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Kommunstyrelsen 

 
 
Köpeavtal för exploatering för del av Flogsta 11:11 och 11:6, 
Flogsta 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för exploatering för mark inom fastigheterna 
Flogsta 11:11 och Flogsta 11:6 mellan Uppsala kommun och Stiftelsen Västmanlands-Dala 
nations studentbostäder. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
upprättat köpeavtal för exploatering inom fastigheterna Flogsta 11:11 och Flogsta 11:6 mellan 
Uppsala kommun och Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder. Köpeavtalet 
innebär ett fullföljande av detaljplaneförslag Dp 2016-000917 och den markanvisning som 
stiftelsen tilldelats på platsen. Inom det aktuella markområdet planerar stiftelsen att uppföra 
cirka 400 bostäder i form av studentlägenheter och korridorsrum. Stiftelsen ska upplåta 
bostäderna med hyresrätt. Projektet genererar en intäkt om cirka 50,4 miljoner kronor och 
medför kostnader om cirka 5,2 miljoner kronor. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutade den 5 juni 2013 att markanvisa 
ett område inom fastigheterna Flogsta 11:11 och Flogsta 11:6 i stadsdelen Flogsta till 
Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder som en tvåårig markanvisning för 
studentbostäder med upplåtelseform hyresrätt. Den 14 juni 2016 förlängdes markanvisningen 
genom ett nytt tvåårigt avtal. Mark- och exploateringsutskottet beslutade den 12 december 
2017 att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för 
exploatering mellan Uppsala kommun och Stiftelsen Västmanlands-Dala nations 
studentbostäder. 
 
Plan- och byggnadsnämnden (PBN) beslutade den 17 oktober 2013 att detaljplanläggning 
skulle påbörjas för området. Ett planavtal, vilket reglerade att detaljplanen skulle tas fram som 
en s k byggherreplan, träffades 9 juni 2014 mellan PBN och stiftelsen. Knappt två år senare,  
Den 21 april 2016, beslutade PBN att avbryta pågående planärende samt att påbörja 
detaljplaneläggning med standardförfarande. Ett planavtal för det nya detaljplaneärendet 

 
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



2 (3) 
 

träffades 21 september 2016. Samråd för detaljplanen hölls under sommaren 2016 och våren 
2017 ställdes planen ut för granskning. Beslut om antagande beräknas kunna tas i januari 
2018 under förutsättning att upprättat förslag till köpeavtal godkänns. 
 
Föredragning 
Upprättat förslag till köpeavtal för exploatering (bilaga 1) innebär att kommunal mark inom 
delar av Flogstavallen säljs för byggnation av ca 400 studentbostäder med hyresrätt. Området 
som föreslås bebyggas ligger i anslutning till Stiftelsen Västmanlands-Dala nations 
bostadsområde Majklockan, vilket bland annat möjliggör att parkeringsplatser kan samnyttjas. 
Inom detaljplaneområdet har kommunen upplåtit mark för odlingslotter till Odlarföreningen 
Norden. I samband med genomförandet av markanvisningen och detaljplanen har 
Odlarföreningen Nordens upplåtelseområde omdefinierats och nya odlingslotter har anlagts 
nordväst om den träddunge som omger Flogstamasten. Genomförandet av detaljplanen 
innebär för kommunens del en justering av gaturummet för aktuell del av Flogstavägen och 
att den del av vägen upp mot Flogstamasten som berörs av planförslaget anläggs enligt 
kommunal standard. 
 

 
Flogstavallens detaljplaneområde 
 
Ekonomi 
Det totala belopp som stiftelsen ska betala till kommunen enligt köpeavtalet uppgår vid 
tidpunkten för avtalets tecknande till cirka 50,4 mkr, varav cirka 47,6 mkr utgör köpeskilling 
för mark och cirka 2,9 mkr utgör ersättning för allmän plats. Kommunens kostnader för 
projektet uppgår till cirka 5,2 mkr. Projektets resultat bedöms bli cirka 45,2 mkr. 
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Markpriset har fastställts efter en oberoende värdering. Den yta som utgörs av studentbostäder 
med hyresrätt är värderad till 3000 kronor per kvadratmeter bruttoarea och den yta som utgörs 
av lokalarea är värderad till 1500 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Det avtalade markpriset 
indexeras för att hantera värdeförändringar från avtalets undertecknande till 
tillträdestidpunkten enligt den indexmodell som Uppsala kommun använder för hyresrätter.  
 
Kommunens kostnader för projektet utgörs av kostnader för ombyggnad av del av 
Flogstavägen om cirka 2,0 mkr, ombyggnad och standardhöjning av del av väg in till 
Flogstamasten om cirka 1,2 mkr, omlokalisering av odlingslottsområde om cirka 980 tkr, flytt 
av fjärrvärmeledning och elledningar om cirka 750 tkr samt projektutvecklingskostnader och 
övriga kostnader om cirka 350 tkr. Projektet bedöms inte medföra behov av fler skol- eller 
förskoleplatser, då den produkt som planeras byggas är små hyresrätter för studenter. 
 
Tidplan 
Stiftelsen tillträder enligt köpeavtalet fastigheten efter laga kraftvunnet bygglov och bedöms 
därefter kunna påbörja byggnation inom den blivande kvartersmarken. Detta bedöms kunna 
ske under 2018, förutsatt att detaljplan och bygglov vinner laga kraft. Kommunen och 
stiftelsen ska upprätta en gemensam tidplan för genomförandet av detaljplanen. 
 
 
Kommunledningskontoret   Stadsbyggnadsförvaltningen
    
 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom  
Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 
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OBS: Felaktig avtalsversion. Ett slutgiltigt avtalsförslag presenteras till utskottet senast 12/12. Korrigering kommer göras av markareauppgift samt bilaga plankarta. 
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