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Paragraf 11  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Anders Wikman (NE) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 12  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns 

__________  
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Paragraf 13  

Information - Befolkningsutveckling och 
bostadsmarknadsenkäten 

Beslut 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Biträdande plan- och exploateringschef Anna Hallberg informerar om 

bostadsbyggande och befolkningsutvecklingen i kommunen. Sedan 2014 har vi 

haft en befolkningsökning på över 1,2 procent i kommunen med toppar kring 2 

procent under åren 2015 och 2016. Även om befolkningsutvecklingen mattats av 

något under förra året så förutser man en fortsatt befolkningsökning på över 1 

procent framöver. De inflyttade kommer främst från närliggande län som 

Stockholm, Uppsala och Västmanland eller från invandring. 

 I början av varje år ska uppgifter om läget på bostadsmarknaden lämnas till 

Boverket via en bostadsmarknadsenkät. Enkäten fylls i av representanter från 

planavdelningen, socialförvaltningen, vård- och omsorg, integrationsenheten och 

Enköpings hyresbostäder. Trots att det har byggts mycket bostäder de senaste 

åren kan man konstatera att det råder brist på bostäder särskilt i centrala 

Enköping och i Örsundsbro. Man förutser ett  fortsatt högt prognostiserat 

bostadsbyggande de kommande åren men en osäkerhet finns förstås alltid kopplat 

till marknaden och bostadsbyggandet. 

__________  
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Paragraf 14  

Information - Uppdatering från plan- och 
exploateringsavdelningen 

Beslut 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Plan- och exploateringsavdelningen lämnar en uppdatering om aktuella ärenden. 

__________  
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Paragraf 15 Ärendenummer KS2016/760 

Detaljplan för Gånsta 3:6, 3:11 med flera - beslut om 
samråd 

Beslut 
Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare utredning med 

följande motivering. 

Med hänvisning till fullmäktiges strategiska mål om att konsekvenserna för miljön 

ska beaktas noga när nya bostadsområden planeras, samt att intentionerna i 

kommunens cykelplan ska tas tillvara, behöver följande frågeställningar belysas 

ytterligare: 

1. De huskroppar som är placerade nära Österleden utsätts för väldigt höga 

bullervärden, går det att undvika på annat sätt än fler bullerplank längs vägen?  

2. Den föreslagna lösningen för gång- och cykelvägar behöver förtydligas och om 

möjligt utvecklas för att på ett bättre sätt visa hur flera kan uppmuntras att välja 

andra färdsätt än bil. 

3.Skrivningen om att det ska finnas ”några få samlade parkeringsytor med några få 

besöksparkeringsplatser” behöver förtydligas. Behövs inte parkeringstal för denna 

typ av bebyggelse?  

4.Är de föreslagna stora byggnadsareorna för småhusen lämpliga i enlighet med 

fullmäktiges mål om hållbarhet ur miljö- och energisynpunkt?    

5.Kan inte hållplatserna ingå i planområdet, så att det kan klargöras hur bygget av 

nya busshållplatser ska finansieras? 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 28 februari 2019 inkommit med en 

skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Henman Exploatering AB 

har kommit in med ansökan om en ny detaljplan för fastigheten Gånsta 3:11 och 

för cirka 5 000 kvadratmeter stor del av fastigheten Gånsta 3:15. Nästan samtidigt 

har fastighetsägarna till den angränsade fastigheten Gånsta 3:6 kommit in med 

ansökan om en ny detaljplan. Båda ansökningarna handlade om att pröva markens 

lämplighet för uppförande av nya bostäder i olika form. På Gånsta 3:6 som 

småhusbebyggelse och på Gånsta 3:11 och 3:15 i form av BoKlok 

småflerbostadshus bebyggelse med 4-8 lägenheter per byggnad. 
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Plan- och exploateringsavdelningen har gjort bedömningen att föreslagen 

exploatering av området i fråga var i princip förenlig med intentionerna i dåvarande 

fördjupad översiktsplan (FÖP) för Enköpings tätort från 2009 och med detta lämplig 

ur allmän planeringssynpunkt för utbyggnad av nya bostäder i form av friliggande 

hus respektive parhus/radhus under vissa förutsättningar. Även i Plan för Enköping 

stad 2040 som antogs i maj 2018 avses området i fråga lämpligt för uppförande av 

nya bostäder. 

