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Datum 

2022-05-24 
Diarienr 

KS 2022/00726- 3.3.1  

  

 

Kopia till 

Fastighetsnämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Överlåtelse av Slättberga 1 och del av 
Slättberga 2 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 

avseende Slättberga 1 godkänns.  

2. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 

avseende del av Slättberga 2 godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Logivst Estate AB (Köparen) har för avsikt att uppföra ett lager om 15 000 

kvm BTA med tillhörande utställningslokal åt Twistshake. Förslag till 

köpeavtal har upprättats. Ekonomisk kontroll är gjord. Säkerhetskontroll har 

inte genomförts då Logivst Estate ägs av Twisthakes ägare och etablerade e-

handelsinvesterare.  

Fastighetsnämnden beslutade 2022-04-26 att föreslå kommunfullmäktige att:  

1. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 

avseende Slättberga 1 godkänns.  

2. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 

avseende del av Slättberga 2 godkänns. 

Beslutsmotivering 

Förslag till köpeavtal innebär att Köparen förvärvar ca 61 588 kvm mark för 

500 kr/kvm vilket motsvarar en köpeskilling om 30 794 000 kr. Logivst 

Estate AB (Köparen) har för avsikt att uppföra ett lager om 15 000 kvm BTA 

med tillhörande utställningslokal åt Twistshake. 

Fastighetsnämnden har rätt att fatta beslut om köp och försäljning av 

fastigheter till ett maximalt värde av 20 mnkr. Då denna försäljning 

överstiger 20 mnkr ska kommunfullmäktige fatta beslut. 

Juridisk bedömning 

Fastighetsnämnden har enligt nämndens särskilda direktiv från 

kommunfullmäktige rätt att besluta om köp och försäljningar av fastigheter 

till ett maximalt värde om 20 mnkr. För ärenden som rör köp och 

försäljningar som överstiger detta belopp ska beslut fattas av 

kommunfullmäktige. 
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Ekonomisk bedömning 

En försäljning innebär en positiv effekt av engångskaraktär för staden. 

Långsiktigt ger försäljningen och byggnationen en möjlighet för Twistshake 

att utveckla sin verksamhet i Västerås vilket kan innebära mer skatteintäkter 

för staden. 

Hållbar utveckling 

En försäljning ger Köparen möjlighet att bidra till att uppfylla Agenda 

2030:s mål 8: verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 

tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för 

alla. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 

samhällsutveckling 
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§ 106 Dnr FN 2018/00256-3.3.5 

Beslut - Överlåtelse av Slättberga 1 och del av Slättberga 2 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 

avseende Slättberga 1 godkänns.  

2. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 

avseende del av Slättberga 2 godkänns.        

Ärendebeskrivning 

Logivst Estate AB (Köparen) har för avsikt att uppföra ett lager om 15 000 

kvm BTA med tillhörande utställningslokal åt Twistshake. Förslag till 

köpeavtal har upprättats.  

Ekonomisk kontroll är gjord. Säkerhetskontroll har inte genomförts då 

Logivst Estate ägs av Twisthakes ägare och etablerade e-handelsinvesterare. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 

följande förslag till beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 

avseende Slättberga 1 godkänns.  

2. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 

avseende del av Slättberga 2 godkänns.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Kopia till 

Kommunfullmäktige 
 

Fastighetsnämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Överlåtelse av Slättberga 1 och del av 
Slättberga 2, Hacksta 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 

avseende Slättberga 1 godkänns.  

2. Förslag till köpeavtal mellan Logivst Estate AB och Västerås stad 

avseende del av Slättberga 2 godkänns.        

 

Ärendebeskrivning 

Logivst Estate AB (Köparen) har för avsikt att uppföra ett lager om 15 000 

kvm BTA med tillhörande utställningslokal åt Twistshake. Förslag till 

köpeavtal har upprättats.  

Ekonomisk kontroll är gjord. Säkerhetskontroll har inte genomförts då 

Logivst Estate ägs av Twisthakes ägare och etablerade e-handelsinvesterare. 

