 planeras väg 
över fastigheten Gasugnen 1 varför staden har intresse av förvärv. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut:   

1. Fastighetsnämnden delegerar till direktören för teknik- och 
fastighetsförvaltningen att teckna avtal om fastighetsförvärv av Gasugnen 1.   

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.        

Yrkanden 
Staffan Jansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 241 Dnr FN 2019/00383-1.7.1 

Samrådsremiss - Detaljplan för Gunnar 19, Herrgärdet, Västerås, 
Dp 1875 

Beslut 
1. Planförslaget tillstyrks med de mindre ändringar som kan föranledas av 
samrådet. 

2. Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

3. Fastighetsnämnden uppmärksammar byggnadsnämnden på att 
detaljplanen inte antas innan exploateringsavtal har tecknats.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.        

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt samrådshandlingar till 
detaljplan för Gunnar 19, Herrgärdet, Västerås, Dp 1875. Region 
Västmanland äger fastigheten Gunnar 19. Planens syfte är att möjliggöra en 
tillbyggnad på fyra våningar längs Knutsgatan och en påbyggnad med en 
våning för östra delen av befintlig vårdcentral på Herrgärdet. Detta för att 
säkerställa framtida lokalbehov för vårdverksamheten. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen för fastighetsnämnden har i skrivelse 
daterad den 8 oktober 2019 yttrat sig i ärendet. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 
till beslut: 

1. Planförslaget tillstyrks med de mindre ändringar som kan föranledas av 
samrådet. 

2. Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

3. Fastighetsnämnden uppmärksammar byggnadsnämnden på att 
detaljplanen inte antas innan exploateringsavtal har tecknats.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.             

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 
Byggnadsnämnden              
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