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Kommunstyrelsens plan-, mark- och 
exploateringsutskott 

Detaljplan för Stenvreten 7:90, Oriola 

Förslag till beslut 

Förslag till utskottet 
1. Detaljplanen skickas på samråd. 

2. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. 

 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsägarna önskar möjlighet att utveckla sin verksamhet i Enköping. De 
önskar en långsiktig expansionsmöjlighet genom att bygga ut sina nuvarande 
lokaler med ytterligare ca 10-15000 kvm. För att möjliggöra en effektiv 
lagringsteknologi vill man att en del av byggnaden ska tillåtas vara upp till 40 meter 
hög. 

Fastigheten omfattas idag av Detaljplan 382 (2004) som medger användningen JK 
– Kontor och småindustri av icke störande karaktär. Övriga bestämmelser anger att 
högst 50 procent av fastigheten får bebyggas och högsta tillåtna totalhöjd är 40 
meter över nollplanet, vilket här motsvarar cirka 15-17 meter över marknivån. För 
att den planerade utökningen av verksamheten ska vara möjlig behöver därmed en 
ny detaljplan tas fram som bland annat tillåter en högre totalhöjd. 



   2 (2) 

  
  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av verksamheten inom 
fastigheten Stenvreten 7:90, inklusive en möjlighet att uppföra en del av 
byggnaden som ett höglager. På grund av byggnadens storlek och läge vid en av 
entréerna till staden ska höglagret hålla en hög arkitektonisk kvalitet. 

Detaljplanen syftar också till att säkerställa en god dagvattenhantering då andelen 
hårdgjorda ytor inom fastigheten ökar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
En ändring av detaljplanen enligt ansökan stämmer överens med den fördjupade 
översiktsplanen för Enköpings stad där området pekas ut som ett befintligt 
verksamhetsområde. Logistikverksamheternas utveckling senaste åren går mot allt 
mer automatiserade lager som kräver höga byggnader. Den fördjupade 
översiktsplanen säger inget om byggnadshöjder och 
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde därför att det var lämpligt att tidigt i 
processen utreda förslagets visuella påverkan på omgivningen. Det har därför 
tagits fram en volymstudie som visar hur byggnaden kan komma att upplevas från 
olika platser i närområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplaneförslaget är redo att 
skickas på samråd. 

 
 
 
Patrik Holm 
Plan- och exploateringschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Maria Engelbrekts 
Planarkitekt 
Enköpings kommun 
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PLANBESKRIVNING 
Till planen hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2021-02-23 
• Planbeskrivning, 2021-02-23 
• Fastighetsägareförteckning, 2021-XX-XX 
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INLEDNING 
Planens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av 

verksamheten inom fastigheten Stenvreten 7:90, inklusive en 
möjlighet att uppföra en del av byggnaden som ett höglager. På 
grund av byggnadens storlek och läge vid en av entréerna till 
staden ska höglagret hålla en hög arkitektonisk kvalitet. 

Detaljplanen syftar också till att säkerställa en god 
dagvattenhantering då andelen hårdgjorda ytor inom 
fastigheten ökar. 

Bakgrund Ägarna till fastigheten Stenvreten 7:90 har våren 2020 ansökt om 
planbesked för att få möjlighet att utveckla sin verksamhet i 
Enköping. De önskar en långsiktig expansionsmöjlighet genom 
att bygga ut sina nuvarande lokaler med ytterligare ca 10-15000 
kvm. För att möjliggöra en effektiv lagringsteknologi önskar 
fastighetsägarna att en del av byggnaden ska tillåtas vara upp till 
40 meter hög. 

