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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare 
Ström Ulrica 

Datum 
2014-06-11 

Diarienummer 
KSN-2014-0668 

Kommunstyrelsen 

Köpeavtal för exploatering för del av Husbyborg 1:82 m fl 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för exploatering inom del av Husbyborg 1:82 m 
fl mellan kommunen och Aspholmen Fastigheter AB. 

Sammanfattning 
Dåvarande fastighetsnämnden beslutade 14 december 2010 att anvisa mark inom fastigheten 
Husbyborg 1:82 m fl i Husbyborg till Aspholmen Fastigheter AB för att pröva planläggning 
för industri och kontor. Den 10 september 2012 beslutade kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott att utöka markanvisningen inom Husbyborg 1:82 m fl till bolaget.  
Kommunledningskontoret föreslår att marken säljs till Aspholmen Fastigheter AB för en 
överenskommen köpeskilling om 21 280 000 kronor. 

Markanvisningsområdet översiktligt markerat med röd figur 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Ärendet 
Planläggning av området har pågått sedan 2011 i syfte att utöka verksamhetsområdet för 
industri och kontor i direkt anslutning till befintlig verksamhet inom Aspholmens egen 
fastighet. Projektet rymmer ny bebyggelse för kontor och industri med byggnadshöjder på 
cirka 10-13 meter och med en största byggnadsarea om ca 7 500 kvadratmeter.  
Kommunen ska anlägga en ny gång- och cykelväg längs Gamla Börjegatan mot 
Gysingevägen.  

Detaljplanen förväntas tas upp för antagande i plan- och byggnadsnämnden den 12 juni 2014. 

Föredragning 
Kontoret har låtit upprätta ett förslag till köpeavtal för exploatering i enlighet med bilaga 1. 
Avtalet innehåller sedvanliga villkor för försäljning samt villkor för genomförande av 
exploateringen.  
Överenskommen köpeskilling på 21 280 000 kronor baseras på markvärdet 700 kr/m2 tomtyta 
för verksamheter.  
Kommunen kommer enligt avtalet att svara för kostnader förknippade med de arkeologiska 
utgrävningar som ska genomföras under tredje kvartalet 2014. Eventuella kostnader för flytt 
av jordförlagda ledningar som är tagna ur bruk tas av kommunen. Aspholmen tillträder 
marken när den arkologiska utgrävningen är genomförd. 

Ekonomi 
Försäljningen av marken kommer att generera en intäkt på 21 280 000 kronor. Kommunens 
ska anlägga en gång- och cykelväg längs Gamla Börjevägen, en kostnad som kalkylerats till 
cirka 1,2 miljoner kronor. Därutöver tillkommer kostnader för den arkeologiska utgrävning 
som ska ske under tredje kvartalet 2014 och eventuella kostnader för borttagande av två 
ledningar som är tagna ur bruk. Kostnaderna för dessa åtgärder är i dagsläget okända. 
Projektet bedöms generera ett överskott till kommunen. 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Ingrid Anderbjörk 
stadsdirektör  mark- och exploateringschef 
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KÖPEAVTAL FÖR EXPLOATERING 
Husbyborg 1:82 m fl 

Mellan Uppsala kommun genom dess kommunstyrelse (org nr 212000-3005), nedan kallad 
Kommunen och Aspholmen Fastigheter AB (556121-9089), nedan kallad Bolaget har 
träffats följande avtal. 

§ 1. BAKGRUND 
Dåvarande fastighetsnämnden beslutade den 14 december 2010 att till Bolaget lämna 
markanvisning för att pröva planläggning för industri och kontor inom fastigheten Husbyborg 
1:82 m fl i Husbyborg i Uppsala kommun. Markanvisningsavtal tecknades 2 mars 2011. 
Den 10 september 2012 beslutade kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott att utöka 
markanvisningen inom Husbyborg 1:82 m fl till Bolaget. Ett separat markanvisningsavtal för 
det utökade området tecknades 5 november 2012. 

Detta köpeavtal för exploatering ersätter tidigare tecknade markanvisningsavtal och fullföljer 
genomförandet av detaljplaneförslaget för Husbyborg 1:82 m fl, Dp 2012/20136-1, nedan 
kallad Detaljplanen. Det område inom Detaljplanen där Bolaget ska genomföra sin 
exploatering benämns nedan Exploateringsområdet. Detaljplanekarta bifogas, bilaga 1.  

--------Marköverlåtelse mm-------- 

§ 2. MARKÖVERLÅTELSER OCH KÖPESKILLING 
Kommunen överlåter och försäljer härmed till Bolaget ett område om ca 30 400 m2 av 
fastigheterna Husbyborg 1:82, 1:6, 1:7 1:8. Området har markerats med röd kantlinje 
på bilaga 1 och benämns nedan Området.  

Bolaget ska till Kommunen på Tillträdesdagen erlägga en köpeskilling på tjugoen miljoner 
tvåhundraåttio tusen (21 280 000) kronor.  

