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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linnéa Eriksson 
  
linnea.eriksson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Revidering av detaljplan för Älvdansen (Kyrkoherdens 
fiskevatten) 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
1.Detaljplanen antas.  

2.Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i 6 kapitlet miljöbalken. 

Beskrivning av ärendet 
Planen möjliggör en utökad yta till förskole-och bostadsgård i områdets östra del. 
Syftet med den utökade ytan är att möjliggöra en bättre gårdsmiljö för förskolan och 
boende i kvarteret.  Planområdet i nordväst syftar till att se över 
parkeringssituationen och tänkta parkeringslösningar för att underlätta 
genomförandet av kvarteren i stadsdelen Älvdansen. 

Parkeringsbehovet i området var tänkt att lösas inom en gemensamhetsanläggning, 
enligt gällande detaljplan DPL 2013/74. Intresset för att aktivera denna 
gemensamhetsanläggning har varit lågt. Det leder till att det råder 
parkeringsunderskott i förhållande till tillåten exploateringsgrad enligt gällande 
detaljplan i flera kvarter. Detaljplanens bestämmelse om att marken ska vara 
tillgänglig för gemensamhetsanläggning förhindrar andra lösningar som att upplåta 
delar av marken till respektive exploatör för att råda bot på det underskott av p-
platser som annars blir följden inom kvarteren. Ytterligare yta för ett 20-tal bilar 
planeras i området östra del. 

En förskola inom stadsdelen är önskvärd som boendekvalitet och skapar ytterligare 
möjlighet till biloberoende inom stadsdelen. Förskolans storlek i kombination med 
bostadsbyggandet gör att storleken på gården som skapas blir oacceptabel för 
både förskoleverksamhet och de boende. Direkt öster om kvarteret finns en 
kommunal grönyta där en större förskolegård tillskapas genom ett genomförande av 
den nya detaljplanen.  

Plexutskottet beslutade 2020-03-05 om att se över detaljplanen utifrån båda dessa 
aspekter. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Planprocessen har bedrivits med standardförfarande. Samråd har genomförts 
2020-12-21 – 2021-01-25 och granskning 2021-03-03 till 2021-03-17.Inkomna 
synpunkter under samråd och granskning finns redovisade och bemötta i 
samrådsredogörelse respektive utlåtande. Inför antagandet av detaljplanen finns 
inga kvarstående synpunkter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget är redo att antas.  

Följande handlingar tillhörande ärendet bifogas beslutet: 

• Planbeskrivning 
• Plankarta med bestämmelser 
• Samrådsredogörelse 
• Utlåtande 

 

 
 
 
Patrik Holm 
plan- och exploateringschef 
Enköpings kommun  

 
 
 
Linnéa Eriksson 
planarkitekt 
Enköpings kommun 
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Detaljplan för

del av Älvdansen

Enköpings kommun - Standardplanförfarande

Upprättad 2021-04-15

Patrik Holm

Planavdelningschef

Linnéa Eriksson

Planarkitekt

Antagandehandling

2020-03-05

KF/KS Antagande
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TILL PLANEN HÖR FÖLJANDE HANDLINGAR:

Planbeskrivning, 2021-04-15

Fastighetsförteckning, 2021-02-26

Samrådsredogörelse 2021-02-26

Utlåtande 2021-04-15



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 

 GlobalConnect (IP-Only)



 

 

Vid flytt av ledningar är det den som initierar åtgärden som 
även bekostar den hos ledningsägare. För u-områden som saknar ledningsrätt 
ansvarar respektive ledningsägare att initiera ärende hos Lantmäteriet om 
bildande av ledningsrätt om behov för det finns. 
  
Ansvarsfördelningen  förtydligas i planhandlingarna inför antagande. 
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Detaljplan för  

Del av Älvdansen 
 

Enköpings kommun  
Standardförfarande 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade vid sammanträde 2020-
03-05 § 18 att sända rubricerad detaljplan för samråd. Detaljplanen har varit utsänd för 
samråd under tiden 2020-12-21 – 2021-01-25 (5 veckor).  

Under samrådstiden har 11 yttranden inkommit till kommunen varav 7 utan erinran. 

