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Paragraf 19 Ärendenummer KS2020/654 

Markanvisning Centrum 13:5 och 13:6 - godkännande 
av avtal 

Kommunstyrelsens PLEX-utskotts beslut 
1.Markanvisningsavtalet med Fastighetsbolaget i Enköping AB godkänns 

2.Markanvisningsavtalet ersätter tidigare markanvisningsavtal beslutat av 
Plexutskottet  § 78 2020-10-08  

Särskilda yttranden 
Särskilt yttrande från Anders Wikman (NE) och Ingvar Magnusson( NE) 

Vi i Nystart Enköping konstaterar att delar av det som gjorde att vi reserverade oss 
mot det tidigare markanvisningsavtalet 2020 nu har rättats till. Vi noterar också 
att överklagandet hindrade att fastigheten såldes - troligen till underpris - efter en 
hastig process utan demokratisk insyn. Nystart hade önskat mer aktuell information 
om det aktuella bolaget och att det nya avtalet inte varit så kategoriskt när det 
gäller exempelvis antal våningar mot gatan. Vi ser också en risk med att antalet 
indragna, högre våningar inte begränsas. Men då ett markanvisningsavtal inte är 
juridiskt bindande ser vi nu fram emot en transparent detaljplaneprocess med full 
demokratisk insyn.    

Ärendet 

Bakgrund 
Under det första halvåret 2018 genomfördes det så kallade Centrumpusslet där ett 
antal kommunala fastigheter och kommunala funktioner diskuterades. Statt-tomten 
(Centrum 13:5-6) var en av dessa pusselbitar. Idéerna kring Statt-tomten var 
många och i slutrapporten konstateras att Statt-tomten inte har några kopplingar till 
övriga pusselbitar och därmed kan hanteras enskilt. Rapporten föreslår att Plex-
utskottet skall jobba vidare med frågan för att komma fram till en samstämmighet 
och en politisk viljeinriktning. Plex-utskottet beslutade vid sin hantering av 
slutrapporten den 31 maj 2018 att uppdra till plan-och exploateringsavdelningen att 
ta fram underlag för en markanvisningstävling för de aktuella fastigheterna. 

Under hösten 2018 diskuterades frågan om Statt-tomtens framtid i 
förvaltningsorganisationen. Förvaltningen har även diskuterat frågan i plex-
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utskottets politiska beredningar. Utgångspunkt för diskussionerna har varit att finna 
en inriktning som långsiktigt stärker och bidrar till centrums utveckling. Utifrån förda 
diskussioner bedömde förvaltningen att ett hotell med en kommersialiserad 
bottenvåning har goda förutsättningar att bidra och stärka utvecklingen av stadens 
centrum och att kommunen aktivt bör söka hotelloperatörer som vill verka och 
bidra till stadens utveckling. 

Den 9 maj 2019 fattades ett inriktningsbeslut i Plex-utskottet för att dels ge 
förvaltningen i uppdrag att söka hotelloperatörer i syfte att 
etablera hotellverksamhet på fastigheterna och samtidigt gavs uppdrag att ändra 
gällande detaljplan att möjliggöra en sådan hotelletablering. 

Efter inriktningsbeslutet undersöktes marknaden och diskussioner fördes med flera 
hotelloperatörer på marknaden. Sedan slutet av 2019 har kommunen enbart 
förhandlat med det nu aktuella bolaget Vi Invest AB om en eventuell etablering på 
fastigheterna Centrum 13:5 och 13:6. Företaget är en relativt liten hotellaktör men 
som expanderar på hotellmarknaden. För närvarande har företaget 4 hotell i och 
kring Stockholm samt ett pågående hotellprojekt i Rosersberg/Arlanda. 

2020-10-08 beslutade Plex-utskottet att markanvisa fastigheterna Centrum 13:5-6 
till Fastighetsbolaget i Enköping AB, som är ett dotterbolag till Vi Invest AB. Detta 
beslut överklagades. Förvaltningsrätten i Uppsala meddelade sin dom 2021-11-25. 
Förvaltningsrätten avslår inkomna överklaganden. 

Enligt avtalet gäller markanvisningen i 24 månader för hotelletablering i 
kombination med kontor och bostäder i form av hyresrätter. Byggnadshöjden 
anges till 5 våningar mot gatan samt medger högre indragna våningar, den totala 
byggnadsvolymen är bestämd till 8500-8700 kvadratmeter. Kommunen ska ta fram 
en detaljplan i samverkan med hotellbolaget. 

