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Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-02-17

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 11

Köpeavtal för exploatering med JM AB Public
avseende Kåbo 64:3

KSN-2019-1961

Beslut

Kommunstyrelsens mark-och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala Kommun och JM AB
Public (556045-2103)beträffande försäljning av fastigheten Kåbo 64:3 enligt
ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunen tecknadei november 2019markanvisningsavtal med JMAB Public inom
Rosendal, etapp 2. Markanvisningsavtalet avser ett förslag inom fastigheten Kåbo 64:3.

Markanvisningsavtalet löpte ut den 11november 2020. Då bolaget redan i oktober
lämnade in en ansökan om bygglov och då förhandlingen kring köpeavtalet inletts
behöver markanvisningsavtalet inte förlängas för att ett köp ska vara möjligt.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2021
Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering
Bilaga 2, Karta

Beslutsgång

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

Köpeavtal för exploatering med JM AB Public 
avseende Kåbo 64:3  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala Kommun och JM AB 
Public (556045-2103) beträffande försäljning av fastigheten Kåbo 64:3 enligt 
ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunen tecknade i november 2019 markanvisningsavtal med JM AB Public inom 
Rosendal, etapp 2. Markanvisningsavtalet avser ett förslag inom fastigheten Kåbo 64:3.  

Markanvisningsavtalet löpte ut den 11 november 2020. Då bolaget redan i oktober 
lämnade in en ansökan om bygglov och då förhandlingen kring köpeavtalet inletts 
behöver markanvisningsavtalet inte förlängas för att ett köp ska vara möjligt. 

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

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. 

Den föreslagna byggnationen överensstämmer med detaljplan för Rosendalsfältet och 
ligger i linje med 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 
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detaljplanens intentioner genom den kvalitets- och hållbarhetschecklista som bolaget 
har åtagit sig att följa vid genomförandet av projektet.  

Näringslivsperspektivet har beaktats då JM fått förvärva en fastighet i direkt anslutning 
till tidigare projekt, så att de kan använda samma entreprenad för den fortsatta 
utbyggnaden.  

Föredragning 

JM AB Public har ett optionsavtal med Uppsala kommun med anledning av ett 
markbyte i Industristaden (Varpen och Spolen). Som en del av denna option fick JM AB 
ett markanvisningsavtal för bostadsrätter gällande fastigheten Kåbo 64:3. 
Optionsavtalet omfattar 30 000 kvadratmeter/bruttoarea, varav minst 10 000 
kvadratmeter/bruttoarea ska utgöras av hyresrätter. I och med detta köpeavtal har 
17 000 kvadratmeter/bruttoarea för bostadsrätter sålts till JM AB.  

JM AB Public efterträdde en annan aktör som fått en markanvisning för bostadsrätter 
på fastigheten Kåbo 64:3. JMs markanvisningsavtal gick ut den 11 november 2020. 
Markpriset är 5 000 kronor/kvadratmeter bruttoarea ovan mark för bostäder samt 
1 500 kronor per kvadratmeter/lokalarea, vilket på grund av index är högre än vad var 
som överenskommet i det ursprungliga optionsavtalet gällande Varpen och Spolen.  

JM AB Public avser uppföra lägenheter av blandade storlekar inom sitt koncept 
”Smarta kvadrat”. Smarta kvadrat innebär att JM har gått igenom sin process för att 
skapa en billigare produkt för slutkunden.  

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. Genom det nu aktuella beslutet som 
är villkorat av att bygglov beviljas kortas processen jämfört med att besluta om 
markförsäljning först efter det att bygglovet beviljats.  

En försäljning förutsätter att det beviljade bygglovet i huvudsak överensstämmer med 
den bygglovsansökan som förelåg den 18 januari 2021 i ärende PBN-2020-002762, som 
förväntas beslutas vid PBNs sammanträde den 25 mars 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Försäljningen inbringar cirka 34 miljoner kronor till kommunstyrelsen. 
Försäljningsintäkten ligger något högre än budgetbeslutet från kommunstyrelsen 25 
november 2020. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2021 
• Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering 
• Bilaga 2, Karta 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Joachim Danielsson Christian Blomberg 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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