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§ 59 Dnr KS 2021/02500-3.1.2 

Beslut - Överlåtelse av del av Ångpannan 12 samt del av 
Västerås 1.202 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpeavtal med Slaggborn Västerås AB avseende överlåtelse av del av 
Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplan för nytt polishus med häkte inom Kungsängen, Dp 1924 
Ångpannan 12 med flera, antogs av byggnadsnämnden i december.  

Staden avser att överlåta del av Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 
till exploatören för att möjliggöra genomförandet av detaljplanen. 

Fastighetsnämnden beslutade 2021-12-06 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att köpeavtal med Slaggborn Västerås AB avseende överlåtelse av 
del av Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 godkänns. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Köpeavtal med Slaggborn Västerås AB avseende överlåtelse av del av 
Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 godkänns. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, stadsledningskontorets 
förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.  

Kopia till 

Fastighetsnämnden 
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Kopia till 
Fastighetsnämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande – Överlåtelse av del av Ångpannan 10 samt del 
av Västerås 1:202  

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
Köpeavtal med Slaggborn Västerås AB avseende överlåtelse av del av 
Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 godkänns. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplan för nytt polishus med häkte inom Kungsängen, Dp 1924 
Ångpannan 12 med flera, antogs av byggnadsnämnden i december.  
Staden avser att överlåta del av Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 
till exploatören för att möjliggöra genomförandet av detaljplanen. 
Fastighetsnämnden beslutade 2021-12-06 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att köpeavtal med Slaggborn Västerås AB avseende överlåtelse av 
del av Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 godkänns. 
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 
Köpeavtal med Slaggborn Västerås AB avseende överlåtelse av del av 
Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 godkänns. 

Beslutsmotivering 
Fastigheten Ångpannan 12, inom detaljplan 1924, ägs av Slaggborn Västerås 
AB (Exploatören). Bolaget i sin tur ägs till lika delar av SBB i Norden AB 
och K2A AB. Exploatören avser att inom sin fastighet Ångpannan 12 
uppföra ett polishus med tillhörande häkte och för detta ändamål teckna ett 
hyresavtal med Polismyndigheten och Kriminalvården. 
Staden avser att överlåta del av Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 
till exploatören för att möjliggöra genomförandet av detaljplanen. 
Köpeskillingen motsvarar marknadsvärdet utifrån aktuell oberoende 
värdering, 2 750 kr/kvm BTA. Den totala köpeskillingen uppgår till  
37 675 000 kronor. Köpeavtalet gäller under förutsättning att detaljplanen 
vinner laga kraft samt att bygglov enligt detaljplanen godkänns. Vidare har 
parterna möjlighet att häva avtalet om hyresavtal inte tecknas mellan 
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exploatören och Polismyndigheten eller om tecknat avtal med 
Polismyndigheten skulle upphöra inom två år från tecknandet av köpeavtalet. 
Då köpet har en köpeskilling överstigande 20 Mkr 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 mnkr. Vid försäljningar som 
överstiger detta belopp ska kommunfullmäktige fatta beslut. 

Ekonomisk bedömning 
Planerad exploatering bedöms bidra positivt till stadens 
exploateringsekonomi. 

Hållbar utveckling 
Ej relevant för ärendets innehåll. 
 

 

Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 
Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 305 Dnr FN 2021/00419-3.3.5 

Beslut - Exploaterings- och köpeavtal för genomförande av 
detaljplan 1924, Ångpannan 12 m.fl. 

Beslut 

1. Exploateringsavtal med Slaggborn Västerås AB avseende genomförande 

av detaljplan 1924, Ångpannan 12 med flera, godkänns. 

2. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att köpeavtal med 

Slaggborn Västerås AB avseende överlåtelse av del av Ångpannan 10 samt 

del av Västerås 1:202 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Detaljplan för nytt polishus med häkte inom Kungsängen, Dp 1924 

Ångpannan 12 med flera, planeras antas i byggnadsnämnden i december. 

Innan detaljplanen kan antas ska exploateringsavtal tecknas mellan staden 

och exploatören för att reglera genomförandet av detaljplanen. Bland annat 

ska exploatörens ansvar för finansiering av allmän platsmark regleras.  

Staden avser att överlåta del av Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 

till exploatören för att möjliggöra genomförandet av detaljplanen.  

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 

följande förslag till beslut:  

1. Exploateringsavtal med Slaggborn Västerås AB avseende genomförande 

av detaljplan 1924, Ångpannan 12 med flera, godkänns. 

2. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att köpeavtal med 

Slaggborn Västerås AB avseende överlåtelse av del av Ångpannan 10 samt 

del av Västerås 1:202 godkänns.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktige 
 

Fastighetsnämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Exploaterings- och köpeavtal för 
genomförande av detaljplan 1924, Ångpannan 12 med flera 

Förslag till beslut 

1. Exploateringsavtal med Slaggborn Västerås AB avseende 

genomförande av detaljplan 1924, Ångpannan 12 med flera, 

godkänns. 

2. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att köpeavtal 

med Slaggborn Västerås AB avseende överlåtelse av del av 

Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 godkänns.  

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplan för nytt polishus med häkte inom Kungsängen, Dp 1924 

Ångpannan 12 med flera, planeras antas i byggnadsnämnden i december. 

Innan detaljplanen kan antas ska exploateringsavtal tecknas mellan staden 

och exploatören för att reglera genomförandet av detaljplanen. Bland annat 

ska exploatörens ansvar för finansiering av allmän platsmark regleras.  

Staden avser att överlåta del av Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 

till exploatören för att möjliggöra genomförandet av detaljplanen.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har till fastighetsnämnden lämnat 

följande förslag till beslut:  

1. Exploateringsavtal med Slaggborn Västerås AB avseende 

genomförande av detaljplan 1924, Ångpannan 12 med flera, 

godkänns. 

2. Fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att köpeavtal 

med Slaggborn Västerås AB avseende överlåtelse av del av 

Ångpannan 10 samt del av Västerås 1:202 godkänns.  

 

Beslutsmotivering 

Fastigheten Ångpannan 12, inom detaljplan 1924, ägs av Slaggborn Västerås 

AB (Exploatören). Bolaget i sin tur ägs till lika delar av SBB i Norden AB 

och K2A AB. Exploatören avser att inom sin fastighet Ångpannan 12 

uppföra ett polishus med tillhörande häkte och för detta ändamål teckna ett 

hyresavtal med Polismyndigheten och Kriminalvården. Innan detaljplanen 

kan tas upp för antagande i byggnadsnämnden ska exploateringsavtal 

tecknas för att reglera genomförandet av detaljplanen.  
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I exploateringsavtalet regleras parternas avsikter kring överlåtelse av delar 

av stadens fastigheter Ångpannan 10 och Västerås 1:202 till Exploatören, för 

att möjliggöra genomförandet av detaljplanen. Fastighetsöverlåtelse ska ske 

genom ett separat köpekontrakt. Köpeskillingen motsvarar marknadsvärdet 

utifrån aktuell oberoende värdering, 2 750 kr/kvm BTA. Den totala 

köpeskillingen uppgår till 37 675 000 kronor och köpekontraktet ska därför 

godkännas av kommunfullmäktige för att vinna laga kraft. Köpeavtalet gäller 

under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft samt att bygglov enligt 

detaljplanen godkänns. Vidare har parterna möjlighet att häva avtalet om 

hyresavtal inte tecknas mellan Exploatören och Polismyndigheten eller om 

tecknat avtal med Polismyndigheten skulle upphöra inom två år från 

tecknandet av köpeavtalet.  

Exploateringsavtalet reglerar vidare Exploatörens ansvar för finansiering av 

anläggande av allmän platsmark inom detaljplaneområdet, men också inom 

projekt Mälarporten i stort. Principen för exploateringsbidrag stämmer 

överens med stadens Riktlinjer för exploateringsavtal i Mälarporten, vilka 

har godkänts av fastighetsnämnden den 26 oktober (Dnr FN 2021/00329-

1.3.2), men ännu inte antagits av kommunfullmäktige. 

Exploateringsbidragets storlek bygger på den nytta respektive 

fastighetsägare inom planprogram Mälarporten får genom kommande 

detaljplaneläggning inom området, fördelat på nya bostäder och lokaler samt 

befintliga lokaler. Nyttan för nya lokaler har satts till 850 kr/BTA ny 

lokalyta i detaljplan, med värdetidpunkt oktober 2020. Det totala antal BTA 

lokal som medges i detaljplanen är 41 400 och exploateringsbidraget uppgår 

därmed till totalt 35 190 000 kr.  

Kostnader för anläggande av allmän platsmark inom detaljplaneområdet 

uppskattas till totalt ca 35 000 000 kr. I dessa kostnader ingår även 

ombyggnation av sådana anläggningar där nyttan till stor del kan anses 

tillfalla västeråsare i allmänhet (såsom åtgärder på Kungsängsgatan och 

Björnövägen), vilket inte fullt ut ska belasta fastighetsägarna i området. Med 

avdrag för dessa kostnader täcker exploateringsbidraget således även delvis 

kommande kostnader utanför detaljplanen, vilket är skäligt då detaljplanen är 

en del av en etappvis utbyggnad av hela planprogramsområdet och denna 

detaljplan innefattar ingen parkmark eller torgytor som blir nödvändiga att 

anlägga inom kommande detaljplaner intill.  

 

 

 

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Hans Näslund 

Direktör   Josefin Kjellström 

Bitr Exploateringschef 
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