Kommunens 
bedömning 

Inför beslut om planbesked gjorde 
samhällsbyggnadsförvaltningen följande bedömning: 

”En ändring av detaljplanen enligt ansökan stämmer överens 
med den fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad där 
området pekas ut som ett befintligt verksamhetsområde. 
Logistikverksamheternas utveckling senaste åren går mot allt 
mer automatiserade lager som kräver höga byggnader. Den 
fördjupade översiktsplanen säger inget om byggnadshöjder och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att det är 
lämpligt att i det aktuella fallet påbörja en planprocess för att 
utreda vad som kan vara lämplig höjdbegränsning. Det bör 
också utredas om krav på utformningen behöver ställas för att 
minska visuell påverkan på omgivningen.  

Möjligheten att resa kollektivt är relativt god. I samband med 
planprocessen kan det dock vara lämpligt att se över trafikmiljön 
i området för att underlätta ett hållbart resande. Förbättringar 
skulle exempelvis kunna vara att göra bättre plats för oskyddade 
trafikanter att röra sig inom området och till befintliga 
busshållplatser längs Stockholmsvägen.  

Enligt ansökan bedöms verksamhetens parkeringsbehov kunna 
säkerställas. Det är en förutsättning för utbyggnaden att 
parkeringen skall kunna anordnas inom den egna fastigheten.  
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 Ytterligare frågor att belysa är närheten till järnvägen som 
medför risker kopplade till transport av farligt gods varför en 
riskanalys behöver tas fram för att utreda om och under vilka 
förutsättningar en utbyggnad söderut kan genomföras.  

Detaljplanen bedöms kunna tas fram med standardförfarande 
och beräknas kunna tas upp för beslut om antagande under 
fjärde kvartalet 2021.” 

(Ur tjänsteskrivelse daterad 2020-04-15) 

Planprocessen 
Planförfarande Detaljplanearbetet sker med standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde i kraft 1 
januari 2015. 

Tidplan Nedanstående tidplan är delvis preliminär och kan komma att 
förändras under hand. 

Beslut om planbesked 2020-04-30 
Beslut om samråd 2021-03-11 
Samråd vår 2021 
Granskning sommar 2021 
Beslut om antagande PLEX-utskott 20XX-XX-XX 
Beslut om antagande KS/KF 20XX-XX-XX 

Plandata 
Lägesbestämning Planområdet är beläget i nordöstra delen av Enköpings stad, 

inom Stenvretens industriområde söder om Stockholmsvägen. 

Areal Planområdet omfattar cirka 5,2 hektar. 

Markägo-
förhållanden 

Fastigheten Stenvreten 7:90 ägs av Oriola Sweden AB. 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer Planområdet omfattas av Plan för Enköpings stad, antagen 2018, 

och ligger inom ett befintligt verksamhetsområde. 

Gällande 
detaljplaner 

Gällande detaljplan är Dpl 382 (2004) som omfattar sydöstra delen 
av Stenvretens industriområde. För det aktuella planområdet 
anges markanvändningen JK – kontor, småindustri av icke störande 
karaktär. Övriga bestämmelser reglerar bland annat att högst 50 % 
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av fastigheten får bebyggas och att högsta tillåtna totalhöjd är 40 
meter över nollplanet, vilket här motsvarar cirka 15-17 meter över 
marknivån.  

För att den planerade utökningen av verksamheten ska vara möjlig 
behöver därmed en ny detaljplan tas fram som bland annat tillåter 
en högre totalhöjd. 

 

 
Utsnitt ur gällande detaljplan, Dpl 382. Lila områden är avsedda för kontor och 
småindustri av icke störande karaktär. Aktuellt planområde markerat med streckad 
linje. 

Miljökonsekvens-
beskrivning 

En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram som 
visar att ett genomförande av planen inte bedöms ge en sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
Natur 

Mark och vegetation Planområdet är till stor del exploaterad och består till större delen 
av hårdgjord och bebyggd mark.  

Södra delen av fastigheten är i dagsläget obebyggd och består av 
en öppen, delvis trädbevuxen gräsyta. Fastighetens nordöstra del 
omfattar även viss del jordbruksmark.  

