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§ 428 Dnr KS 2021/01802-3.3.4 

Beslut - Överlåtelse och försäljning av fastigheten Stenåldern 4 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Köpeavtal avseende fastigheten Stenåldern 4 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Stenåldern 4, som är belägen i stadsdelen Bjurhovda, ägs av 
Västerås kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål 
till brf Skölden. Tomträtten består av tre huskroppar i tre våningar med 126 
lägenheter.  

Brf Skölden önskar friköpa tomträtten. Förslag till köpeavtal har upprättats 
med en köpeskilling om 25 000 000 kr för Stenåldern 4. Värdering är utförd 
av auktoriserad värderare. Friköpspriset har beräknats efter 2 000 kr/kvm 
bruttoarea. Fastighetens byggrätt omfattar 12 513 kvm bruttoarea. 

Fastighetsnämnden beslutade 2021-09-21 att föreslå kommunfullmäktige att 
köpeavtal avseende fastigheten Stenåldern 4 godkänns. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Köpeavtal avseende fastigheten Stenåldern 4 godkänns. 

Yrkanden 

Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Fastighetsnämnden 
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Kopia till 

Fastighetsnämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Överlåtelse och försäljning av fastigheten 
Stenåldern 4 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpeavtal avseende fastigheten Stenåldern 4 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Stenåldern 4, som är belägen i stadsdelen Bjurhovda, ägs av 
Västerås kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål 
till brf Skölden. Tomträtten består av tre huskroppar i tre våningar med 126 
lägenheter.  
 
Brf Skölden önskar friköpa tomträtten. Förslag till köpeavtal har upprättats 
med en köpeskilling om 25 000 000 kr för Stenåldern 4. Värdering är utförd av 
auktoriserad värderare. Friköpspriset har beräknats efter 2 000 kr/kvm 
bruttoarea. Fastighetens byggrätt omfattar 12 513 kvm bruttoarea. 
 
Fastighetsnämnden beslutade 2021-09-21 att föreslå kommunfullmäktige att 
köpeavtal avseende fastigheten Stenåldern 4 godkänns.   
 
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
 
Förslag till kommunfullmäktige: 
 
Köpeavtal avseende fastigheten Stenåldern 4 godkänns. 
 

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 

Genom försäljningen av Stenåldern 4 inkommer 25 000 000 kr till staden. 
Staden förlorar dock intäkter i form av tomträttsavgäld. 

Hållbar utveckling 

Ej relevant på grund av ärendets innehåll och karaktär. 
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§ 224 Dnr FN 2021/00287-3.3.4 

Beslut - Överlåtelse och försäljning av fastigheten Stenåldern 4 

Beslut 

Fastighetsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att köpeavtal avseende 

fastighet Stenåldern 4 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Stenåldern 4, belägen i stadsdelen Bjurhovda, ägs av Västerås 

kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till brf 

Skölden. 

Brf Skölden önskar friköpa tomträtten. 

Ingen säkerhetskontroll eller ekonomisk analys har genomförts. Det finns 

endast en köpare till tomträtten, tomträttsinnehavaren, och köparen är känd 

hos oss. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag 

till beslut:  

Fastighetsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att köpeavtal avseende 

fastighet Stenåldern 4 godkänns. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Kopia till 

Kommunfullmäktige 
 

Fastighetsnämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Överlåtelse och försäljning av fastigheten 
Stenåldern 4 

Förslag till beslut 

Fastighetsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att köpeavtal avseende 

fastighet Stenåldern 4 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Stenåldern 4, belägen i stadsdelen Bjurhovda, ägs av Västerås 

kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till brf 

Skölden. 

Brf Skölden önskar friköpa tomträtten. 

Ingen säkerhetskontroll eller ekonomisk analys har genomförts. Det finns 

endast en köpare till tomträtten, tomträttsinnehavaren, och köparen är känd 

hos oss. 

Beslutsmotivering 

Tomträtten består av tre huskroppar i tre våningar med 126 lägenheter. 

Tomträttsavgälden för Stenåldern 4 är 178 900 kr/år till och med 2021-09-30 

med en byggrätt om 12 513 kvm BTA samt en areal om 21 765 kvm. 

Friköpspriset är beräknat efter 2 000 kr/kvm BTA. Värdering är utförd av 

auktoriserad värderare. Förslag till köpeavtal har upprättats med en 

köpeskilling om 25 000 000 kr för Stenåldern 4.
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Hans Näslund 

Direktör    Isabell Lundberg 

    Enhetschef 
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