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§ 274 Dnr KS 2021/01239-3.3.5 

Beslut - Exploateringsavtal för detaljplan Syd, Mitt och Norr i 
Kopparlunden 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

Följande exploateringsavtal godkänns: 

1. Exploateringsavtal med Kungsleden Golvet AB (Kungsleden) för 
fastigheten Verkstaden 7 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd. 

2. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstaden 8 AB (Nyfosa) för fastigheten 
Verkstaden 8 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd. 

3. Exploateringsavtal med Klövern Cylindern HB (Klövern) för fastigheten 
Verkstaden 11 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt detaljplan 
1882, Kopparlunden Norr. 

4. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstadshuset 6 AB (Nyfosa) för 
fastigheten Verkstaden 6 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt 
detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt. 

5. Exploateringsavtal med Kopparlundens Fastighetsutveckling HB 
(Castellum) för fastigheten Verkstaden 14 inom detaljplan 1879, 
Kopparlunden Mitt. 

6. Exploateringsavtal med Hälsa på Castellum AB (Castellum) för 
fastigheten Verkstaden 15 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt. 

7. Exploateringsavtal med Castellum Fastigheter Kopparlunden AB 
(Castellum) för fastigheten Verkstaden 21 inom detaljplan 1879, 
Kopparlunden Mitt 

8. Exploateringsavtal med Peab Bostad AB (Peab) för fastigheten 
Verkstaden 19 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt 

9. Exploateringsavtal med Imperia Verkstaden 22 AB (Imperia) för 
fastigheten Verkstaden 22 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt 

10. Exploateringsavtal med Verkhuset AB (Sveareal) för fastigheten 
Verkstaden 20 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

11. Exploateringsavtal med Verkstaden 17 i Västerås AB (Peab) för 
fastigheten Verkstaden 17 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

12. Exploateringsavtal med Trenum Kopparlunden AB (Balder) för 
fastigheten Verkstaden 16 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

13. Exploateringsavtal med SBMP Förvaltnings AB (Avans maskiner) för 
fastigheten Verkstaden 18 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr. 
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Särskilt yttrande 
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) inkommer med särskilt yttrande 
enligt följande: 

"Vi har valt att lägga våra förslag till ändringar av detaljplanerna för 
Kopparlunden under beslut om detaljplanerna väl medvetna om att dessa 
påverkar avtalen som nu beslutas. Avtalen förutsätter att majoritetens förslag 
till detaljplaner går igenom. Det hade varit en lämplig ordning att först 
besluta om detaljplaner för att sedan ta ställning till avtal så att 
kommunfullmäktige först hade fått ta ställning till våra förslag till 
förändringar av detaljplanerna. 

Vi vill dock vara tydliga att de parkeringsnormer och reducering för 
mobilitet- managementåtgärder som beskrivs i avtalen är inte hållbara för 
området. Vi ser gärna vissa mobilitet managementåtgärder men det ska inte 
vara skattefinansierat, finansierat via kommunala bidrag eller finansierat via 
minskad P-norm. Dessutom vet vi att ett centralt beläget område med 
boende, arbetsplatser och besökare med för få parkeringsplatser leder till 
problem och trafikkaos. Det är anmärkningsvärt att majoriteten på ett 
centralt beläget område väljer att driva igenom för få parkeringsplatser när 
man lovat att höja parkeringsnormen, dvs ännu ett brutet löfte till 
västeråsarna." 

Ärendebeskrivning 
Tre av totalt fyra detaljplaner i Kopparlunden är framtagna och 
byggnadsnämnden har den 16 juni 2021 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att anta dessa. Innan detaljplanerna kan antas ska 
exploateringsavtal tecknas med respektive fastighetsägare som berörs av de 
aktuella planerna. Exploateringsavtalen bygger vidare på vad som redan har 
avtalats gemensamt mellan alla fastighetsägare i Kopparlunden, i Ramavtal 
för exploatering avseende Kopparlunden i Västerås, inklusive tillägg. I 
ramavtalet har parterna bland annat enats om principer för 
fastighetsreglering av allmän plats och finansiering av anläggande av ny 
allmän plats såsom gator, torg och parker. I exploateringsavtalen har 
principerna realiserats till faktiska förhållanden utifrån vad de klara 
detaljplaneförslagen medger.  

