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 Kommunstyrelsen  

Köpeavtal för exploatering inom del av fastigheten Berthåga 11:33 i 
Stenhagen centrum 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna upprättat köpeavtal för exploatering mellan Uppsala kommun och Uppsalahem 
AB, avseende del av Berthåga 11:33 i Stenhagen centrum. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslås godkänna upprättat förslag till 
köpeavtal för exploatering mellan Uppsala kommun och Uppsalahem AB,  för genomförande 
av del av detaljplan för bostäder vid Stenhagen centrum, inom fastigheten Berthåga 11:33. 
Kommunen överlåter ca 22 295 kvm mark för en ersättning om 21 454 950 kr. Uppsalahem 
AB avser uppför 49 småhus och två flerbostadshus med totalt 65 lägenheter. 
 
Ärendet 
Dåvarande fastighetsnämnden beslutade 2003-01-28 att markanvisa del av Berthåga 11:33 till 
Uppsalahem AB. Plan- och byggnadsnämnden har tagit fram en detaljplan för bostäder vid 
Stenhagen centrum, dp 2012/20035-1, och beslutade 2012-12-13 att anta detaljplanen som 
också vunnit laga kraft. Totalt utgör planen ca 43 185 kvm tomtyta. Resterande del, är 
markanvisad till HSB Uppsala.  Förhandling pågår med HSB om köpeavtal för exploatering, 
varefter kontoret återkommer med ett förslag till beslut.  
 
Föredragning 
Kontoret har upprättat ett förslag till köpeavtal för exploatering, se bilaga 1, med Uppsalahem 
AB. Kommunen överlåter ca 22 295 kvm mark. Uppsalahem avser uppföra 49 småhus och två 
flerbostadshus med totalt 65 lägenheter, sammanlagt 114 boendeenheter byggs. Kommunen 
bygger allmänna vägar samt anlägger ett torg och en park. Se bilaga 2 för översiktskarta. 
 
Ekonomi 



2 (2) 

Uppsalahem AB köper mark av kommunen för 21 454 950 kronor. Kommunens kostnader för 
att bygga ut vägar och torg beräknas till ca 15 000 000 kronor samt för anläggande av park till 
ca 3 650 000 kronor vilket ger exploateringsutgifter om totalt ca 19 miljoner kronor. 
Storleken på de exploateringsintäkter projektet sammantaget väntas generera till kommunen 
blir klar först när all kvartersmark inom planen sålts. Kontoret kommer då att återkomma med 
en närmare redovisning av projektets ekonomi.  
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