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exploateringsutskott 

Köpeavtal för exploatering inom del av fastigheten Berthåga 11:33 med 
flera 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 62:1 m.fl. i Stenhagen centrum, samt 

att godkänna upprättat köpeavtal för exploatering mellan Uppsala kommun och HSB Uppsala 
ekonomisk förening, avseende del av Berthåga 61:1 m.fl. i Stenhagen centrum, samt 

att godkänna exploateringsutgifter om 20 miljoner kronor vid genomförande av exploatering. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås att, för genomförande av detaljplan för bostäder vid Stenhagen 
centrum, godkänna upprättat förslag till köpeavtal för exploatering mellan Uppsala kommun 
och Uppsalahem AB respektive HSB Uppsala ekonomisk förening, samt godkänna 
exploateringsutgifter om 20 miljoner kronor föranledda av detaljplanen.   

Ärendet 
Dåvarande fastighetsnämnden beslutade 28 januari 2003 att anvisa mark för bostadsändamål 
vid Stenhagen centrum till Uppsalahem AB respektive HSB Uppsala ekonomisk förening. 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade 13 december 2012 att anta detaljplan, dp 2012/20035-
1, för markanvisat område, detaljplanen har också vunnit laga kraft.  

Kommunstyrelsen beslutade 19 juni 2013 att godkänna ett föreslag till köpeavtal för 
exploatering med Uppsalahem AB för del av planområdet. Exploatörerna har föreslagit en 
ändring av den, vid tecknandet av avtalet med Uppsalahem, tänkta markdelningen. Ett nytt 
avtal har därför förhandlats fram med Uppsalahem, det nya avtalet ersätter i sin helhet det 
tidigare avtalet. 
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Föredragning 
Kontoret har upprättat ett förslag till köpeavtal för exploatering, se bilaga 1, med Uppsalahem 
AB samt ett köpeavtal för exploatering med HSB Uppsala ekonomisk förening, se bilaga 2. 
Se bilaga 3 för översiktskarta. 
 
Kommunen överlåter ca 23 203 kvm mark till Uppsalahem som avser uppföra ca 114 
boendeenheter som ska upplåtas med hyresrätt. Kommunen överlåter ca 29 450 kvm mark till 
HSB som avser uppföra ca 100 boendeenheter som ska upplåtas med bostadsrätt.  
 
Detaljplanen föranleder att en park, ett gatunät och ett torg anläggs, åtgärder som bekostas av 
kommunen. Kommunen åtar sig även att bekosta borttagandet av identifierade fornlämningar, 
vidare bär kommun risken för merkostnader för eventuella markföroreningar. 
 
Ekonomi 
Köpeskillingen för den mark Uppsalahem AB förvärvar uppgår till 21 454 950 kronor. HSB 
Uppsala ekonomisk förening erlägger 28 566 000 kronor i köpeskillingen för den mark de 
förvärvar.  
 
Kommunens kostnader för att bygga ut gator och torg beräknas till ca 16 miljoner kronor och 
för anläggande av park till ca 4 miljoner kronor vilket ger exploateringsutgifter om totalt ca 
20 miljoner kronor. Kostnaderna för borttagandet av fornlämningarna har ännu inte fastställts 
men bedöms kunna bäras av de intäkter markförsäljningen inbringar.  
 
Sammantaget bedöms projektet generera ett överskott till kommunen 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
Joachim Danielsson  Ingrid Anderbjörk 
Stadsdirektör   Mark- och exploateringschef 
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