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§ 233 Dnr KS 2020/00440-3.3.1 

Beslut - Köp av fastigheterna Brottberga 6:13, Brottberga 6:19 
och del av fastigheten Brottberga 6:14, Sätra 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

Godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden förvärvar 
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten 
Brottberga 6:14 från Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt  
56 650 000 kronor.         

Reservation 
Elisabeth Unell (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Ärendebeskrivning 
Parallellt med den fördjupade översiktsplanen för Sätra (Föp 68) har 
fastighetsnämnden begärt hos byggnadsnämnden Sätras första detaljplan – 
Dp Nord. Inom Dp Nord är ca 45 % av projektområdet privatägt. Då Staden 
idag inte har rådighet över hela kommande planområde har en markaffär 
pågått med Gideonsberg Projekt 1 AB (Säljaren) som har ett optionsavtal 
med den privata fastighetsägaren. Förvaltningen har, tillsammans med 
juridisk sakkunnig, upprättat ett förslag på fastighetsöverlåtelse.   

Fastighetsnämnden beslutade den 10 mars 2020 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse avseende 
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten 
Brottberga 6:14.      

Yrkanden 
Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag till 
beslut. 

Elisabeth Unell (M) yrkar att ärendet återremitteras för att omförhandla 
köpesumman så att området bebyggs med minst 50 % småhus/radhus och 
styckebyggartomter. 

Staffan Jansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.  

Proposition 
Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag till beslut avseende 
återremiss, dels att ärendet ska återremitteras från Elisabeth Unell (M), dels 
att ärendet ska avgöras idag från Staffan Jansson (S). Ordföranden föreslår 
en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
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Ordföranden finner vidare att det endast finns ett förslag till beslut avseende 
stadsledningskontorets förslag, till vilket Jesper Brandberg (L) yrkat bifall, 
och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.  

Kopia till 
Fastighetsnämnden              

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Helena Felldin 
Epost: helena.felldin@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2020-05-20 
Diarienr 

KS 2020/00440- 3.3.1  
  

 

Kopia till 

Fastighetsnämnden              
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Köp av fastigheterna Brottberga 6:13, 
Brottberga 6:19 och del av fastigheten Brottberga 6:14, Sätra 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden förvärvar 
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten 
Brottberga 6:14 från Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt 56 
650 000 kronor. 
        

Ärendebeskrivning 
Parallellt med den fördjupade översiktsplanen för Sätra (Föp 68) har 
fastighetsnämnden begärt hos byggnadsnämnden Sätras första detaljplan – Dp 
Nord. Inom Dp Nord är ca 45 % av projektområdet privatägt. Då Staden idag 
inte har rådighet över hela kommande planområde har en markaffär pågått med 
Gideonsberg Projekt 1 AB (Säljaren) som har ett optionsavtal med den privata 
fastighetsägaren. Förvaltningen har, tillsammans med juridisk sakkunnig, 
upprättat ett förslag på fastighetsöverlåtelse.   
Fastighetsnämnden beslutade den 10 mars 2020 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse avseende 
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten 
Brottberga 6:14.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april 2020 
och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: Godkänna 
avtal om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden förvärvar fastigheterna 
Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten Brottberga 6:14 
från Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt 56 650 000 kronor. 

Den 7 maj 2020 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 
fastighetsnämnden med tillhörande motiveringar till återremissen.  

Fastighetsnämnden godkände den 19 maj 2020 förslag på komplettering och 
överlämnade det till kommunstyrelsen. 

Då fastighetsnämnden har kompletterat ärendet förs det nu fram till 
kommunstyrelsen för att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtal om 
fastighetsöverlåtelse genom vilket staden förvärvar fastigheterna Brottberga 
6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten Brottberga 6:14 från 
Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt 56 650 000 kronor. 
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Beslutsmotivering 
Avtalet om fastighetsöverlåtelse innebär att Västerås stad förvärvarar 
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten 
Brottberga 6:14 från Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt 56 
650 000 kronor.   

Då köpeskillingen överstiger 20 miljoner kronor ska ärendet lyftas till 
kommunfullmäktige för beslut. 

