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§ 224 Dnr KS 2021/00635-1.4.2 

Beslut - Förvärv av fastigheterna Rullsten 1 och del av 
Allmogekulturen 2  

Beslut 

Jesper Brandberg (L), Amanda Grönlund (KD och Erik Johansson (SD) 

deltar ej i beslutet och loggar ut under hanteringen av ärendet. 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås stad 

avseende del av Allmogekulturen 2 godkänns.  

2. Förslag till köpeavtal mellan Bostad AB Mimer och Västerås stad 

avseende fastigheten Rullstenen 1 godkänns.  

3. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att vid 

behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning av 

köpeobjekten. 

Kommunstyrelsen för egen del: 

4. Ärendet ska kompletteras med en ekonomisk bedömning innan det 

behandlas i kommunfullmäktige. 

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 

Samuel Stengård (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Elisabeth Unells (M) med fleras förslag enligt följande: 

"Att flytta fastigheter mellan ett helägt kommunalt bolag och en nämnd är 

inte rätt prioritering av stadens investeringsmedel. Det innebär också en 

kostnad för lagfart för staden till ingen nytta. Fastigheterna som majoriteten 

vill att staden ska köpa av Bostad AB Mimer har verksamheter som är 

viktiga för staden. Det handlar om allt ifrån kvinnohusets verksamhet till 

gruppbostäder. Det är bättre att Bostad AB Mimer även fortsättningsvis äger 

dessa fastigheter. I våra förslag till ägardirektiv ingår också att Bostads AB 

Mimer kan fortsätta att äga fastigheterna." 

Ärendebeskrivning 

Västerås stad och Mimer har identifierat sju förvaltningsobjekt i Mimers 

fastighetsbestånd som långsiktigt bedöms mer lämpligt att ingå i stadens 

ägande och förvaltningsorganisation.  

Efter att oberoende värdering genomförts har avtalsförslag tagits fram för att 

genomföra fastighetsaffärerna. Flera av köpen är beroende av att avstyckning 

kan ske genom lantmäteriförrättning. Avgränsning har preliminärt stämts av 

med lantmäterimyndigheten men eventuellt kan gränser komma att behöva 

justeras i samband med förrättningen.  
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Den 23 mars 2021 beslutade fastighetsnämnden att godkänna fem av de 

föreslagna köpeavtalen. Två av förvaltningsobjekten har köpeskilling 

överstigande 20 mnkr varför kommunfullmäktige enligt gällande regelverk 

måste godkänna köpeavtalen. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

1. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås stad 

avseende del av Allmogekulturen 2 godkänns.  

2. Förslag till köpeavtal mellan Bostad AB Mimer och Västerås stad 

avseende fastigheten Rullstenen 1 godkänns. 

3. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att vid 

behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning av 

köpeobjekten. 

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och 

Samuel Stengård (KD) yrkar att Bostad AB Mimer även fortsättningsvis ska 

äga Rullstenen 1 och del av Allmogekulturen 2. 

Anna Lundberg (L) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till stadsled-

ningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner inledningsvis att kommunstyrelsen är överens om att 

ärendet ska kompletteras med en ekonomisk bedömning innan det behandlas 

i kommunfullmäktige. 

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut, dels Elisabeth 

Unells (M) med fleras förslag, dels bifall till stadsledningskontorets förslag 

från Anna Lundberg (L) och Anna Maria Romlid (V). Ordföranden föreslår 

en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommun-

styrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsled-

ningskontorets förslag. 

Kopia till 

Fastighetsnämnden 

Bostads AB Mimer 
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Kopia till 

Fastighetsnämnden 
Bostads AB Mimer 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Förvärv av fastigheterna Rullsten 1 och del av 
Allmogekulturen 2  

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås stad 

avseende del av Allmogekulturen 2 godkänns.  

2. Förslag till köpeavtal mellan Bostad AB Mimer och Västerås stad 

avseende fastigheten Rullstenen 1 godkänns.  

3. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att vid 

behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning av 

köpeobjekten. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stad och Mimer har identifierat sju förvaltningsobjekt i Mimers 

fastighetsbestånd som långsiktigt bedöms mer lämpligt att ingå i stadens 

ägande och förvaltningsorganisation.  

Efter att oberoende värdering genomförts har avtalsförslag tagits fram för att 

genomföra fastighetsaffärerna. Flera av köpen är beroende av att avstyckning 

kan ske genom lantmäteriförrättning. Avgränsning har preliminärt stämts av 

med lantmäterimyndigheten men eventuellt kan gränser komma att behöva 

justeras i samband med förrättningen.  

Den 23 mars 2021 beslutade fastighetsnämnden att godkänna fem av de 

föreslagna köpeavtalen. Två av förvaltningsobjekten har köpeskilling 

överstigande 20 mnkr varför kommunfullmäktige enligt gällande regelverk 

måste godkänna köpeavtalen. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

1. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås stad 

avseende del av Allmogekulturen 2 godkänns.  

2. Förslag till köpeavtal mellan Bostad AB Mimer och Västerås stad 

avseende fastigheten Rullstenen 1 godkänns. 

3. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att vid 

behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning av 

köpeobjekten. 
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Beslutsmotivering 

Fastighetsnämnden har rätt att fatta beslut om köp och försäljning av 

fastigheter till ett maximalt värde av 20 mnkr. Då två av avtalen har 

köpeskilling överstigande detta belopp förs ärendet nu fram till fullmäktige 

för beslut. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Västerås stad har möjlighet att förvärva ett antal fastigheter från Mimer där 

Västerås stad bedriver verksamhet. Dessa investeringar saknas i 

investeringsplanen men viss finansiering kan ske genom redan kända 

förskjutningar på andra projekt.  

Förvärv av fastigheterna bedöms inte påverka Västerås stads ekonomi mer 

än likviditetsmässigt.  

Hållbar utveckling 

En ny ägare till fastigheterna, i detta fall staden, bedöms inte medföra 

negativa konsekvenser för en social-, ekologisk- eller ekonomisk långsiktigt 

hållbar utveckling. 

 
 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 

samhällsutveckling 
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§ 108 Dnr FN 2021/00070-3.3.1 

Beslut - Förvärv av fastigheterna Rullsten 1 och 2, del av 
Allmogekulturen 2, del av Fredriksberg 1 m.fl., del av Klara 16 
och del av Cedern 2 

Beslut 

1. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås Stad 

avseende del av Fredriksberg 1 och 3 samt Tornsvalan 1 godkänns. 

2. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås Stad 

avseende fastigheten del av Klara 16 godkänns. 

3. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås Stads 

avseende fastigheten del av Cedern 2 godkänns.  

4. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås Stads 

avseende fastigheten Rullstenen 2 godkänns.  

5. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att vid 

behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning av 

köpeobjekten. 

 

Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:  

6. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås stad 

avseende del av Allmogekulturen 2 godkänns.   

7. Förslag till köpeavtal mellan Bostad AB Mimer och Västerås stad 

avseende fastigheten Rullstenen 1 godkänns.  

8. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att vid 

behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning av 

köpeobjekten. 

Särskilt yttrande 

Eleonore Lundkvist, Elisabeth Unell och Anders Ohlsson, samtliga (M), och 

Eric Söderberg (KD) lämnar in ett särskilt yttrande enligt följande:  

”Att flytta fastigheter mellan ett helägt kommunalt bolag och en nämnd är 

inte den prioritering vi skulle göra med stadens investeringsmedel. 

Fastigheterna som nu ska köpas av Västerås stad från Mimer har 

verksamheter som är viktiga för staden. Det handlar om allt från 

Kvinnohusets verksamhet till gruppbostäder. Det hade varit bättre och fullt 

rimligt om Mimer även fortsättningsvis förvaltade dessa fastigheter. 

Eftersom majoriteten bestämt sig för att sälja och verksamheterna som 

bedrivs i fastigheterna är viktiga för staden kommer vi inte att yrka avslag på 

förslaget.” 
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Ärendebeskrivning 

Västerås stad och Mimer har identifierat ett antal förvaltningsobjekt i 

Mimers fastighetsbestånd som långsiktigt bedöms mer lämpligt att ingå i 

stadens ägande och förvaltningsorganisation. Efter att oberoende värdering 

genomförts har avtalsförslag tagits fram för att genomföra 

fastighetsaffärerna. Flera av köpen är beroende av att avstyckning kan ske 

genom lantmäteriförrättning. Avgränsning har preliminärt stämts av med 

lantmäterimyndigheten men eventuellt kan gränser komma att behöva 

justeras i samband med förrättningen. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till nämnden lämnat följande beslut: 

1. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås Stad 

avseende del av Fredriksberg 1 och 3 samt Tornsvalan 1 godkänns. 

2. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås Stad 

avseende fastigheten del av Klara 16 godkänns. 

3. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås Stads 

avseende fastigheten del av Cedern 2 godkänns.  

4. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås Stads 

avseende fastigheten Rullstenen 2 godkänns.  

5. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att vid 

behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning av 

köpeobjekten. 

 

Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:  

6. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås stad 

avseende del av Allmogekulturen 2 godkänns.   

7. Förslag till köpeavtal mellan Bostad AB Mimer och Västerås stad 

avseende fastigheten Rullstenen 1 godkänns.  

8. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att vid 

behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning av 

köpeobjekten. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

 



Förvärv av fastigheterna Rullsten 1 och 2, del 
av Allmogekulturen 2, del av Fredriksberg 1 
m.fl., del av Klara 16 och del av Cedern 2



Förslag till beslut

1. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås Stad 
avseende del av Fredriksberg 1 och 3 samt Tornsvalan 1 godkänns.

2. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås Stad 
avseende fastigheten del av Klara 16 godkänns.

3. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås Stads 
avseende fastigheten del av Cedern 2 godkänns. 

4. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås Stads 
avseende fastigheten Rullstenen 2 godkänns. 

5. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt att 
vid behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning av 
köpeobjekten.

.