Nedan förtecknas inkomna synpunkter, samhällsbyggnadsförvaltningens eventuella 
kommentarer redovisas i kursiv stil. Yttranden i sin helhet finns tillgängliga på plan- och 
exploateringsavdelningen. 

 
 Myndigheter, organisationer m fl Anmärkning Kvarstående 

synpunkter 
1.  Länsstyrelsen Synpunkter Nej 
2.  Trafikverket synpunkter Nej 
3.  Lantmäteriet Synpunkter Nej 
4.  Försvarsmakten Upplysning Nej 
5.  Miljöavdelningen Synpunkter Nej 
6.  Eon Ingen Nej 
7.  FAB Alvan Ingen Nej 
8.  IP-only Ingen Nej 
9.  PostNord Ingen Nej 

10.  Räddningstjänsten Upplysning Nej 
11.  Vafab Ingen Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL VIDARE HANDLÄGGNING 
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Länsstyrelsen anser att kommunen ska komplettera planförslaget, så att lösningar och 
åtgärder kopplat till infiltration av förorenat dagvatten tydligare beskrivs. 
Lantmäteriet vill att de fastighetsrättsliga konsekvenserna av planen ska framgå 
tydligare. Plankartan och planbestämmelserna är små och därmed otydliga, vilket bör 
förbättras. 
 
Trafikverket lyfter att bullersituationen tydligare kan beskrivas samt åtgärder för att 
nivåerna ska hållas låga. Kommunens miljöavdelning vill veta att tillräckligt friyta finns 
för kommande förskola.  
 
Planhandlingarna revideras enligt ovan inför granskning. 
 

 

SAMMANFATTNING INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER 

 

Myndigheter, organisationer m fl 
 
1. Länsstyrelsen 
  

Överensstämmelse med översiktsplanen 
Markanvändningen överensstämmer med översiktsplanens intentioner för 
området. 
 
Undersökning  
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att rubricerad detaljplan 
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 
§ miljöbalken.  
 
Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 
Riksintressen 
Planområdets norra del ligger inom riksintresseområde för totalförsvaret, 
Enköpings övningsfält med skjutbanor. Kommunen skriver att planförslaget 
har skickats till Försvarsmakten på remiss, Länsstyrelsen noterar detta. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Planområdet ligger på grundvattenförekomst Enköpingsåsen som har 
otillfredsställande kemisk status och god kvantitativ status enligt 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Planområdet ligger även inom 
sekundär skyddszon för vattenskyddsområde. 
 
Kommunen skriver i planbeskrivningen att genomförandet av planen inte 
bedöms påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende 
grundvattnets kemiska och kvantitativa status, detta under förutsättning att 
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fastigheten är fri från markföroreningar. 
 
Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas risk för att förorenat dagvatten 
från de tillkommande hårdgjorda parkeringsytorna infiltrerar till 
grundvattenförekomsten, detta särskilt i händelse av olyckor (så som brand 
eller läckage). Länsstyrelsen kan inte se att kommunen beskrivit dessa risker 
tillräckligt tydligt. Inte heller har kommunen beskrivit vilka lösningar och 
åtgärder som krävs för att förhindra infiltration av förorenat dagvatten till 
grundvattenförekomsten. Länsstyrelsen anser att kommunen ska 
komplettera planförslaget, så att risker, lösningar och åtgärder kopplat till 
infiltration av förorenat dagvatten tydligt beskrivs. 
 
Övriga synpunkter 
Ändring av detaljplan 
I planbeskrivningens syftesbeskrivning skriver kommunen att tidigare 
detaljplan har visat markens lämplighet i vissa frågor och att den nya 
detaljplanen därför kan läsas med den gamla.  
Länsstyrelsen uppfattar att det aktuella planförslaget är en ny detaljplan 
som ska ersätta den nu gällande detaljplanen för det aktuella planområdet. 
Länsstyrelsen anser att det inte är lämpligt att en detaljplan på detta sätt är 
beroende av handlingar från en annan detaljplan för att förstås eller för delar 
av lämplighetsbedömningen. Kommunen kan göra en ändring av den nu 
gällande detaljplanen. När en detaljplan ändras kan vissa delar av 
lämplighetsprövningen anses vara genomförda i den underliggande planen 
och de planhandlingarna från ändringen och underliggande plan läses 
tillsammans. Om kommunens avsikt är att det aktuella planförslaget är en 
ändring av nu gällande plan behöver detta på ett tydligare sätt framgå av 
planhandlingarna. Det behöver också på ett tydligt sätt framgå vad som 
ändras i den underliggande planen, ändringens konsekvenser samt att det, 
efter ändringen, är fråga om en ändrad detaljplan och inte två separata 
detaljplaner. 
  