 













































































































































 

     Västerås 20200513 

 

 

Gideonsberg Projektutveckling 1 AB 

 

 

 

Gideonsberg Projekt 1 AB heter ursprungligen Mälarvillan Projektutveckling AB som namnändrats då 
moderbolaget Mälarvillan AB såldes med namnrättigheterna. Bolaget jobbar med exploatering av 
fastigheter i Västmanland och har idag ett antal projekt som färdigställts och har även varit med och 
utvecklat detaljplaner där det idag uppförs nyproduktion av småhus. 

I de senaste projekten har vi samarbetat med Mälarvillan AB som har varit totalentreprenör och vad 
gäller Sätra så har vi Eksjöhus Bostad AB med som samarbetspartner. 

 

 

Att kunna fullfölja anvisningen och genomföra småhusprojekt inom Sätra ser vi inga problem med i 
och med vårt samarbete med Eksjöhus Bostad AB, och vi känner oss bekväma med att kunna 
genomföra projekten i en takt som övriga marknaden har möjlighet till. 

 

 

VD 

Magnus Larsson 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Hans Näslund 
Epost: hans.naslund@vasteras.se 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen              
 

Fastighetsnämnden 

 

Besvarande av återremiss - Markköp - Sätra, Brottberga 6:13, 
6:14 och 6:19 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag på kompletteringar godkänns och överlämnas till 
Kommunstyrelsen.               

 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsnämnden beslutade den 10 mars 2020 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse avseende 
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten 
Brottberga 6:14. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 
Godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden förvärvar 
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten 
Brottberga 6:14 från Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt 
56 650 000 kronor. 
 
Den 7 maj 2020 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 
fastighetsnämnden med tillhörande motiveringar till återremissen.  

Beslutsmotivering 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har kommenterat motiveringarna till 
återremissen och bedömer följande gällande punkt 1-5:  

Förhandlingar om köpeskilling, exploateringsgrad, typ av byggnader och 
utformning av allmänplats mark samt gator, har pågått under ca 18 månader 
mellan alla tre parter. Köpeskillingen är i första hand framförhandlad som ett 
lägsta belopp som säljaren kan acceptera men som även har stöd i framtagen 
värdering. 
 
Köpeskillingen i markköpet kan vid varje given tidpunkt motiveras av en 
oberoende värdering som förutsätter en viss exploateringsgrad i Sätra. Sätra 
är ett stadsbyggandsprojekt som innebär stora investeringar såsom 
utbyggnad av infrastruktur, samhällsservice, kommersiella inslag och andra 
kvalitéter vilket kräver en relativt hög exploateringsgrad för att få en 
balanserad exploateringsekonomi. Om området skulle bestå av fler radhus 
och småhus skulle exploateringstalet minska.  
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Värderingarna och den förhandlade köpeskillingen baseras på en antagen 
exploateringsgrad motsvarande ca 100 000 kvm BTA, varav ca en tredjedel 
är småhus, samt en för liknande områden normal exploateringskostnad. 
Exploateringsnettot har sedan justerats med hänsyn till risk avseende 
exploateringsgrad, exploateringskostnader och utbyggnadstid. Hänsyn till 
dessa faktorer har alltså tagits vid prisförhandlingen.  
 
För det fall exploateringsgraden över tid ändå blir lägre genom att 
flerbostadshus ersätts med småhus minskar stadens intäkter. Dock är 
byggrättsvärdet uttryckt i kr/kvm BTA högre för småhus jämfört med 
flerbostadshus så värdeförändringen blir inte så dramatisk förutsatt att det 
inte blir en radikal minskning av antalet bostäder. En minskning av 
exploateringsgraden med 20 % bedöms ge en värdepåverkan på ca 5-10 % 
och en minskning med 40 % en värdepåverkan på ca 25-30 %. Detta 
förutsatt att flerbostadshus ersätts med småhus samt att 
exploateringskostnaden är konstant.  
 
Den rådande Coronakrisen fanns inte med vid tidpunkten för 
undertecknandet av avtalet vilket gör att den omständigheten inte torde 
räknas med. Utöver det faktumet är det för tidigt att bedöma Coronas 
påverkan på ekonomin. En sådan utvärdering kan göras längre fram och 
borde då rimligen avse effekten för alla byggaktörer i Västerås och inte 
enbart Coronakrisens inverkan för Gideonsberg Projekt 1 AB i Sätra. 
Oavsett effekten av rådande situation ska Gideonsberg Projekt 1 AB 
direktavvisas på marknadsmässiga villkor, vilket innebär samma ekonomiska 
förutsättningar, tidplan m.m. som andra byggaktörer.  
 