 
Flygfoto över området, planområdet markerat med streckad linje. Foto: Enköpings kommun 2020 

Geotekniska förhållanden En geoteknisk undersökning av fastigheten genomfördes i juni 
1998 av Sweco. Undersökningen visar att markens översta lager 
består av ett 0,2 m tjockt lager av mullhaltig sandig siltig lera som 
troligen är fyllning. I den nordvästra delen av utredningsområdet 
underlagras matjorden av 0,8 m sand följt av 5,5 m lera på 
friktionsjord på berg. I norr underlagras matjorden enligt den 
geotekniska undersökningen av ett 1,4 m lager av grus och silt. I 
det övriga området så underlagras matjorden av 4,5–7,5m lager av 
varvig lera på friktionsjord på berg. 
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Förorenad mark Inom fastigheten finns ett MIFO-objekt för en handelsträdgård som 
tidigare har funnits på platsen.  

Fornlämningar Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. I närområdet 
strax norr och öster om planområdet finns däremot en större 
mängd registrerade fornlämningar. Om fornlämningar påträffas vid 
markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras 
till Länsstyrelsen.  

Befintlig bebyggelse  

Bostäder Planområdet gränsar i öster till jordbruksmark med enstaka  
bostäder insprängda i landskapet. Sydväst om planområdet, på 
andra sidan järnvägen, ligger stadsdelen Fanna med villaområden.  

Arbetsplatser, övrig 
bebyggelse 

Fastigheten ligger inom det befintliga industriområdet i södra 
Stenvreten som består till större delen av mindre verksamheter och 
kontor. Industriområdet har byggts ut successivt sedan början av 
1990-talet. 

Gator och trafik 

Gatunät, gång, cykel- och 
mopedtrafik 

Industriområdet angörs från Stockholmsvägen med in- och utfarter 
via Gnejsgatan i öster och Granitgatan i väster. 

I västra delen av området ansluter en gång- och cykelväg där man 
kan ta sig under järnvägen till stadsdelen Fanna och vidare mot de 
centrala delarna av staden. Längs Stockholmsvägen finns också 
gång- och cykelväg mot resecentrum och västra delarna av staden. 

Kollektivtrafik Området har relativt god tillgång till kollektivtrafik då 
Stockholmsvägen trafikeras av regionbussar mot Uppsala 
respektive Bålsta samt tätortsbuss mellan Enköpings centrum och 
de östra stadsdelarna. Närmsta busshållplats ligger cirka 400 meter 
från planområdet. 

Parkering, utfarter, 
varumottagning 

I dagsläget finns flera in- och utfarter till och från fastigheten mot 
Kvartsgatan och Gnejsgatan. 

Inom fastigheten finns parkeringsplatser för personal och besökare 
på västra respektive södra sidan om byggnaden. Varumottagning 
sker på både västra och östra sidan. 

Störningar 

Trafikbuller Mälarbanan och omgivande gator ger upphov till trafikbuller men 
inte i sådan omfattning att separat trafikbullerutredning bedöms 
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behöva tas fram för den markanvändning och byggrätt som 
detaljplanen medger. 

Verksamhetsbuller Verksamhetsområdet ger upphov till visst verksamhetsbuller men 
bedöms inte vara av sådan omfattning att någon särskild 
bullerutredning krävs för aktuell planändring. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp Planområdet ingår i kommunalt VA-verksamhetsområde. 

Dagvatten Kommunala dagvattenledningar finns i gatorna. Dagvatten från 
norra delen av fastigheten avleds via ledningsnät som ansluter mot 
ett markavvattningsföretag, Annelund-Enköpings dikningsföretag. 

 

 
Bilden visar del av markavvattningsföretaget Annelund-Enköpings  utbredning (blå 
skraffering). 

El Planområdet ligger inom E.ON:s koncessionsområde. Inom 
planområdet finns en befintlig transformatorstation. 