 

Beslutsmotivering 

Förslag till köpeavtal innebär att Köparen förvärvar ca 61 588 kvm mark 

(avgränsad med röda streck) för 500 kr/kvm vilket motsvarar en köpeskilling 

om 30 794 000 kr.  
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Köparen tillträder köpeobjekten när avtalen vunnit laga kraft och 

köpeobjekten är egna fastigheter. Köparen bekostar lagfart. Köparen har en 

skyldighet att bebygga köpeobjekten med minst 8 000 kvm BTA byggnad 

inom två år från tillträdesdagen. 

 

Ekonomisk bedömning 

En försäljning innebär en positiv effekt av engångskaraktär för staden. 

Långsiktigt ger försäljningen och byggnationen en möjlighet för Twistshake 

att utveckla sin verksamhet i Västerås vilket innebär mer skatteintäkter för 

staden.  

 

Juridisk bedömning 

Fastighetsnämnden har enligt nämndens särskilda direktiv från 

kommunfullmäktige rätt att besluta om köp och försäljningar av fastigheter 

till ett maximalt värde om 20 mnkr. För ärenden som rör köp och 

försäljningar som överstiger detta belopp ska beslut fattas av 

kommunfullmäktige.  

 

 

Hållbar utveckling 

En försäljning ger Köparen möjlighet att bidra till att uppfylla Agenda 

2030:s mål 8: verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 

tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för 

alla. 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Hans Näslund 

Direktör    Isabell Lundberg 

   Biträdande direktör 
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VASTlRÅ-S STAD

Parter

1. Bakgrund och syfte

2. Köpeobjekt

KÖPEAVTAL

Säljare
Västerås kommun genom dess fastighetsnämnd,
Org. nr 212000-2080,
721 87 Västerås,
Nedan kallad Staden.

Köpare
Logivst Estate AB 
Org.nr 559332-5573 
Kopparbergsvägen 8
722 11 Västerås 
Nedan kallad Köparen.

Köparen har för avsikt att uppföra byggnad på Köpcobjcktct som Köparen 
avser att förvärva genom detta avtal.

Del av Slättberga 2 enligt karta, nedan kallad Köpcobjcktct.
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3. Överlåtelse och 
köpeskilling

Staden överlåter härmed Köpeobjektet till Köparen mot en köpeskilling 
om:
FEMHUNDRA (500) KR/KVM.

Köpeskillingen skall indexregleras med konsumentprisindex (KPI) 
för februari 2022 (353,56) som bas med senast kända fastställda
KPI vid köpeskillingens fastställande. Köpeskillingen skall dock 
lägst uppgå till 500 kr/m2.

4.Byggnation och 
Byggnadsskyldighet

Köparen är skyldig att:
-uppföra del av byggnad om minst 6 000 kvm BTA på köpeobjektet,
(byggnationen).

-erhålla slutbesked eller interimistiskt slutbesked för byggnationen inom 
två år från tillträdesdagen, (byggnadsskyldigheten.)

Om byggnadsskyldigheten inte är uppfylld inom angiven tid ska Köparen 
betala ett vite om 1% av köpeskillingen för varje hel kalendermånad som 
passerar från angiven tid fram till att byggnadsskyldigheten är uppfylld. 
Vitet ska erläggas av köparen enligt av staden utskickad faktura med 
betalningsvillkor 30 dagar. Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta 
enligt 6§ räntelagen.

Köparen har dock möjlighet att undvika ovanstående vite genom att sälja 
tillbaka köpeobjektet till Staden, nedan kallat återköpsavtal. I 
återköpsavtal ska erlagd köpeskilling med avdrag för handpenning betalas 
till Köparen och Köpeobjektet ska återgå till Staden i ursprungligt skick. 
Staden ansöker och bekostar i detta fall lagfart. Parterna är överens om att 
handpenningen motsvarar den skada som Staden har lidit.

Köparen är medveten om att detta återköpsavtal förutsätter att behörig 
instans i Staden godkänner detsamma genom beslut som vinner laga 
kraft.