Beträffande punkten om en mer genomlysande information om motparten 
har säljaren inkommit med kompletterande information om företaget och 
dess organisation, se bilaga 1.  
 
En extern juridisk sakkunnig har inkommit med ett utlåtande gällande 
punkterna 4 och 5 i motiveringarna till återremissen, se bilaga 2.  

 

 

 

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Hans Näslund 

Direktör 
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Västerås Stad 
Teknik och Fastighetsförvaltningen 
 
 
 
Stockholm den 14 maj 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ang. utlåtande över frågor i återremiss rörande köp av mark tillhörande 
fastigheterna Västerås Brottberga 6:19 mfl 
 
KF har återremitterad rubricerat ärende med begäran om förtydliganden. Nedan följer 
svar på de kontraktuella frågorna, punkterna 4 och 5 i återremissen. 
 
 
Punkt 4 Överlåtelse 
 
Nya Brottberga 6:19 är definierad i punkten 2.1 i Avtalet om Fastighetsöverlåtelse. I 
Nya Brottberga 6:19 ingår Fastigheterna, som är definierade som 
registerfastigheterna Västerås Brottberga 6:13 och 6:19 samt del av 6:14. Den för 
överlåtelsen aktuella marken i dessa fastigheter är markerad på karta, och marken 
för överlåtelsen är därmed bestämd. Säljaren har möjlighet att fastighetsreglera 
denna mark till en, två eller tre registerfastigheter. För enkelhetens skull använts 
beteckningen Nya Brottberga 6:19 för all mark som avses med köpet. Villkoret för 
köpet är att all mark som köpet avser ligger i en, två eller tre registerfastigheter. 
 
Det finns ingen juridisk oklarhet över vilken mark som avses med överlåtelsen. 
 
 
Punkt 5 Köpeskilling 
 
Köpeskillingen avser den mark som överlåts enligt definitionen ovan.  
 
I ett första utkast till avtal användes definitionen Områdena avseende den mark som 
överlåts, men definitionen ändrades efter hand som avtalet förhandlades till Nya 
Brottberga 6:19. På grund av redaktionellt misstag ändrades inte ordet Områdena i 
punkterna 5.1 och 12. Det framgår dock klart och tydligt av avtalet i övrigt och i 
bilagorna att Köpeskillingen avser den mark som ingår i definitionen Nya Brottberga 
6:19.  
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Det råder ingen som helst juridisk tvekan om att Köpeskillingen avser marken som 
ingår i Nya Brottberga 6:19. 
 
 
Dag som ovan 
 
 
Magnus Andersson 
Advokat 
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§ 137 Dnr KS 2020/00440-3.3.1 

Beslut - Köp av fastigheterna Brottberga 6:13, Brottberga 6:19 
och del av fastigheten Brottberga 6:14, Sätra 

Beslut 
Ärendet återremitteras för komplettering.  

Reservation 
Anders Teljebäck (S), Anna Grön (S), Carin Lidman (S), Staffan Jansson 
(S), Solveig Nilsson (S), Jonas Berglind (S), Jenny Setterholm (S), Maria 
Kesselring (S), Magnus Johansson (S), Jonas Cronert (S), Lars Kallsäby (C), 
Vicky Skure Eriksson (C), Anna Lundberg (L), Jenny Boström (L), Jesper 
Brandberg (L), Jacob Axelson (L), Anna Thunell (MP), Lars-Erik Nordin 
(V), Anna Maria Romlid (V) och Hawar Asaiesh (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jesper Brandbergs (L) och Staffan Janssons (S) 
förslag.  

Ärendebeskrivning 
Parallellt med den fördjupade översiktsplanen för Sätra (Föp 68) har 
fastighetsnämnden begärt hos byggnadsnämnden Sätras första detaljplan – 
Dp Nord. Inom Dp Nord är ca 45 % av projektområdet privatägt. Då Staden 
idag inte har rådighet över hela kommande planområde har en markaffär 
pågått med Gideonsberg Projekt 1 AB (Säljaren) som har ett optionsavtal 
med den privata fastighetsägaren. Förvaltningen har, tillsammans med 
juridisk sakkunnig, upprättat ett förslag på fastighetsöverlåtelse.   