Exploateringsavtalen är alla uppbyggda utifrån samma ”mall”, som utgår 
från det tidigare tecknade ramavtalet. Principerna i ramavtalet är att 
fastighetsägarna överlåter mark till staden utan ersättning, med undantag av 
avdrag för vissa parkeringsplatser, en förlorad byggrätt, en konstpark och 
anläggande av portik. Staden överlåter också mindre delar av den nuvarande 
allmänna platsmarken (Metallverksgatan) utan ersättning till fastighetsägare. 

Vidare information om exploateringsavtalen finns att läsa i teknik- och 
fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2021-06-01 inför beslut i 
fastighetsnämnden. 
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Fastighetsnämnden beslutade den 15 juni 2021 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna 13 exploateringsavtal inom Kopparlunden 
Syd, Mitt och Norr, vilka nu förs fram till kommunstyrelsen för att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Följande exploateringsavtal godkänns: 

1. Exploateringsavtal med Kungsleden Golvet AB (Kungsleden) för 
fastigheten Verkstaden 7 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd. 

2. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstaden 8 AB (Nyfosa) för fastigheten 
Verkstaden 8 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd. 

3. Exploateringsavtal med Klövern Cylindern HB (Klövern) för fastigheten 
Verkstaden 11 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt detaljplan 
1882, Kopparlunden Norr. 

4. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstadshuset 6 AB (Nyfosa) för 
fastigheten Verkstaden 6 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt 
detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt. 

5. Exploateringsavtal med Kopparlundens Fastighetsutveckling HB 
(Castellum) för fastigheten Verkstaden 14 inom detaljplan 1879, 
Kopparlunden Mitt. 

6. Exploateringsavtal med Hälsa på Castellum AB (Castellum) för 
fastigheten Verkstaden 15 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt. 

7. Exploateringsavtal med Castellum Fastigheter Kopparlunden AB 
(Castellum) för fastigheten Verkstaden 21 inom detaljplan 1879, 
Kopparlunden Mitt 

8. Exploateringsavtal med Peab Bostad AB (Peab) för fastigheten 
Verkstaden 19 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt 

9. Exploateringsavtal med Imperia Verkstaden 22 AB (Imperia) för 
fastigheten Verkstaden 22 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt 

10. Exploateringsavtal med Verkhuset AB (Sveareal) för fastigheten 
Verkstaden 20 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

11. Exploateringsavtal med Verkstaden 17 i Västerås AB (Peab) för 
fastigheten Verkstaden 17 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

12. Exploateringsavtal med Trenum Kopparlunden AB (Balder) för 
fastigheten Verkstaden 16 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

13. Exploateringsavtal med SBMP Förvaltnings AB (Avans maskiner) för 
fastigheten Verkstaden 18 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr. 
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Tjänsteutlåtande - Exploateringsavtal för detaljplan Syd, Mitt och 
Norr i Kopparlunden 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Följande exploateringsavtal godkänns: 

1. Exploateringsavtal med Kungsleden Golvet AB (Kungsleden) för 
fastigheten Verkstaden 7 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd. 

2. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstaden 8 AB (Nyfosa) för fastigheten 
Verkstaden 8 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd. 

3. Exploateringsavtal med Klövern Cylindern HB (Klövern) för fastigheten 
Verkstaden 11 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt detaljplan 
1882, Kopparlunden Norr. 

4. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstadshuset 6 AB (Nyfosa) för 
fastigheten Verkstaden 6 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt 
detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt. 

5. Exploateringsavtal med Kopparlundens Fastighetsutveckling HB 
(Castellum) för fastigheten Verkstaden 14 inom detaljplan 1879, 
Kopparlunden Mitt. 

6. Exploateringsavtal med Hälsa på Castellum AB (Castellum) för 
fastigheten Verkstaden 15 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt. 

