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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linnéa Eriksson 
  
linnea.eriksson@enkoping.se 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och 
exploateringsutskott 

Detaljplan för del av Centrum 5:4, Sandgatan 35 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen antas. 

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade vid 
sammanträde 2020-04-30 § 42 att ge positivt planbesked, sända rubricerad 
detaljplan för samråd samt att detaljplanen inte bedöms medföra en sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. 

Syftet med planen är att möjliggöra även bostäder i befintlig gårdsbyggnad. Planen 
begränsar bebyggelsen till nuvarande omfattning, det vill säga ingen ytterligare 
byggrätt tillåts. Den byggnad som fastighetsägaren har behov av att få ändrad 
markanvändning för används idag som frisörsalong och förråd. Tidigare har 
byggnaden använt som plåtslageri och är ett identifierat mifoobjekt. Miljötekniska 
utredningar har därför genomförts parallellt med planprocessen. 

I gällande stadsplanplan ligger byggnaden inom område för uthus och dylikt vilket 
betyder att en ändrad markanvändning behövs för att kunna möjliggöra bostäder. 
Byggnaden förslås kunna användas som bostäder och/eller centrumverksamhet. 

Ärendets beredning 
Planen har hanterats med standardförfarande. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade vid 
sammanträde 2020-04-30 § 42 om planuppdrag och att sända rubricerad 
detaljplan för samråd. 

Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 2020-07-06 – 2020-08-12 (5,5 
veckor). Under samrådstiden kom 8 yttranden till kommunen varav 2 med 
synpunkter på förslaget. Synpunkterna lyfte fram behovet av en 
inomhusmiljöutredning för att säkerställa planområdets lämplighet för bostäder. 
Inkomna yttranden från samrådsskedet finns sammanfattade och kommenterade i 
samrådsredogörelsen.  
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Planen reviderades efter samrådet och skickades ut för 2 veckors granskning 
under tiden 2021-05-28 till 2021-06-11. Under granskningen har 6 yttranden 
inkommit till kommunen , alla utan erinran. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget är redo att antas.  

Ekonomiska konsekvenser 
Framtagandet av detaljplanen har finansierats genom ett planavtal, planläggning 
och utredningar bekostas därmed av sökande/fastighetsägaren. Beslutet medför 
inga nya kommunala investeringar eller driftkostnader. Beslutet ger marginella 
ekonomiska konsekvenser. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Planen möjliggör att en mindre befintlig byggnad får en mer flexibel användning, 
vilket betyder att ingen ytterligare exploatering kommer ske inom planområdet. 
Planen bedöms inte medföra ytterligare hårdgjord yta, infrastruktur eller ökat buller 
i området. Miljötekniska utredningar har genomförts under planprocessen för att 
säkerställa att inomhusmiljön i byggnaden är lämplig för bostadsändamål. 

Förvaltningens sammanvägda bedömning är att detaljplanen medför marginella 
eller inga sociala eller miljömässiga konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-31 
Planbeskrivning 2021-06-30 
Plankarta med bestämmelser 2021-06-30 
Samrådsredogörelse 2021-05-17 
Utlåtande 2021-06-30 
 
 
 
 
Patrik Holm 
Plan- och exploateringschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Linnéa Eriksson 
Planarkitekt 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Sökande 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

5.5 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Varsamhet
k1 Byggnadens exteriöra karaktärsdrag och fasadutformning ska

bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år efter att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Upplysning
Befintlig byggnad är ett identifierat mifoobjekt. Genomförd analys visar inte på förhöjda halter
av föroreningar som gör platsen olämplig för bostäder. Då låga halter av flyktiga ämnen har
identifierats och för att ytterligare säkerställa inomhusmiljön och minska risken för inträngande
porluft innehållande förorening rekommenderas kompletterande mätning av inomhusluften
efter ombyggnationen inför slutbesked.

GRUNDKARTA
över Centrum 5:4 m.fl., i Enköping,
Enköpings kommun

BETECKNINGAR

Nivåkurvor, 0,5 m ekvidistans

Bostad- resp. uthus, husliv

Slänt

CENTRUM
2:34

Traktnamn
Registernummer
Markhöjd23,4

Rutnätspunkt
Koordinatsystem i plan:  SWEREF99 1630

Mätklass: II

Skärmtak resp. Transformatorstation

Staket

Vägkant

Traktgräns

Upprättad från digital primärkarta  2020-05-13

Koordinatsystem i höjd:  Rikets sytem RH2000

Rättighetsgräns, Ledningsrätt

Markanorndingslinje, övrig mark

Lövträd

Industri- resp. komplementbyggnad, husliv

Lyktstolpe

Övrig byggnad, husliv

Fastighetsgräns

Plannummer

Diarienummer

Genomförandetid

Laga kraft

Beslut om granskning

Beslut om samråd

Utskriftsformat

Detaljplan för
del av Centrum 5:4 
Enköpings kommun - standardplanförfarande

Upprättad 2021-06-30

Patrik Holm
Planavdelningschef

Linnéa Eriksson
Planarkitekt

Antagandehandling

202-04-30

KF/KS Antagande

5 år

KS2020/122

122
A3

Skala: 

1610 2020 Meter4 6 8 1812 14

1:200 (A3)

Planområdets läge i centrala Enköping

TILL PLANEN HÖR FÖLJANDE HANDLINGAR:

Planbeskrivning, 2021-05-18
Fastighetsförteckning, 2021-05-11
Samrådsredogörelse, 2021-05-18
Utlåtande 2021-06-30
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