Huvudförutsättningen var att utföra en arkeologisk utredning för att ta reda på 

verklig utsträckning av fornlämningszon, förhistorisk boplats Vårfrukyrka 588:1 

samt att ta fram andra nödvändiga utredningar så som buller-, dagvatten-, 

miljöundersökning). Med tanke på fornlämningszonens utsträckning över både 

Gånsta 3:11 och Gånsta 3:6 var plan- och exploateringsavdelningens bedömning 

att detaljplanearbetet bör inledas med ett detaljplaneprogram. 

Syftet med förslag till planprogram var att i ett svep utreda de gemensamma 

frågorna som berör alla fastigheter till exempel arkeologin, samt i samband med 

detta få en helhetsbild om hur fastigheterna i fråga skulle kunna exploateras 

eftersom det å ena sidan finns en proffsbyggherre (BoKlok) och på andra 

privatpersoner. Programmet skulle skapa ram för kommunikation och samarbete 

samt ge möjlighet för framtagande av ett gemensamt underlag för kommande 

planarbete oavsett om fastigheterna ska planläggas i en eller två separata 

detaljplaneprocesser. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

I och med att samarbetet både mellan fastighetsägarna och med kommunens 

tjänstemän fungerat bra blev det tydligt att ett planprogram som sådant inte längre 

är nödvändigt .Fastighetsägarna har först utrett begränsningarna, bland annat 

arkeologi, och sedan utvecklat ett gemensamt och avvägt förslag tillsammans med 

kommunen vilket var huvudsyfte med planprogrammet från början. De är till och 

med eniga om att hela området kan planläggas med en detaljplan. 

Under arbetets gång har kommunen gjort en bedömning av planens påverkan på 

miljön under genomförandet och samrått den med Länsstyrelsen som i likhet med 

kommunen finner att planens genomförande inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen i miljöbalken, och i 

Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 4 kapitlet 34 

paragrafen Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
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Som resultat av utfört planarbete i samarbete med fastighetsägarna, är framtaget 

förslag till detaljplan klart för samråd utan att planprocessen behöver inledas med 

ett detaljplaneprogram enligt den tidigare bedömningen. 

Planarkitekt Domagoj Lovas redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 

1. Avsluta uppdraget att inleda detaljplanarbetet med ett detaljplaneprogram  

2. Skicka förslag till detaljplan för Gånsta 3:6 med flera på samråd 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering. 

"Med hänvisning till fullmäktiges strategiska mål om att konsekvenserna för miljön 

ska beaktas noga när nya bostadsområden planeras, samt att intentionerna i 

kommunens cykelplan ska tas tillvara, behöver följande frågeställningar belysas 

ytterligare:  

1. De huskroppar som är placerade nära Österleden utsätts för väldigt höga 

bullervärden, går det att undvika på annat sätt än fler bullerplank längs vägen?  

 

2. Den föreslagna lösningen för gång- och cykelvägar behöver förtydligas och om 

möjligt utvecklas för att på ett bättre sätt visa hur flera kan uppmuntras att välja 

andra färdsätt än bil. 

3.Skrivningen om att det ska finnas ”några få samlade parkeringsytor med några få 

besöksparkeringsplatser” behöver förtydligas. Behövs inte parkeringstal för denna 

typ av bebyggelse?  

 

4.Är de föreslagna stora byggnadsareorna för småhusen lämpliga i enlighet med 

fullmäktiges mål om hållbarhet ur miljö- och energisynpunkt?  

  

5.Kan inte hållplatserna ingå i planområdet, så att det kan klargöras hur bygget av 

nya busshållplatser ska finansieras?” 

Solveig Sundblad (S) och Anders Lindén (SD) stödjer Anders Wikmans (NE) 

yrkande om återremiss. 