Förslag till beslut 

Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 
följande: 

6. Förslag till köpeavtal mellan Bostads AB Mimer och Västerås 
stad avseende del av Allmogekulturen 2 godkänns.  

7. Förslag till köpeavtal mellan Bostad AB Mimer och Västerås stad 
avseende fastigheten Rullstenen 1 godkänns. 

8. Direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen delegeras rätt 
att vid behov teckna tillägg till avtalen i fråga som rör avgränsning 
av köpeobjekten.



Syfte

Västerås stad och Mimer har identifierat ett antal 
förvaltningsobjekt i Mimers fastighetsbestånd som långsiktigt 
bedöms mer lämpligt att ingå i stadens ägande och 
förvaltningsorganisation.



Fastställande av Köpeskilling

Fastställandet av köpeskilling för respektive fastighet har 
bestämts utifrån två separata värderingar(en av Mimer och en av 
Västerås stad) samt en extern bedömning(second opinion) av 
dessa värderingar.



Del av fastigheterna Fredriksberg 1 och 3 samt 
Tornsvalan 1



Del av fastigheterna Fredriksberg 1 och 3 samt 
Tornsvalan 1
Verksamhet: Förskoleverksamhet

Köpeskilling

4 miljoner kr



Del av Klara 16



Del av Klara 16

Verksamhet: Kontor för kvinnojouren samt tre boenderum på 
över våningsplanet.

Köpeskilling

6 miljoner kr



Del av Cedern 2



Del av Cedern 2

Verksamhet: gruppbostad med sex bostäder samt ge-
mensamhets- och personalutrymmen i två våningar.

Köpeskilling

20 miljoner kr



Rullstenen 2



Rullstenen 2

Verksamhet: Vårdboende med sex boenderum samt 
gemensamhets- och personalutrymmen i ett våningsplan

Köpeskilling

15 miljoner kr



Del av Allmogekulturen 2



Del av Allmogekulturen 2

Verksamhet: Förskoleverksamhet

Köpeskilling

60 miljoner kr



Rullstenen 1



Rullstenen 1

Verksamhet: Äldreboende med tre avdelningar med 26 
bostadslägenheter samt ett serviceboende med sammanlagt 7 
stycken lägenheter..

Köpeskilling

95 miljoner kr



Sammanfattning av affären

Fredriksberg 1 mfl. – 4 miljoner kr

Del av Klara 16- 6 miljoner kr

Del av Cedern 2- 20 miljoner kr

Rullstenen 2 – 15 miljoner kr

Del av Allmogekulturen 1- 60 miljoner kr

Rullstenen 1- 95 miljoner kr

Totalt:200 miljoner kr

Lagfart bekostas av kommunen
Förrättningskostnader delas mellan parterna.

Tillträde den 1 december 2021, eller den tidigare dag som 
parterna kommer överens om. 
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KÖPEAVTAL 
 

 
Parter 

 
Västerås kommun genom dess fastighetsnämnd, org. nr 212000-2080, 
Stadshuset, 721 87 Västerås, nedan kallad Staden. 
 
Bostads AB Mimer org nr 556019-3384, Box 1170, 721 29 Västerås, 
nedan kallade Mimer. 
 

  
1. Köpeobjekt Del av fastigheten Allmogekulturen 2 i Västerås kommun, i enlighet med  

karta i Bilaga 1, nedan kallad Köpeobjektet.  
 

  
2. Överlåtelse Mimer överlåter Köpeobjektet till Staden mot en köpeskilling om  

 
sextiomiljoner (60 000 000) kronor. 
 

  
3. Köpeskillingens 
erläggande 
 

Köpeskillingen skall betalas på följande sätt: 
 
Kontant vid tillträde: 60 000 000 kr 
Summa: 60 000 000 kr 
 
Köpeskillingen betalas mot faktura eller till av Mimer angivet konto 
senast på tillträdesdagen. 
 
Vid dröjsmål med betalning utöver en månad har Mimer rätt att häva 
avtalet. Dröjsmål som inte föranleder hävning berättigar Mimer till 
dröjsmålsränta enligt lag. 

  
4. Tillträde 
 

Staden tillträder Köpeobjektet den 1 december 2021, eller den tidigare 
dag som parterna kommer överens om under förutsättning att full 
betalning skett. Äganderätten övergår vid tillträdet. 

  

5. Köpeobjektets skick Staden förklarar sig härmed godta Köpeobjektets skick och med bindande 
verkan avstå från alla anspråk mot Mimer p.g.a. fel eller brister i 
Köpeobjektet. 

  
6. Penninginteckningar, 
nyttjanderätter m.m. 
 
 

Mimer garanterar att Köpeobjeket på tillträdesdagen inte besväras av 
några penninginteckningar, servitut, nyttjanderätter eller annan rätt som 
utan inskrivning kan göras gällande mot varje ägare av Köpeobjektet. 
 

