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Kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott 
 

 
Försäljning av mark i Östra Fyrislund till Landstinget i Uppsala län  
 
Förslag till beslut 
Mark- och exploateringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Uppsala kommun och Landstinget i 
Uppsala län beträffande försäljning av del av fastigheterna Uppsala Söderhällby 1:2 och 
Uppsala Vaksala-Norrby 1:3. 
 
Sammanfattning 
Uppsala kommun har detaljplanerat Östra Fyrislund som en del av omvandlingen av staden 
och för att bidra till att möta kommunens behov av verksamhetsmark. 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att del av fastigheterna Uppsala Söderhällby 1:2 och 
Uppsala Vaksala-Norrby 1:3, ca 66 190 m², säljs till Landstinget i Uppsala län för 1200 kr/m². 
Försäljningen är baserad på en beslutad option. 
 
Ärendet 
För berört område gäller detaljplan för Östra Fyrislund del 2, lagakraftvunnen 2013-07-06. 
Östra Fyrislund är en del av omvandlingen av staden och har planerats för att bidra till att 
möta kommunens behov av verksamhetsmark. I det aktuella ärendet frigörs omfattande 
centralt belägna ytor i Kungsängen som kommunen äger. Området kan utvecklas för bostäder, 
skola och lokaler.  
 
Landstinget i Uppsala län önskar inom Östra Fyrislund förvärva ca 66 190 m² av del av 
fastigheterna Uppsala Söderhällby 1:2 och Uppsala Vaksala-Norrby 1:3 och 
Landstingsfullmäktige har meddelat positivt beslut om köp den 20 juni 2016 se bilaga B samt 
protokoll/bevis, bilaga C. 
 
Uppsala kommuns fastighetsnämnd beslutade 2011-12-15 (FSN-2009-0582) att medge option 
till Upplands Lokaltrafik AB om att få förvärva ca 70 000 kvm tomtmark där avsikten var att 
uppföra stadsbussdepå intill regionbussdepån för att uppnå kapacitet för 150 stadsbussar. 
 
Slutlig köpeskilling sätts efter lantmäteriets uppmätning av arean. 
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Föredragning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt med Landstinget i Uppsala 
län, se bilaga A med tillhörande bilaga 1-4. Försäljningen är baserat på en beslutad option. 
Förslaget innebär att kommunen överlåter ca 66 190 kvm till en köpeskilling av 79 428 000 
kronor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför en intäkt om ca 79 428 000 kronor och utgör en del av det uppskattade 
resultatet om 513 miljoner kronor för Östra Fyrislund del 2. 
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Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 
