Fjärrvärme Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet. 
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PLANFÖRSLAGET 
Bebyggelseområden 

Verksamheter, 
arbetsplatser 

På fastigheten Stenvreten 7:90 finns idag en befintlig byggnad som 
omfattar cirka 15 000 kvadratmeter byggnadsarea. 
Fastighetsägaren önskar utöka verksamheten och därför bygga ut 
befintlig byggnad med cirka 12 000 kvadratmeter, vilket ger en 
total byggnadsarea om cirka 27 000 kvadratmeter.  

 

Situationsplan som visar den planerade utbyggnationen. 

Befintlig byggnad, 12 m 

Utbyggnad 12 m 

Utbyggnad 40 m 

Utbyggnad 17 m 
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Byggnadskultur och 
gestaltning 

Byggnadens höjd är idag cirka 12 meter. Den planerade 
utökningen är tänkt att ske med delar av utbyggnaden i samma 
höjd och med en högre del om 17 respektive 40 meter närmast 
järnvägen. 

På grund av byggnadens storlek och läge där den är synlig både 
från närliggande villaområden samt vid en av entréerna till staden 
ska höglagret hålla en hög arkitektonisk kvalitet. 

Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB har tagit fram förslag på hur man 
kan arbeta med byggnadsvolymernas karaktär för att skapa ett 
enhetligt uttryck samtidigt som byggnaden får en varierad 
gestaltning. Då byggnaden kommer vara synlig på både nära och 
långt håll bör fasadernas kulörer, material och mönster utformas på 
ett sådant sätt att de är anpassade att betraktas på olika avstånd. 
För höglagret, som framförallt kommer att upplevas på långt håll, 
passar ett storskaligt uttryck som är anpassat till att betraktas från 
långt avstånd. Den lägre delen, t.ex. vid entrén, kommer framför 
allt att upplevas på nära håll och är därför lämplig för en högre 
detaljeringsgrad. 

 

 
Exempel på fasadkaraktärer med olika skala. Källa: Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB 
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Stadsbild/landskapsbild Den föreslagna volymen på höglagret innebär en relativt stor 
inverkan på landskapsbilden, främst för den närmaste miljön. 
Industriområdet angränsar i öster till ett öppet jordbrukslandskap 
vilket medför att höglagret blir synligt på relativt långt avstånd, 
cirka 1-1,5 km, då man rör sig in mot staden österifrån. Höglagret 
kommer även vara synligt från villaområdet söder om järnvägen. 
Närmast järnvägen finns en trädridå som delvis kommer att dölja 
byggnaden.  

För att minska påverkan på landskapsbilden har plankartan försetts 
med bestämmelsen n1 – trädplantering ska finnas. Syftet med 
bestämmelsen är att avgränsa verksamhetsområdet mot järnvägen 
respektive det öppna åkerlandskapet. 

En volymstudie har tagits fram av Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB 
som illustrerar hur höglagret kan komma att upplevas från olika 
platser i närområdet. Några av illustrationerna visas på följande 
uppslag. Se även bilaga. 
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Vy från Hallongatan, söder om järnvägen. Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB 

 
Vy från lekplatsen vid Lingongatan, söder om järnvägen. Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB 
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Vy från Stockholmsvägen, på väg mot Enköping. Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB 

 
Vy från Åkersbergs byväg, norr om golfbanan. Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB 
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Gator och trafik 

Gatunät, gång, cykel- och 
mopedtrafik 

Detaljplanen innebär ingen förändring i gatunätet. 

Kollektivtrafik Detaljplanen påverkar inte kollektivtrafiken. En utökning av 
verksamheten kan bidra till att skapa underlag för ytterligare 
resande. 

Parkering, utfarter, 
varumottagning 

Utbyggnaden innebär att ytor för parkering och varumottagning 
kommer att behöva omfördelas något. Parkeringsytor för cirka 200 
bilar kommer liksom idag att finnas på byggnadens västra 
respektive södra sidor. 

För att skapa goda förutsättningar för de anställda att cykla till 
arbetet planeras även för cirka 50 cykelparkeringar i anslutning till 
huvudentrén. 

