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§ 28 Dnr KS 2022/00056-3.3.1 

Beslut - Köp av fastigheterna Västerås 1:206, Västerås 1:207 
samt Gasklockan 12 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till köpeavtal för förvärv av fastigheterna Västerås 1:206, Västerås 

1:207 och Gasklockan 12 godkänns. 

2. Förslag till fastighetsöverlåtelseavtal gällande försäljning av del av 

fastighet Västerås 2:4 godkänns. 

 

Vicki Skure Eriksson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

Särskilt yttrande 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobsson (M), 

Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), 

Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) 

inkommer med ett särskilt yttrande. 

"Det är bra att det äntligen har blivit en överenskommelse med Lantmännen. 

Det ger stora förutsättningar för att utveckla området med mälarnära 

bostäder. 

Staden har haft en styrgrupp och vi kan konstatera att oppositionens 

representant i styrgruppen fick reda på att man var överens med lantmännen 

via ett pressmeddelande." 

Ärendebeskrivning 

Projekt Mälarporten löper framåt med planprogram och detaljplaner 

pågående parallellt. Det finns flera stora och långtgående utmaningar som 

bland annat rör verksamhetsflytt och fastighetsrelaterade frågor. Stadens 

avloppsreningsverk och Lantmännens siloverksamhet utgör två av dessa 

utmaningar då skyddszoner omger verksamheterna vilka bromsar projektets 

och stadens utveckling,  

Västerås stad och Lantmännens förhandling har landat, parterna är överens 

om förslag gällande fastighetsförvärv samt fastighetsöverlåtelse i hamnen. 

Staden föreslås förvärva Västerås 1:206, Västerås 1:207 samt Gasklockan 12 

från Lantmännen. Lantmännen ges vidare möjlighet att förvärva del av 

Västerås 2:4 i Västerås industrihamn, intill Tvärkajen. 

Fastighetsnämnden beslutade 2022-01-18 att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna förslag till köpeavtal för förvärv av fastigheterna Västerås 1:206, 

Västerås 1:207 och Gasklockan 12 samt att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna förslag till fastighetsöverlåtelseavtal gällande försäljning av del av 

fastighet Västerås 2:4. I teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande 

som låg till grund för fastighetsnämndens beslut beskrivs ärendet ingående.  
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Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till köpeavtal för förvärv av fastigheterna Västerås 1:206, Västerås 

1:207 och Gasklockan 12 godkänns. 

2. Förslag till fastighetsöverlåtelseavtal gällande försäljning av del av 

fastighet Västerås 2:4 godkänns. 

Yrkanden 

Staffan Jansson (S), Amanda Grönlund (KD), Elisabeth Unell (M), Monica 

Stolpe Nordin (C), Jesper Brandberg (L), Emil Thessén (-), Anna Thunell 

(MP) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets 

förslag.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, stadsledningskontorets 

förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.  

Kopia till 

Fastighetsnämnden 



 

 
 

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1 (2) 

Datum 
2022-01-18 

Diarienr 
KS 2022/00056- 3.3.1  

  

 
Kopia till 
Fastighetsnämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Köp av fastigheterna Västerås 1:206, Västerås 
1:207 samt Gasklockan 12 samt försäljning av del av Västerås 
2:4 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till köpeavtal för förvärv av fastigheterna Västerås 1:206, 
Västerås 1:207 och Gasklockan 12 godkänns. 
 