5. Köpeskillingens 
erläggande

Köpeskillingen erläggs enligt följande:
Handpenning om 600 000 kr betalas när detta avtal undertecknats av båda 
parter.

Resterande del av Köpeskillingen ska sättas in på Stadens konto i 
Swedbank när samtliga punkter för tillträde har uppfyllts:

Konto nr: 704 372 361 3 (Clearing nr 8424-4) 
alternativt på Stadens bankgiro
519-5128

med angivande av köpeskilling för Twistshake.

Vid dröjsmål med betalning utöver en månad upphör avtalet att gälla och 
Staden behåller handpenningen som skadestånd. Parterna är överens om 
att handpenningen motsvarar den skada som Staden har lidit. Dröjsmål 
som inte föranleder hävning berättigar Staden till dröjsmålsränta enligt 6 
§ Räntelagen (1975:635).

0 W-
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6. Tillträde

7. Köpeobjektets skick

8. Lantmäteriförrättning

9. Lagfart

10. Kostnader/intäkter

11. Anslutningsavgifter

12. Dagvatten

Köparen tillträder Köpeobjcktet när följande punkter har uppfyllts: 
-Köpeobjektet är en egen fastighet 
-Avtal har vunnit laga kraft

Utan hinder av detta får Köparen på egen risk ta Köpeobjektet i anspråk 
för markarbeten före tillträdesdagen under förutsättning att detta avtal har 
undertecknats och nödvändiga tillstånd erhållits. Det åligger Köparen att 
återställa Köpeobjektet i ett av staden godkänt skick om detta avtal inte 
kan fullföljas.

Med undantag av vad som uttryckligen anges i detta avtal förklarar sig 
Köparen godta Köpeobjektets skick och med bindande verkan avstå från 
alla anspråk mot Staden p.g.a. fel eller brister i Köpeobjektet.

Staden ansöker oh bekostar i det fall erforderlig lantmäteriförrättning 
krävs för att Köpeobjektet ska bli en egen fastighet. Köparen biträder 
ansökan om lantmäteriförrättning genom underskrift av detta avtal.

Parterna är skyldiga att tåla de jämkningar som kan beslutas i samband 
med lantmäteriförrättningen.

Staden ska erhålla en kopia av förrättningshandlingarna.

När tillträde skett ska Staden överlämna kvitterat köpebrev samt de övriga 
handlingar som behövs för att få lagfart.

Både Staden och Köparen har rätt att ansöka om lagfart för förvärvet. 
Staden svarar för och bekostar upprättandet av värdeintyg att ligga till 
grund för lagfartsansökan. Kostnaden för lagfart ska betalas av Köparen.

Staden ska betala alla kostnader och skatter rörande Köpeobjektet som 
uppkommer före tillträdesdagen. Köparen ska betala alla kostnader och 
skatter rörande Köpeobjektet från och med tillträdesdagen. Motsvarande 
ska gälla för intäkter.

Ansvaret och kostnader för renhållning av Köpeobjektet åligger dock 
köparen från det att köpeavtalet undertecknats.

Anslutningsavgifter för teknisk försörjning betalas av Köparen direkt till 
respektive ledningsägare.

För anvisande av anslutningspunkt för vatten, fjärrvärme, el och bredband 
ska Köparen kontakta respektive ledningsägare.

Det är Köparens ansvar att planera Köpobjektet så att problem med 
dagvatten inte uppstår på grund av olämpliga lutningar eller placering av 
byggnad.

I god tid ska Köparen samråda med Mälarenergi.

Köparen är skyldig att tåla mindre mängder vatten, som kan rinna in på 
Köpeobjektet från intilliggande mark.

Köparen har tagit del av Stadens dagvattenpolicy.

Ct f\^
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13. Ledningar

14. Utredningar

15. Utförande av 
byggnader
och anläggningar

16. Byggplatsåtgärder

17. Överlåtelseförbud

18. Mervärdesskatt

19. Avtalets giltighet

Vid begäran ska Köparen, utan rätt till ersättning, underteckna 
servitutsavtal eller upplåta ledningsrätt för befintliga ledningar inom 
Köpeobjektet. Ledningshavaren svarar för och bekostar dessa åtgärder.