Ärendets beredning 
Samhällsbyggnadsförvaltning och Kommunledningsförvaltningen har analyserat 
förvaltningsrättens dom och konstaterat att markanvisningsavtalet som beslutades 
2020-10-08 bör justeras för att inte riskera ytterligare överklaganden i den fortsatta 
markanvisningsprocessen. Planchef och kommunjurist har träffat Vi Invest och 
redovisat de justeringar som kommunen anser nödvändiga. Ett nytt 
markanvisningsavtal som avser att ersätta det tidigare avtalet har tagits fram av 
kommunen. Det nya avtalet har undertecknats av motparten. 
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De förändringar som gjorts i avtalet är att frågan om värdering-pris hänskjutits till 
tidpunkten efter att en ny detaljplan tagits fram. En ytterligare förändring är att 
försäljningen villkoras med att bolaget först ska erhålla bygglov innan försäljning 
sker. Slutligen har avtalet korrigerats vad gäller datum och tidplan då processen 
försenats pga den domstolsprövning som skett under 2021. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Det justerade markanvisningsavtalet bör ersätta det tidigare avtalet som beslutas 
av Plex-utskottet 2020-10-08. Justeringarna som gjorts innebär att värderingen av 
fastigheten görs senare i processen utifrån den nya detaljplanens bestämmelser 
och regleringar. Den senare värderingstidpunkten innebär också att tiden mellan 
värdering och försäljning minskar vilket ger bättre förutsättningar för korrekt 
prissättning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Enköpings kommun har förvärvat och bekostat arkeologiska utgrävningar på 
fastigheterna. En framtida försäljning kommer att generera en intäkt till kommunen. 
Denna intäkt är i dagsläget okänd men kommer att tydliggöras inför en försäljning. 
Sannolikt kommer inte kommunens intäkter bära de kostnader kommunen haft i 
projektet. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 

En byggnation av fastigheterna bedöms vara av stort värde för Enköpings stad då 
det under många är varit ett tomrum i stadens centrum. De vidare konsekvenserna 
av en byggnation kommer att behandlas i den kommande detaljplaneprocessen 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-
utskotts beslut 
1.Markanvisningsavtalet med Fastighetsbolaget i Enköping AB godkänns 

2.Markanvisningsavtalet ersätter tidigare markanvisningsavtal beslutat av 
Plexutskottet  § 78 2020-10-08  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16 
Markanvisningsavtal 
Bilaga: Karta 
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Yrkanden 
Jenny Gavelin (L), Staffan Karlsson (M), Anders Lindén (SD) och Ulrika Ornbrant 
(C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och frågar om 
utskottet hört debatten och är redo till att gå till beslut. Utskottet bekräftar detta. 

Ordföranden låter utskottet ta ställning till förslaget och finner att man beslutat 
godkänna förvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Plan-och exploateringsavdelningen för åtgärd 
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Paragraf 20 Ärendenummer KS2022/218 

Köpekontrakt för del av Storskogen 1:1- godkännande 
av avtal 

Kommunstyrelsens PLEX-utskotts beslut 
Plexutskottet godkänner köpekontrakt med Fastighets AB L E Lundberg. 

Särskilda yttranden 
Kenneth Hällbom (MP)  

Miljöpartiet anser att Förskolan i Storskogen är för stor, framförallt gällande 
infrastrukturen kring tomten. Lämning och hämtning av förskolebarn vid förskolor 
sker numera tyvärr mestadels med bil. Detta ställer alldeles för stora krav på 
anpassad infrastruktur och parkering kring Förskolan. Tomten ger något bättre 
förutsättningar än tidigare Förskoletomter till utepedagogisk lärande och lek. 

Ärendet 

Bakgrund 
En detaljplan för Storskogen vann laga kraft den 21 oktober 2021. Detaljplanen 
medger byggandet av en förskola på del av fastigheten Storskogen 1:1 som ägs 
av Fastighets AB L E Lundberg. Området är 3463,5 kvm.  Exploateringsavtalet 
reglerar att köpeskillingen för förskolefastigheten skall vara 1,8 milj. Köpeskillingen 
fördelas på fastighetsägarna till Storskogen 1:1 och 1:2 

Ärendets beredning 
Investeringsbeslut har tagits i Tekniska nämnden  och Kommunstyrelsen om att 
anlägga en kommunal förskola i Storskogen. Förskolan ska byggas och drivas av 
kommunen. Förskolan ersätter den tillfälliga förskolan som idag finns vid infarten till 
Storskogen.  