7. Exploateringsavtal med Castellum Fastigheter Kopparlunden AB 
(Castellum) för fastigheten Verkstaden 21 inom detaljplan 1879, 
Kopparlunden Mitt 

8. Exploateringsavtal med Peab Bostad AB (Peab) för fastigheten 
Verkstaden 19 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt 

9. Exploateringsavtal med Imperia Verkstaden 22 AB (Imperia) för 
fastigheten Verkstaden 22 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt 

10. Exploateringsavtal med Verkhuset AB (Sveareal) för fastigheten 
Verkstaden 20 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

11. Exploateringsavtal med Verkstaden 17 i Västerås AB (Peab) för 
fastigheten Verkstaden 17 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 
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12. Exploateringsavtal med Trenum Kopparlunden AB (Balder) för 
fastigheten Verkstaden 16 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr 

13. Exploateringsavtal med SBMP Förvaltnings AB (Avans maskiner) för 
fastigheten Verkstaden 18 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr. 

Ärendebeskrivning 
Tre av totalt fyra detaljplaner i Kopparlunden är framtagna och 
byggnadsnämnden har den 16 juni 2021 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att anta dessa. Innan detaljplanerna kan antas ska 
exploateringsavtal tecknas med respektive fastighetsägare som berörs av de 
aktuella planerna. Exploateringsavtalen bygger vidare på vad som redan har 
avtalats gemensamt mellan alla fastighetsägare i Kopparlunden, i Ramavtal 
för exploatering avseende Kopparlunden i Västerås, inklusive tillägg. I 
ramavtalet har parterna bland annat enats om principer för 
fastighetsreglering av allmän plats och finansiering av anläggande av ny 
allmän plats såsom gator, torg och parker. I exploateringsavtalen har 
principerna realiserats till faktiska förhållanden utifrån vad de klara 
detaljplaneförslagen medger.  
  
Exploateringsavtalen är alla uppbyggda utifrån samma ”mall”, som utgår 
från det tidigare tecknade ramavtalet. Principerna i ramavtalet är att 
fastighetsägarna överlåter mark till staden utan ersättning, med undantag av 
avdrag för vissa parkeringsplatser, en förlorad byggrätt, en konstpark och 
anläggande av portik. Staden överlåter också mindre delar av den nuvarande 
allmänna platsmarken (Metallverksgatan) utan ersättning till fastighetsägare. 
 
Vidare information om exploateringsavtalen finns att läsa i teknik- och 
fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2021-06-01 inför beslut i 
fastighetsnämnden. 
  
Fastighetsnämnden beslutade den 15 juni 2021 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna 13 exploateringsavtal inom Kopparlunden 
Syd, Mitt och Norr, vilka nu förs fram till kommunstyrelsen för att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna. 

Beslutsmotivering 
Exploateringsavtalen är en förutsättning för genomförande av detaljplanerna 
i Kopparlunden. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalen. 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Exploateringsavtalen ger förutsättning för det ekonomiska genomförande av 
planprogrammet och detaljplanernas intentioner. 
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Hållbar utveckling 
Avtalen följer den hållbara utveckling som går i linje med planprogrammets 
intentioner. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 189 Dnr FN 2021/00187-3.3.5 

Beslut - Exploateringsavtal för detaljplan Syd, Mitt och Norr i 
Kopparlunden 

Beslut 

Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande:  

1. Exploateringsavtal med Kungsleden Golvet AB (Kungsleden) för 

fastigheten Verkstaden 7 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd, 

godkänns. 

2. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstaden 8 AB (Nyfosa) för fastigheten 

Verkstaden 8 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd, godkänns. 

3. Exploateringsavtal med Klövern Cylindern HB (Klövern) för fastigheten 

Verkstaden 11 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt detaljplan 

1882, Kopparlunden Norr, godkänns. 

4. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstadshuset 6 AB (Nyfosa) för 

fastigheten Verkstaden 6 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt 

detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt, godkänns.  

5. Exploateringsavtal med Kopparlundens Fastighetsutveckling HB 

(Castellum) för fastigheten Verkstaden 14 inom detaljplan 1879, 

Kopparlunden Mitt, godkänns. 