Mats Flodin (M) och Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande om återremiss och föreslår att utskottet 

först får ta ställning till om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Om 

utskottet beslutar att avgöra ärendet idag får utskottet ta ställning till ärendet i sak. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott godkänner 

propositionsordningen. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att utskottet beslutat 

återremittera ärendet enligt Anders Wikmans (NE) med fleras förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Sökande  
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Paragraf 16 Ärendenummer KS2015/14 

Detaljplan för Haga Ekudden - beslut om samråd 

Beslut 
Detaljplanen skickas på samråd. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 28 februari 2019 inkommit med en 

skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att flera förfrågningar har de 

senaste åren inkommit om att antingen få större byggrätter eller få möjlighet till ny 

exploatering i bostadsområdet Haga Ekudden. För närvarande pågår planering för 

utbyggnad av kommunalt VA till området. 

Ett planprogram har tagits fram som godkändes i plexutskottet 16 mars 2017. 

Programmet anger riktlinjer för hur området ska förhålla sig till landskapet runtom 

samt till skyddsvärd natur inom planområdet. 

Detaljplanen syftar till att ge bättre förutsättningar för permanentboende samt att 

skapa förutsättningar för ny exploatering inom lämpliga delar av området. 

Områdets karaktär ska tas tillvara genom att bebyggelsens placering och storlek 

tar hänsyn till terrängen och naturvärden. Ny exploatering i exponerade lägen ska 

utformas på ett sätt att bebyggelsen inte upplevs alltför dominant i landskapet. 

Detaljplaneförslaget innebär att befintlig bebyggelse får större byggrätt och ett 

flertal fastigheter får möjlighet till avstyckning. De strandfastigheter som idag består 

till största delen av oexploaterade, öppna strandängar får möjlighet att utvecklas 

med bostäder i två rader ovan strandskyddszonen. 

Bostäder som ligger mer dolda av vegetationen har en nockhöjd motsvarande två 

våningar medan bostäder i exponerade lägen har försetts med en 

nockhöjdsbestämmelse som motsvarar en våning samt en flackare 

takvinkelsbestämmelse. För hela området gäller också att fasader ska utföras i 

dova kulörer och att tak ska vara matta och inte blanka. Bestämmelserna syftar till 

att minimera påverkan på landskapsbilden och vyn mot Ekudden sett från vattnet. 

Strandskyddet avses upphävas inom befintliga tomtplatser för bostäder och 

fritidshus som redan i dagsläget tagits i anspråk på ett sådant sätt att de saknar 

betydelse för strandskyddets syfte. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Detaljplaneförslaget är redo att skickas på samråd. 

Planarkitekt Maria Engelbrekts redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 

Detaljplanen skickas på samråd. 

__________  
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Paragraf 17 Ärendenummer KS2018/888 

Detaljplan för Centrum 26:4 - beslut om planbesked 

Beslut 
1.Kommunen är beredd att pröva en ändring av detaljplanen. 

2. Ärendet ska hanteras med standardförfarande. 

3.Detaljplaneförslaget skickas på samråd. 

4.En ändring av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande 

miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. 

  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 28 februari 2019 inkommit med en 

skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Sparbanken i Enköping 

(fastighetsägaren) har inkommit med ansökan om att ändra detaljplanen för 

Centrum 26:4 så att kontoret kan byggas ut med omkring 90 kvadratmeter inåt mot 

gården. Marken är i gällande detaljplan försedd med prickar och får inte förses 

med byggnad. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Sparbankens i Enköping fastighet vid Gustaf Adolfs plan omfattas av detaljplan 

212 från 1988. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. Samhällsbyggnads-

förvaltningen bedömer att en utbyggnad av kontorsytorna inåt mot gården inte 

påverkar stadsbilden negativt, men att omfattningen av tillkommande byggrätt 

behöver studeras under planprocessen. Sparbankens verksamhet är förenlig med 

vad som sägs om centrums utveckling i Plan för Enköpings stad (FÖP 2040). 

Nuvarande bankkontors äldre delar är ritade av Ivar Tengbom och invigdes 1943. 

Under 1990-talet byggdes banklokalerna till längs Västra Ringgatan. Gällande 

detaljplan saknar förvansknings- eller rivningsskydd för alla dagens byggnadsdelar. 

