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Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott Datum: 
Protokollsutdrag 2021-04-28 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 28  

Köpeavtal för exploatering med Startplattan 
191542 AB avseende Vaksala-Norrby 8:2 i 
Östra Fyrislund 
KSN-2021-01009 

Beslut 

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala kommun och 
Startplattan 191542 AB beträffande försäljning av fastigheten Vaksala-Norrby 
8:2 enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2018, § 38, att anta en modell för prissättning för 
försäljningar i Östra Fyrislund. Under 2020 har en ny värdering av mark i Östra Fyrislund 
genomförts. 

I januari 2021 anmälde företaget Kynningsrud Fastighet AB sitt intresse för 
verksamhetsmark i Östra Fyrislund. Kynningsrud Fastighet AB avser förvärva marken 
genom dotterbolaget Startplattan 191542 AB. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår försäljning av fastigheten Vaksala-Norrby 8:2. 
Det för försäljningen aktuella området framgår av bilaga 2. 

På grund av att priset för fastigheten Vaksala-Norrby 8:2 avviker från beslutad 
prissättningsmodell behöver köpeavtalet godkännas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2021 
• Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering 
• Bilaga 2, Karta 
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Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott Datum: 
Protokollsutdrag 2021-04-28 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller 
detsamma. 
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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Köpeavtal för exploatering med Startplattan 
191542 AB avseende Vaksala-Norrby 8:2 i 
Östra Fyrislund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen  beslutar 

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala kommun och 
Startplattan 191542 AB beträffande försäljning av fastigheten Vaksala-Norrby 
8:2 enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2018, § 38, att anta en modell för prissättning för 
försäljningar i Östra Fyrislund. Under 2020 har en ny värdering av mark i Östra Fyrislund 
genomförts. 

I januari 2021 anmälde företaget Kynningsrud Fastighet AB sitt intresse för 
verksamhetsmark i Östra Fyrislund. Kynningsrud Fastighet AB avser förvärva marken 
genom dotterbolaget Startplattan 191542 AB. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår försäljning av fastigheten Vaksala-Norrby 8:2. 
Det för försäljningen aktuella området framgår av bilaga 2. 

På grund av att priset för fastigheten Vaksala-Norrby 8:2 avviker från beslutad 
prissättningsmodell behöver köpeavtalet godkännas av kommunstyrelsen. 

Beredning 

 Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av 
kommunledningskontoret. Näringslivsperspektivet har beaktats i ärendet genom att 
markförsäljningen möjliggör för Renta AB:s expansion i Uppsala. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-04-14 KSN-2021-01009 
  
Handläggare:  
Henrik Hammas 

 
 
 

mailto:stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
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Ärendet har inga konsekvenser sett ur barn- eller jämställdhetsperspektiven. 

Föredragning 

I januari 2021 anmälde företaget Kynningsrud Fastighet AB sitt intresse för 
verksamhetsmark i Östra Fyrislund. Bolaget har efter detta utvecklat sin 
intresseanmälan genom att beskriva tänkt verksamhet på fastigheten. Bolaget har för 
avsikt att bebygga fastigheten med industri/kontorsbyggnad för att sedan hyra ut 
byggnadens lokaler till företaget Renta AB. 

Kynningsrud Fastighet AB har uppskattat att verksamheten på fastigheten totalt 
kommer att sysselsätta cirka 10 personer. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att tänkt verksamhet är förenlig med 
gällande detaljplan. Stadsbyggnadsförvaltningen har även bedömt att företaget är 
trovärdigt i sin beskrivning av verksamheten. Vid en sammanvägd bedömning av 
bolagets beskrivning av verksamheten och annan information bolaget har lämnat till 
stadsbyggnadsförvaltningen, bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att bolaget skapar 
förutsättningar och värden som är bra för Uppsala kommuns näringsliv och positiva för 
Östra Fyrislund som ett attraktivt verksamhetsområde. 

Den 7 mars 2018, §38, beslutade kommunstyrelsen att anta en modell för prissättning 
för försäljningar i Östra Fyrislund. Då markpriserna förändras med tiden, genomfördes 
en ny värdering under 2020. Värderingen anger att markvärdet i Östra Fyrislund har 
ökat med 300 kronor per kvadratmeter sedan prissättningsmodellen antogs.  
Denna nya värdering ligger till grund för markpriset i detta köpeavtal eftersom 
förhandlingarna med Kynningsrud Fastighets AB inleddes efter att värderingen 
gjordes.  

Kynningsrud Fastighet AB avser förvärva marken genom dotterbolaget Startplattan 
191542 AB.  

Ekonomiska konsekvenser 

Försäljningen inbringar cirka 8,1 miljoner kronor till kommunstyrelsen.  

Försäljningsintäkten ligger i linje med det senaste budgetbeslutet för projektet Östra 
Fyrislund.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2021 
• Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering 
• Bilaga 2, Karta 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Joachim Danielsson Christian Blomberg 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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