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§ 82 Dnr KS 2022/00175-3.3.5 

Beslut - Tomträttskontrakt kv. Najaden, dp 1842, Öster 
Mälarstrand 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Tomträttskontrakt mellan Västerås stad och Sveafastigheter Bostad 

Penthouse HR AB avseende Najaden 2, Öster Mälarstrand, godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsnämnden har tilldelat Sveafastigheter Bostad markanvisning för 

fastigheten Najaden 2 på Öster Mälarstrand. Markanvisningen gäller till och 

med 2022-11-30. Najaden 2 som är belägen inom Dp 1842, Parkstaden, är 

den sista av stadens anvisade byggrätter som ännu inte har byggstartat. Inom 

kvarteret har stadens parkeringsbolag tidigare uppfört 

parkeringsanläggningen Dockan. Sveafastigheters markanvisning består av 

en byggnad i fyra våningar samt en byggnad i 16 våningar vilka kommer att 

sammanbyggas med parkeringsanläggningen. Den högre byggnadens sex 

översta plan kommer att innehålla ägarlägenheter i enlighet med villkor vid 

markanvisningstillfället medan resterande del av projektet kommer att 

utgöras av hyresrätter. Lantmäteriförrättning pågår för att kunna avstycka 

den 3D-volym som senare kommer att avstyckas till ägarlägenheter. Det 

föreslagna köpekontraktet omfattar 3D-volymen medan tomträttskontraktet 

omfattar den del av projektet som innehåller hyresrätter. Projektet innehåller 

totalt 98 lägenheter med planerad byggstart våren 2022. 

Fastighetsnämnden beslutade 2022-01-25 att föreslå kommunfullmäktige att  

1. godkänna tomträttskontrakt mellan Västerås stad och Sveafastigheter 

Bostad Penthouse HR AB avseende Najaden 2, Öster Mälarstrand.  

2. godkänna köpekontrakt mellan Västerås stad  och Sveafastigheter Bostad 

Penthouse ÄL AB avseende del av Najaden 2, Öster Mälarstrand. 

Då köpekontraktet i punkt 2 avser ett belopp under 20 miljoner kronor avser 

detta beslut endast punkt 1 av fastighetsnämndens beslut. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Tomträttskontrakt mellan Västerås stad och Sveafastigheter Bostad 

penthouse HR AB avseende Najaden 2, Öster Mälarstrand, godkänns. 

Proposition 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 

stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med detta. 
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Tjänsteutlåtande - Tomträttskontrakt kv. Najaden, dp 1842, Öster 
Mälarstrand 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

 

Tomträttskontrakt mellan Västerås stad och Sveafastigheter Bostad 

Penthouse HR AB avseende Najaden 2, Öster Mälarstrand, godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsnämnden har tilldelat Sveafastigheter Bostad markanvisning för 

fastigheten Najaden 2 på Öster Mälarstrand. Markanvisningen gäller till och 

med 2022-11-30. Najaden 2 som är belägen inom Dp 1842, Parkstaden, är 

den sista av stadens anvisade byggrätter som ännu inte har byggstartat. Inom 

kvarteret har stadens parkeringsbolag tidigare uppfört 

parkeringsanläggningen Dockan. Sveafastigheters markanvisning består av 

en byggnad i fyra våningar samt en byggnad i 16 våningar vilka kommer att 

sammanbyggas med parkeringsanläggningen. Den högre byggnadens sex 

översta plan kommer att innehålla ägarlägenheter i enlighet med villkor vid 

markanvisningstillfället medan resterande del av projektet kommer att 

utgöras av hyresrätter. Lantmäteriförrättning pågår för att kunna avstycka 

den 3D-volym som senare kommer att avstyckas till ägarlägenheter. Det 

föreslagna köpekontraktet omfattar 3D-volymen medan tomträttskontraktet 

omfattar den del av projektet som innehåller hyresrätter. Projektet innehåller 

totalt 98 lägenheter med planerad byggstart våren 2022. 

 

Fastighetsnämnden beslutade 2022-01-25 att föreslå kommunfullmäktige att 

1. godkänna tomträttskontrakt mellan Västerås stad och Sveafastigheter 

Bostad Penthouse HR AB avseende Najaden 2, Öster Mälarstrand.  

2. godkänna köpekontrakt mellan Västerås stad  och Sveafastigheter Bostad 

Penthouse ÄL AB avseende del av Najaden 2, Öster Mälarstrand. 

Då köpekontraktet i punkt 2 avser ett belopp under 20 miljoner kronor avser 

detta beslut endast punkt 1 av fastighetsnämndens beslut. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Tomträttskontrakt mellan Västerås stad och Sveafastigheter Bostad 

penthouse HR AB avseende Najaden 2, Öster Mälarstrand, godkänns. 
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Beslutsmotivering 

Sveafastigheters framarbetade projekt uppfyller de villkor som ställdes vid 

markanvisningstillfället och har erhållit bygglov. Genom tecknande av 

tomträttskontrakt och köpekontrakt fullföljs markanvisningen och det sista 

kvarteret som staden har haft att anvisa kan därmed byggstartas. 

Köpeskillingen och tomträttsavgälden grundar sig på prisnivån 6 710 kr/kvm 

ljus BTA i enlighet med det bud som lämnades vid markanvisningstillfället. 

 

Då tomträttskontraktet grundar sig på ett underliggande markvärde 

överstigande 20 miljoner kronor betyder det att köpeavtalet måste godkännas 

av kommunfullmäktige. 