Eventuell flytt av ledningar vilka existerar vid detta avtals 
undertecknande bekostas av Köparen.

De utredningar Köparen genomför på Köpeobjektet såsom geotekniska- 
och mark-och miljöundersökningar ska Köparen översända till Staden 
utan ersättning.

Alla byggnader och anläggningar ska utföras i enlighet med de 
bestämmelser och intentioner som föreskrivs i detaljplan. Köparen 
förbinder sig också att följa vad som i övrigt föreskrivs angående 
utförandet i detta avtal.

Köparen bekostar och ansvarar för utbyggnad av all bebyggelse och 
samtliga anläggningar på kvartersmark, inklusive anpassning mot 
angränsande mark. Köparen är vidare skyldig att på bästa sätt planera och 
anpassa sina arbeten till övriga verksamheter i närområdet.

I god tid innan ovan byggarbeten påbörjas, ska samråd ske med Staden, 
Mälarenergi och aktuella ledningsägare.

Köparen svarar för att åtgärda eventuella skador som Köparen eller dess 
entreprenörer i samband med byggnation bevisligen har förorsakat på 
gator, trottoarer eller annan mark belägna utanför, men i anslutning till 
Köpeobjektet. Åtgärdar inte Köparen dessa skador, i anslutning till 
byggarbetenas färdigställande eller efter Stadens påkallande, kan Staden 
utföra dessa arbeten på Köparens bekostnad.

Det är inte tillåtet att, utan Stadens medgivande, använda Stadens mark 
för upplag eller för avstjälpning.

Intill dess att köparen har fullgjort sin byggnadsskyldighet har Köparen 
inte rätt att överlåta hela eller del av Köpeobjektet. Köparen får i sådant 
fall inte heller genom fastighetsreglering låta Köpeobjektet regleras in i 
annan fastighet, avstycka någon del från Köpeobjektet, klyva eller 
sammanlägga Köpeobjektet. Om köparen överlåter Köpeobjektet 
alternativt medverkar till fastighetsreglering, avstyckning, klyvning eller 
sammanläggning gällande Köpeobjektet innan köparen fullgjort sin 
byggnadsskyldighet ska köparen till Staden betala ett vite om 300 % av 
köpeskillingen. Vitet ska erläggas av köparen enligt av Staden utskickad 
faktura med betalningsvillkor 30 dagar. Vid för sen betalning utgår ränta 
enligt 6 § räntelagen till dess betalning sker.

Ovanstående gäller dock inte om Köparen reglerar köpeobjektet till 
Slättberga 1 som ägs av Köparen.

Transportköp omfattas inte av detta överlåtelseförbud om Köparen äger 
det bolag som köper Köpeobjektet eller om Köparen har tecknat ett 
hyreskontrakt gällande byggnationen med bolaget som köper 
Köpeobjektet.

Staden har till Köparen överlämnat ett intyg om mervärdesskatt, bilaga 1. 

Avtalet är för sin giltighet beroende av:
- att behörig instans i Staden godkänner detsamma genom beslut som 
vinner laga kraft
-att Köparen tillträtt Köpeobjektet inom ett år från avtalets 
undertecknande.
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Om något myndighetsbeslut (tex bygglov) överklagas efter avtalets 
undertecknande vilket försenar tillträdet, ska tiden från överklagandet till 
att det överklagade beslutet vinner laga kraft(överklagandetiden) inte 
medräknas för den tidsperiod om ett år som Köparen har på sig att 
tillträda. Överklagandetiden som inte ska medräknas får dock högst uppgå 
till ett år.

Upphör avtalet att gälla på grund av att beslutet inte vinner laga kraft 
förfaller detta avtal till alla delar utan ersättnings- och skadeståndsanspråk 
från någon av parterna. Erlagd köpeskilling och handpenning ska betalas 
tillbaka och Köpeobjektet återgår till Staden i ursprungligt skick.