  
7. Lagfart 
 

 

När tillträde skett ska Mimer överlämna kvitterat köpebrev samt de övriga 
handlingar som behövs för att få lagfart. Både Staden och Mimer har rätt 
att ansöka om lagfart för förvärvet. Kostnaden för lagfart ska betalas av 
Staden. 
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8. Kostnader/intäkter Mimer skall betala alla kostnader rörande köpeobjektet som avser tiden 

fram till tillträdesdagen och Staden från och med tillträdesdagen. 
Motsvarande skall gälla för intäkter. Vid behov ska likvidavräkning 
upprättas inför tillträdet. 
 

  
9. Lantmäteriförrättning 
 
 
 

Då köpeobjektet utgör del av fastighet är köpet beroende av att 
avstyckning kan ske i enlighet med köpeavtalet. Staden ansöker om 
lantmäteriförrättning och Mimer biträder ansökan genom underskrift av 
detta avtal. Parterna godtar att köpeobjektets slutliga exakta avgränsning 
fastställs vid förrättningen. I samband med avstyckningen ska servitut för 
tillfart bildas till förmån för köpeobjektet och belastande Mimers 
fastigheter Allmogekulturen 1, 2 och 16. Parterna ska betala hälften 
vardera av förrättningskostnaderna. 
 

  
10. Teknisk försörjning Köpeobjektet har idag en gemensam spill-, dag- och kallvattenanslutning 

tillsammans med andra fastigheter i området. Parterna har för avsikt att i 
samråd med Mälarenergi ordna en separat anslutning för köpeobjektet , 
alternativt att ansöka om bildande av gemensamhetsanläggning för de 
gemensamma anläggningarna. Parterna är överens om att betala hälften 
vardera av de kostnader som uppstår med anledning av åtgärder enligt 
ovan. 
 

  
11. Mervärdesskatt Mimer överlämnar senast på tillträdesdagen en med faktura jämförlig 

handling enligt 8a kap 15-17§§ mervärdesskattelagen med information om 
mervärdesskatt hänförlig till ny- till- eller ombyggnader inom 
köpeobjektet. Staden övertar på tillträdesdagen Mimers skyldighet och 
rättighet att jämka avdrag för ingående skatt enligt den överlämnade 
handlingen. För det fall Mimer ändå skulle betraktas som 
jämkningsskyldig för avdragen skatt enligt handlingen ska Staden 
kompensera Mimer motsvarande det belopp som Mimer i så fall blir 
återbetalningsskyldig. 
 

  

12. Villkor Avtalet är giltigt under förutsättning att det godkänns av behörig instans i 

Staden samt Mimers styrelse. 
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 _______________ 

 

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

var sitt. 

 

Västerås den  

 

Västerås kommun  Bostads AB Mimer 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

    

 

 

 

_________________________ _________________________ 

    

 

 

 

Säljarens namnteckningar bevittnas:   
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BILAGA 1 
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KÖPEAVTAL 
 

 
Parter 

 
Västerås kommun genom dess fastighetsnämnd, org. nr 212000-2080, 
Stadshuset, 721 87 Västerås, nedan kallad Staden. 
 
Bostads AB Mimer org nr 556019-3384, Box 1170, 721 29 Västerås, 
nedan kallade Mimer. 
 

  
1. Köpeobjekt Del av fastigheten Cedern 2 i Västerås kommun, i enlighet med karta i 

Bilaga 1, nedan kallad Köpeobjektet.  
 

  
2. Överlåtelse Mimer överlåter Köpeobjektet till Staden mot en köpeskilling om  

 
tjugomiljoner (20 000 000) kronor. 
 

  
3. Köpeskillingens 
erläggande 
 

Köpeskillingen skall betalas på följande sätt: 
 
Kontant vid tillträde: 20 000 000 kr 
Summa: 20 000 000 kr 
 
Köpeskillingen betalas mot faktura eller till av Mimer angivet konto 
senast på tillträdesdagen. 
 
Vid dröjsmål med betalning utöver en månad har Mimer rätt att häva 
avtalet. Dröjsmål som inte föranleder hävning berättigar Mimer till 
dröjsmålsränta enligt lag. 

  
4. Tillträde 
 

Staden tillträder Köpeobjektet den 1 december 2021, eller den tidigare 
dag som parterna kommer överens om under förutsättning att full 
betalning skett. Äganderätten övergår vid tillträdet. 

  

5. Köpeobjektets skick Staden förklarar sig härmed godta Köpeobjektets skick och med bindande 
verkan avstå från alla anspråk mot Mimer p.g.a. fel eller brister i 
Köpeobjektet. 

  
6. Penninginteckningar, 
nyttjanderätter m.m. 
 
 

Mimer garanterar att Köpeobjeket på tillträdesdagen inte besväras av 
några penninginteckningar, servitut, nyttjanderätter eller annan rätt som 
utan inskrivning kan göras gällande mot varje ägare av Köpeobjektet. 
 

  
7. Lagfart 
 

 

När tillträde skett ska Mimer överlämna kvitterat köpebrev samt de övriga 
handlingar som behövs för att få lagfart. Både Staden och Mimer har rätt 
att ansöka om lagfart för förvärvet. Kostnaden för lagfart ska betalas av 
Staden. 

