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Ledamotsinitiativ "Uppföljning av beslutade
detaljplaner - hur säkerställer vi att det blir som vi
menade?
Förslag till utskottets beslut
Ledamotsinitiativet anses besvarat.

Ärendet
Bakgrund
Ett ledamotsinitiativ med rubriken ”Uppföljning av beslutade detaljplaner – hur
säkerställer vi att det blir som vi menade?” lyftes av Anders Wikman (NE) vid plexutskottets sammanträde 2021-03-11. Utskottet beslutade att skicka
ledamotsinitiativet till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning.
I ledamotsinitiativet vill Wikman väcka frågan om hur vi följer upp det som byggs i
Enköping, det vill säga om det blev som tänkt när detaljplaner antogs. Wikman
ställer frågan om det finns aspekter som missas när detaljplaner antas och vad vi
har att lära inför kommande beslut om detaljplaner. Wikman önskar att
ledamotsinitiativet bereds av förvaltningen så att utskottet kan ha en diskussion
utifrån tre givna exempel på detaljplaner och kring vilka slutsatser som kan dras av
dessa inför framtiden.
De tre exempel som lyfts är
A. Detaljplanen för Gamla Nynäs – där ett delområde bebyggs med radhus
inom ett område som i planbeskrivningen beskrivs vara avsett för tre villor
eller en förskola.
B. Detaljplanen för Fanna slott, delen med flerbostadshus intill JP
Johanssons gata där bebyggelsen när den är uppförd upplevs ligga väl
nära vägen.
C. Detaljplan för Åkersberg, bostäder vid Slåttervägen där bebyggelse som i
samband med markanvisning beskrevs som hyres- och bostadsrätter i två
och fyra våningar. I ledamotsinitiativet lyfts frågan om biltrafik på gården
hade gått att undvika.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av dp-gruppen på plan- och exploateringsavdelningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen genom dp-gruppen har tittat på de tre exempel som lyfts i
ledamotsinitiativet.
A. Radhusbebyggelse i Gamla Nynäs
Detaljplanen för Gamla Nynäs antogs 2016. I plan- och
genomförandebeskrivningarna framgår avsikten med den aktuella tomten tydligt,
tomten kan nyttjas till förskola alternativt högst tre villatomter. I praktiken saknas
dock en bestämmelse som förhindrar till exempel radhus på det sätt som nu blivit
fallet.
Att en bestämmelse som följer upp intentionen om tre villor eller förskola saknas i
planen är tydligt och utifrån detta finns ett behov av att titta på rutinerna kring
interngranskning av plandokumenten, så att viktiga regleringar inte missas. Det
finns också ett behov av att utveckla samarbetet mellan planavdelningen och
bygglovsavdelningen vad gäller val av bestämmelser och tolkningen av dessa.
Sedan planen antogs har medvetenheten om behovet av och arbetet med att
tydligare reglera just hur många bostadsenheter som kan inrymmas i respektive
detaljplan utvecklats. Inte minst har detta att göra med ett VA-perspektiv och
lärdomar från områden där förväntningen varit att villabebyggelse skall dominera
efterfrågan men istället en omfattande mängd ansökningar om radhus inkommit.
Detta har då inneburit att en helt annan kapacitet krävts för VA-försörjningen än
vad som beräknats.
B. Detaljplanen för Fanna slott, bostäder intill JP Johanssons gata
Detaljplanen för Villa Fannalund antogs 2016. Den nya bostadsbebyggelsen utmed
JP Johanssons gata upplevs ligga väl nära vägen. Vad gäller frågor som buller och
säkerhet har planen följt de riktlinjer som gäller. Placeringen av bebyggelsen är
anpassad efter detaljplanen för Bahco som antogs 2014 och som också innehåller
byggrätt för bostäder längs JP Johanssons gata. Upplevelsen av bebyggelsen som
utstickande kommer sannolikt minska när fasadlinjen på denna sida vägen blir
enhetlig längs en längre sträcka. Båda dessa detaljplaner gjordes utifrån en idé om
långsiktig omdaning av J P Johanssons gata till ett mer stadsmässigt stråk.
Vad gäller frågan om vilka frågor som lyfts av tjänstemannasidan vid planens
hanterande i plex-utskottet kan det ofta till viss del styras av vilka diskussioner och
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inspel under processens gång som lyfts av grannar, remissinstanser och plexutskottets ledamöter. Utifrån att avståndet till vägen inte väckte diskussion i
formella remisser eller politisk hantering i den föregående processen lyftes frågan
antagligen inte specifikt av tjänstemannasidan i plexutskottet.
Precis som i exempel A bedöms att en utökad rutin för genomlysning och
diskussion på tjänstemannanivå för att inte missa viktiga perspektiv vara till nytta
vid liknande situationer i framtiden.
C. Detaljplan för Åkersberg, bostäder vid Slåttervägen