Upphör avtalet att gälla på grund av att Köparen inte tillträtt förfaller 
detta avtal till alla delar utan ersättnings- och skadeståndsanspråk från 
någon av parterna utöver vad som avtalats i detta avtal. Erlagd 
köpeskilling med avdrag för handpenning ska betalas tillbaka och 
Köpeobjektet återgår till Staden i ursprungligt skick. Parterna är överens 
om att handpenningen motsvarar den skada som Staden har lidit.

20. Överlåtelse av avtalet Detta avtal får inte överlåtas till annan part utan Stadens skriftliga
medgivande.

21. Tvist Tvist med anledning av detta avtal ska hänskjutas till svensk allmän
domstol om parterna inte kommer överens om annat.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var 
sitt.

Västerås den 

Västerås kommun

44 -^

Köparen

Stadens namnteckning bevittnas Köparens namnteckning bevittnas

^5* ZM loS-UV.
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Bilaga 1 till köpeavtal

Intyg avseende mervärdesskatt

Köpcobjektct (del av Slättberga 2) har under kommunens innehavstid inte varit föremål för ny-, till- 
eller ombyggnad i sådan omfattning att det mervärdesskatterättsliga begreppet investeringsvara i 8 a 
kap. 2 § ML uppnåtts.

Något jämkningsintyg enligt 8 a kap. 15 § ML har med anledning härav inte upprättats.

Västerås 2022-04-05

Magnus Karlsson 
Projektledare

Västerås stad
Teknik-och fastighetsförvaltningen 
721 87 Västerås

Tel direkt 021-39 12 09 
magnus.karlsson@vasteras.se

if

mailto:magnus.karlsson@vasteras.se


Ekonomisk kontroll-Överlåtelse av Slättberga 1 och del av Slättberga 2, Hacksta 

Logivst Estate AB (Köpare) 

Org.nr 559332-5573 

Lagerbolag som ännu inte blivit klassat vid detta tillfälle.  

Köparen ägs av: 

Camillo Eriksson -84 aktier 

MVM of Sweden Holding AB 559187-0604 -83 aktier 

Wiberg Hedelin AB 556834-5457- 83 aktier 

 

 

Ekonomi -Camillo Eriksson 

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2022-04-02 

Ekonomi- MVM of Sweden Holding AB  

org nr 559187-0604 

Kreditklassning: (1-5) 5 

Obeståndsrisk: (%) 0,15 

Omsättning t kr: 0 

Anställda: 0 

Resultat t kr: -1 

Eget kapital t kr: 4.849 

Soliditet % (under 25% godkänns inte nya långfristiga lån): 99,9 

Verklig huvudman 

Vienar Roaks 100% 

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2022-04-02 

 

Ekonomi- Wiberg Hedelin AB 

org nr 556556-6147 

Kreditklassning: (1-5) 5 

Obeståndsrisk: (%)  > 0,01 



Omsättning t kr: 133 

Anställda: 0 

Resultat t kr: 9.765 

Eget kapital t kr: 20.099 

Soliditet % (under 25% godkänns inte nya långfristiga lån): 79,9 

Verklig huvudman: 

Jens Patrik Hedelin mer än 25% men inte mer än 50% 

Wiberg, Magnus Stefan mer än 25% men inte mer än 50 

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2022-04-02 

 

Framtida hyresgäst 

 

Ekonomi- Twistshake of Sweden AB 

org nr 556959-3469 

Kreditklassning: (1-5) 5 

Obeståndsrisk: (%) 0,15 

Omsättning t kr: 229.831 

Anställda: 77 

Resultat t kr: 12.958 

Eget kapital t kr: 37.420 

Soliditet % (under 25% godkänns inte nya långfristiga lån): 34.0 

Verklig huvudman: 

Roaks, Saeed Mer än 0 % men inte mer än 25 % 

Roaks, Vienar Mer än 50 % men inte mer än 75 % 

Kaarsberg, Bo Thomas Mer än 0 % men inte mer än 25 % 

Åström, Dan Martin Lennart Mer än 0 % men inte mer än 25 % 

Eriksson, Camillo Mer än 0 % men inte mer än 25 % 

 

Det finns inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per den 2022-04-02 
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VÄSTERÅS STAD

Parter

1. Bakgrund och syfte

2. Köpeobjckt

KÖPEAVTAL

Säljare
Västerås kommun genom dess fastighetsnämnd,
Org. nr 212000-2080,
721 87 Västerås,
Nedan kallad Staden.