Fastighetsnämnden beslutade den 10 mars 2020 att föreslå kommunfull-
mäktige att godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse avseende fastigheterna 
Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten Brottberga 6:14.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden förvärvar 
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten 
Brottberga 6:14 från Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt  
56 650 000 kronor.  

Yrkanden 
Amanda Agestav (KD) och Elisabeth Unell (M) yrkar att ärendet ska 
återremitteras utifrån följande: 

1 Komplettera beslutet med en känslighetsanalys.  

Priset är beroende på exploateringsgraden. Vi vill se en ökad andel villor och 
radhus. Därför behövs en känslighetsanalys bifogas underlaget så kommun-
fullmäktige kan ta ställning till priset i förhållande till exploateringsgraden. 
Området kommer också att bebyggas under en relativt lång period vilket gör 
att det kommer att ta lång tid innan exploateringsekonomin är i balans. Detta 
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måste framgå i underlaget. Effekterna av Coronakrisen påverkar ekonomin 
och en känslighetsanalys ska redovisa olika scenarier. 

2 Handlingen kompletteras med värderingen av fastigheten.  

Jämförelse mellan andra markköp som gjorts i Västerås och jämförelse med 
råmarkspriser behöver framgå i underlaget till kommunfullmäktige. Det är 
ett oerhört högt pris för marken som kan bli normgivande. Vi har idag ett 
fritt fall i ekonomin som en följd av Coronakrisen och investeringar som 
staden gör måste kunna finansieras i ett relativt kort perspektiv. 

3 Kommunfullmäktige behöver få en mer genomlysande information om 
motparten. 

Detta är en affär i flera steg och där för behövs ett mer omfattande underlag 
om säljaren. Det innebär också att säljaren ska bygga vilket kräver en 
bedömning om möjligheten för säljaren att bygga särskilt i tider när 
ekonomin faller. I normalfallet vid marktilldelning har vi krav på att 
byggnation ska påbörjas inom en viss tid. 

4 Följande behöver också förtydligas i kontraktet: 

4 Överlåtelse 

4.1 Säljaren överlåter och försäljer härmed den Nya Brottberga 6:19 till 
Köparen på de villkor som anges i detta köpekontrakt (”Avtalet”) 

Det finns ingen registrerad fastighet ”den Nya Brottberga 6:19”. Det behöver 
tydliggöras- 

5 KÖPESKILLING 

5.1 

Områdena överlåts för en sammanlagd köpeskilling om femtiosexmiljoner-
sexhundrafemtiotusen (56 650 000) kronor (”Köpeskillingen”). 

Köpeskillingen ska vara kopplad till objektet som överlåts och inte till några 
odefinierade områden. Det finns på fler ställen i kontraktet odefinierat 
områden som måste definieras. 

Emil Thessén (SD) yrkar bifall till Amanda Agestavs (KD) och Elisabeth 
Unells (M) återremissförslag. 

Jesper Brandberg (L) och Staffan Jansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras 
idag och bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Proposition 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels återremiss från 
Amanda Agestav (KD) och Elisabeth Unell (M), med instämmande av Emil 
Thessén (SD), dels att ärendet ska avgöras idag och bifall till kommunstyrel-
sens förslag från Jesper Brandberg (L) och Staffan Jansson (S). Votering 
begärs. Ordföranden föreslår en propositionsordning där Ja står för att ären-
det ska avgöras idag och Nej står för att ärendet ska återremitteras. 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
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genomförs. Ordföranden finner att voteringen utfallit med 20 röster för Ja 
och 13 röster för Nej och att kommunfullmäktige därmed beslutar att åter-
remittera ärendet utifrån regeln om minoritetsåterremiss. Voteringslista 
bifogas protokollet.  

      

Kopia till 
Fastighetsnämnden 
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§ 162 Dnr KS 2020/00440-3.3.1 

Beslut - Köp av fastigheterna Brottberga 6:13, Brottberga 6:19 
och del av fastigheten Brottberga 6:14, Sätra 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden förvärvar 
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten 
Brottberga 6:14 från Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt 
56 650 000 kronor.  