  

Kommentar 
 Det aktuella planförslaget är en ny detaljplan som ska ersätta den nu 

gällande detaljplanen för det aktuella planområdet. Kommunen anser inte 
att det är lämpligt med en ändring av detaljplan i detta fall då allmän 
platsmark regleras till kvartersmark. Detta förtydligas i planhandlingarna 
inför granskning. 

Samtligt dagvatten som uppkommer från hårdgjorda ytor kommer att ledas 
till befintlig dagvattenledning som korsar Mästergatan och mynnar i 
befintlig fördröjningsdamm söder om Mästergatan. Därmed säkerställs att 
eventuellt förorenat dagvatten hålls kvar på ytan och inte infiltreras till 
grundvattnet. Befintlig dagvattendamm för området har kapacitet för den 
mindre mängd hårdgjorda ytor som planändringen innebär. Efter att 
dagvattnet fördröjts i dammen pumpas vattnet ut i Skvalbäcken, som efter 
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att ha runnit i kulvertar genom tätorten mynnar vid Korsängens vattenpark 
där vattnet under sommarhalvåret delvis renas innan det rinner vidare ut till 
Enköpingsån.  
 
Frågan angående dagvatten har reviderats i planhandlingarna inför 
granskning. 

 
2. Trafikverket 
 Syftet med detaljplanen är att utöka ytan i den östra delen av planområdet till 

förskolegård. Detaljplanen syftar även till att se över parkeringslösningar i den 
norra och västliga delen av planområdet. Cirka 180 meter från planområdet går 
Mälarbanan som är av riksintresse för kommunikationer. 
 
På skolgårdar är det viktigt att bullernivåerna är så goda som möjligt. I den 
bullerutredning som tagits fram till nu gällande detaljplan kan man se att tänkt 
område för skolgård till viss del ligger inom ett intervall där de maximala 
bullernivåerna överskrids. Trafikverket anser att det finns ett stort värde i att 
kommunen beskriver detta i planbeskrivningen och för ett resonemang kring 
vilken påverkan detta kan ha på förskolegårdens utformning och hur det är 
tänkt att nivåerna ska kunna hållas låga. 

  

Kommentar 
 Samtliga innegårdar inom stadsdelen har möjlighet att uppnå riktvärdena för 

ljuddämpad sida. För bostäder och förskoleverksamhet som planeras närmast 
där maximala ljudnivåer kan överskridas behöver minst en gemensam uteplats 
planeras så att de kan skärmas av från maximala ljudnivåer från tåg och tunga 
fordon på Mästergatan. Planen möjliggör en utökad yta av förskolegård för en 
planerad förskola, en del av förskolegården är placerad på innergården av 
omkringliggande bebyggelse. Det framgår tydligare av bygglovhandlingarna 
och illustrationer av förskolebyggnaden. Illustrationsplanen läggs till i 
planbeskrivningen så detta framgår tydligare inför granskning. 

 

 
3. Lantmäteriet 
  

 För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
Ni nämner att planen möjliggör fastighetsreglering men inte vilket område det 
gäller och till vilka fastigheter. Detta behöver förtydligas för att alla 
fastighetsägare ska förstå de fastighetsrättsliga konsekvenserna av planen.  
Som ni nämner i planbeskrivningen under teknisk försörjning innebär ett u-
område per automatik ingen ledningsrätt. Det bör därför redovisas att planen 
möjliggör att ledningsrätt bildas och tex följande meningar som ni skrivit 
tidigare ”Ledningsrätt ansöks om och beslutas av lantmäterimyndigheten. 
Alternativt kan rättighet lösas via avtalsservitut mellan fastighetsägare och 
ledningsinnehavare.”  
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Delar av planen som bör förbättras  
 
PLANKARTAN  
Beteckningarna för planbestämmelserna på plankartan är väldigt små vilket gör 
det svårt att tyda, framförallt inom korsmarken. Detta bör bli tydligare.  
På insidan av det nordvästra området ser det ut som att det är en heldragen 
gräns. Kontrollera att detta är en planområdesgräns.  
 