Köpare
Logivst Estate AB 
Org.nr 559332-5573 
Kopparbergsvägen 8
722 1 1 Västerås 
Nedan kallad Köparen.

Köparen har för avsikt att uppföra byggnad på Köpeobjektet som Köparen 
avser att förvärva genom detta avtal.

Slättberga 1 enligt karta, nedan kallad Köpcobjektet.
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3. Överlåtelse och 
köpeskilling

Staden överlåter härmed Köpeobjektet till Köparen mot en köpeskilling 
om:
FEMHUNDRA (500) KR/KVM.

Köpeskillingen skall indexregleras med konsumentprisindex (KPI) 
för februari 2022 (353,56) som bas med senast kända fastställda
KPI vid köpeskillingens fastställande. Köpeskillingen skall dock 
lägst uppgå till 500 kr/m2.

4.Byggnation och 
Byggnadsskyldighet

Köparen är skyldig att:
-uppföra del av byggnad om minst 2 000 kvm BTA på köpeobjektet,
(byggnationen).

-erhålla slutbesked eller interimistiskt slutbesked för byggnationen inom 
två år från tillträdesdagen, (byggnadsskyldigheten.)

Om byggnadsskyldigheten inte är uppfylld inom angiven tid ska Köparen 
betala ett vite om 1% av köpeskillingen för varje hel kalendermånad som 
passerar från angiven tid fram till att byggnadsskyldigheten är uppfylld. 
Vitet ska erläggas av köparen enligt av staden utskickad faktura med 
betalningsvillkor 30 dagar. Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta 
enligt 6§ räntelagen.

Köparen har dock möjlighet att undvika ovanstående vite genom att sälja 
tillbaka köpeobjektet till Staden, nedan kallat återköpsavtal. I 
återköpsavtal ska erlagd köpeskilling med avdrag för handpenning betalas 
till Köparen och Köpeobjektet ska återgå till Staden i ursprungligt skick. 
Staden ansöker och bekostar i detta fall lagfart. Parterna är överens om att 
handpenningen motsvarar den skada som Staden har lidit.

Köparen är medveten om att detta återköpsavtal förutsätter att behörig 
instans i Staden godkänner detsamma genom beslut som vinner laga 
kraft.

5. Köpeskillingens 
erläggande

Köpeskillingen erläggs enligt följande:
Handpenning om 200 000 kr betalas när detta avtal undertecknats av båda 
parter.

Resterande del av Köpeskillingen ska sättas in på Stadens konto i 
Swedbank när samtliga punkter för tillträde har uppfyllts:

Konto nr: 704 372 361 3 (Clearing nr 8424-4) 
alternativt på Stadens bankgiro
519-5128

med angivande av köpeskilling för Twistshake.

Vid dröjsmål med betalning utöver en månad upphör avtalet att gälla och 
Staden behåller handpenningen som skadestånd. Parterna är överens om 
att handpenningen motsvarar den skada som Staden har lidit. Dröjsmål 
som inte föranleder hävning berättigar Staden till dröjsmålsränta enligt 6 
§ Räntelagen (1975:635).

0
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6. Tillträde

7. Köpeobjektets skick

8. Lantmäteriförrättning

9. Lagfart

10. Kostnader/intäkter

11. Anslutningsavgifter

12. Dagvatten

Köparen tillträder Köpeobjektet när följande punkter har uppfyllts: 
-Köpeobjektet är en egen fastighet 
-Avtalet har vunnit laga kraft

Utan hinder av detta får Köparen på egen risk ta Köpeobjektet i anspråk 
för markarbeten före tillträdesdagen under förutsättning att detta avtal har 
undertecknats och nödvändiga tillstånd erhållits. Det åligger Köparen att 
återställa Köpeobjektet i ett av staden godkänt skick om detta avtal inte 
kan fullföljas.