§ 3. FASTIGHETSBILDNING 
Kommunen ansöker om fastighetsbildning för genomförande av detta avtal. Bolaget biträder 
denna ansökan och svarar för förrättningskostnader för genomförandet av detta avtal, med 
undantag för vad som regleras när nedan. 

Det överlåtna Området omfattar del av samfällt ägd mark, fastigheten Husbyborg s:1. 
Kommunen har ansökt om lantmäteriförrättning för att reglera över del av Husbyborg s:1 i 
Husbyborg 1:82. Bolaget tar i och med detta avtal över ansvaret för 
fastighetsbildningsansökan. Kommunen står för fastighetsbildningskostnader i detta ärende. 

Marköverlåtelsen enligt § 2 gäller med de smärre justeringar av gränser för områdena som 
eventuellt kan komma att vidtas i samband med lantmäteriförrättningen. Det överlåtna 
Området ska genom fastighetsreglering regleras in i Bolagets fastighet Husbyborg 1:83. 
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§ 4. TILLTRÄDE 
Tillträde till Området sker den 30 september 2014. Parterna kan komma överens om annan 
Tillträdesdag. 
 
Bolaget ansvarar för de eventuella investeringar Bolaget gör inom Området innan det att 
fastighetsbildningen har vunnit laga kraft. 
 

§ 5. BETALNING 
Kommunen fakturerar Bolaget köpeskillingen senast på Tillträdesdagen. 
Ränta enligt räntelagen ska utgå från förfallodagen för köpeskillingens erläggande. 
Om inte Bolaget erlagt Köpeskillingen senast 30 dagar efter Tillträdesdagen har Kommunen 
rätt att häva köpet. 

§ 6. GATUKOSTNADSERSÄTTNING 
Efter betalning av de kostnader som det åligger Bolaget att betala enligt detta avtal, ska 
Bolaget anses ha betalat gatukostnader som Kommunen annars har rätt att debitera Bolaget 
enligt plan- och bygglagen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator eller 
andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. Beträffande framtida 
förbättringsarbeten, föranledda av ny eller ändrad detaljplan, som kan komma att utföras på 
gata eller annan allmän plats gäller vad som stadgas i 6 kap plan- och bygglagen om 
gatukostnader. 

§ 7. INSKRIVNINGAR OCH ÖVRIGA BELASTNINGAR  
Kommunen garanterar att Området på Tillträdesdagen inte besväras av andra inskrivningar, 
penninginteckningar och avtal än de som anges i fastighetsregistret samt nedan. 
 
Det överlåtna Området (del av Husbyborg 1:82) belastas av ett servitutsavtal avseende 
markförlagd ledning till förmån för fastigheten Dragarbrunn 32:5. Kommunen förbinder sig 
att teckna överenskommelse med ägaren till fastigheten Dragarbrunn 32:5 om att detta 
servitut ska upphävas. Kommunen ansvarar för eventuella kostnader för utredning och 
borttagande av ledning.  
 
Det överlåtna Området belastas av ett markavtal för allmänna ledningar mellan Kommunen 
och Vattenfall avseende en fjärrvärmeledning samt mellan Kommunen och Uppsala Vatten 
och Avfall AB avseende en VA-ledning.  
 
Det överlåtna Området (del av Husbyborg 1:82) belastas av ett arrendeavtal avseende köryta, 
upplag mm till förmån för Bolagets fastighet Husbyborg 1:83. Kommunen och Bolaget är 
överens om att arrendeavtalet upphör i och med detta köpeavtal för exploatering.   
 
Det överlåtna Området belastas av ett servitutsavtal avseende markförlagd 
högspänningsledning till förmån för fastigheten Dragarbrunn 32:1. 
 
Det överlåtna Området belastas av ett jordbruksarrende. Kommunen förbinder sig att teckna 
avtal med arrendatorn om att arrendet ska upphöra i och med att Bolaget tillträder Området. 
 
Det överlåtna Området belastas av en kapad teleledning från Skanova. Kostnad för eventuellt 
borttagande av ledning belastar ej Bolaget.  
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§ 8. FASTIGHETENS SKICK 
Bolaget, som har besiktigat Området, förklarar sig härmed godta dess skick och avstår med 
bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen på grund av fel och brister i det överlåtna 
Området, med undantag från vad som anges nedan.   
 
Inom Området finns fornlämningar som ska utredas och grävas bort innan Området kan 
exploateras. Bolaget förbinder sig att avvakta genomförandet av exploateringen inom den del 
av Området som berörs av utgrävningarna till dess att Länsstyrelsen givit klartecken att de 
arkeologiska utgrävningarna är klara. Bolaget samråder med Länsstyrelsen om praktisk 
samordning. 
Kommunen bekostar nödvändiga arkeologiska åtgärder.  
 

§ 9. SERVITUT OCH LEDNINGSRÄTT MM 
Bolaget medger Kommunen eller den som Kommunen sätter i sitt ställe, att utan ersättning för 
all framtid behålla, underhålla och förnya befintliga allmänna ledningar med därtill hörande 
anordningar inom det område, som angivits med u på bilagda detaljplanekarta, bilaga 1.  
 