  



 

 
 

 
  

 2(3)  

  

 

 

 
 
8. Kostnader/intäkter Mimer skall betala alla kostnader rörande köpeobjektet som avser tiden 

fram till tillträdesdagen och Staden från och med tillträdesdagen. 
Motsvarande skall gälla för intäkter. Vid behov ska likvidavräkning 
upprättas inför tillträdet. 
 

  
9. Lantmäteriförrättning 
 
 
 

Då köpeobjektet utgör del av fastighet är köpet beroende av att 
avstyckning kan ske i enlighet med köpeavtalet. Staden ansöker om 
lantmäteriförrättning och Mimer biträder ansökan genom underskrift av 
detta avtal. Parterna godtar att köpeobjektets slutliga exakta avgränsning 
fastställs vid förrättningen. I samband med avstyckningen ska servitut för 
tillfart och ledningar (vatten, spillvatten, dagvatten och optofiber) bildas 
till förmån för köpeobjektet och belastande Mimers fastighet Cedern 2 
(stamfastigheten). Parterna ska betala hälften vardera av 
förrättningskostnaderna. 
 

  
10. Mervärdesskatt Mimer överlämnar senast på tillträdesdagen en med faktura jämförlig 

handling enligt 8a kap 15-17§§ mervärdesskattelagen med information om 
mervärdesskatt hänförlig till ny- till- eller ombyggnader inom 
köpeobjektet. Staden övertar på tillträdesdagen Mimers skyldighet och 
rättighet att jämka avdrag för ingående skatt enligt den överlämnade 
handlingen. För det fall Mimer ändå skulle betraktas som 
jämkningsskyldig för avdragen skatt enligt handlingen ska Staden 
kompensera Mimer motsvarande det belopp som Mimer i så fall blir 
återbetalningsskyldig. 
 

  

11. Villkor Avtalet är giltigt under förutsättning att det godkänns av behörig instans i 

Staden samt Mimers styrelse. 

 

 _______________ 

 

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

var sitt. 

 

Västerås den  

 

Västerås kommun  Bostads AB Mimer 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

    

 

 

 

_________________________ _________________________ 

    

 

 

 

Säljarens namnteckningar bevittnas:   

 

  



 

 
 

 
  

 3(3)  

  

 

 

 
 

BILAGA 1 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
  
  1(4) 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

KÖPEAVTAL 
 

 
Parter 

 
Västerås kommun genom dess fastighetsnämnd, org. nr 212000-2080, 
Stadshuset, 721 87 Västerås, nedan kallad Staden. 
 
Bostads AB Mimer org nr 556019-3384, Box 1170, 721 29 Västerås, 
nedan kallade Mimer. 
 

  
1. Köpeobjekt Del av fastigheterna Fredriksberg 1 och 3 samt Tornsvalan 1 i Västerås 

kommun, i enlighet med karta i Bilaga 1, nedan kallad Köpeobjektet.  
 

  
2. Överlåtelse Mimer överlåter Köpeobjektet till Staden mot en köpeskilling om  

 
fyramiljoner (4 000 000) kronor. 
 

  
3. Köpeskillingens 
erläggande 
 

Köpeskillingen skall betalas på följande sätt: 
 
Kontant vid tillträde: 4 000 000 kr 
Summa: 4 000 000 kr 
 
Köpeskillingen betalas mot faktura eller till av Mimer angivet konto 
senast på tillträdesdagen. 
 
Vid dröjsmål med betalning utöver en månad har Mimer rätt att häva 
avtalet. Dröjsmål som inte föranleder hävning berättigar Mimer till 
dröjsmålsränta enligt lag. 

  
4. Tillträde 
 

Staden tillträder Köpeobjektet den 1 december 2021, eller den tidigare 
dag som parterna kommer överens om under förutsättning att full 
betalning skett. Äganderätten övergår vid tillträdet. 

  

5. Köpeobjektets skick Staden förklarar sig härmed godta Köpeobjektets skick och med bindande 
verkan avstå från alla anspråk mot Mimer p.g.a. fel eller brister i 
Köpeobjektet. 

  
6. Penninginteckningar, 
nyttjanderätter m.m. 
 
 

Mimer garanterar att Köpeobjeket på tillträdesdagen inte besväras av 
några penninginteckningar, servitut, nyttjanderätter eller annan rätt som 
utan inskrivning kan göras gällande mot varje ägare av Köpeobjektet. 
 

  
7. Lagfart 
 

 

När tillträde skett ska Mimer överlämna kvitterat köpebrev samt de övriga 
handlingar som behövs för att få lagfart. Både Staden och Mimer har rätt 
att ansöka om lagfart för förvärvet. Kostnaden för lagfart ska betalas av 
Staden. 

  



 

 
 

 
  

 2(4)  

  

 

 

 
 
8. Kostnader/intäkter Mimer skall betala alla kostnader rörande köpeobjektet som avser tiden 

fram till tillträdesdagen och Staden från och med tillträdesdagen. 
Motsvarande skall gälla för intäkter. Vid behov ska likvidavräkning 
upprättas inför tillträdet. 
 