Varutransporter planeras att ske via en enkelriktad körväg runt 
byggnaden med infart från Kvartsgatan på fastighetens västra sida 
och utfart mot Gnejsgatan i norra delen av fastigheten. 

Störningar 

Trafikbuller Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte generera mer 
trafikbuller än gällande detaljplan. 

Verksamhetsbuller Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte generera mer 
verksamhetsbuller än gällande detaljplan. 

Risker Mälarbanan än transportväg för farligt gods vilket innebär att det 
vid planläggning ska göras en riskutredning för att undersöka om 
eventuella åtgärder bör vidtas inom planområdet. Tyréns har tagit 
fram en riskutredning som rekommenderar följande 
riskreducerande åtgärder: 
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 Mellan 0-30 meter från Mälarbanan: 

• Intill järnvägen ska det finnas ett bebyggelsefritt 
skyddsavstånd på minst 25 meter, mätt från närmaste 
spårmitt. 

• Området mellan Mälarbanan och byggnaden, upp till 30 
meter, bör planeras för markanvändning motsvarande zon 
A i Länsstyrelsen Stockholms riktlinjer1, exempelvis 
ytparkering. 

 Mellan 30-50 meter från Mälarbanan: 

• Det bör finnas minst en utgång från byggnaden som 
mynnar bort från Mälarbanan då åtgärden förbättrar 
möjligheterna att utrymma på en säkrare sida vid en olycka 
med farligt gods på järnvägen. 

• Friskluftsintag till byggnaden bör placeras bort från 
Mälarbanan, exempelvis på taket. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp Området ingår i kommunalt VA-verksamhetsområde och nya 
byggnadsdelar ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

Dagvatten Ett genomförande av detaljplanen innebär att andelen hårdgjord 
yta inom fastigheten kommer att öka vilket i sin tur medför ett ökat 
behov av att omhänderta och rena dagvatten. En 
dagvattenutredning har tagits fram av Tyréns (2020-09-23) som 
beräknar ökningen av flöden och ger förslag på lämpliga åtgärder. 

För att inte bara undvika försämring utan även förbättra 
förutsättningarna för recipientens MKN ska det eftersträvas att 
dagvattenflödena efter åtgärd ska motsvara avrinning från 
naturmark. För att uppnå det krävs ett magasin på cirka 1120 
kubikmeter.  Om gröna tak anläggs på 80 % av den totala takytan 
för de byggnader som är 12 meter så kan magasinvolymen minskas 
till 920 kubikmeter. 

                                                             

1 Då Länsstyrelsen i Uppsala inte har gett ut några länsspecifika riktlinjer för riskhänsyn i fysisk planering 
har Länsstyrelsen i Stockholms riktlinjer använts. 
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 Avrinningen från tak bör i första hand ledas ned i 
fördröjningsmagasin via ledningar eller ränndalar då avrinningen 
som sker ifrån tak är renare än den avrinning som sker från 
hårdgjorda ytor. Avrinningen från tak och hårdgjorda ytor bör 
därför inte blandas utan tas om hand separat. 

Rening föreslås ske i växtbäddar vid fastighetens södra respektive 
östra gräns. Mängden föroreningar minskar efter rening i 
jämförelse med nuläget. 

I sydöstra hörnet av planområdet korsas fastigheten av ett 
dagvattendike. Diket leder dagvatten för rening ner till 
Vattenparken, söder om Korsängen. I samband med omdaning 
föreslås diket läggas om och kulverteras. Diket kommer att anslutas 
till den punkt där det idag leder in under järnvägen. Samråd ska ske 
med markavvattningsföretaget innan en flytt och kulvertering av 
diket kan komma till stånd. 