Anna Maria Romlid (V) anmäler att hon inte deltar i beslutet.  

Reservation 
Elisabeth Unell (M), Amanda Agestav (KD), Anna Hård af Segerstad (M) 
och Marcus Jacobson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 
skriftliga reservation: 

"Vi kan konstatera att handlingarna till kommunstyrelsen inte har 
kompletterats i enlighet med fastighetsnämndens beslut med uppgifter om 
motparten. Det är en självklarhet att handlingar måste kompletteras i enlighet 
med nämndens beslut. 
Förhandling har pågått under lång tid och i samband med FÖP-processen har 
den verkliga markägaren uttryckt önskan om att området ska innehålla fler 
villor än flerfamiljshus. I fastighetsvärderingen konstateras att den planerade 
fördelningen av byggrätter som man utgår från innebär dubbelt så många 
flerfamiljshus som småhus. Vi anser att det blir riskfyllt att utsätta Sätra för 
en alltför hård exploatering av flerfamiljshus då det är ett externt läge i 
staden. Dessutom är efterfrågan på styckebyggartomter och egnahem hög. 
Därför anser vi att större ansträngningar borde gjorts från stadens sida att 
tillmötesgå detta. En känslighetsanalys för vad en sådan förändring innebär 
för fastighetsaffären borde ha gjorts eftersom FÖP och detaljplaner inte är 
klara."  

Ärendebeskrivning 
Parallellt med den fördjupade översiktsplanen för Sätra (Föp 68) har 
fastighetsnämnden begärt hos byggnadsnämnden Sätras första detaljplan - 
Dp Nord. Inom Dp Nord är ca 45 % av projektområdet privatägt. Då Staden 
idag inte har rådighet över hela kommande planområde har en markaffär 
pågått med Gideonsberg Projekt 1 AB (Säljaren) som har ett optionsavtal 
med den privata fastighetsägaren. Förvaltningen har, tillsammans med 
juridisk sakkunnig, upprättat ett förslag på fastighetsöverlåtelse.   

Fastighetsnämnden beslutade den 10 mars 2020 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse avseende 
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten 
Brottberga 6:14.  
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Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden förvärvar 
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten 
Brottberga 6:14 från Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt 
56 650 000 kronor.  

Yrkanden 
Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.  

Elisabeth Unell (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för att 
beredas det i enlighet med den eniga fastighetsnämndens beslut om 
kompletteringar med uppgifter om motparten samt med Moderaternas och 
Kristdemokraternas förslag till komplettering med en känslighetsanalys. 

I andra hand yrkar Elisbeth Unell (M) att en känslighetsanalys ska 
genomföras av fastighetsvärderingen för exempelvis omfördelning mellan 
flerbostadshus och småhus 

Emil Thessén (SD) instämmer i Elisabeth Unells (M) yrkande.  

Anna Maria Romlid (V) yrkar att ärendet ska återremitteras.  

Staffan Jansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.  

Jesper Brandberg (L) yrkar avslag på Elisabeth Unells (M) med fleras 
yrkande.  

Proposition 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: dels Elisabeth Unells 
(M) med fleras förstahandsyrkande om återremiss, dels Elisabeth Unells (M) 
med fleras andrahandsyrkande om komplettering och dels Jesper Brandbergs 
(L) yrkande om bifall till stadsledningskontorets förslag.  

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först 
får ta ställning till om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Om 
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag får kommunstyrelsen 
därefter ta ställning till Elisabeth Unells (M) tilläggsyrkande och därefter till 
stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat att avgöra ärendet idag. Därefter finner 
ordföranden att kommunstyrelsen avslagit Elisabeth Unells (M) andra hands-
yrkande och slutligen finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit 
stadsledningskontorets förslag.  
Kopia till      Fastighetsnämnden    
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Information om motpart - Köp av fastigheterna Brottberga 6:13, 
6:19 och del av Brottberga 6:14, Sätra  

Fastigheterna Brottberga 6:13, 6:19 och del av Brottberga 6:14 är privatägda av en 

markägare som haft marken i sin ägo i många generationer. Markägaren har ett 

optionsavtal med Gideonsberg Projekt 1 AB som är ett projektutvecklingsföretag som 

härstämmar från Mälarvillan Projektutveckling AB. Förvaltningen har därför förhandlat 

och upprättat en markaffär med Gideonsberg Projekt 1 AB.  

