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§ 427 Dnr KS 2021/01944-3.3.1 

Beslut - Förvärv av del av Gäddeholm 2:1, Fredriksdal, 
Gäddeholm 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpeavtalet avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Staden har för avsikt att exploatera delar av Gäddeholm och behöver för det 
ändamålet förvärva mark som tillhör Geddeholms AB. Markområdet ska 
fastighetsbildas till en särskild exploateringsfastighet och därefter styckas 
och säljas av Västerås stad till olika styckebyggare och övriga byggherrar 
enligt kommande beslut i fastighetsnämnden.  

Området ligger på del av fastigheterna Gäddeholm 2:1 och Gäddeholm 1:2, 
där den sistnämnda fastigheten tillhör Västerås stad. Fastigheten Gäddeholm 
2:1 ägs av Geddeholms AB. Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan 
parterna med en överenskommen köpeskilling om 30 miljoner kronor. 

Fastighetsnämnden beslutade 2021-10-26 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna köpeavtalet avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpeavtalet avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås godkänns. 

Yrkanden 

Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Fastighetsnämnden 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Helena Felldin 
Epost: helena.felldin@vasteras.se 
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Datum 

2021-10-26 
Diarienr 

KS 2021/01944- 3.3.1  
  

 

Kopia till 

Fastighetsnämnden 
Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Förvärv av del av Gäddeholm 2:1, Fredriksdal, 
Gäddeholm 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpeavtalet avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Staden har för avsikt att exploatera delar av Gäddeholm och behöver för det 
ändamålet förvärva mark som tillhör Geddeholms AB. Markområdet ska 
fastighetsbildas till en särskild exploateringsfastighet och därefter styckas 
och säljas av Västerås stad till olika styckebyggare och övriga byggherrar 
enligt kommande beslut i fastighetsnämnden.  

Området ligger på del av fastigheterna Gäddeholm 2:1 och Gäddeholm 1:2, 
där den sistnämnda fastigheten tillhör Västerås stad. Fastigheten Gäddeholm 
2:1 ägs av Geddeholms AB. Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan 
parterna med en överenskommen köpeskilling om 30 miljoner kronor. 

Fastighetsnämnden beslutade 2021-10-26 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna köpeavtalet avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpeavtalet avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås godkänns. 

 

Beslutsmotivering 

Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan parterna med en 
överenskommen köpeskilling om 30 miljoner kronor. Köpeskillingen utgår 
från en värdering där en rimlig reduktion satts. Detta har tillämpats i tidigare 
köp med Geddeholms AB. Bakgrunden är gjorda investeringar, så som 
Gäddeholmsvägen, kulturreservatet m.m., vilka är förutsättningar för att 
kunna exploatera Gäddeholm.  
 
Då köpet har en köpeskilling överstigande 20 Mkr betyder det att 
köpeavtalet måste godkännas av kommunfullmäktige. 
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Juridisk bedömning 
Fastighetsnämnden har rätt att fatta beslut om köp och försäljning av 
fastigheter till ett maximalt värde av 20 mnkr. Vid försäljningar som 
överstiger detta belopp ska kommunfullmäktige fatta beslut. 

Ekonomisk bedömning 

Planerad exploatering bedöms bidra positiv till stadens 
exploateringsekonomi. 

Hållbar utveckling 

Utvecklingen i Gäddeholm går i linje med stadens översiktsplan och bedöms 
således bidra till en hållbar utveckling.  

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 

 



 
 

Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 

2021-10-26 

 

 
 

Sammanträdesprotokoll § 264, § 268 

Sammanträdesdatum 26 oktober 2021 

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), kl 14:00-16:30 

Tjänstgörande ledamöter Jesper Brandberg (L), Ordförande 

Staffan Jansson (S), 1:e vice ordförande 

Eleonore Lundkvist (M), 2:e vice ordförande 

Maria Kesselring (S) 

Elisabet Sannesjö (C) 

Håkan Wretljung (MP) 

Elisabeth Unell (M) 

Tjänstgörande ersättare Jörgen Wolff (S) tjänstgör istället för Staffan Jansson (S)  

Ari Lindberg (SD) tjänstgör istället för Sven Jonsson (SD) 

Anders Ohlsson (M) tjänstgör istället för Eric Söderberg (KD) 

 

Vid protokollet Madeleine Ramberg 

Justeras 

 

 

Paragrafen omedelbart justerad vid sammanträdet.  

 

 

   

 

VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Protokoll från Fastighetsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-26 

Justeringsdatum 2021-10-26 

Anslagsdatum 2021-10-28 

Datum för nedtagande 2021-11- 

Förvaringsplats Stadshuset, teknik- och fastighetsförvaltningen 

 

 
 

Underskrift  
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 Frånvarande ledamöter 

 Staffan Jansson (S)  

Sven Jonsson (SD) 

Eric Söderberg (KD)  

  

 Närvarande ersättare 

 Jazmin Pettersson (S) 

Thomas Olsson (L) 

Tobias Härnström (C) 

  

 Övriga närvarande 

 Hans Näslund, direktör 

Magnus Dureman, biträdande direktör 

Isabell Lundberg, enhetschef 

Madeleine Ramberg, nämndsekreterare 
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§ 264 Dnr FN 2021/00337-3.3.1 

Beslut -  Förvärv av del av Gäddeholm 2:1, Fredriksdal, 
Gäddeholm 

Beslut 

1. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalet 

avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 

Utvecklingen av Gäddeholm pågår, där det tänkta området Fredriksdal, vars 

detaljplanearbete pågår och är under granskning, är den tredje 

bostadsetappen.  