6. Exploateringsavtal med Hälsa på Castellum AB (Castellum) för 

fastigheten Verkstaden 15 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt, 

godkänns. 

7. Exploateringsavtal med Castellum Fastigheter Kopparlunden AB 

(Castellum) för fastigheten Verkstaden 21 inom detaljplan 1879, 

Kopparlunden Mitt, godkänns. 

8. Exploateringsavtal med Peab Bostad AB (Peab) för fastigheten 

Verkstaden 19 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt, godkänns. 

9. Exploateringsavtal med Imperia Verkstaden 22 AB (Imperia) för 

fastigheten Verkstaden 22 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt. 

godkänns. 

10. Exploateringsavtal med Verkhuset AB (Sveareal) för fastigheten 

Verkstaden 20 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr, godkänns. 

11. Exploateringsavtal med Verkstaden 17 i Västerås AB (Peab) för 

fastigheten Verkstaden 17 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr, 

godkänns. 

12. Exploateringsavtal med Trenum Kopparlunden AB (Balder) för 

fastigheten Verkstaden 16 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr, 

godkänns. 
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13. Exploateringsavtal med SBMP Förvaltnings AB (Avans maskiner) för 

fastigheten Verkstaden 18 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr, 

godkänns. 

Särskilt yttrande 

Elisabeth Unell, Eleonore Lundkvist och Anders Ohlsson, samtliga (M) och 

Eric Söderberg (KD) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:  

”Beslut om exploateringsavtal tecknas innan kommunfullmäktige har fatta 

beslut om detaljplaner. Det är viktigt att vara medveten om att 

kommunfullmäktige kan ändra och ha synpunkter på detaljplanen som kan 

påverka exploateringsgraden som beskrivits i exploateringsavtalen. Det är 

reglerat i avtalen att dessa förutsätter att detaljplanen antas med viss 

fastställd BTA. Antalet parkeringsplatser behöver också ökas vilket påverkar 

byggnationen och avtalen. Beslutet om exploateringsavtalen innebär inte att 

vi har bundit oss till förslagen på detaljplaner som kommunfullmäktige ännu 

inte har beslutat om. Byggnadsnämnden har detaljplanerna på sitt bord den 

16 juni dvs efter fastighetsnämndens sammanträde.” 

 

Jesper Brandberg (L) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande: 

"P-norm för en detaljplan beslutas av byggnadsnämnden, inte av 

fastighetsnämnden. Det är anmärkningsvärt att Elisabeth Unell (M) med 

flera yrkar på ändringar av p-normen i en nämnd som inte har behörighet att 

fatta beslut i frågan (detta dessutom trots att tjänstemännen flera gånger 

upplyst Unell mfl om att skrivningen om p-norm i detta avtal bara är en 

information om vad byggnadsnämnden tagit fram i sitt förslag till dp). Det är 

också anmärkningsvärt att M och KD i byggnadsnämnden under dp-

processen flera gånger ställt sig bakom den p-norm som deras partikollegor i 

fastighetsnämnden nu så starkt kritiserar. Uppenbarligen råder djup oenighet 

inom M och KD om vilken politik som ska föras. Genom sitt agerande i 

fastighetsnämnden äventyrar M och KD nu hela detta projekt, då man aktivt 

går emot den uppgörelse som träffats med fastighetsägarna (dessa 

detaljplaner är så kallade byggherreplaner)." 

 

Ärendebeskrivning 

Tre av totalt fyra detaljplaner i Kopparlunden ska tas upp för antagande i 

kommunfullmäktige i september. Innan detaljplanerna kan antas ska 

exploateringsavtal tecknas med respektive fastighetsägare som berörs av de 

aktuella planerna. Exploateringsavtalen bygger vidare på vad som redan har 

avtalats gemensamt mellan alla fastighetsägare i Kopparlunden, i Ramavtal 

för exploatering avseende Kopparlunden i Västerås, inklusive tillägg. I 

ramavtalet har parterna bland annat enats om principer för 

fastighetsreglering av allmän plats och finansiering av anläggande av ny 

allmän plats såsom gator, torg och parker. I exploateringsavtalen har 

principerna realiserats till faktiska förhållanden utifrån vad de klara 

detaljplaneförslagen medger.  
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Tjänsteutlåtande - Exploateringsavtal för detaljplan Syd, Mitt och 
Norr i Kopparlunden 

Förslag till beslut 

Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande:  

1. Exploateringsavtal med Kungsleden Golvet AB (Kungsleden) för 

fastigheten Verkstaden 7 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd, 

godkänns. 

2. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstaden 8 AB (Nyfosa) för fastigheten 

Verkstaden 8 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd, godkänns. 

3. Exploateringsavtal med Klövern Cylindern HB (Klövern) för fastigheten 

Verkstaden 11 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt detaljplan 

1882, Kopparlunden Norr, godkänns. 

4. Exploateringsavtal med Nyfosa Verkstadshuset 6 AB (Nyfosa) för 

fastigheten Verkstaden 6 inom detaljplan 1878, Kopparlunden Syd samt 

detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt, godkänns.  

5. Exploateringsavtal med Kopparlundens Fastighetsutveckling HB 

(Castellum) för fastigheten Verkstaden 14 inom detaljplan 1879, 

Kopparlunden Mitt, godkänns. 

6. Exploateringsavtal med Hälsa på Castellum AB (Castellum) för 

fastigheten Verkstaden 15 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt, 

godkänns. 

7. Exploateringsavtal med Castellum Fastigheter Kopparlunden AB 

(Castellum) för fastigheten Verkstaden 21 inom detaljplan 1879, 

Kopparlunden Mitt, godkänns. 

8. Exploateringsavtal med Peab Bostad AB (Peab) för fastigheten 

Verkstaden 19 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt, godkänns. 

9. Exploateringsavtal med Imperia Verkstaden 22 AB (Imperia) för 

fastigheten Verkstaden 22 inom detaljplan 1879, Kopparlunden Mitt. 

godkänns. 

10. Exploateringsavtal med Verkhuset AB (Sveareal) för fastigheten 

Verkstaden 20 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr, godkänns. 
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11. Exploateringsavtal med Verkstaden 17 i Västerås AB (Peab) för 

fastigheten Verkstaden 17 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr, 

godkänns. 

12. Exploateringsavtal med Trenum Kopparlunden AB (Balder) för 

fastigheten Verkstaden 16 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr, 

godkänns. 

13. Exploateringsavtal med SBMP Förvaltnings AB (Avans maskiner) för 

fastigheten Verkstaden 18 inom detaljplan 1882, Kopparlunden Norr, 

godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Tre av totalt fyra detaljplaner i Kopparlunden ska tas upp för antagande i 

kommunfullmäktige i september. Innan detaljplanerna kan antas ska 

exploateringsavtal tecknas med respektive fastighetsägare som berörs av de 

aktuella planerna. Exploateringsavtalen bygger vidare på vad som redan har 

avtalats gemensamt mellan alla fastighetsägare i Kopparlunden, i Ramavtal 

för exploatering avseende Kopparlunden i Västerås, inklusive tillägg. I 

ramavtalet har parterna bland annat enats om principer för 

fastighetsreglering av allmän plats och finansiering av anläggande av ny 

allmän plats såsom gator, torg och parker. I exploateringsavtalen har 

principerna realiserats till faktiska förhållanden utifrån vad de klara 

detaljplaneförslagen medger.  

Beslutsmotivering 

Exploateringsavtalen är alla uppbyggda utifrån samma ”mall”, som utgår 

från det tidigare tecknade ramavtalet. Principerna i ramavtalet är att 

fastighetsägarna överlåter mark till staden utan ersättning, med undantag av 

avdrag för vissa parkeringsplatser, en förlorad byggrätt, en konstpark och 

anläggande av portik. Staden överlåter också mindre delar av den nuvarande 

allmänna platsmarken (Metallverksgatan) utan ersättning till fastighetsägare.  