 

En ekonomisk kontroll har genomförts för bolaget utan anmärkning.  

 

 

  

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Ulf Edvardsson  
Epost: ulf.edvardsson@vasteras.se 
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Fastighetsnämnden  

 

Tjänsteutlåtande - Köp av fastigheterna Brottberga 6:13, 
Brottberga 6:19 och del av fastigheten Brottberga 6:14, Sätra 

Förslag till beslut 

Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avtal 

om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden köper fastigheterna Brottberga 

6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten Brottberga 6:14 från 

Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt 56 650 000 kronor.         

 

Ärendebeskrivning 

Den fördjupade översiktsplanen för Sätra (Föp 68) har varit på utställning 

t.o.m. 31 januari år 2020. Föp 68 beräknas bli antagen under tidig vår 2020. 

Parallellt med detta har fastighetsnämnden begärt hos byggnadsnämnden 

Sätras första detaljplan – Dp Nord. Inom Dp Nord är ca 45 % av 

projektområdet privatägt.  Då Staden idag inte har rådighet över hela 

kommande planområde har en markaffär pågått med Gideonsberg Projekt 1 

AB (Säljaren) som har ett optionsavtal med den privata fastighetsägaren. 

Förvaltningen har, tillsammans med juridisk sakkunnig, upprättat ett förslag 

på fastighetsöverlåtelse.  

      

Beslutsmotivering 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har upprättat förslag på avtal 

fastighetsöverlåtelse genom fastighetsreglering för fastigheterna Brottberga 

6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten Brottberga 6:14 från 

Gideonsberg Projekt 1 AB (Säljaren). Säljaren kommer vara civilrättslig 

ägare till fastigheterna Brottberga 6:13 och 6:19 samt den del av fastigheten 

Brottberga 6:14 (Fastigheterna). På tillträdesdagen ska Säljaren garantera att 

Säljaren är civilrättslig samt lagfaren ägare till Fastigheterna. 

 

Fastighetsaffären bygger på att Staden förvärvar i två steg. En första 

betalning på 48 miljoner kronor och när Sätras första detaljplan vunnit laga  

kraft betalas återstående 8 650 000 kronor. Köpeskillingen kan vid varje 

given tidpunkt för betalning motiveras av en oberoende värdering. 
 

Köpeskillingen betalas på Tillträdesdagen enligt följande: 

a) kontant med ett belopp om 48 000 000 kronor samt 

b) genom revers om 8 650 000 kronor som förfaller till betalning tio 

vardagar efter lagakraftvunnet beslut om antagande av ny detaljplan samt på 
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närmare villkor som framgår av bilagd revers, Bilaga 5.2, ”Reversen”. 

Betalningsskyldigheten för tilläggsköpeskillingen upphör i det fall 

detaljplanen inte blir antagen. 

 

Fastighetsaffären inkluderar även ett villkor om att Säljaren får en option på 

10 000 kvm ljus BTA, d.v.s att Gideonsberg projekt 1 AB får med förtur 

anvisas områden omfattande 10 000 kvm ljus BTA inom området för Sätras 

fördjupade översiktsplan.  

 

Med förtur avses att Säljaren som första part ska kunna välja ett eller flera 

anvisningsområden - som väljs efter senare överenskommelse med Säljaren - 

inom Fördjupad Översiktsplan – FÖP 68 för Sätra för byggande av 

enfamiljshus och flerfamiljshus.  Markanvisningen ska ske till av Köparen 

värderat marknadsmässigt pris och i övrigt på marknadsmässiga villkor och 

förutsättningar.    
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Hans Näslund 

Direktör    Ulf Edvardsson 

    Projektledare 

 

                                                                                       Sofia Kaddani 

                                                                                       Projektledare 
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§ 55 Dnr FN 2019/00488-3.3.1 

Beslut - Köp av fastigheterna Brottberga 6:13, Brottberga 6:19 
och del av fastigheten Brottberga 6:14, Sätra 

Paragrafen ajourneras kl. 13:37-13:42 

Beslut 

1. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

avtal om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden köper fastigheterna 

Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten Brottberga 6:14 

från Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt 56 650 000 

kronor. 