 

 
Principskiss för förslag på placering av växtbäddar längs södra och östra 
fastighetsgränsen, fördröjningsmagasin i sydöstra hörnet samt dikets nya placering. 
Illustration: Tyréns 
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Avfall Avfallshanteringen ska följa Enköpings kommuns 
renhållningsordning och de rekommendationer som finns i Avfall 
Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen, råd och anvisningar för 
transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 
2009”. 

Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om 
källsortering. 

El, tele I planområdets sydvästra del finns en befintlig teleledning som 
kommer att behöva flyttas. Den nya placeringen säkerställs i 
plankartan med u-område. 

Flytt av ledningar bekostas av den som initierar åtgärden. 

KONSEKVENSER 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB 

Planen bedöms innebära en ur allmän synpunkt god hushållning med marken enligt 3 
kapitlet 1 paragrafen i miljöbalken (MB). Området ingår inte i något av de områden som 
nämns i kapitel 4 MB. Planen medför inte att några miljökvalitetsnormer överskrids enligt 
kapitel 5 MB. 

Miljöbedömning 

Buller Ett genomförande av detaljplanen bedöms kunna medföra en viss 
ökning av varutransporter till och från planområdet. Dock inte i 
sådan mängd att det medför någon nämnvärd ökning av trafik- 
eller verksamhetsbuller. 

Höga byggnader Då den planerade åtgärden omfattar byggnadsdelar som är över 
20 meter höga har en flyghinderanalys beställts hos och 
genomförts av Luftfartsverket. Analysen består av två delar: Analys 
avseende CNS-utrustning som ägs av LFV samt analys avseende 
berörda flygplatser med dess luftrum, in- och 
utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande 
områden. 

Analysen resulterade inte i någon anmärkning gällande den 
planerade byggnationen. 

Dagvatten Ett genomförande av detaljplanen innebär att andelen hårdgjord 
yta inom fastigheten kommer att öka vilket i sin tur medför ett ökat 
behov av att omhänderta och rena dagvatten. Med de åtgärder för 
dagvattenhantering som beskrivits bedöms dagvattenflödena 
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minska samt mängden föroreningar minska efter rening i 
jämförelse med nuläget. 

Jordbruksmark Planområdets nordöstra hörn består till en mindre del av 
jordbruksmark. Marken ingår i verksamhetens fastighet och är 
redan idag planlagd för kontor och småindustri i likhet med resten 
av fastigheten. Ett genomförande av detaljplanen väntas medföra 
att jordbruksmarken hårdgörs för i första hand körytor. Ett 
ianspråktagande av jordbruksmarken bedöms motiverat för att 
möjliggöra en ändamålsenlig utökning av verksamheten och dess 
funktioner. 

Miljökvalitetsnormer 

Utomhusluft Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ 
inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5). 

Vattenförekomster Enligt EU:s ramdirektiv för vatten har Vattendelegationen fastställt 
miljökvalitetsnormer för ytvatten, grundvatten och skyddade 
områden. Tillståndet i våra vatten får inte försämras och alla vatten 
ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Syftet med åtgärderna är att 
till år 2015, med dispensmöjlighet till år 2027, uppnå en god 
kemisk och ekologisk status för yt- och grundvatten. 

Recipient för dagvatten från planområdet är Mälaren-Arnöfjärden. 
Mälaren-Arnöfjärden har otillfredsställande ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status. Att vattenförekomsten inte uppnår 
kvalitetskravet god ekologisk status beror på att halter av koppar i 
sediment överskrider gränsvärdet för god status. I ytvattnet är 
ammoniak uppmätt vilket tros komma från reningsverk och 
omkringliggande jordbruk på grund av gödsling.  

Genomförandet av planen bedöms inte påverka möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsnormerna avseende god kemisk och ekologisk 
status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa 
status. Med de åtgärder för dagvattenhantering som beskrivits 
bedöms mängden föroreningar minska efter rening i jämförelse 
med nuläget. 