Detaljplanen för Åkersberg antogs 2013. Planen för det aktuella kvarteret styr
genom bestämmelser hur mycket som får byggas och hur bebyggelsen ska
utformas. Planen styr i liten grad hur ny bebyggelse skall placeras, vilket lämnat en
relativt stor flexibilitet åt respektive byggherre att utforma sitt kvarter.
De senaste årens planering har inneburit en rörelse mot en högre grad av
detaljstyrning i planerna. Utifrån plan- och bygglagens givna ingångsvärde att en
plan inte skall göras mer detaljerad än vad som är krävs för att uppfylla dess syfte,
skall kommunen dock i varje enskilt fall göra en bedömning av vad det innebär.
Som nämnts under exempel A är en ökad reglering som avgör hur många
bostadsenheter som kan tillkomma ett exempel på skärpta regleringar som
utvecklats under åren sedan de tre exemplen arbetades fram och antogs.
Generellt kan sägas att ju mer komplexa förutsättningar platsen för detaljplanen
innehar, desto mer behöver planen reglera den tillkommande bebyggelsen.
Centralt i Enköping, där många funktioner ska trängas på samma yta, där det finns
stadsmiljövärden, kulturhistoria, bullerkällor etc att ta hänsyn till kräver
noggrannare reglering. En placering mer perifert och utan stora intressekonflikter,
kan vara lämpligt att planlägga på ett friare sätt.
En annan faktor som i mer perifera lägen kan påverka på regleringsgraden kan
vara i vilket skede planen görs. Beroende på om marken är fastighetsbildad, om
tagare av tomter redan finns involverade osv kan det vara olika lägligt att
detaljstudera respektive del av planområdet i samband med planläggningen. En
detaljerad plan, inte minst vad gäller bebyggelsens placering, behöver baseras på
en noggrann studie av hur marken bäst ska planeras.
Även om de senaste årens planering i Enköping gått mot mer reglerande
detaljplaner kommer det också framöver i vissa fall och lägen vara den bästa
lösningen att planlägga med större flexibilitet. När detta sker har kommunen
möjlighet och skyldighet att följa upp och göra bedömningar kring utemiljö och
anordningen av parkeringsplatser i samband med bygglovet.
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I det aktuella fallet var det faktum att kommunen hade rådighet i form av att vara
markägare en bidragande anledning till att detaljplanen hölls flexibel. Sedan
detaljplanen antogs har samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklat sitt arbetssätt i
samband med markanvisning för att på ett bättre sätt kunna ställa krav på
utformningen vid markförsäljning. I kommande ärenden med liknande
förutsättningar som exempel C, är styrning på detta sätt ett möjligt komplement till
en mer flexibel detaljplan.
I planbeskrivningen tillhörande den i exemplet aktuella detaljplanen redogörs
noggrant för de markanvisningar som vid tiden för planprocessen redan lämnats
för de två kvarteren som ingår i planen. Här uppstår en viss otydlighet kring vad
som är en idé från byggherrens sida och vad som faktiskt styrs i detaljplanen.
Planbeskrivningen är dokumentet som skall hjälpa såväl byggherre som
bygglovsavdelning att läsa plankartan. Men planbeskrivningen är också ett
dialogdokument för många parter under planprocessen. Det gör att det kan vara av
intresse att få med de idéer som en byggherre/exploatör har, samtidigt som det är
viktigt att det är tydligt vad planen faktiskt reglerar. Detta är en utmaning i så gott
som varje detaljplan.
Illustrationer som exploatören tar fram, är en del av den utmaningen. Ofta kan det
ske utifrån ett behov som kommunen ser av att visualisera det som diskuteras
under planprocessen. Samtidigt som sådana illustrationer/visualiseringar
ofrånkomligen kommer innehålla detaljer som detaljplanen inte låser. Både vad
gäller beskrivningar i text och visualiseringar i bild finns det förbättringspotential
vad gäller tydligheten kring vad det är som presenteras inom ramen för en
planbeskrivning.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis finner dp-gruppen att en del av de lärdomar som går att göra
redan har gjorts sedan de tre exempel-planerna antogs. Till exempel har
noggrannare reglering av hur många bostäder som ska kunna tillkomma införts och
bestämmelserna har utvecklats kontinuerligt för att bli tydligare. I och med
utvecklingen mot digitala detaljplaner med nationellt standardiserade
detaljplanebestämmelser kommer tydligheten och förutsägbarheten också att öka
vad gäller vad och hur som kan regleras och hur det ska tolkas i bygglovsskedet.
Det finns dock anledning att fortsätta att utveckla arbetet inom följande områden:


