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Nr 196. Förvärv av del av Fullerö 23:28, 
Storvreta
(KSN-2011-0570)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk-
tige att besluta

att godkänna upprättat förslag till avtal (bi-
laga 1, utsändes separat) om förvärv av del av 
fastigheten	Fullerö	23:28,	Storvreta	i	Uppsala	
kommun för en köpeskilling om 26 000 000 
kronor.

Uppsala den 23 november 2011

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher La-
gerqvist (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia 
Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, 
Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Ma-
ria Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Fredrik Ahlstedt (M), 
Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene 
Zetterberg (S), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
Fastighetsnämnden har upprättat förslag till 
avtal om förvärv av del av fastigheten Fullerö 
23:28.	Beloppet	överstiger	de	10	miljoner	kro-
nor som kommunfullmäktige bemyndigat fas-
tighetsnämnden att förvärva mark för vid varje 
enskilt fall. Fastighetsnämnden begär därför 
att köpeavtalet förs till fullmäktige för beslut 
(bilaga 2, utsändes separat)

Föredragning
Marken som föreslås bli förvärvad är till större 
delen strategiskt lokaliserad inom den första 

utbyggnadsetappen i det förslag till fördjupad 
översiktsplan för Storvreta som Byggnads-
nämnden tagit fram. Förslaget ställdes ut till 
och med 5 juli 2011 och förväntas kunna nå 
kommunfullmäktige för antagandeprövning 
efter årsskiftet.
Förvärvet	 avser	 ca	 45	 ha	 av	 Fullerö	 23:28,	

enligt kartbilaga A och B i bilaga 1. Köpeskil-
lingen är 26 000 000 kr, motsvarande 57 kr/m2. 
Förvärvet ligger i linje med den kommuntäck-
ande översiktsplanens genomförandestrategi.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Förvärvet av marken är en utvecklingsinves-
tering. För denna typ av investeringar har för 
2011, i IVE 2011-2014, avsatts ett belopp om 
40 miljoner kronor inom vilket det nu föreslag-
na förvärvet ryms.
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