
ÄNDRADE ÖPPETTIDER:

Inget öppet hus 
torsdag den 5 maj
Öppet hus för bygglovsfrågor gör ett uppehåll 
under Kristi himmelsfärd, torsdag den 5 maj. 
Du är välkommen att besöka oss igen den 12 
maj mellan klockan 16 och 19 i kommunhuset. 
Välkommen!

Läs mer om bygglov på enkoping.se

Samråd om detaljplan för del av Vappa 
15:2 och del av Haga 10:3, nytt 
avloppsreningsverk i Enköpings kommun
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott 
har vid sammanträde 2020-03-05 beslutat om samråd om 
rubricerad detaljplan enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. 
Samrådstid: 2020-03-26–2020-04-23 
Beskrivning av förslaget
Planområdet ligger cirka 2,5 kilometer sydväst om 
Enköping, strax intill väg  55.

Detaljplanen syftar till att avgränsa plats för kommunens 
nya avloppsreningsverk och att ge ramar för utformningen 
så att riksintresset för kulturmiljövården inte skadas. 
Planen har utformats för att det nya avloppsreningsverkets 
visuella påverkan på landskapsbilden ska minimeras.

Kommunen har förvärvat huvuddelen av markområdet och 
förhandlar om köp av återstående del med markägaren. 
Planförslaget innebär om det antas rätt för kommunen att 
lösa in mark som i plankartan är betecknad gata.

Förslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för 
Enköpings stad. Eftersom planen möjliggör rening av 
avloppsvatten skall den antas kunna medföra risk för 
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 
paragrafen miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) har därför tagits fram för planförslaget.

Var kan jag läsa mer?
Detaljplaneförslaget finns under samrådstiden tillgäng- 
lig på kommunens webbplats, www.enkoping.se/planer 
och på biblioteket i Enköping. Synpunkter på förslaget 
skickas till detaljplan@enkoping.se eller till Samhällsbygg-
nadsförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 
745 80 Enköping, så att kommunen har dem senast den 
23 april 2020. 

Vad händer sen?
Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och 
bemötas av Enköpings kommun. Förslaget revideras 
sedan för att därefter sändas ut på granskning. Sakägare 
som inte framfört sina synpunkter senast under gransk-
ningstiden kan förlora sin rätt att överklaga ett beslut om 
antagande.

Upplysningar om detaljplanen lämnas av Karin 
Komstadius, tel 0171-62 52 67.


