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Kommunstyrelsens plan-, mark- och
exploateringsutskott

Intentionsavtal Myran
Förslag till utskottet
Intentionsavtalet med ELG Enköping AB godkänns.

Ärendet
Bakgrund
Enköpings kommun är fastighetsägare till Romberga 23:31 i norra delen av Myran.
Plex-utskottet har tidigare beslutat om tre Intentionsavtal för etablering i området
(polishus, bilhandel/restaurang och sällanköpshandel).
Bolaget ELG Enköping AB är franchisetagare av Elgiganten i Enköping med
försäljning av hemelektronik och vitvaror. Bolaget är intresserade av en
omlokalisering av Elgiganten till Myran-området för att få möjlighet att utveckla
verksamheten.
Grundläggande förutsättningar för en hållbar exploatering av Myran-området har
skapats genom kommunens samarbete och deltagande i den internationella
arkitekttävlingen Europan samt inom ramen av Viable Cities. En grundförutsättning
för en etablering inom fastigheten är bolagets aktiva samarbete i ovan nämnda
processer. Detta med avsikt att säkerställa att vinnande koncept för Myrans
långsiktiga utveckling samt kommunens avsikt att skapa en hållbar och
klimatneutral stad följs och uppfylls även inom ramen av det här projektet.
Syftet med Intentionsavtalet är att uttrycka gemensamma målsättningar och
utgångspunkter för det fortsatta arbetet kring etablering av ett Elgiganten-varuhus i
Myran. Intentionsavtalet ligger till grund för markanvisningsavtal. För att möjliggöra
exploatering av fastigheten pågår arbetat med att ta fram en ny detaljplan.
Ärendets beredning
Plan- och exploatering och Näringslivsavdelningen har tillsammans gjort en
bedömning om etableringen är lämplig för området.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Plan- och exploatering och Näringslivsavdelningens bedömning är att Elgiganten
är en etablering som är lämplig för Myran-området. Elgiganten är en etablering
som bidrar till attraktivitet och som lockar kunder och besökare. Med försäljning av
hemelektronik och vitvaror står den för en viktig del i handelsmixen och Enköpings
handelsutbud samt bidrar till möjligheten att handla på hemmaplan. Etableringen
har även en viktig funktion som mötesplats och målpunkt.
En viktig del kommer att ligga i gestaltning, utformning och funktion av fastigheten
och denna process kommer föras i tät dialog mellan bolaget och kommunen, för att
tillsammans hitta en utformning som bidrar till en attraktiv entré till Enköping.
Ekonomiska konsekvenser
Markbehovet för etableringen är ca 10 000 kvm. Priset för marken är 1 100 kr/kvm
vilket ger en försäljningsintäkt på ca 11 mnkr. Markpriset har fastställts genom en
oberoende värdering i april 2021.
En exploateringskalkyl finns framtagen för exploateringsprojektet. Intäktsposten
består av försäljning av ca 10 ha tomtmark. I exploateringskalkylen finns kostnader
uppsatta för detaljplan, fastighetsbildning, utredningar, infrastruktur (gator, gångoch cykelvägar, dagvattenhantering, grönytor) m.m. Totalt sett beräknas
exploateringsprojektet få en positiv kalkyl.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Exploateringen av Myran Norra är en del i utvecklingen av Myran-området till en
grön, levande och klimatneutral stadsdel med arbetsplatser, handel, service mm.
För att skapa hållbara stadsmiljöer behövs dynamiska angreppssätt som bygger på
helhetssyn och gränsöverskridande samarbeten mellan samtliga aktörer i
stadsutvecklingsprojekt. Satsningar som genomförs ska utformas så att de bidrar
till att skapa en bredare samhällsnytta genom att stärka såväl den ekonomiska
som miljömässiga och sociala hållbarheten. Varje aktör och delprojekt i
stadutvecklingsprojektet bör bidra till helheten och att projektmålen nås.
Socialt hållbara stadsdelar bygger på att skapa ett tillgängligt och inkluderande
stadsliv där människor trivs, vill leva, bo och besöka. Att vi skapar trygga och säkra
livsmiljöer och skapar förutsättningar för social sammanhållning. Etableringen
bidrar till att bevara och utveckla handelsutbudet i Enköping, möjligheten att handla
på hemmaplan och är en målpunkt och en mötesplats för människor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-22
Intentionsavtal
Bilaga 1 kravspecifikation för etableringar inom Romberga 23:31
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Bilaga 2 karta

Patrik Holm
Plan- och exploateringschef
Enköpings kommun

Johanna Appeltofft
Mark- och exploateringsingenjör
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:
Plan- och exploateringsavdelningen för åtgärd
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Mellan Enköping kommun, genom dess kommunstyrelsens plan, mark –och
exploateringsutskott (PLEX), org.nr 212000-0282, nedan kallad kommunen, och ELG
Enköping AB 556879-9075 franchisetagare Elgiganten , nedan kallat bolaget har träffats
följande.