  
9. Lantmäteriförrättning 
 
 
 

Då köpeobjektet utgör del av flera fastigheter är köpet beroende av att 
avstyckning och fastighetsreglering kan ske i enlighet med köpeavtalet. 
Staden ansöker om lantmäteriförrättning och Mimer biträder ansökan 
genom underskrift av detta avtal. Parterna godtar att köpeobjektets 
slutliga exakta avgränsning fastställs vid förrättningen. Parterna ska 
betala hälften vardera av förrättningskostnaderna. 
 

  
10. Tomtindelning För köpeobjektet gäller idag fastighetsindelningsbestämmelser 

(Tomtindelning 1980K-4/1969) som förhindrar fastighetsbildning enligt 
punkt 9. Mimer har ansökt om planändring för att upphäva de gällande 
bestämmelserna. Parterna är överens om att betala hälften vardera 
kostnaderna för planändringen. 

  
11. Teknisk försörjning Köpeobjektet har idag en gemensam teknisk försörjning tillsammans med 

andra av Mimer ägda fastigheter i området. Parterna är överens om att i 
första hand ordna nya anslutningar till Mälarenergis nät i samband med 
att staden utför byggnation av ny förskola inom köpeobjektet.  Staden 
bekostar de nya anslutningar som kan bli aktuella. 
 

  
12. Mervärdesskatt Mimer överlämnar senast på tillträdesdagen en med faktura jämförlig 

handling enligt 8a kap 15-17§§ mervärdesskattelagen med information om 
mervärdesskatt hänförlig till ny- till- eller ombyggnader inom 
köpeobjektet. Staden övertar på tillträdesdagen Mimers skyldighet och 
rättighet att jämka avdrag för ingående skatt enligt den överlämnade 
handlingen. För det fall Mimer ändå skulle betraktas som 
jämkningsskyldig för avdragen skatt enligt handlingen ska Staden 
kompensera Mimer motsvarande det belopp som Mimer i så fall blir 
återbetalningsskyldig. 
 

  

13. Villkor Avtalet är giltigt under förutsättning att det godkänns av behörig instans i 

Staden samt Mimers styrelse. 

 



 

 
 

 
  

 3(4)  

  

 

 

 
 
 _______________ 

 

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

var sitt. 

 

Västerås den  

 

Västerås kommun  Bostads AB Mimer 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

    

 

 

 

_________________________ _________________________ 

    

 

 

 

Säljarens namnteckningar bevittnas:   

 

  



 

 
 

 
  

 4(4)  

  

 

 

 
 

BILAGA 1 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
  
  1(4) 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

KÖPEAVTAL 
 

 
Parter 

 
Västerås kommun genom dess fastighetsnämnd, org. nr 212000-2080, 
Stadshuset, 721 87 Västerås, nedan kallad Staden. 
 
Bostads AB Mimer org nr 556019-3384, Box 1170, 721 29 Västerås, 
nedan kallade Mimer. 
 

  
1. Köpeobjekt Del av fastigheten Klara 16 i Västerås kommun, i enlighet med karta i 

Bilaga 1, nedan kallad Köpeobjektet.  
 

  
2. Överlåtelse Mimer överlåter Köpeobjektet till Staden mot en köpeskilling om  

 
sexmiljoner (6 000 000) kronor. 
 

  
3. Köpeskillingens 
erläggande 
 

Köpeskillingen skall betalas på följande sätt: 
 
Kontant vid tillträde: 6 000 000 kr 
Summa: 6 000 000 kr 
 
Köpeskillingen betalas mot faktura eller till av Mimer angivet konto 
senast på tillträdesdagen. 
 
Vid dröjsmål med betalning utöver en månad har Mimer rätt att häva 
avtalet. Dröjsmål som inte föranleder hävning berättigar Mimer till 
dröjsmålsränta enligt lag. 

  
4. Tillträde 
 

Staden tillträder Köpeobjektet den 1 december 2021, eller den tidigare 
dag som parterna kommer överens om under förutsättning att full 
betalning skett. Äganderätten övergår vid tillträdet. 

  

5. Köpeobjektets skick Staden förklarar sig härmed godta Köpeobjektets skick och med bindande 
verkan avstå från alla anspråk mot Mimer p.g.a. fel eller brister i 
Köpeobjektet. 

  
6. Penninginteckningar, 
nyttjanderätter m.m. 
 
 

Mimer garanterar att Köpeobjeket på tillträdesdagen inte besväras av 
några penninginteckningar, servitut, nyttjanderätter eller annan rätt som 
utan inskrivning kan göras gällande mot varje ägare av Köpeobjektet. 
 

  
7. Lagfart 
 

 

När tillträde skett ska Mimer överlämna kvitterat köpebrev samt de övriga 
handlingar som behövs för att få lagfart. Både Staden och Mimer har rätt 
att ansöka om lagfart för förvärvet. Kostnaden för lagfart ska betalas av 
Staden. 

  



 

 
 

 
  

 2(4)  

  

 

 

 
 
8. Kostnader/intäkter Mimer skall betala alla kostnader rörande köpeobjektet som avser tiden 

fram till tillträdesdagen och Staden från och med tillträdesdagen. 
Motsvarande skall gälla för intäkter. Vid behov ska likvidavräkning 
upprättas inför tillträdet. 
 