Införande av kulturhistoriskt motiverade skyddsbestämmelser för den äldre delen 

av dagens byggnadskomplex kommer att studeras under planprocessen. 

Bestämmelser för gällande markanvändning: Handel, kontor (banklokal) samt antal 

våningar bedöms inte vara aktuella att ompröva i sak, men kan komma att 
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omformuleras så att de bättre överensstämmer med nutida rekommendationer för 

reglering av markanvändning och byggnadsvolymer.     

  
Planprocessen bedöms kunna påbörjas 2019 och en ny detaljplan för fastigheten 
finnas färdig för antagande under 2020. 
 
Planarkitekt Tobias Viberg redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 

1.Kommunen är beredd att pröva en ändring av detaljplanen. 

2.Detaljplaneförslaget skickas på samråd. 

3.En ändring av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande 

miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken.  

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) lämnar följande tilläggsyrkande, av beslutet ska det framgå 

att detaljplanen handläggs med standardförfarande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut dels 

samhällsbyggandsförvaltningens förslag och dels Anders Wikmans 

(NE) tilläggsyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning  som innebär att 

utskottet först får ta ställning till samhällsbyggnadsförvaltningen förslag och 

sedan Anders Wikmans (NE) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsens plan-, mark- och 

exploateringsutskott godkänner propositionsordningen. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens 

plan-, mark- och exploateringsutskott beslutat bifalla 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tilläggsyrkandet från Anders Wikman 

(NE). 

__________ 
 
Kopia till: 
Sökande  
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Paragraf 18 Ärendenummer KS2018/546 

Detaljplan för Romberga 23:53 - beslut om antagande 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Detaljplanen antas. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 28 februari 2019 inkommit med en 

skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att detaljplanen möjliggör 

skolverksamhet inom fastigheten Romberga 23:53. Fastigheten är tidigare 

planlagd för bostäder,med möjlig handel och kontor i bottenplan, enligt detaljplan 

2013/74. Denna markanvändning ersätts med skolverksamhet. Fastigheten ägs av 

Enköpings kommun men är markanvisad till ett fastighetsbolag som avser uppföra 

nya lokaler för Kunskapsskolan på fastigheten. 

Samråd har genomförts under tiden 30 november - 21 december 2018 och 

granskning under tiden 5 -19 februari 2019. Inga sakägare eller remissinstanser 

har kvarstående synpunkter. 

Eftersom kommunen är fastighetsägare har inget exploateringsavtal upprättats. 

Kostnader för iordningsställande av angränsande allmän plats i anslutning till 

genomförande av detaljplanen, kommer att täckas av gatukostnadsersättning i 

samband med försäljning av fastigheten. 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Kunskapsskolan har funnits som fristående skola i Enköping sedan 2001 och har 

sedan dess varit lokaliserad på Östra Järnvägsgatan 10 (Romberga 25:4) 

tillsammans med bland annat gym, kontor och en vvs-butik på samma fastighet. 

Skolan önskar utöka verksamsamheten och hitta en ny lokalisering i närområdet. 

Kommunen har kraftig befolkningstillväxt sedan några år tillbaka och är i stort 

behov av utökat antal platser i grundskolan. En utökning av Kunskapsskolans 

verksamhet är därför välkommen. Även en omlokalisering av verksamheten 

bedöms som positiv då nuvarande läge i direkt anslutning till järnväg på en 
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fastighet med blandade verksamheter innebär risker vad gäller trafik och 

transporter. Samtidigt är det bra om skolan kan vara kvar i närområdet. 

Tidigare detaljplan har visat markens lämplighet för bostäder bland annat utifrån 

frågor som buller och dagvatten. Den nya detaljplanen kan därför läsas med den 

gamla som bakgrund och fokuserar primärt på att visa fastighetens lämplighet för 

skolverksamhet med de krav på transporter, trafik och utemiljö som sådan 

markanvändning genererar. 

En undersökning om miljöpåverkan vid genomförande av ny detaljplan för 

fastigheten har gjorts och bedömningen är att detaljplanen inte medför betydande 

miljöpåverkan enligt 6 kapitlet miljöbalken. 

Planarkitekt Tobias Viberg redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Detaljplanen antas. 

__________ 