INTENTIONSAVTAL
avseende handelsetablering, Myran Enköping

Till detta avtal hör följande bilagor:
Bilaga 1 - Kravspecifikation för etableringar inom Romberga 23:31, Myran
Bilaga 2 - Karta

§1 - BAKGRUND
Elgiganten finns i Enköping idag med varuhus inom hemelektronik och vitvaror. Bolaget har
ett behov och intresse av att utveckla sin verksamhet med ett nytt varuhus i Enköping.
Enköpings kommun arbetar aktivt med att utveckla Myran-området till en hållbar, levande
och attraktiv stadsdel med arbetsplatser, handel, service mm. I denna utveckling bedöms ett
Elgiganten-varuhus vara ett positivt inslag.
Parterna är överens om att del av fastigheten Romberga 23:31, nedan benämnd fastigheten,
inom Myran-området, beläget i norra delen av Enköpings tätort, är en lämplig placering för
etableringen. För att möjliggöra exploatering av fastigheten behöver en ny detaljplan tas fram.

§2 - SYFTE
Syftet med denna avsiktsförklaring är att uttrycka gemensamma målsättningar och
utgångspunkter för det fortsatta arbetet kring etablering av ett Elgiganten-varuhus i Myran,
Enköping.
Syftet är att båda parterna åtar sig att de gemensamma målsättningarna som uttrycks i detta
avtal tillämpas och fullföljs under detaljplan-, bygglov- och genomförandeprocess.
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§3 - AVSIKTSFÖRKLARING
Den övergripande målbilden för Myran-området är ett hållbart, levande och attraktivt område
integrerat med resten av staden. Myran utgör entrén till Enköping och genom sin funktion och
utformning attraherar den kunder och besökare. Mål- och kravbild för Myran-området
beskrivs i bilaga 1.
Parternas avsikt är att med bolagets etablering inom fastigheten initiera och vara en del av
Myrans utveckling samt en del av Enköpings utveckling till en hållbar och klimatneutral stad.
Bolaget har för avsikt att inom ”A-området” inom fastigheten, se bilaga 2, uppföra ett
Elgiganten-varuhus som inrymmer försäljning av hemelektronik och vitvaror. Etableringen
kommer att bidra till områdets attraktivitet och locka kunder och besökare. Den bidrar även
till att bevara handelsutbudet i Enköping och möjligheten att handla på hemmaplan i
Enköping. Etableringen kommer att vara en målpunkt och en mötesplats för människor, vilket
bidrar till den sociala hållbarheten i området.
Bolaget följer Elgigantens nationella hållbarhetsarbete där miljömålet är en koldioxidneutral
koncern. Etableringen ska med gestaltning och utformning utmärkas av klimatsmarta,
energieffektiva och innovativa lösningar.
Enköping kommun har för avsikt att teckna markanvisningsavtal med bolaget. Detta
intentionsavtal ska ligga till grund för markanvisningsavtalet. Kommunens tecknande av
markanvisningsavtal förutsätter att markanvisningen godkänns av kommunstyrelsens plexutskott. Villkoren för markanvisningsavtalet är enligt kommunens riktlinjer för
markanvisningar.
Markbehovet för etableringen bedöms uppgå till ca 10 000 kvm.
Priset för marken är 1 100 kr/kvm. Priset ska regleras fram till tecknande av köpekontrakt i
relation till förändringar i fastighetsprisindex med år 2021 som värdetidpunkt.

§4 - KVALITETSKRAV
Grundläggande förutsättningar för en hållbar exploatering av Myran-området har skapats
genom kommunens samarbete och deltagande i den internationella arkitekttävlingen Europan
samt inom ramen av Viable Cities.
En grundförutsättning för en etablering av Elgiganten inom fastigheten är bolagets aktiva
samarbete i ovan nämnda processer. Detta med avsikt att säkerställa att vinnande koncept för
Myrans långsiktiga utveckling samt kommunens avsikt att skapa en hållbar och klimatneutral
stad följs och uppfylls även inom ramen av det här projektet.
Byggnationen inom fastigheten ska prägla en platsanpassad god arkitektur som genomsyras
av innovativt och hållbart tänkande (både funktions- och utformningsmässigt) med förståelse
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och respekt för dess visuella inverkan och betydelse för hela området. Byggnationen inom
fastigheten ska ha stadsmässiga kvaliteter med inbjudande, öppen och representativ
utformning i skala lämplig för verksamhetens nuvarande och kommande behov.
Byggnationen ska utformas och placeras så att marken används effektivt och så att den kan
blandas med omkringliggande bebyggelse i mindre skala. Utformning av omkringliggande
mark inom fastigheten ska ges samma omsorg. Entréer och publika delar av verksamheten
föredras att vända mot lokalgatorna i området och även accentueras genom husets utformning
eller allmänt tillgänglig entréyta/entrétorg. Verksamhetens baksida bör placeras och utformas
med avsikt att minska dess visuella exponering, framför allt från motorvägen. Genom
byggnationens funktion, en effektiv markanvändning samt positivt visuellt avtryck avses
områdets övergripande värde och attraktivitetsnivå öka.
Samtliga dessa villkor, samt krav enligt bilaga 1, ska framgå av markanvisningsavtalet med
bolaget.

§5 - GILTIGHET
Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av båda parter. Avtalet upphör att gälla vid den
tidpunkt kommunen tecknar avtal avseende markanvisning enligt §3 ovan. Avtalet upphör att
gälla utan någon ersättningsskyldighet för endera part om inte markanvisningsavtal träffats
enligt §3 ovan senast 2022-12-31 om inte parterna överenskommer om förlängning.
*****

Denna avsiktsförklaring har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var
sitt.
Enköping den
För Enköpings kommun

för ELG Enköping AB

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….







Bilaga 2