2. Förslag till fastighetsöverlåtelseavtal gällande försäljning av del av 
fastighet Västerås 2:4 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Projekt Mälarporten löper framåt med planprogram och detaljplaner 
pågående parallellt. Det finns flera stora och långtgående utmaningar som 
bland annat rör verksamhetsflytt och fastighetsrelaterade frågor. Stadens 
avloppsreningsverk och Lantmännens siloverksamhet utgör två av dessa 
utmaningar då skyddszoner omger verksamheterna vilka bromsar projektets 
och stadens utveckling,  
Västerås stad och Lantmännens förhandling har landat, parterna är överens 
om förslag gällande fastighetsförvärv samt fastighetsöverlåtelse i hamnen. 
Staden föreslås förvärva Västerås 1:206, Västerås 1:207 samt Gasklockan 12 
från Lantmännen. Lantmännen ges vidare möjlighet att förvärva del av 
Västerås 2:4 i Västerås industrihamn, intill Tvärkajen. 
Fastighetsnämnden beslutade 2022-01-18 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till köpeavtal för förvärv av fastigheterna Västerås 1:206, 
Västerås 1:207 och Gasklockan 12 samt att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till fastighetsöverlåtelseavtal gällande försäljning av del av 
fastighet Västerås 2:4. I teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande 
som låg till grund för fastighetsnämndens beslut beskrivs ärendet ingående.  
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till köpeavtal för förvärv av fastigheterna Västerås 1:206, 
Västerås 1:207 och Gasklockan 12 godkänns. 
 

2. Förslag till fastighetsöverlåtelseavtal gällande försäljning av del av 
fastighet Västerås 2:4 godkänns. 
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Beslutsmotivering 
Med förvärvet ges staden ökad rådighet vad gäller stadsutvecklingen i projekt 
Mälarporten och hela centrala Västerås. I teknik- och fastighetsförvaltningens 
tjänsteutlåtande beskrivs ytterligare beslutsmotiveringar.  
 
Då avtalen har en köpeskilling överstigande 20 Mkr betyder det att avtalen 
måste godkännas av kommunfullmäktige. 

Juridisk bedömning 
Fastighetsnämnden har rätt att fatta beslut om köp och försäljning av 
fastigheter till ett maximalt värde av 20 mnkr. Vid köp och försäljning som 
överstiger detta belopp ska kommunfullmäktige fatta beslut. 

Ekonomisk bedömning 
I teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande beskrivs den 
ekonomiska bedömningen i detalj. 

Hållbar utveckling 
Utvecklingen inom projekt Mälarporten 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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§ 3 Dnr FN 2019/00122-3.6.2 

Beslut - Förvärv av fastigheterna Västerås 1:206, Västerås 1:207 
och Gasklockan 12 samt försäljning av fastigheten del av 
Västerås 2:4 

Beslut 

1. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

köpeavtal för förvärv av fastigheterna Västerås 1:206, Västerås 1:207 och 

Gasklockan 12.  

2. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

fastighetsöverlåtelseavtal gällande försäljning av del av fastighet Västerås 

2:4. 

Ärendebeskrivning 

Projekt Mälarporten löper framåt med planprogram och detaljplaner 

pågående parallellt. Det finns flera stora och långtgående utmaningar som 

bland annat rör verksamhetsflytt och fastighetsrelaterade frågor. Stadens 

avloppsreningsverk och Lantmännens siloverksamhet utgör två av dessa 

utmaningar då skyddszoner omger verksamheterna vilka bromsar projektets 

och stadens utveckling. 

Lantmännen har bedrivit verksamhet i centrala Västerås under många år. 

Den silo som står vid silokajen är i full drift och tar emot spannmål från hela 

Mellansverige för att i huvudsak skeppas vidare med båt från Västerås. 

Dialog om flytt av Lantmännens verksamhet har pågått i omgångar i många 

år. Västerås stad och Lantmännens förhandling har landat, parterna är 

överens om förslag gällande fastighetsförvärv samt fastighetsöverlåtelse i 

hamnen. Staden föreslås förvärva Västerås 1:206, Västerås 1:207 samt 

Gasklockan 12 från Lantmännen. Lantmännen ges vidare möjlighet att 

förvärva del av Västerås 2:4 i Västerås industrihamn, intill Tvärkajen.  

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 

följande förslag till beslut:  

1. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

köpeavtal för förvärv av fastigheterna Västerås 1:206, Västerås 1:207 och 

Gasklockan 12.  

2. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

fastighetsöverlåtelseavtal gällande försäljning av del av fastighet Västerås 

2:4. 

