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Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-09-30

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 84

Försäljning Kåbo 62:2 –Åke Sundvall i
Rosendal 1 AB

KSN-2017-3287

Beslut

Kommunstyrelsens mark-och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala Kommun och Åke
Sundvall i Rosendal 1 AB (559257-1607)beträffande försäljning av fastigheten
Kåbo 62:2 enligt ärendets bilaga 1, under förutsättning att bygglov med
diarienummer PBN-2020-001427 har beviljats.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsens
mark-och exploateringsutskott bifaller förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Kommunen tecknade 2017 markanvisningsavtal med Åke Sundvall AB inom Rosendal,
etapp 2. Markanvisningsavtalet avser ett förslag inom fastigheten Kåbo 62:2.

Det förlängda markanvisningsavtalet löpte ut den 30 april 2020. I samband med att
markanvisningsavtalet löpte ut beslutade mark- och exploateringsutskottet om ett
förlängt förhandlingsmandat med fast pris på 5 200 kronor per kvadratmeter ljus
bruttoarea. Förhandlingsmandatet gälldetill 30 juni 2020.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att fastigheten säljs till Åke Sundvall AB enligt
köpeavtalet i ärendets bilaga 1. Köpeavtalet har utarbetats parallellt med
bygglovsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2020
Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering
Bilaga 2, Karta
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Försäljning Kåbo 62:2 – Åke Sundvall i 
Rosendal 1 AB  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala Kommun och Åke 
Sundvall i Rosendal 1 AB (559257-1607) beträffande försäljning av fastigheten 
Kåbo 62:2 enligt ärendets bilaga 1, under förutsättning att bygglov med 
diarienummer PBN-2020-001427 har beviljats. 

Ärendet 
Kommunen tecknade 2017 markanvisningsavtal med Åke Sundvall AB inom Rosendal, 
etapp 2. Markanvisningsavtalet avser ett förslag inom fastigheten Kåbo 62:2.  

Det förlängda markanvisningsavtalet löpte ut den 30 april 2020. I samband med att 
markanvisningsavtalet löpte ut beslutade mark- och exploateringsutskottet om ett 
förlängt förhandlingsmandat med fast pris på 5 200 kronor per kvadratmeter ljus 
bruttoarea. Förhandlingsmandatet gällde till 30 juni 2020.  

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att fastigheten säljs till Åke Sundvall AB enligt 
köpeavtalet i ärendets bilaga 1. Köpeavtalet har utarbetats parallellt med 
bygglovsprocessen.  

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.  

Näringslivsperspektivet har beaktats i ärendet, då köpeavtalet inte styr bostädernas 
upplåtelseform enligt byggherrens önskemål. Den föreslagna byggnationen inom 
överensstämmer med detaljplan för Rosendalsfältet och ligger i linje med 
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detaljplanens intentioner ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv. Vidare bidrar 
principen om parkeringsfriköp till en begränsning av biltrafik inne i stadsdelen vilket 
leder till en säkrare miljö för barn att vistas i. Köpeavtalet förverkligar detaljplanens 
intentioner genom den kvalitets- och hållbarhetschecklista som bolaget har åtagit sig 
att följa vid genomförandet av projektet. 

Föredragning 

Åke Sundvall AB var en av de aktörer som vann markanvisningstävlingen i Rosendal 
etapp 2, 2014. Ett markanvisningsavtal upprättades 2015 med option på marken inom 
fastigheten Kåbo 62:2. Markanvisningsavtalet har förlängts vid ett flertal tillfällen med 
anledning av marknadsläget.  

Delområdena inom fastigheten försäljs till bostadsrättspris, 5 200 kronor per 
kvadratmeter ljus bruttoarea. För att komma igång med produktionen kommer vissa 
delområden påbörjas finansiellt som ett hyresrättsprojekt och sedan försäljas som 
bostadsrätter eller äganderätter när byggnaden är uppförd och marknaden är mer 
stabil. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att denna idé för att starta ett 
bostadsrättsprojekt är intressant under de förutsättningar som finns på marknaden 
idag. 

Kommunens huvudprincip vid försäljning av mark för bostäder är att köpeavtal för 
exploatering tecknas först när bygglov beviljats. Detta för att säkerställa att 
markanvisningens utlovade kvaliteter genomförs. För att inte försena bolagets 
planerade byggstart föreslås att beslut om försäljning fattas innan bygglovet är beviljat 
men att upprättat avtal inte undertecknas av kommunen förrän bygglovet beviljats. 
Detta förutsätter att det beviljade bygglovet i huvudsak överensstämmer med den 
bygglovsansökan som förelåg den 9 september 2020 i ärende PBN-2020-001427. 

Ekonomiska konsekvenser 

Försäljningen ligger i linje med prissättningsmodellen som kommunstyrelsens mark- 
och exploateringsutskott beslutade om 13 maj 2020 (KSN-2014-0628, § 38). 
Försäljningen inbringar cirka 52,6 miljoner kronor till kommunstyrelsen varav cirka 
29,2 miljoner kronor utgör ersättning för utbyggnad av allmän plats i Rosendal etapp 2. 
Försäljningen ligger i linje med budgetbeslutet från kommunstyrelsen 12 februari 2020. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2020 
• Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering 
• Bilaga 2, Karta 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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