Staden har för avsikt att området fastighetsbildas till en 

exploateringsfastighet och därefter styckas av och säljs till olika byggaktörer 

och styckebyggare enligt kommande beslut i Fastighetsnämnden.  

Området ligger på del av fastigheterna Gäddeholm 2:1 och Gäddeholm 1:2, 

där den sistnämnda fastigheten tillhör Staden. Fastigheten Gäddeholm 2:1 

ägs av Geddeholms AB. Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan 

parterna med en överenskommen köpeskilling om 30 miljoner kronor.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 

förslag till beslut:  

Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalet 

avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås.  

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen lämnar under sammanträdet ett reviderat 

förslag till beslut enligt följande: 

1. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalet 

avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 268 Dnr FN 2021/00209-2.6.1 

Beslut - Omprövning av beslut av avslå begäran om utlämnande 
av allmän handling 

Beslut 

1. Fastighetsnämnden beslutar att delvis avslå begäran om utlämnande av 

allmän handling. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 

Inspira AB har begärt ut anbud från Förenade Service AB i upphandling av 

ramavtal avseende städtjänster. Direktören för teknik- och 

fastighetsförvaltningen har den 4 oktober 2021 med stöd av punkt 1.3 i 

fastighetsnämndens delegationsordning beslutat att avslå begäran om 

utlämnande av allmän handling med hänvisning till 31 kap. 16 § 

Offentlighets- och sekretesslagen. 

Inspira AB har den 6 oktober 2021 begärt omprövning av beslutet gällande 

följande handlingar i anbudet från Förenade Service AB: 

- Bilaga Organisation för uppdraget 

- Bilaga Referens omr 1 ref nr 1, nr 2 samt nr 3 

- Bilaga Referens omr 2 ref nr 1, nr 2 samt nr 3 

- Bilaga Referens omr 3 ref nr 1, nr 2 samt nr 3 

- Bilaga Referens omr 4 ref nr 1, ref nr 2 samt nr 3 

- Bilaga Referens omr 5 ref nr 1, nr 2 samt nr 3  

 

Efter omprövning har ovan begärda handlingar kunnat lämnas ut delvis. 

Inspira AB har därefter inkommit med en begäran om ett skriftligt 

överklagbart beslut.  

De begärda handlingarna innehåller uppgifter om enskilds affärs- och 

driftförhållande som omfattas av sekretess i enlighet med 31 kap. 16 § 

Offentlighets- och sekretesslagen. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut:  

1. Fastighetsnämnden beslutar att delvis avslå begäran om utlämnande av 

allmän handling. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Inspira AB 

 

 

 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Josefine Åkerblom 
Epost: josefine.akerblom@vasteras.se 
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Sida 
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Datum 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen 
 

Fastighetsnämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Markförvärv del av Gäddeholm 2:1, 
Fredriksdal, Gäddeholm 

Förslag till beslut 

Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpeavtalet 

avseende del av fastigheten Gäddeholm 2:1, Västerås.  

 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingen av Gäddeholm pågår, där det tänkta området Fredriksdal, vars 

detaljplanearbete pågår och är under granskning, är den tredje 

bostadsetappen.  

Staden har för avsikt att området fastighetsbildas till en 

exploateringsfastighet och därefter styckas av och säljs till olika byggaktörer 

och styckebyggare enligt kommande beslut i Fastighetsnämnden.  

Området ligger på del av fastigheterna Gäddeholm 2:1 och Gäddeholm 1:2, 

där den sistnämnda fastigheten tillhör Staden. Fastigheten Gäddeholm 2:1 

ägs av Geddeholms AB. Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan 

parterna med en överenskommen köpeskilling om 30 miljoner kronor. 

 

Beslutsmotivering 

Behovet av nya bostäder i Västerås är stort och därför planerar staden för 

nya bostäder i Gäddeholm. Herrgårdsängen och Malmen har redan byggts 

och nu är det dags för Fredriksdal, som innebär cirka 350–400 nya bostäder. 

Detaljplanen för Fredriksdal har sin utgångspunkt i den fördjupade 

översiktsplanen, föp 60, och är just nu utställd för granskning.  

Området ligger på del av fastigheten Gäddeholm 2:1 som ägs av 

Geddeholms AB samt på Stadens egen fastighet Gäddeholm 1:2.  

Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan parterna med en 

överenskommen köpeskilling om 30 miljoner kronor. Köpeskillingen utgår 

från en värdering där en rimlig reduktion satts. Detta har tillämpats i tidigare 

köp med Geddeholms AB. Bakgrunden är gjorda investeringar, så som 

Gäddeholmsvägen, kulturreservatet m.m., vilka är förutsättningar för att 

kunna exploatera Gäddeholm. Då köpet har en köpeskilling överstigande 20 

Mkr betyder det att affärerna måste godkännas av kommunfullmäktige. 
 

Tillträde till fastigheten sker senast den 15 december 2021. Köpeavtalet är 

villkorat med att stadens beslut om att godkänna köpeavtalet vinner laga 

kraft samt att Länsstyrelsen godkänner överlåtelsen.  
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Plankarta för området Fredriksdal. 

 

 
Fredriksdal omgivning 

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 

Magnus Dureman  

Biträdande direktör  

Ulf Edvardsson 

Projektledare 
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VÄSTERÅS STAD

KÖPEAVTAL

Parter;

Säljare
Geddeholms AB 

org nr 556194-9461 
721 87 Västerås 
nedan kallad Bolaget.

Köpare
Västerås kommun genom dess fastighetsnämnd 

org nr 212000-2080 
721 87 Västerås 

nedan kallad Staden.

1. Bakgrund och syfte
Staden har för avsikt att exploatera delar av Gäddeholm och behöver för det 

ändamålet förvärva mark tillhörig Geddeholms AB.

Markområdet ska fastighetsbildas till en särskild exploateringsfastighet och därefter 
styckas och säljas av Staden till olika styckebyggare och övriga byggherrar.

2. Köpeobjekt
Bolaget överlåter till Staden del av fastigheten Gäddeholm 2:1, i Västerås kommun, 
nedan kallat Fredriksdal. Överlåtelseobjektet ska i möjligaste mån sammanfalla med 

gränserna för detaljplaneområdet, plankarta bifogas som Bilaga 1. Exakt storlek och 

utformning på den avstyckade fastigheten bestäms vid lantmäteriförrättningen. 
Parterna accepterar de mindre justeringar som därvid kan komma att ske.

3. Överlåtelse och köpeskilling

Bolaget överlåter och försäljer ovan angivna överlåtelseobjekt, Fredriksdal, till Staden 

för en köpeskilling om

TRETTIOMIUQNER (30 000 000) KRONOR.

4. Köpeskillingens erläggande
Köpeskillingen ska betalas kontant på tillträdesdagen.
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5. Tillträde
Staden tillträder Fredriksdal senast den 15 december 2021 under förutsättning att full 
betalning skett. Äganderätten övergår vid tillträdet.

6. Köpeobjektets skick
Staden friskriver Bolaget med bindande verkan från allt ansvar för varje form av fel och 

brister i överlåtelseobjektet.

7. Fastighetsbildning
Staden ansöker om och bekostar fastighetsbildning. Bolaget biträder med detta avtal 

ansökan om fastighetsbildning.

8. Lagfart
Bolaget ska utfärda köpebrev och överlämna till Staden när full betalning erlagts. 
Staden ska svara för lagfartskostnad för detta förvärv.

9. Kostnader/intäkter
Kostnader/intäkter som belöper sig på överlåtelseobjektet ska betalas/uppbäras av 

Bolaget för tiden före tillträdesdagen och av Staden från och med tillträdesdagen. Dock 

ska Bolaget ha rätt att, efter tillträdet och i samband med exploateringen, avverka och 
omhänderta de träd som ej ska stå kvar efter exploatering och Staden ska ha rätt att, 
före tillträdet, genomföra och bekosta nödvändiga markundersökningar, 

ledningsdragningar och vägbyggnationer.

10. Jakträttsavtal
Jakträtten på Gäddeholm 2:1 är överlåten genom femårigt jakträttsavtal till Sten 

Unnerstedt och Torbjörn Larsson t.o.m. 2022-06-30 med ett års uppsägningstid. 

Nyttjanderätten inom köpeobjektet förfaller i samband med överlåtelsen.

11. Häradsallmänning
Fredriksdals andel, mantal, i häradsallmänning ska, om så är möjligt, behållas och 

förordnas kvar i Gäddeholm 2:1. Alternativt ska utdelning från häradsallmänning i 

framtiden tillfalla Gäddeholm 2:1.

12. Inteckningar/Servitut
Bolaget garanterar att överlåtelseobjektet på tillträdesdagen inte besväras av 

penninginteckningar eller servitut utöver det som framgår i punkt 10 och punkt 11 
ovan.
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13. Avtalets giltighet
Detta avtal är för sin giltighet beroende av

- att Västerås kommun och styrelsen för Geddeholms AB godkänner det genom beslut 

som vinner laga kraft

- att Länsstyrelsen godkänner överlåtelsen.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Västerås den

För Västerås kommun För Geddeholms AB

Bevittnas Bevittnas:



Kartan visar aktuellt planom
råde (blått), kulturreservatet (gult) och redan gällande detaljplaner.

Bilaga 1, aktuellt om
råde som om

fattas av försäljningen. Etapp 3 Fredriksdal.
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