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Kommunstyrelsens mark-och exploateringsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 15

Försäljning av Danmarks-Kumla 8:31

KSN-2020-00040

Beslut

Kommunstyrelsens mark-och exploateringsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. attgodkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala Kommun och
Industrihuset Danmarks-K dotter AB (org. Nr. 559229-5751) beträffande
försäljning av fastigheten Danmarks-Kumla 8:31.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller
förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018 § 38 att anta en modell för
prissättning för försäljningar i Östra Fyrislund. På fastigheten Danmarks-Kumla 8:31
finns en känd förorening som omfattar hela fastigheten. Därför föreslås
kommunstyrelsen att avvika från den tidigare beslutade prissättningsmodellen och
godkänna bifogat köpeavtal för exploatering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 februari 2020
Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering
Bilaga 2, Karta
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Försäljning av Danmarks-Kumla 8:31  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala Kommun och 
Industrihuset Danmarks-K dotter AB (org. Nr. 559229-5751) beträffande försäljning 
av fastigheten Danmarks-Kumla 8:31. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-07 (KSN-2018-0367) att anta en modell för 
prissättning för försäljningar i Östra Fyrislund. På fastigheten Danmarks-Kumla 8:31 
finns en känd förorening som omfattar hela fastigheten. Därför föreslås 
kommunstyrelsen att avvika från den tidigare beslutade prissättningsmodellen och 
godkänna bifogat köpeavtal för exploatering, bilaga 1. Den för köpet aktuella 
fastigheten framgår av bilaga 2. 

Beredning 
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. 
Förslaget innebär positiva effekter för näringslivet. Barn- och 
jämställdhetsperspektivet bedöms inte vara relevant för detta ärende. 

Föredragning 
Sedan mars 2018 har alla genomförda försäljningar i Östra Fyrislund skett till ett pris 
som kommunstyrelsen fastställt genom en prissättningsmodell (KSN-2018-0367). 
Denna prissättningsmodell omfattar även fastigheten Danmarks-Kumla 8:31. 
Danmarks-Kumla 8:31 är 19 762 kvm och belägen i Östra Fyrislund. På fastigheten finns 
deponin Kumla Gropen II som kommunen brukade fram till 1980 och behöver saneras 
före fastigheten kan bebyggas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2020-02-07 KSN-2020-00040 
  
Handläggare:  
Henrik Hammas 
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I de fall fastigheter utan kända föroreningar försäljs tillämpas beslutad 
prissättningsmodell. Om föroreningar upptäcks på dessa fastigheter ersätts köparen 
med ett belopp som motsvarar alla merkostnader som uppkommer till en följd av 
saneringen, dock som mest halva köpeskillingen. Denna modell har inte bedömts 
lämplig att tillämpa på den nu aktuella fastigheten där det finns en känd förorening.  

Företaget Industrihuset Danmarks-K dotter AB vill förvärva Danmarks-Kumla 8:31. I 
samband med att bolaget visade intresse för fastigheten togs två förslag gällande 
prissättningen fram. Alternativ ett innebär att bolaget förvärvar fastigheten sanerad 
och då till fullt pris enligt beslutad prissättningsmodell. Alternativ två innebär att 
bolaget köper fastigheten till ett reducerat pris och själva står för saneringen.  

Kommunen och bolaget har gemensamt kommit fram till att det bästa alternativet är 
att bolaget själva sanerar fastigheten och att priset reduceras med 5 miljoner 
(avrundat) kronor.   

Prisreduktionen om 5 miljoner kronor baseras följderna av den uppskattade 
saneringskostnaden. För att säkerställa att bolaget faktiskt bekostar saneringen 
erlägger bolaget ett pantbrev på 5 miljoner kronor som säkerhet till kommunen. 
Kommunen garanteras genom detta att inte behöva ta några ytterligare 
saneringskostnader för den sanering som miljöförvaltningen i dagsläget förväntas 
besluta om.  

Ekonomiska konsekvenser 
En försäljning av fastigheten enligt beslutad prismodell skulle medföra en initial intäkt 
på 24 miljoner kronor. Kostnaden för den sanering som behöver göras har uppskattats 
till mellan 3 och 10 miljoner kronor. Nettointäkten för kommunen skulle med den 
beslutade prismodellen uppgå till mellan 14 och 21 miljoner kronor.  

I och med detta förslag till beslut ges kommunen en säker nettointäkt på drygt 19 mnkr 
genom försäljningen. Konsekvensen av beslutet blir därför att kommunen ges en fast 
intäkt som jämfört med beslutad prissättningsmodell avviker med - 2 till + 5 miljoner 
kronor.  

Kommunen undviker genom beslutet den omfattande administration som det skulle 
innebära att fastställa ett ersättningsbelopp i samband med den sanering som ska 
genomföras av köparen. Genom beslutet undviker kommunen också risken att behöva 
ta högre kostnader för saneringen än vad som beaktats genom prisreduktionen om 5 
miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07 
• Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering 
• Bilaga 2, Karta 

 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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