2(5)

(c)

Kommunen överlåter till ExNord del av fastigheten Ekerö Tappsund 1: 1 samt del
av Tappsund 1 :37, vilken tillsammans med del av Fastigheten enligt Detaljplanen
medger byggrätter för bostäder om totalt 8.200 kvm BTA;

(d)

Nordiums tillstånd enligt miljöbalken ska först reduceras för att sedan återkallas
eller upphävas på sikt så att det inte medför att området för Detaljplanen på grund
av luktspridning m.m. blir olämpligt för bostäder och förskola med hänsyn till de
boendes och övrigas hälsa och säkerhet samt att den lastbilstrafik som råder till och
från Nordiums verksamhet inte blir olämpligt för bostäder och förskola med
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa och säkerhet;

(e)

Fastigheten utreds och planarbete påbörjas avseende omvandling av Fastigheten
från industriområde till bostadsområde med flerfamiljshus i stadskvarter och
övriga funktioner som kan utgöra ett tillskott för områdets ändamålsenliga
användning, t ex förskola, äldreboende och inslag av lokaler. Detta utreds
gemensamt av parterna i kommande förstudie.

(f)

ExNord anvisas del markområdet mellan Bryggavägen och Fastigheten (del av
Ekerö Tappsund 1: 1), dels markområdet alldeles norr om Fastigheten vilken inte är
del av Detaljplanen (del av Ekerö Tappsund 1:37) för exploatering enligt en ny
detaljplan enligt punkt (e) ovan. Parterna är ense om att denna markanvisning
gäller fram till tidpunkten enligt punkt (g).

(g)

Nordium avflyttar från Fastigheten senast den 22 april 2025.

(h)

Vidare är parterna ense om att ett exploateringsavtal skall träffas i samband med
antagande av detaljplanen för fastigheten Tappsund 1 :71 m fl.

1.2

Avsikten med detta Intentionsavtal är att ange ramen för Parternas fortsatta samarbete för
att uppnå ovan nämnda mål. Målen preciseras nedan i detta Intentionsavtal. Det klargörs att
detta Intentionsavtal endast uttrycker Parternas avsikter och är inte i någon del bindande
för någon Part.

2.

TIDPLAN

2.1

Kommunen och ExNord ska omgående påbörja en förstudie avseende ny detaljplan för
Fastigheten och för markområdena i punkt l.l(f) ovan.

2.2

Kommunen och ExNord är ense om att ingå överenskommelse om fastighetsreglering
respektive markanvisning enligt avsnitt 3 nedan, vilka överenskommelser ska vara
villkorade av att Detaljplanen antas.

2.3

Nordium och Kommunen ska, samtidigt som överenskommelser om fastighetsreglering
ingås i punkt 2.2 ovan samt efter att detta avtal godkänts av kommunfullmäktige, ingå
civilrättsligt avtal där Nordium åtar sig att (i) omedelbart inte utnyttja mer än 2/3-delar av
sitt miljötillstånd samt (ii) tillse att Nordiums miljötillstånd är upphävt eller återkallat i sin
helhet senast 22 april 2025.

