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Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Markförvärv, del av Gäddeholm 2:1 och del av 
Täby 5:1, Malmbacken, Gäddeholm 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpeavtalet avseende del av fastighet Gäddeholm 2:1 och del av fastighet 
Täby 5:1, Västerås godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingen av Gäddeholm pågår, där det tänkta området Malmbacken, 
vars detaljplanearbete pågår och planeras att ställas ut för granskning inom 
kort, är den fjärde bostadsetappen. Staden har för avsikt att området 
fastighetsbildas till en exploateringsfastighet och därefter styckas av och 
säljs till olika byggaktörer och styckebyggare enligt kommande beslut i 
Fastighetsnämnden. Området ligger på del av fastigheterna Gäddeholm 2:1 
och Täby 5:1 där båda fastigheter ägs av Geddeholms AB.  

Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan parterna med en 
överenskommen köpeskilling om 90 miljoner kronor. 

Fastighetsnämnden beslutade 2022-06-07 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna köpeavtalet avseende del av fastighet Gäddeholm 2:1 och del av 
fastighet Täby 5:1, Västerås. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpeavtalet avseende del av fastighet Gäddeholm 2:1 och del av fastighet 
Täby 5:1, Västerås, godkänns. 

 

Beslutsmotivering 

Behovet av nya bostäder i Västerås är stort och därför planerar staden för 
nya bostäder i Gäddeholm. Etapp 1 och 2, Herrgårdsängen och Malmen har 
redan byggts och etapp 3 Fredriksdal har nyligen vunnit laga kraft i 
Byggnadsnämnden. Detaljplanen för Malmbacken har sin utgångspunkt i 
den fördjupade översiktsplanen, föp 60, och ska inom kort ställas ut för 
granskning. Totalt planeras ca 380 nya bostäder i blandad bebyggelse, en ny 
förskola med plats för ca 140 barn samt ett gruppboende i området. Av de 
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nya bostäderna i området planeras ca 220–240 av dem att bli 
styckebyggartomter. Området ligger på del av fastigheterna Gäddeholm 2:1 
och Täby 5:1 som båda ägs av Geddeholms AB. Ett förslag till köpeavtal har 
upprättats mellan parterna med en överenskommen köpeskilling om 90 
miljoner kronor. Tillträde till fastigheten sker senast den 15 december 2022. 
Köpeavtalet är villkorat med att stadens beslut om att godkänna köpeavtalet 
vinner laga kraft samt att Länsstyrelsen godkänner överlåtelsen. 

Köpeskillingen utgår från värderingar där en rimlig reduktion satts. Detta har 
tillämpats i tidigare köp med Geddeholms AB. Bakgrunden är gjorda 
investeringar, så som Gäddeholmsvägen, kulturreservatet m.m., vilka är 
förutsättningar för att kunna exploatera Gäddeholm.  

Då köpet har en köpeskilling överstigande 20 Mkr betyder det att affären 
måste godkännas av kommunfullmäktige. 

Juridisk bedömning 

Då köpet har en köpeskilling överstigande 20 Mkr betyder det att affärerna 
måste godkännas av kommunfullmäktige.  

Ekonomisk bedömning 

Värderingar har tagits fram inför förvärvet av Malmbacken som ligger till 
grund för köpeskillingen. En reduktion har satts till följd av tidigare 
investeringar av bland annat Gäddeholmsvägen och kulturreservatet. 

Kommande exploateringsintäkter kommer täcka köpeskillingen 

Hållbar utveckling 

Gäddeholm växer och planförslaget för Malmbacken innebär en möjlighet 
till naturnära boende i blandade upplåtelseformer i närheten av 
kulturhistoriskt värdefull miljö. Detaljplanen har utformats så att de värden 
som pekas ut i naturvärdesinventeringen ska bevaras. Planförslaget innebär 
en möjlighet till fler bostäder vilket ökar underlaget för service och 
kollektivtrafik. I förlängningen bedöms planförslaget bidra till en positiv 
landsbygdsutveckling i Västerås. Utvecklingen i Gäddeholm går i linje med 
stadens översiktsplan och bedöms således bidra till en hållbar utveckling.  

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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