PLANBESTÄMMELSER  
Planbestämmelsen för planområdesgräns och användningsgräns ser i listan för 
planbestämmelserna ut att vara identiska. Detta kan skapa förvirring och bör 
förtydligas. 

  

Kommentar 
 Planhandlingarna förtydligas och revideras enligt ovan. 

 
4. Försvarsmakten 
  

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.  
 
Som kommunen lyft i planhandlingarna är planområdet inom delvis inom 
Försvarsmaktens påverkansområde för buller eller annan risk: Enköpings 
övnings skjutfält med skjutbanor. Försvarsmakten vill upplysa kommunen 
om att planområdet kan uppleva störningsljud i form av skottbuller. 

  

  

Kommentar 
 Planhandlingarna förtydligas med denna info inför granskning. 

 
5.  Miljöavdelningen 
 Miljöavdelningen har ingen invändning mot revideringen av detaljplanen och 

ser positivt på att förskolegården utökas. Dock går det inte att avgöra om det är 
tillräckligt stor friyta som avsätts med anledning av att det inte framgår hur 
många barn som kommer att nyttja gården. Det framgår inte om 
Samhällsbyggarnämnden har generella riktlinjer för storleken på förskolegårdar 
(kvadratmeteryta per barn). Miljöavdelningen anser att det vid planering av 
förskolegården bör beaktas att det finns möjlighet att utvidga förskolegården 
ytterligare om friytan blir för liten. 

  

  

Kommentar 
 Kommunens utbildningsförvaltning har ett ramprogram som säger 30 kvm per 

barn för kommunala förskolor, med viss flexibilitet beroende på förskolans 
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omgivningar och hur förskolan organiseras. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har inga generella riktlinjer för friyta för privata förskolor utan bedömningen 
görs från fall till fall. I det här fallet planeras det för en förskola för 80 barn som 
med en förskolegård på minst 2000 kvadratmeter ger en friyta på 25kvm/barn.  
Förskola inom stadsdelen är önskvärd som boendekvalitet och skapar 
ytterligare möjlighet till biloberoende inom stadsdelen. Den aktuella platsen har 
kvaliteter i och med den goda tillgången till den kommande större kommunala 
lekplatsen i området samt Enköpingsåsens skogsmiljöer i förskolans direkta 
närhet. Utifrån detta anser samhällsbyggnadsförvaltningen att friyta i detta fall 
är acceptabel. 
 
 

 
10.  Räddningstjänsten 
 Riskhänsyn 

I planområdets närhet finns inga kända transport-eller anläggningsrisker. Behov 
av särskild riskhänsyn föreligger därmed inte. 
Behov av riskhänsyn 
Räddningstjänsten anser att det för dessa verksamheter inte finns någon 
anledning att särskilt beakta anläggningsrisker innan beslut om planändring 
antas. 
 
Förutsättningar för räddningsingripanden 
Insatstid 
Planen förslår bostäder i sju våningar och lägre. Räddningsstyrkans insatstid 
överskrider inte 10 minuter från brandstationens nuvarande läge vilket innebär 
att Räddningstjänstens höjdfordon får utgöra alternativ utrymningsväg om 
byggnader placeras så att räddningsväg och uppställningsplats för höjdfordon 
kan anläggas inom den för byggprojektet aktuella fastigheter. 
 
Brandvattenförsörjning 
Planområdet bör brandvattenförsörjas från brandpostnät med flödeskapacitet i 
enlighet med VAV P83 utformat i enlighet med VAV P76, vilket för det aktuella 
planområdet innebär minst 20 l/sek och maximalt 150 meter inbördes avstånd 
mellan brandposter. 
 

 
 
Enköping  
2021-02-26  

 

 

 

Patrik Holm Linnéa Eriksson 

Plan- och exploateringschef  Planarkitekt 
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