Bolaget medger att inom angivna u-område får anläggas en gemensamhetsanläggning för 
spillvatten som betjänar fastigheterna Husbyborg 1:91, Dragarbrunn 32:3 och 32:5. 
 
Bolaget medger att ovan angivna rättigheter får inskrivas som servitut eller upplåtas med 
ledningsrätt. 
 
Exploatören ska utan ersättning upplåta erforderligt utrymme för slänt i samband med 
gatuutbyggnad. 
 

--------Genomförande av exploatering-------- 
 

§ 10. SAMORDNING OCH TIDPLAN 
Bolaget förbinder sig att genomföra exploateringen i enlighet med Detaljplanen och detta 
avtal. Bolaget ansvarar för att initiera upprättandet av en gemensam huvudtidplan för 
tidsmässig samordning av respektive parts åtaganden. Bolaget är skyldig att samordna sina 
entreprenader med Kommunens entreprenörer samt med ledningsdragande bolag. 
 

§ 11. BYGG- OCH ANLÄGGNINGSKOSTNADER 
Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom 
Exploateringsområdet. Bolaget utför och bekostar därtill projektering och utbyggnad av alla 
erforderliga anpassningar för funktionell anslutning till allmän platsmark eller annan 
omgivande mark.  
Kommunen, så som huvudman för allmän plats, ansvarar för och bekostar projektering och 
anläggande av ny gång- och cykelväg längs Gamla Börjevägen inom Detaljplanens norra del.  
  
Bolaget bekostar samtliga erforderliga anslutningsavgifter för teknisk infrastruktur såväl 
under byggtiden som vid färdigställande. 
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§ 12. LEDNINGAR 
Bolaget ska i samråd med ledningsdragande bolag samt berörda kommunala förvaltningar 
ansvara för erforderlig samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som 
krävs för exploateringens genomförande. Befintliga anläggningar ska hållas tillgängliga för 
berörda ledningsägare under byggtiden. 
 
Bolaget ansvarar inte för eventuella kostnader för flytt av stag för befintlig luftburen ledning 
inom Detaljplanens norra del.  
 
Bolaget ansvarar inte för eventuella kostnader för borttagande av de enligt § 7 identifierade 
kapade ledningar inom Husbyborg 1:82 (Skanovas teleledning samt dåvarande SJs ledning). 
Samråd ska ske mellan Bolaget och kommunen om praktisk hantering. 
 
Bolaget ska stå för samtliga kostnader vid eventuell flytt av sådana ledningar som ingen av 
parterna kände till vid tecknandet av detta avtal. 
 

§ 13. BYGGETABLERING, OMGIVANDE VÄGNÄT MM 
Bolaget förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Kommunen om behov av 
eventuella ytor för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Upplåtelse av 
offentlig plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa. 
 
Bolaget ska med staket på erforderligt sätt avgränsa arbetsområdet och byggetableringsytor. 
Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, håller sig inom 
arbetsområdet och byggetableringsytorna. 
 
Bolaget förbinder sig att med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om 
projektet och byggnadsarbeten. 
 
Trafikverket är huvudman för Gamla Börjevägen. Bolaget förbinder sig att kontakta 
kommunen och Trafikverket för gemensam besiktning av omgivande vägnät före byggstart 
samt då byggetableringen avvecklats. Det åligger Bolaget att bekosta den extra 
gaturenhållning som föranleds av arbeten i samband med exploateringens genomförande.  
 
Återställande av vid exploateringsarbetet raserade stomnätspunkter bekostas av Bolaget.  
 

§ 14. DAGVATTEN 
Det åligger Bolaget att samråda med miljökontoret om hantering av dagvatten inom 
Exploateringsområdet. 
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--------Övriga villkor-------- 

 

§ 15. AVTALETS GILTIGHET 
Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning att Detaljplanen enligt § 1 har 
vunnit laga kraft. 
 
Skulle ovanstående förutsättning inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan 
ersättningsskyldighet för någondera parten. 
 
Bolaget är medvetet om att plan- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar 
om att anta detaljplan. Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med dem som 
berörs av planen och andra beredningsåtgärder. Bolaget är även medvetet om att sakägare har 
rätt att anföra besvär mot beslut att anta detaljplan och att beslut om antagande av detaljplan 
kan prövas av länsstyrelsen och regeringen eller mark- och miljödomstolen samt mark- och 
miljööverdomstolen och Högsta Domstolen samt bli föremål för rättsprövning. 

________________________ 
 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
Uppsala den     /    2014       Uppsala den     /     2014 
 
För Uppsala kommun 
 
 
 
……………………………………. 
 
 
 
……………………………………. 
 
Bevittnas: 
 
 
 
………………………………………. 
                                
 
 
 
………………………………………….. 
 

För Aspholmen Fastigheter AB 
 
 
 
……………………………………. 
 
 
 
……………………………………. 
 
Bevittnas: 
 
 
 
……………………………………. 
 
 
 
 
…………………………………….. 
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