Med undantag av vad som uttryckligen anges i detta avtal förklarar sig 
Köparen godta Köpeobjektets skick och med bindande verkan avstå från 
alla anspråk mot Staden p.g.a. fel eller brister i Köpeobjektet.

Staden ansöker oh bekostar i det fall erforderlig lantmäteriförrättning 
krävs för att Köpeobjektet ska bli en egen fastighet. Köparen biträder 
ansökan om lantmäteriförrättning genom underskrift av detta avtal.

Parterna är skyldiga att tåla de jämkningar som kan beslutas i samband 
med lantmäteriförrättningen.

Staden ska erhålla en kopia av förrättningshandlingarna.

När tillträde skett ska Staden överlämna kvitterat köpebrev samt de övriga 
handlingar som behövs för att få lagfart.

Både Staden och Köparen har rätt att ansöka om lagfart för förvärvet. 
Staden svarar för och bekostar upprättandet av värdcintyg att ligga till 
grund för lagfartsansökan. Kostnaden för lagfart ska betalas av Köparen.

Staden ska betala alla kostnader och skatter rörande Köpeobjektet som 
uppkommer före tillträdesdagen. Köparen ska betala alla kostnader och 
skatter rörande Köpeobjektet från och med tillträdesdagen. Motsvarande 
ska gälla för intäkter.

Ansvaret och kostnader för renhållning av Köpeobjektet åligger dock 
köparen från det att köpeavtalet undertecknats.

Anslutningsavgifter för teknisk försörjning betalas av Köparen direkt till 
respektive ledningsägare.

För anvisande av anslutningspunkt för vatten, fjärrvärme, el och bredband 
ska Köparen kontakta respektive ledningsägare.

Det är Köparens ansvar att planera Köpobjektet så att problem med 
dagvatten inte uppstår på grund av olämpliga lutningar eller placering av 
byggnad.

I god tid ska Köparen samråda med Mälarenergi.

Köparen är skyldig att tåla mindre mängder vatten, som kan rinna in på 
Köpeobjektet från intilliggande mark.

Köparen har tagit del av Stadens dagvattenpolicy.

Us MJC
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13. Ledningar Vid begäran ska Köparen, utan rätt till ersättning, underteckna 
servitutsavtal eller upplåta ledningsrätt för befintliga ledningar inom 
Köpcobjcktct. Ledningshavaren svarar for och bekostar dessa åtgärder.

Eventuell flytt av ledningar vilka existerar vid detta avtals 
undertecknande bekostas av Köparen.

14. Utredningar De utredningar Köparen genomför på Köpeobjektet såsom geotekniska- 
och mark-och miljöundersökningar ska Köparen översända till Staden 
utan ersättning.

15. Utförande av
byggnader
och anläggningar

Alla byggnader och anläggningar ska utföras i enlighet med de 
bestämmelser och intentioner som föreskrivs i detaljplan. Köparen 
förbinder sig också att följa vad som i övrigt föreskrivs angående 
utförandet i detta avtal.

Köparen bekostar och ansvarar för utbyggnad av all bebyggelse och 
samtliga anläggningar på kvartersmark, inklusive anpassning mot 
angränsande mark. Köparen är vidare skyldig att på bästa sätt planera och 
anpassa sina arbeten till övriga verksamheter i närområdet.

I god tid innan ovan byggarbeten påbörjas, ska samråd ske med Staden, 
Mälarenergi och aktuella ledningsägare.

16. Byggplatsåtgärder Köparen svarar för att åtgärda eventuella skador som Köparen eller dess 
entreprenörer i samband med byggnation bevisligen har förorsakat på 
gator, trottoarer eller annan mark belägna utanför, men i anslutning till 
Köpeobjektet. Åtgärdar inte Köparen dessa skador, i anslutning till 
byggarbetenas färdigställande eller efter Stadens påkallande, kan Staden 
utföra dessa arbeten på Köparens bekostnad.

Det är inte tillåtet att, utan Stadens medgivande, använda Stadens mark 
för upplag eller för avstjälpning.

