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Prissättningsmodell för försäljning av mark inom Östra Fyrislund  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anta prissättningsmodell för försäljning av mark inom Östra Fyrislund enligt ärendets 
bilaga 1, 
 
att köpeavtal som tecknas till följd av redan överenskomna uppgörelser ska säljas enligt 
tidigare prissättningsmodell och optionslista enligt ärendets bilaga 3, som längst till och med 
den 30 juni 2018,  
 
att försäljning av mark enligt rödskrafferade områden i ärendets bilaga 2 inte ska omfattas av 
prissättningsmodellen ovan, utan ska säljas efter anbudsförfarande, 
 
att mark som säljs enligt prissättningsmodell i ärendet bilaga 1, ska erbjudas intressenter 
enligt intresselista, samt 
 
att nytt beslut om prissättning av mark inom området ska tas  inom två år efter förnyad 
värdering. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen antog 2007 ”Strategiskt program för planläggning och utbyggnad av Östra 
Fyrislund”. Dåvarande fastighetsägarnämnden tecknade planavtal avseende detaljplane-
läggning av del 2 (norr om Almungevägen). Detaljplanen som vann laga kraft 2013 medger 
utbyggnad på cirka 700 000 kvm verksamhetsmark.  
 
Mark- och exploateringsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari 2018 att 
föreslå kommunstyrelsen besluta i enlighet med föreliggande förslag. Protokollsutdrag ges i 
bilaga 4. 
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Föredragning 
Kommunstyrelsens mark-och exploateringsutskott beslutade 28 november 2016  
(KSN-2016-1880) om en prissättningsmodell för försäljning av mark i Östra Fyrislund. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har låtit göra en ny värdering av marken som visar att priset  
på marken har ökat och föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar om en reviderad 
prissättningsmodell. Det föreslås att priset vid försäljning av mark inom Östra Fyrislund ska 
vara 1 000-1 500 kronor per kvadratmeter beroende på storlek och läge i området. Grunderna 
för bedömning i de enskilda fallen framgår av bilaga 1. 
 
För köpeavtal som tecknas till följd av redan överenskomna uppgörelser föreslås att den 
prissättning och optionslista som mark- och exploateringsutskottet beslutade om den 17 
november 2016 ska gälla. 
 
Sedan tidigare gäller att vissa områden enligt bilaga 2 ska säljas efter anbudsförfarande och 
detta föreslås gälla även fortsättningsvis. 
 
Det föreslås att nytt beslut om prissättning av mark i området fattas inom två år från 
tidpunkten för kommunstyrelsens beslut, efter förnyad extern värdering. Förvaltningens 
bedömning är att projektet kommer att vara färdigt till år 2021. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Exploateringen bedöms efter avräkning av investeringar i infrastruktur ge ett överskott om 
513 mnkr. 
  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 
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Principer för prissättning    Bilaga 1 
Markpriser Östra Fyrislund 
 
 

 
 

 
 

• Ett baspris för mark inom området till 1 000 kr/kvm mot tidigare 900 kr/m2 
 
 

• Differentiering utifrån lägesfaktor: 
Lägestillägg 300 kr/kvm gäller skyltläge för Söderhällbygatan och Rapsgatan 
Lägestillägg 500 kr/kvm gäller skyltläge för  E4 och Almungevägen 
 
 

• En reduktion av pris med 50 procent för mark som inte kan bebyggas och belägen inom skyddszon mot 
E4. 
 
 

• Tomter överstigande 20 000 kvm rabatteras med 150 kr/kvm  för den del av areal som överstiger 20 000 
kvm. 
 
 

• Tomter understigande 4 000 kvm läggs ett påslag om 150 kr/kvm upp till 4 000 kr/kvm 
För eventuell areal därutöver gäller baspris. 
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Rödskrafferade tomter avser anbudsförfarande                                                Bilaga 2
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Principer för prissättning    Bilaga 1 
Markpriser Östra Fyrislund 
 
 

 
 

 
 

• Ett baspris för mark inom området till 1 000 kr/kvm mot tidigare 900 kr/m2 
 
 

• Differentiering utifrån lägesfaktor: 
Lägestillägg 300 kr/kvm gäller skyltläge för Söderhällbygatan och Rapsgatan 
Lägestillägg 500 kr/kvm gäller skyltläge för  E4 och Almungevägen 
 
 

• En reduktion av pris med 50 procent för mark som inte kan bebyggas och belägen inom skyddszon mot 
E4. 
 
 

• Tomter överstigande 20 000 kvm rabatteras med 150 kr/kvm  för den del av areal som överstiger 20 000 
kvm. 
 