  
9. Lantmäteriförrättning 
 
 
 

Då köpeobjektet utgör del av fastighet är köpet beroende av att 
avstyckning kan ske i enlighet med köpeavtalet. Staden ansöker om 
lantmäteriförrättning och Mimer biträder ansökan genom underskrift av 
detta avtal. Parterna godtar att köpeobjektets slutliga exakta avgränsning 
fastställs vid förrättningen. I samband med avstyckningen ska servitut för 
tillfart bildas till förmån för köpeobjektet och belastande Mimers fastighet  
Klara 16 (stamfastigheten). Parterna ska betala hälften vardera av 
förrättningskostnaderna. 
 

  
10. Tomtindelning För köpeobjektet gäller idag fastighetsindelningsbestämmelser 

(Tomtindelning 1980K-480C, 1980K-54/1943 och 1980K-26/1939) 
somförhindrar fastighetsbildning enligt punkt 9. Mimer har ansökt om 
planändring för att upphäva de gällande bestämmelserna. Parterna är 
överens om att betala hälften vardera kostnaderna för planändringen. 

  
11. Mervärdesskatt Mimer överlämnar senast på tillträdesdagen en med faktura jämförlig 

handling enligt 8a kap 15-17§§ mervärdesskattelagen med information om 
mervärdesskatt hänförlig till ny- till- eller ombyggnader inom 
köpeobjektet. Staden övertar på tillträdesdagen Mimers skyldighet och 
rättighet att jämka avdrag för ingående skatt enligt den överlämnade 
handlingen. För det fall Mimer ändå skulle betraktas som 
jämkningsskyldig för avdragen skatt enligt handlingen ska Staden 
kompensera Mimer motsvarande det belopp som Mimer i så fall blir 
återbetalningsskyldig. 

  

11. Villkor Avtalet är giltigt under förutsättning att det godkänns av behörig instans i 

Staden samt Mimers styrelse. 

 



 

 
 

 
  

 3(4)  

  

 

 

 
 
 _______________ 

 

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

var sitt. 

 

Västerås den  

 

Västerås kommun  Bostads AB Mimer 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

    

 

 

 

_________________________ _________________________ 

    

 

 

 

Säljarens namnteckningar bevittnas:   

 

  



 

 
 

 
  

 4(4)  

  

 

 

 
 

BILAGA 1 

 

 

 

 

 

 



  

 
  
  1(3) 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

KÖPEAVTAL 
 

 
Parter 

 
Västerås kommun genom dess fastighetsnämnd, org. nr 212000-2080, 
Stadshuset, 721 87 Västerås, nedan kallad Staden. 
 
Bostads AB Mimer org nr 556019-3384, Box 1170, 721 29 Västerås, 
nedan kallade Mimer. 
 

  
1. Köpeobjekt Fastigheten Rullstenen 1 i Västerås kommun, nedan kallad Köpeobjektet. 

  
2. Överlåtelse Mimer överlåter Köpeobjektet till Staden mot en köpeskilling om  

 
nittiofemmiljoner (95 000 000) kronor. 
 

  
3. Köpeskillingens 
erläggande 
 

Köpeskillingen skall betalas på följande sätt: 
 
Kontant vid tillträde: 95 000 000 kr 
Summa: 95 000 000 kr 
 
Köpeskillingen betalas mot faktura eller till av Mimer angivet konto 
senast på tillträdesdagen. 
 
Vid dröjsmål med betalning utöver en månad har Mimer rätt att häva 
avtalet. Dröjsmål som inte föranleder hävning berättigar Mimer till 
dröjsmålsränta enligt lag. 

  
4. Tillträde 
 

Staden tillträder Köpeobjektet den 1 december 2021, eller den tidigare 
dag som parterna kommer överens om under förutsättning att full 
betalning skett. Äganderätten övergår vid tillträdet. 

  

5. Köpeobjektets skick Staden förklarar sig härmed godta Köpeobjektets skick och med bindande 
verkan avstå från alla anspråk mot Mimer p.g.a. fel eller brister i 
Köpeobjektet. 

  
6. Penninginteckningar, 
nyttjanderätter m.m. 
 
 

Mimer garanterar att Köpeobjeket på tillträdesdagen inte besväras av 
några penninginteckningar, servitut, nyttjanderätter eller annan rätt som 
utan inskrivning kan göras gällande mot varje ägare av Köpeobjektet. 
 

  
7. Lagfart 
 

 

När tillträde skett ska Mimer överlämna kvitterat köpebrev samt de övriga 
handlingar som behövs för att få lagfart. Både Staden och Mimer har rätt 
att ansöka om lagfart för förvärvet. Kostnaden för lagfart ska betalas av 
Staden. 

  



 

 
 

 
  

 2(3)  

  

 

 

 
 
8. Kostnader/intäkter Mimer skall betala alla kostnader rörande köpeobjektet som avser tiden 

fram till tillträdesdagen och Staden från och med tillträdesdagen. 
Motsvarande skall gälla för intäkter. Vid behov ska likvidavräkning 
upprättas inför tillträdet. 
 