Yrkanden 

Elisabeth Sannesjö (C), Håkan Wretljung (MP), Elisabeth Unell (M), Maria 

Kesselring (S) och Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till beslut.  
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Teknik- & fastighetsförvaltningen 
Sanna Edling 
sanna.edling@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (5) 

Datum 

2022-01-18 
Diarienr 

2019/00122 
  

  

 

Kopia till 

Fastighetsnämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Köp av fastigheterna Västerås 1:206, Västerås 1:207 och Gas-
klockan 12 samt försäljning av del av Västerås 2:4 

Förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag 

till köpeavtal för förvärv av fastigheterna Västerås 1:206, Västerås 

1:207 och Gasklockan 12.  

2. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag 

till fastighetsöverlåtelseavtal gällande försäljning av del av fastighet 

Västerås 2:4. 

         

Ärendebeskrivning 

Projekt Mälarporten löper framåt med planprogram och detaljplaner på-

gående parallellt. Det finns flera stora och långtgående utmaningar som 

bland annat rör verksamhetsflytt och fastighetsrelaterade frågor. Stadens 

avloppsreningsverk och Lantmännens siloverksamhet utgör två av dessa ut-

maningar då skyddszoner omger verksamheterna vilka bromsar projektets 

och stadens utveckling, se bild nedan över skyddszonernas utbredning.  
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Lantmännen har bedrivit verksamhet i centrala Västerås under många år. 

Den silo som står vid silokajen är i full drift och tar emot spannmål från hela 

Mellansverige för att i huvudsak skeppas vidare med båt från Västerås. Dia-

log om flytt av Lantmännens verksamhet har pågått i omgångar i många år.  

 

Västerås stad och Lantmännens förhandling har landat, parterna är överens 

om förslag gällande fastighetsförvärv samt fastighetsöverlåtelse i hamnen. 

Staden föreslås förvärva Västerås 1:206, Västerås 1:207 samt Gasklockan 12 

från Lantmännen. Fastigheterna är markerade med gult i karta nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantmännen ges vidare möjlighet att förvärva del av Västerås 2:4 i Västerås 

industrihamn, intill Tvärkajen. Lokaliseringen är markerade i karta nedan. 
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Överenskommelsen i stora drag 
 

Stadens förvärv 

• Fastigheten Västerås 1:206 förvärvas av staden för 125 miljoner kro-

nor. Fastigheten är av Forum fastighetsekonomi värderad till 105 mil-

joner kronor i januari 2022*. Köpekontrakt finns i bilaga 1. 

• Fastigheten Västerås 1:207 förvärvas av staden för 180 miljoner kro-

nor. Fastigheten är av Forum fastighetsekonomi värderad till 210 mil-

joner kronor i januari 2022*. Köpekontrakt finns i bilaga 2. 

• Fastigheten Gasklockan 12 förvärvas av staden för 20 miljoner kro-

nor. Fastigheten är av Forum fastighetsekonomi värderad till 25 mil-

joner kronor utifrån kassaflödesanalys. Köpekontrakt finns i bilaga 3. 

• Total köpeskilling är 325 miljoner kronor för tre fastigheter vilka 

värderats till 340 miljoner. Rivning och sanering tillkommer utöver 

köpeskillingen.  
 

• Grund för förhandling och framtida värdeutveckling har varit beräk-

ning kommande byggrätter om BTA bostäder sammantaget på de tre 

fastigheterna som staden förvärvar. Planprogrammet för Mälarporten 

har med denna planeringsförutsättning.  

• Lantmännen avvecklar sin verksamhet efter skördesäsongen 2028. 

Fläktar som ger bullerpåverkan på omgivningen ska vara avstängda 

2028-12-31.  

• Staden får inte hindra Lantmännens spannmålstransporter genom att 

anlägga gång- och cykelbana eller genom andra fasta hinder fram till 

stadens övertagande. Staden blir ålagda vite om 5 miljoner kronor per 

månad om Lantmännens spannmålstransporter hindras till anlägg-

ningen fram till tillträdet.  