 

• Tomter understigande 4 000 kvm läggs ett påslag om 150 kr/kvm upp till 4 000 kr/kvm 
För eventuell areal därutöver gäller baspris. 
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Rödskrafferade tomter avser anbudsförfarande       Bilaga 2



Bilaga 3













STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 
Monica Skoog 

Datum 
2018-01-29 

Diarienummer 
KSN-2018-0367 

Kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott 

Östra Fyrislund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskotts beslut den 17 november 2016 (KSN-
2016-1880) ska upphöra gälla, 

att  köpeavtal som tecknas till följd av redan överenskomna uppgörelser ska säljas enligt den 
prismodell och optionslista som gäller enligt beslut av kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott av den 17 november 2016 (KSN-2016-1880), som gäller som längst till 
den 30 juni 2018,  

att  fastställa att priset vid försäljning av mark inom Östra Fyrislund ska vara 1 000-1 500 
kronor per kvadratmeter beroende på storlek och läge i området, bilaga 1,  

att  försäljning av mark enligt rödskrafferade områden i bilaga 2 inte ska omfattas av pris-
sättningsmodellen ovan, utan ska säljas efter anbudsförfarande, 

att  mark som säljs enligt ovan angivna prismodell ska erbjudas intressenter enligt intresse-
lista, samt 

att  nytt beslut om prissättning av mark inom området ska tas inom två år efter förnyad 
värdering. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens mark-och exploateringsutskott beslutade 17 november 2016  
(KSN-2016-1880) om en prissättningsmodell för försäljning av mark i Östra Fyrislund. 
Kommunstyrelsen antog 2007 Strategiskt program för planläggning och utbyggnad av Östra 
Fyrislund och dåvarande Fastighetsägarnämnden tecknade planavtal avseende 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§4 

Prissättning Östra Fyrislund 
KSN-2018-0367 

Beslut 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskotts beslut den 17 november 2016 (KSN-2016-
1880) ska upphöra gälla, 

att köpeavtal som tecknas till följd av redan överenskomna uppgörelser ska säljas enligt den 
prismodell och optionslista som gäller enligt beslut av kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott av den 17 november 2016 (KSN-2016-1880), som gäller som längst till den 30 
juni 2018, 

att fastställa att priset vid försäljning av mark inom Östra Fyrislund ska vara 1 000-1 500 kronor per 
kvadratmeter beroende på storlek och läge i området, 

att försäljning av mark enligt rödskrafferade områden i inte ska omfattas av prissättningsmodellen 
ovan, utan ska säljas efter anbudsförfarande, 

att mark som säljs enligt ovan angivna prismodell ska erbjudas intressenter enligt intresselista, samt 

att nytt beslut om prissättning av mark inom området ska tas inom två år efter förnyad värdering. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens mark-och exploateringsutskott beslutade 17 november 2016 (KSN-2016-1880) om 
en prissättningsmodell för försäljning av mark i Östra Fyrislund. Kommunstyrelsen antog 2007 
Strategiskt program för planläggning och utbyggnad av Östra Fyrislund och dåvarande 
Fastighetsägarnämnden tecknade planavtal avseende detaljplaneläggning av del 2 (norr om 
Almungevägen). Planen som vann laga kraft 2013 medger utbyggnad på cirka 700 000 kvm 
verksamhetsmark. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har låtit göra en ny värdering av marken som visar att priset på marken 
har ökat och föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar om en ny prissättningsmodell. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2,9 januari 2018 
Principer för prissättning Markpriser Östra Fyrislund 
Karta med rödskrafferade tomter för anbudsförfarande 

Delges 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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detaljplaneläggning av del 2 ( norr om almungevägen). Planen som vann laga kraft 2013 
medger utbyggnad på cirka 700 000 kvm verksamhetsmark.  

Ärendet 
Stadsbyggnadsförvaltningen har låtit göra en ny värdering av marken som visar att priset på 
marken har ökat och föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar om en ny prissättningsmo-
dell. Det föreslås att priset vid försäljning av mark inom Östra Fyrislund ska vara 1 000-1 500 
kronor per kvadratmeter beroende på storlek och läge i området. Grunderna för bedömning i 
de enskilda fallen framgår av bilaga 1. 

För köpeavtal som tecknas till följd av redan överenskomna uppgörelser föreslås att den 
prissättning och optionslista som mark- och exploateringsutskottet beslutade om den 17 
november 2016 ska gälla. 

Sedan tidigare gäller att vissa områden enligt bilaga 2 ska säljas efter anbudsförfarande och 
detta föreslås gälla även fortsättningsvis. 

Det föreslås att nytt beslut om prissättning av mark i området fattas inom två år från 
tidpunkten för kommunstyrelsens beslut, efter förnyad extern värdering.  

Ekonomi 
Exploateringen bedöms efter avräkning av investeringar i infrastruktur ge ett överskott om 
513 mnkr 

Tidplan 
Förvaltningens bedömning är att projektet kommer att vara färdigt till år 2021. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
stadsdirektör  stadsbyggnadsdirektör 
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 Principer för prissättning Bilaga 1 
    Markpriser Östra Fyrislund 

• Ett baspris för mark inom området till 1 000 kr/kvm mot tidigare 900 kr/m2

• Differentiering utifrån lägesfaktor:
Lägestillägg 300 kr/kvm gäller skyltläge för Söderhällbygatan och Rapsgatan
Lägestillägg 500 kr/kvm gäller skyltläge för  E4 och Almungevägen

• En reduktion av pris med 50 procent för mark som inte kan bebyggas och belägen inom skyddszon mot
E4.

• Tomter överstigande 20 000 kvm rabatteras med 150 kr/kvm  för den del av areal som överstiger 20 000
kvm.

• Tomter understigande 4 000 kvm läggs ett påslag om 150 kr/kvm upp till 4 000 kr/kvm
För eventuell areal därutöver gäller baspris.
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Rödskrafferade tomter avser anbudsförfarande       Bilaga 2