17. Överlåtelseförbud Intill dess att köparen har fullgjort sin byggnadsskyldighet har Köparen 
inte rätt att överlåta hela eller del av Köpeobjektet. Köparen får i sådant 
fall inte heller genom fastighetsreglering låta Köpeobjektet regleras in i 
annan fastighet, avstycka någon del från Köpeobjektet, klyva eller 
sammanlägga Köpeobjektet. Om köparen överlåter Köpeobjektet 
alternativt medverkar till fastighetsreglering, avstyckning, klyvning eller 
sammanläggning gällande Köpeobjektet innan köparen fullgjort sin 
byggnadsskyldighet ska köparen till Staden betala ett vite om 300 % av 
köpeskillingen. Vitet ska erläggas av köparen enligt av Staden utskickad 
faktura med betalningsvillkor 30 dagar. Vid för sen betalning utgår ränta 
enligt 6 § räntelagen till dess betalning sker.

Ovanstående gäller dock inte om Köparen reglerar den del av Slättberga 2 
som ägs av Köparen till köpeobjektet.

Transportköp omfattas inte av detta överlåtelseförbud om Köparen äger 
det bolag som köper Köpeobjektet eller om Köparen har tecknat ett 
hyreskontrakt gällande byggnationen med bolaget som köper
Köpeobjektet.

18. Mervärdesskatt Staden har till Köparen överlämnat ett intyg om mervärdesskatt, bilaga 1.

19. Avtalets giltighet Avtalet är för sin giltighet beroende av:
- att behörig instans i Staden godkänner detsamma genom beslut som 
vinner laga kraft
-att Köparen tillträtt Köpeobjektet inom ett år från avtalets 
undertecknande. ^
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Om något myndighetsbeslut (tex bygglov) överklagas efter avtalets 
undertecknande vilket försenar tillträdet, ska tiden från överklagandet till 
att det överklagade beslutet vinner laga kraft(överklagandctidcn) inte 
medräknas för den tidsperiod om ett år som Köparen har på sig att 
tillträda. Överklagandetiden som inte ska medräknas får dock högst uppgå 
till ett år.

Upphör avtalet att gälla på grund av att beslutet inte vinner laga kraft 
förfaller detta avtal till alla delar utan ersättnings- och skadeståndsanspråk 
från någon av parterna. Erlagd köpeskilling och handpenning ska betalas 
tillbaka och Köpeobjektet återgår till Staden i ursprungligt skick.

Upphör avtalet att gälla på grund av att Köparen inte tillträtt förfaller 
detta avtal till alla delar utan ersättnings- och skadeståndsanspråk från 
någon av parterna utöver vad som avtalats i detta avtal. Erlagd 
köpeskilling med avdrag för handpenning ska betalas tillbaka och 
Köpeobjektet återgår till Staden i ursprungligt skick. Parterna är överens 
om att handpenningen motsvarar den skada som Staden har lidit.

20. Överlåtelse av avtalet Detta avtal får inte överlåtas till annan part utan Stadens skriftliga
medgivande.

21. Tvist Tvist med anledning av detta avtal ska hänskjutas till svensk allmän
domstol om parterna inte kommer överens om annat.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var
sitt.

Västerås den É/a
Västerås kommun Köparen

(As\

Stadens namnteckning bevittnas Köparens namnteckning bevittnas

U, fr\IC
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Bilaga 1 till köpeavtal

Intyg avseende mervärdesskatt

Köpeobjektet (Slättberga 1) har under kommunens innehavstid inte varit föremål för ny-, till- eller 
ombyggnad i sådan omfattning att det mervärdesskattcrättsliga begreppet investeringsvara i 8 a kap. 2 
§ ML uppnåtts.

Något jämkningsintyg enligt 8 a kap. 15 § ML har med anledning härav inte upprättats.

Västerås 2022-04-05

Magnus Karlsson 
Projektledare

Västerås stad
Teknik-och fastighetsförvaltningen 
721 87 Västerås

Tel direkt 021-39 12 09 
magnus.karlsson@vasteras.se

mailto:magnus.karlsson@vasteras.se
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