Juridisk bedömning 

Fastighetsnämnden har rätt att fatta beslut om köp och försäljning av 

fastigheter till ett maximalt värde av 20 miljoner kronor. Vid försäljningar 

och upplåtelser som överstiger detta belopp ska kommunfullmäktige fatta 

beslut. 

Ekonomisk bedömning 

Tomträttsavgälden grundar sig på prisnivån 6 710 kr/kvm ljus BTA i 

enlighet med det bud som lämnades vid markanvisningstillfället och ger en 

långsiktig intäkt till staden. 

Hållbar utveckling 

Försäljningen möjliggör både äganderätter och hyresrätter. Det bidrar till en 

blandning av upplåtelseformer, inte bara inom stadsdelen utan i samma 

byggnad, och går i linje med målen i stadens program för bostadsförsörjning.  

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 

samhällsutveckling 
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§ 13 Dnr FN 2016/00641-3.3.5 

Beslut - Tomträttskontrakt och köpekontrakt, kv. Najaden, dp 
1842, Öster Mälarstrand 

Beslut 

1. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

tomträttskontrakt mellan Västerås stad och Sveafastigheter Bostad Penthouse 

HR AB avseende Najaden 2, Öster Mälarstrand. 

2. Fastighetsnämnden godkänner köpekontrakt mellan Västerås stad och 

Sveafastigheter Bostad Penthouse ÄL AB avseende del av Najaden 2, Öster 

Mälarstrand. 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsnämnden har tilldelat Sveafastigheter Bostad markanvisning för 

fastigheten Najaden 2 på Öster Mälarstrand. Markanvisningen gäller till och 

med 2022-11-30. Najaden 2 som är belägen inom Dp 1842, Parkstaden, är 

den sista av stadens anvisade byggrätter som ännu inte har byggstartat. Inom 

kvarteret har stadens parkeringsbolag tidigare uppfört 

parkeringsanläggningen Dockan. Sveafastigheters markanvisning består av 

en byggnad i fyra våningar samt en byggnad i 16 våningar vilka kommer att 

sammanbyggas med parkeringsanläggningen. Den högre byggnadens sex 

översta plan kommer att innehålla ägarlägenheter i enlighet med villkor vid 

markanvisningstillfället medan resterande del av projektet kommer att 

utgöras av hyresrätter. Lantmäteriförrättning pågår för att kunna avstycka 

den 3D-volym som senare kommer att avstyckas till ägarlägenheter. Det 

föreslagna köpekontraktet omfattar 3D-volymen medan tomträttskontraktet 

omfattar den del av projektet som innehåller hyresrätter. Projektet innehåller 

totalt 98 lägenheter med planerad byggstart våren 2022. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 

följande förslag till beslut:  

1. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

tomträttskontrakt mellan Västerås stad och Sveafastigheter Bostad Penthouse 

HR AB avseende Najaden 2, Öster Mälarstrand. 

2. Fastighetsnämnden godkänner köpekontrakt mellan Västerås stad och 

Sveafastigheter Bostad Penthouse ÄL AB avseende del av Najaden 2, Öster 

Mälarstrand. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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Kommunfullmäktige 
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Fastighetsnämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Tomträttskontrakt och köpekontrakt, kv. 
Najaden, dp 1842, Öster Mälarstrand 

Förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

tomträttskontrakt mellan Västerås stad och Sveafastigheter Bostad Penthouse 

HR AB avseende Najaden 2, Öster Mälarstrand. 

2. Fastighetsnämnden godkänner köpekontrakt mellan Västerås stad och 

Sveafastigheter Bostad Penthouse ÄL AB avseende del av Najaden 2, Öster 

Mälarstrand. 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsnämnden har tilldelat Sveafastigheter Bostad markanvisning för 

fastigheten Najaden 2 på Öster Mälarstrand. Markanvisningen gäller till och 

med 2022-11-30. Najaden 2 som är belägen inom Dp 1842, Parkstaden, är 

den sista av stadens anvisade byggrätter som ännu inte har byggstartat. Inom 

kvarteret har stadens parkeringsbolag tidigare uppfört 

parkeringsanläggningen Dockan. Sveafastigheters markanvisning består av 

en byggnad i fyra våningar samt en byggnad i 16 våningar vilka kommer att 

sammanbyggas med parkeringsanläggningen. Den högre byggnadens sex 

översta plan kommer att innehålla ägarlägenheter i enlighet med villkor vid 

markanvisningstillfället medan resterande del av projektet kommer att 

utgöras av hyresrätter. Lantmäteriförrättning pågår för att kunna avstycka 

den 3D-volym som senare kommer att avstyckas till ägarlägenheter. Det 

föreslagna köpekontraktet omfattar 3D-volymen medan tomträttskontraktet 

omfattar den del av projektet som innehåller hyresrätter. Projektet innehåller 

totalt 98 lägenheter med planerad byggstart våren 2022. 

Beslutsmotivering 

Sveafastigheters framarbetade projekt uppfyller de villkor som ställdes vid 

markanvisningstillfället och har erhållit bygglov. Genom tecknande av 

tomträttskontrakt och köpekontrakt fullföljs markanvisningen och det sista 

kvarteret som staden har haft att anvisa kan därmed byggstartas. 

Köpeskillingen och tomträttsavgälden grundar sig på prisnivån 6 710 kr/kvm 

ljus BTA i enlighet med det bud som lämnades vid markanvisningstillfället. 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 

Hans Näslund 

Direktör    Isabell Lundberg 

    Enhetschef 
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