Markförvärvet är i enlighet med Exploateringsavtalet för Storskogen som har 
tecknats mellan kommunen, Fastighets AB L E Lundberg och Skanska Mark och 
exploatering Nya Hem AB. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att kommunen köper mark för 
förskoleändamål och därmed kan bygga en förskola i Storskogen.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Kommunen betalar en köpeskilling på 708 202 kronor till Fastighets AB L E 
Lundberg. Köpeskillingen grundar sig på en värdering. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 

I detaljplaneringen av området har avvägningar gjorts mellan olika intressen, såväl 
allmänna som enskilda, för att sträva mot en långsiktigt hållbar utveckling. Sociala 
och miljömässiga konsekvenser är en central del i planprocessen och har 
hanterats när detaljplanen för Storskogen handlades. 

Tecknandet av ett köpeavtal är ett led i genomförandet av detaljplan och 
exploateringsavtal. 

Plan- och exploateringschef Patrik Holm redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-
utskotts beslut 
Plexutskottet godkänner köpekontrakt med Fastighets AB L E Lundberg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-10 
Köpekontrakt 

Yrkanden 
Staffan Karlsson (M), Jenny Gavelin (L), Matz Keijser (S) och Solweig Sundblad 
(S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och frågar om 
utskottet hört debatten och är redo till att gå till beslut. Utskottet bekräftar detta. 

Ordföranden låter utskottet ta ställning till förslaget och finner att man beslutat 
godkänna förvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen för åtgärd 
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Paragraf 21 Ärendenummer KS2022/219 

Köpekontrakt för del av Storskogen 1:2 - godkännande 
av avtal 

Kommunstyrelsens PLEX-utskotts beslut 
Plexutskottet godkänner köpekontrakt med Skanska Mark och exploatering Nya 
Hem AB. 

Särskilda yttranden 
Kenneth Hällbom (MP) 

Miljöpartiet anser att Förskolan i Storskogen är för stor, framförallt gällande 
infrastrukturen kring tomten. Lämning och hämtning av förskolebarn vid förskolor 
sker numera tyvärr mestadels med bil. Detta ställer alldeles för stora krav på 
anpassad infrastruktur och parkering kring Förskolan. Tomten ger något bättre 
förutsättningar än tidigare Förskoletomter till utepedagogisk lärande och lek. 

Ärendet 

Bakgrund 
En detaljplan för Storskogen vann laga kraft den 21 oktober 2021. Detaljplanen 
medger byggandet av en förskola på del av fastigheten Storskogen 1:2 som ägs av 
Skanska Mark och exploatering Nya Hem AB. Området är 5339,5 kvm. 
Exploateringsavtalet reglerar att köpeskillingen för förskolefastigheten skall vara 
1,8 milj. Köpeskillingen fördelas på fastighetsägarna till Storskogen 1:1 och 1:2  

Ärendets beredning 
Investeringsbeslut har tagits i Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen om att 
anlägga en kommunal förskola i Storskogen. Förskolan ska anläggas och drivas av 
kommunen. Förskolan ersätter den tillfälliga förskolan som idag finns vid infarten till 
Storskogen.  

Markförvärvet är i enlighet med Exploateringsavtalet för Storskogen som har 
tecknats mellan kommunen, Fastighets AB L E Lundberg och Skanska Mark och 
exploatering Nya Hem AB. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att kommunen köper mark för 
förskoleändamål och därmed kan bygga en förskola i Storskogen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunen betalar en köpeskilling på 1 091 798 kr till Skanska Mark och 
exploatering Nya Hem AB. Köpeskillingen grundar sig på en värdering. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 

  

I detaljplaneringen av området har avvägningar gjorts mellan olika intressen, såväl 
allmänna som enskilda, för att sträva mot en långsiktigt hållbar utveckling. Sociala 
och miljömässiga konsekvenser är en central del i planprocessen och har 
hanterats när detaljplanen för Storskogen handlades. 

Tecknandet av ett köpeavtal är ett led i genomförandet av detaljplan och 
exploateringsavtal. 

Plan- och exploateringschef Patrik Holm redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-
utskotts beslut 
Plexutskottet godkänner köpekontrakt med Skanska Mark och exploatering Nya 
Hem AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-10 
Köpekontrakt 

Yrkanden 
Staffan Karlsson (M), Jenny Gavelin (L), Matz Keijser (S) och Solweig Sundblad 
(S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och frågar om 
utskottet hört debatten och är redo till att gå till beslut. Utskottet bekräftar detta. 
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Ordföranden låter utskottet ta ställning till förslaget och finner att man beslutat 
godkänna förvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen för åtgärd 
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