• Lantmännen ska vara avflyttade från sina tre fastigheter 2029-07-02 

då staden tillträder. Om Lantmännen inte är avflyttade på tillträdes-

dagen utgår vite om 5 miljoner kronor per månad.  

• Staden betalar hela köpeskillingen vid tillträdet 2029-07-02, ingen 

handpenning utgår.  

• Lantmännen tömmer fastigheterna i enlighet med bilaga till avtal. 

Därefter tar staden över ansvar för rivning och sanering av fastighet-

erna. Rivning och sanering inklusive riskpåslag uppgår till 100 – 125 

miljoner kronor beroende på hur stora delar av silon som får rivas.  

• Länsstyrelsen har ett pågående ärende om byggnadsminnesförklaring 

av silon i Västerås. Denna fråga behöver klargöras under våren 2022. 

Staden har enligt avtal rätt att frånträda hela affären med Lantmännen 

framtill 2022-09-30 om byggnadsminnesförklaring ges på del eller 

hela anläggningen.  

• Stadens ärende i Tingsrätten om frågan gällande silokajens nyttjande 

kommer att pausas i väntan på avgörande i byggnadsminnesfrågan. 

När frågan är avgjord och förvärven avgjorda kommer ärendet dras 

tillbaka.  

• Lantmännens begäran om servitut på silokaj kommer att dras tillbaka 

efter stadens beslut om förvärv.  
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Lantmännens förvärv 

• Lantmännen erbjuds förvärva del av fastigheten Västerås 2:4 för 

975 kr/kvadratmeter markareal. Överlåtelseavtal finns i bilaga 4. 

• Lantmännen kan avropa <30 000 kvadratmeter senast 2023-06-30.  

• Detaljplanering pågår för siloverksamhet i hamnen, Dp 1956. Staden 

bekostar framtagande av detaljplan. 

• Ingen kostnad förknippad med exploateringsavtal tillkommer för 

Lantmännens del vid nya etableringen. 

• Staden ansvarar för att det inte finns byggnader eller byggnads-

material på platsen när Lantmännen tillträder.  

• Lantmännen ansvarar för grundläggning och markförhållanden i öv-

rigt, staden lämnar inga garantier utöver vad som anges i punkt 7 i 

fastighetsöverlåtelseavtalet.  

• Lantmännen tecknar avtal om hamnverksamhet, kajåtkomst mm med 

Mälarhamnar AB när beslut tagits om förvärv. 
 

Ekonomisk bedömning stadens förvärv * 

Forums värderingar av Västerås 1:206 och Västerås 1:207 grundar sig på en 

beräknad byggrätt om totalt 110 000 BTA efter detaljplaneläggning varav 90 

% utgör byggrätt för bostad. BTA-värdet sätts till 6 000 kronor/BTA i janu-

ari 2022. Den totala beräknade byggrättsvolymen i denna beräkning är hög 

samtidigt som BTA-nivån för byggrätterna kan antas vara relativt låg med 

tanke på jämförelseprojekt i Sätra och Öster Mälarstrand med BTA-nivåer 

omkring 6 800 kr/BTA. Läget på Lantmännens fastigheter intill hamnbas-

sängen är exceptionellt bra, vilket kan ge ett högre värde per BTA den dag 

de säljs.   
 

Forums beräkning bygger således på vad marknaden skulle betala för bygg-

rätterna i januari 2022 med avdrag för den tid det tar att genomföra all ut-

veckling av området, i detta fall tio års genomförandetid. Värderingen visar 

ett värde om 627 miljoner kronor för Västerås 1: 206 och Västerås 1:207. 

Därefter görs ett avdrag för väntetid i tio år på 50 % varför värderingen blir 

315 miljoner kronor + 25 miljoner kronor för den tredje fastigheten Gas-

klockan 12. Totalt värde efter tidsavdrag är 340 miljoner kronor.  
 