Staden ska anlägga och bekosta all ny allmän platsmark inom området, men 

anläggandet ska till största delen finansieras av fastighetsägarna genom 

erläggande av exploateringsersättning. Principen för 

exploateringsersättningen är att stadens budgeterade kostnader för allmän 

plats i hela Kopparlunden och vissa kopplingar därtill ska fördelas utifrån 

fastighetsägarnas nytta. Nya byggrätter, fördelat på bostäder och lokaler, ska 

tillsammans med befintlig lokalyta utgöra fördelningsgrund. 

I nuläget uppgår stadens budgeterade kostnader för anläggande av allmän 

plats till ca 350 Mkr. För de exploateringsavtal som tecknas för detaljplan 

Norr, Mitt och Syd, vilka ska tas upp för antagande i september, uppgår 

intäkterna till ca 225 Mkr enligt nedan. Uppräknat med avtalad 

entreprenadindex ligger dessa intäkter i dagsläget på 253 Mkr. Beräknade 

intäkter för kommande detaljplan Öst tillkommer med ca 65 Mkr, vilket ger 

en total intäkt på 318 Mkr. Detta innebär att det idag finns en beräknad 

kostnad på ca 32 Mkr som ska finansieras med skattemedel.  

I tabellen framgår ersättning enligt aktuella exploateringsavtal inkluderat 

avdrag enligt ovan.  



VÄSTERÅS STAD 
 

Datum 

2021-06-01 
Diarienr 

FN 2021/00187- 
3.3.5  

Sida 

3 (3) 

 

 

Avans Verkstaden 18 127 620 

Balder Verkstaden 16 8 415 000 

Castellum Verkstaden 14 20 285 000 

Castellum verkstaden 15 2 881 540 

Castellum Verkstaden 21 3 305 520 

Imperia Verkstaden 22 631 380 

Klövern Del av Verkstaden 11 14 560 000 

Kungsleden Verkstaden 7 56 367 800 

Nyfosa Verkstaden 8 13 832 470 

Peab Verkstaden 19 7 808 500 

Peab Verkstaden 17 13 597 300 

Sveareal Verkstaden 20 83 566 500 

Västerås Stad Verkstaden 12  970 000* 

Nyfosa Verkstaden 6 (Staden betalar) -911 440** 

Exploateringsersättning aktuella avtal: 225 437 190 

*Staden bidrar till exploateringsersättningen genom stadens befintliga lokalyta inom 

Verkstaden 12 (Culturen). 

**Verkstaden 6 får inga nya byggrätter utan bidrar endast med ersättning för befintlig 

lokalyta. Fastigheten avstår dock stor markyta till allmän plats och förlorar därmed en stor 

andel parkeringsplatser och en tidigare detaljplanelagd byggrätt.  

Utöver frågor kring fastighetsreglering och finansiering av allmän plats 

regleras också frågor om hänsyn till andra aktörer, byggplatsåtgärder med 

mera. Sedan finns det särskilda fastighetsspecifika frågor som avtalats endast 

med berörda fastighetsägare. Exempel på detta är för detaljplan Norr. Där 

finns ett villkor i detaljplanen för att få startbesked för byggnation, vilket 

innebär att ett vägräcke längs E18 måste uppgraderas till högre 

säkerhetsklass. Detta är en åtgärd som utförs av Trafikverket enligt avtal 

med staden. Fastighetsägarna inom detaljplan Norr finansierar åtgärden 

genom att erlägga medfinansieringsersättning till staden för att täcka stadens 

kostnader för åtgärden.  

Ett annat exempel är åtgärder längs Kopparbergsvägen som behöver utföras 

till nytta både för staden och fastighetsägaren för Verkstaden 20. Där har 

staden och fastighetsägaren enats om att samfinansiera anläggande av en 

större betongmur inom Verkstaden 20, längs stadens gång- och cykelväg.  

Exploateringsavtalen förväntas godkännas i kommunfullmäktige i 

september, innan beslut om detaljplanerna antas.  

 

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN  

 

Hans Näslund  Antonio Ameijenda 

Direktör   Mark- och exploateringschef
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