2. Underlaget till beslut ska kompletteras med mer information om 

motparten.         

Reservation 

Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 

reserverar sig dels mot beslutet att ärendet ska avgöras idag till förmån för 

eget återremissyrkande, dels mot beslutet att avslå eget tilläggsyrkande 

avseende punkt 2 till förmån för bifall till detsamma och inkommer med en 

skriftlig motivering: 

”Förhandling har pågått under lång tid och i samband med FÖP-processen 

har den verkliga markägaren uttryckt önskan om att området ska innehålla 

fler villor än flerfamiljshus.  

I fastighetsvärderingen konstateras att den planerade fördelningen av 

byggrätter som man utgår från innebär dubbelt så många flerfamiljshus som 

småhus.  

Vi anser att det blir riskfyllt att utsätta Sätra för en alltför hård exploatering 

av flerfamiljshus då det är ett externt läge i staden. Dessutom är efterfrågan 

på styckebyggartomter och egnahem hög. Därför anser vi att större 

ansträngningar borde gjorts från stadens sida att tillmötesgå detta. En 

känslighetsanalys för vad en sådan förändring innebär för fastighetsaffären 

borde ha gjorts eftersom FÖP och detaljplaner inte är klara.”   

Särskilt yttrande 

Anders Ohlsson och Patrik Lockne, båda (M), lämnar ett särskilt yttrande i 

enlighet med Eleonore Lundkvists med fleras skriftliga reservation.  

Ärendebeskrivning 

Den fördjupade översiktsplanen för Sätra (Föp 68) har varit på utställning 

t.o.m. 31 januari år 2020. Föp 68 beräknas bli antagen under tidig vår 2020. 

Parallellt med detta har fastighetsnämnden begärt hos byggnadsnämnden 

Sätras första detaljplan – Dp Nord. Inom Dp Nord är ca 45 % av 

projektområdet privatägt.  Då Staden idag inte har rådighet över hela 

kommande planområde har en markaffär pågått med Gideonsberg Projekt 1 
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AB (Säljaren) som har ett optionsavtal med den privata fastighetsägaren. 

Förvaltningen har, tillsammans med juridisk sakkunnig, upprättat ett förslag 

på fastighetsöverlåtelse.  

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut:  

Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avtal 

om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden köper fastigheterna Brottberga 

6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten Brottberga 6:14 från 

Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt 56 650 000 kronor.              

Yrkanden 

Staffan Jansson (S), Elisabeth Sannesjö (C) och Håkan Wretljung (MP) 

yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Eleonore Lundkvist och Elisabeth Unell, båda (M), och Eric Söderberg (KD) 

yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand på följande 

tillägg: 

1. Att underlaget till beslut kompletteras med mer information om 

motparten. 

2. Att en känslighetsanalys görs av fastighetsvärderingen för exempelvis 

omfördelning mellan flerbostadshus och småhus. 

Staffan Jansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till 

Eleonore Lundkvist med fleras tilläggsyrkande avseende punkt 1 och avslag 

avseende punkt 2. 

Proposition 

Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag till beslut avseende 

återremiss, dels att ärendet ska återremitteras från Eleonore Lundkvist med 

flera, dels att ärendet ska avgöras idag från Staffan Jansson (S). Ordföranden 

föreslår en beslutsordning där yrkandena ställs mot varandra. Nämnden 

godkänner föreslagen beslutsordning, varvid den genomförs. Ordföranden 

finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Ordföranden finner vidare att det endast finns ett förslag till beslut avseende 

förvaltningens förslag, till vilket Staffan Jansson, Elisabeth Sannesjö och 

Håkan Wretljung har yrkat bifall, och att nämnden beslutar i enlighet med 

detta.  

Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut 

avseende Eleonore Lundkvist med fleras tilläggsyrkande avseende punkt 1 

och att nämnden beslutar i enlighet med detta.  

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut, dels Eleonore 

Lundkvist med fleras tilläggsyrkande avseende punkt 2, dels Staffan 

Janssons yrkande om avslag på detsamma. Ordföranden föreslår en 

beslutsordning där yrkandena ställs mot varandra. Nämnden godkänner 
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föreslagen beslutsordning, varvid den genomförs. Ordföranden finner att 

nämnden beslutar enligt Staffan Janssons yrkande.    

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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