Aktuellt avtal med Lantmännen innebär att köpeskillingen ska betalas i juli 

2029, dvs om 7,5 år, samt att ingen handpenning ska utgå i förväg. Av den 

anledningen har simuleringar gjorts för hur en värdering ser ut för betal-

ningstidpunkten, vilket har legat till grund för förhandlingen med motparten.  

Stadens ansvar i förvärvet värderas till köpeskillingen om 325 mkr samt 100 

– 125 miljoner för rivning och sanering. Totalt 425 – 450 miljoner kronor.  
 

I planprogrammet för Mälarporten och i förhandlingen med Lantmännen har 

beräkningsgrund varit 90 000 BTA bostäder på Lantmännens fastigheter. 

Den ersättning staden får vid kommande försäljning av byggrätter kommer 

att vara det antal BTA bostäder som detaljplanen anger gånger byggrättsvär-

det vid försäljningstillfället. Även om BTA-volymen är lägre än Forums så 

kommer värdet trots detta att bibehållas genom åren då en fortsatt prisökning 

är trolig under 20-talet.  Räkneexempel: vid 90 000 BTA bostäder och ett 

byggrättsvärde om 6 000 kr/BTA ger det intäkter om 540 miljoner kronor.  
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Riskbeskrivning 

I det fall Länsstyrelsen beslutar om byggnadsminnesförklaring av del eller 

hela anläggningen behöver staden pröva affärens slutliga genomförande. Om 

siloverksamheten på Västerås 1:207 byggnadsminnesförklaras i sin helhet 

innebär det grovt ett halverat värde för fastighetsaffärerna. Därför är det pri-

oriterat att staden verkar för beslut i frågan innan sommaren 2022 eftersom 

tidsfristen då affären kan frånträdas avslutas 30 september 2022. 
 

I kommande planprogram och detaljplaner är det av stor vikt att byggrättsvo-

lymerna beaktas eftersom de utgör grund för framtida förväntansvärde och 

ligger till grund för affären. Om slutresultatet blir lägre antal BTA bostads-

byggrätt än 90 000 på fastigheterna påverkas affärens resultat. Även tidsa-

spekten är viktig så att detaljplaner och markanvisningar kan ske snart efter 

tillträde för att minimera kapitalkostnad kopplad till fastighetsförvärven.   
 

Skyddszonen avloppsreningsverket behöver hanteras fram till tillträde 2029. 

Detaljplaner för bostadsbebyggelse är beroende av åtgärder för att tillfälligt 

eller permanent få bort skyddszon mot de aktuella fastigheterna för att kunna 

utveckla bostäder. En utredning om tillfälliga åtgärder pågår.  
 

Beslutsmotivering 

Lantmännens fastigheter har ett strategiskt läge i centrala Västerås. De vär-

den som tillskapas med ett förvärv av Västerås 1:206, Västerås 1:207 samt 

Gasugnen 12 är: 

- Staden ges ökad rådighet vad gäller stadsutvecklingen i projekt Mä-

larporten och hela centrala Västerås.  

- Staden löser en av projekt Mälarportens och stadens största utma-

ningar genom att en skyddszon försvinner.  

- Staden har tid till 2029 för att anta planprogram, detaljplaner samt 

tillfälligt åtgärda skyddszon för avloppsreningsverket. När detta är 

genomfört och staden har tillträtt kan byggrätterna säljas vidare så att 

stadens kapitalkostnad minimeras. Viktigt är dock att inte sälja fas-

tigheterna vidare innan detaljplaner antagits eftersom det påverkar 

värdeutvecklingen till förmån för staden. 

- Tillkommande värdeutveckling på fastigheten är beroende av bortta-

gande av skyddszon runt avloppsreningsverket, denna kostnad till-

faller staden varför även värdeutveckling på Västerås 1:206 samt 

Västerås 1:207 bör tillfalla staden. 

- Det finns potential till god värdeutveckling av fastigheterna över tid 

med tanke på fastigheternas exceptionella läge i staden. 

 

 

Hans Näslund  Sanna Edling  

Direktör    Projektchef Mälarporten 

Teknik- & fastighetsförvaltningen  
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