Oberoende av denna detaljplan planeras särskilda fördröjnings- 
och reningsåtgärder nedströms planområdet för att avhjälpa den 
allmänna belastning i flöden och föroreningshalter som 
Stenvreten/Annelundsområdet ger upphov till. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap/
ansvarsfördelning 

För åtgärder inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren. 

Vid flytt av ledningar är det den part som initierar åtgärden som 
även bekostar den. 

Vid flytt och/eller kulvertering av diket ska samråd ske med 
markavvattningsföretaget. 

Avtal 

Exploateringsavtal Ett genomförande av detaljplanen kräver inte några åtgärder 
inom allmän platsmark relaterade till detaljplanen och det finns 
därför inget behov av något exploateringsavtal. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning, 
gemensamhets-
anläggning m.m. 

Det u-område som är utlagt inom planområdet är ett 
markreservat för ledningar där lovpliktiga åtgärder inte kan 
utföras som hindrar ledningarna. Det bildas däremot ingen 
ledningsrätt eller servitut per automatik, vilket kan säkerställas vid 
en lantmäteriförrättning. 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi Detaljplanen har finansierats genom planavtal och någon 

planavgift kommer därför inte tas ut vid bygglov. 

Tekniska frågor 
Tekniska 
utredningar 

Som underlag till detaljplanen hör följande tekniska utredningar: 

Dagvattenutredning (Tyréns, 2020-09-23) 

Riskutredning (Tyréns 2020-09-23) 

Flyghinderanalys (LFV 2020-09-02) 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
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 Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Maria 
Engelbrekts i samråd med plan- och exploateringschef Patrik 
Holm. 

REVIDERINGAR 
 De stycken som reviderats efter genomfört samråd kommer att 

markeras med streck i marginalen. 

 

 
Patrik Holm 
Plan- och exploateringschef 

Maria Engelbrekts 
Planarkitekt 
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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
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

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

Tekniska anläggningarE

IndustriJ

KontorK

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan (RH2000),  4 kap. 11 § 1
st 1 p.

+40 Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan (RH2000),  4 kap. 11 § 1 st
1 p.

Placering
Byggnad ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnad ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Trädplantering ska finnas,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar
m1 Fördröjningsåtgärder för dagvatten ska finnas,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.,  4 kap. 21 §

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2

p.

GRUNDKARTA
över Stenvreten 7:90 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

Fastighetsgräns

Skärmtak resp. Transformatorstation

Staket

Vägkant

Traktgräns

Upprättad från digital primärkarta  2020-06-10

Koordinatsystem i höjd:  Rikets sytem RH2000

Rättighetsgräns, Ledningsrätt

Markanorndingslinje, övrig mark

Lövträd, barrträd, äng

Industri- resp. komplementbyggnad, husliv

Lyktstolpe

Övrig byggnad, husliv

Spårtrafiklinje

Kraftledning

Lövskog, barrskog
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1. LINGONGATAN
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ALT. 1 VY 2 ÅKERSBERGS BYVÄG

2. ÅKERSBERGS BYVÄG
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ALT. 1 VY 3 UTFART VARGGATAN MOT ÖSTERLEDEN

3. UTFART VARGGATAN 
MOT ÖSTERLEDEN
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4. STOCKHOLMSVÄGEN
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5. LEKPLATSEN
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19/01/2021

ALT. 1 VY 6 LEKPLATSEN

Vy från lekplatsen med triangulära utbuktningar i avvikande kulör. 

6. LEKPLATSEN



ORIOLA ENKÖPING

19/01/2021

ALT. 1 VY 7 HALLONGATAN

7. HALLONGATAN
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19/01/2021

ALT. 1 VY 8 STOCKHOLMSVÄGEN

Höglagrets fasader mot norr och öster kommer främst att upplevas på längre avstånd, här sett från Stockholmsvägen i riktning mot Enköping.  
Dessa fasader föreslås därför utföras med ett rent och tydligt grepp där en färgad yta runt hörnet ger byggnaden sin karaktär.

8. STOCKHOLMSVÄGEN
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