  
9. Mervärdesskatt Mimer överlämnar senast på tillträdesdagen en med faktura jämförlig 

handling enligt 8a kap 15-17§§ mervärdesskattelagen med information om 
mervärdesskatt hänförlig till ny- till- eller ombyggnader inom 
köpeobjektet. Staden övertar på tillträdesdagen Mimers skyldighet och 
rättighet att jämka avdrag för ingående skatt enligt den överlämnade 
handlingen. För det fall Mimer ändå skulle betraktas som 
jämkningsskyldig för avdragen skatt enligt handlingen ska Staden 
kompensera Mimer motsvarande det belopp som Mimer i så fall blir 
återbetalningsskyldig. 
 

  

10. Villkor Avtalet är giltigt under förutsättning att det godkänns av behörig instans i 

Staden samt Mimers styrelse. 

 

 _______________ 

 

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

var sitt. 

 

Västerås den  

 

Västerås kommun  Bostads AB Mimer 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

    

 

 

 

_________________________ _________________________ 

    

 

 

 

Säljarens namnteckningar bevittnas:   

 

  



 

 
 

 
  

 3(3)  

  

 

 

 
 

BILAGA 1 

 

 

 

 

 

 



  

 
  
  1(3) 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

KÖPEAVTAL 
 

 
Parter 

 
Västerås kommun genom dess fastighetsnämnd, org. nr 212000-2080, 
Stadshuset, 721 87 Västerås, nedan kallad Staden. 
 
Bostads AB Mimer org nr 556019-3384, Box 1170, 721 29 Västerås, 
nedan kallade Mimer. 
 

  
1. Köpeobjekt Fastigheten Rullstenen 2 i Västerås kommun, nedan kallad Köpeobjektet. 

  
2. Överlåtelse Mimer överlåter Köpeobjektet till Staden mot en köpeskilling om  

 
femtonmiljoner (15 000 000) kronor. 
 

  
3. Köpeskillingens 
erläggande 
 

Köpeskillingen skall betalas på följande sätt: 
 
Kontant vid tillträde: 15 000 000 kr 
Summa: 15 000 000 kr 
 
Köpeskillingen betalas mot faktura eller till av Mimer angivet konto 
senast på tillträdesdagen. 
 
Vid dröjsmål med betalning utöver en månad har Mimer rätt att häva 
avtalet. Dröjsmål som inte föranleder hävning berättigar Mimer till 
dröjsmålsränta enligt lag. 

  
4. Tillträde 
 

Staden tillträder Köpeobjektet den 1 december 2021, eller den tidigare 
dag som parterna kommer överens om under förutsättning att full 
betalning skett. Äganderätten övergår vid tillträdet. 

  

5. Köpeobjektets skick Staden förklarar sig härmed godta Köpeobjektets skick och med bindande 
verkan avstå från alla anspråk mot Mimer p.g.a. fel eller brister i 
Köpeobjektet. 

  
6. Penninginteckningar, 
nyttjanderätter m.m. 
 
 

Mimer garanterar att Köpeobjeket på tillträdesdagen inte besväras av 
några penninginteckningar, servitut, nyttjanderätter eller annan rätt som 
utan inskrivning kan göras gällande mot varje ägare av Köpeobjektet. 
 

  
7. Lagfart 
 

 

När tillträde skett ska Mimer överlämna kvitterat köpebrev samt de övriga 
handlingar som behövs för att få lagfart. Både Staden och Mimer har rätt 
att ansöka om lagfart för förvärvet. Kostnaden för lagfart ska betalas av 
Staden. 

  



 

 
 

 
  

 2(3)  

  

 

 

 
 
8. Kostnader/intäkter Mimer skall betala alla kostnader rörande köpeobjektet som avser tiden 

fram till tillträdesdagen och Staden från och med tillträdesdagen. 
Motsvarande skall gälla för intäkter. Vid behov ska likvidavräkning 
upprättas inför tillträdet. 
 

  
9. Mervärdesskatt Mimer överlämnar senast på tillträdesdagen en med faktura jämförlig 

handling enligt 8a kap 15-17§§ mervärdesskattelagen med information om 
mervärdesskatt hänförlig till ny- till- eller ombyggnader inom 
köpeobjektet. Staden övertar på tillträdesdagen Mimers skyldighet och 
rättighet att jämka avdrag för ingående skatt enligt den överlämnade 
handlingen. För det fall Mimer ändå skulle betraktas som 
jämkningsskyldig för avdragen skatt enligt handlingen ska Staden 
kompensera Mimer motsvarande det belopp som Mimer i så fall blir 
återbetalningsskyldig. 
 

  

10. Villkor Avtalet är giltigt under förutsättning att det godkänns av behörig instans i 

Staden samt Mimers styrelse. 

 

 _______________ 

 

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

var sitt. 

 

Västerås den  

 

Västerås kommun  Bostads AB Mimer 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

    

 

 

 

_________________________ _________________________ 

    

 

 

 

Säljarens namnteckningar bevittnas:   

 

  



 

 
 

 
  

 3(3)  

  

 

 

 
 

BILAGA 1 
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