Det finns ett behov av att få tydligare rutiner och tidsutrymme för att på
tjänstemannanivå hjälpa varandra att granska de planförslag vi tar fram för
att se till att den reglering som vi vill göra också görs på sådant sätt att
planen får önskad effekt.
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Tydlighet i vad som är en exploatörs förslag eller visualiseringar av vad



planen kan innebära och vad planen reglerar behöver utvecklas mer så att
det som läsare av en detaljplan blir lätt att förstå skillnaden.
En rutin för ett fortlöpande arbete med utvärdering av våra planer efter
genomförandet och de lärdomar vi gör under planprocesserna behöver
införas. En återkommande diskussion utifrån det arbetet kan med fördel
också lyftas i plexutskottet. Synen på vad och hur vi ska reglera och varför
kommer fortsätta att förändras över tid, och det är värdefullt att fortsätta
bevaka utifrån lärdomar och nya förutsättningar och hålla diskussionen
kring detta levande.



Det finns behov av att utveckla övergången från planskede till
bygglovsskede för att samhällsbyggnadsprocessen skall hänga samman
och sträva mot en gemensam målbild. Ett utvecklat deltagande i varandras
respektive processer skulle kunna ge en gemensam bild kring vilka
bestämmelser som är lämpliga att använda för att reglera på ett bra sätt
och hur bestämmelserna sedan ska tolkas i samband med bygglov.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Ärendet har inga sociala och miljömässiga konsekvenser.
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Patrik Holm
Plan- och exploateringschef
Enköpings kommun

Karin Komstadius
Planarkitekt
Enköpings kommun

Plex-utkottet den 11 mars 2021
Anders Wikman, Nystart Enköping

Ledamotsinitiativ
Uppföljning av beslutade detaljplaner – hur säkerställer vi att det blir som vi menade?
Beslutsförslag
Förvaltningen får i uppdrag att initiera diskussioner med utskottet utifrån ledamotsinitiativets
intentioner.
Beskrivning av ärendet
Jag vill väcka frågan om hur vi följer upp det som byggs i Enköping. Blev det som vi tänkte när
detaljplanerna antogs? Om inte, varför inte? Finns det aspekter vi missar när vi antar detaljplaner?
Vad har vi att lära inför kommande beslut om detaljplaner?
Givetvis finns det fler frågor än att ställa. Vilka?
Jag vill att detta ledamotsinitiativ bereds av förvaltningen ur två aspekter:
1) Jag vill ha en diskussion i utskottet utifrån nedanstående tre exempel A, B, C. Reflektioner,
lärdomar?
2) Hur går vi vidare utifrån föregående diskussion, på temat ”vilka slutsatser drar vi av det”?

A. Exempel Gamla Nynäs, blir det som vi tror? Är området med de radhus
som nu är till salu förenligt med vad vi trodde att vi beslutade, ville vi ha det så
här, och hur skulle vi kunnat förutse det? Hur mycket är det rimligt att
bebyggelsen avviker från det som planbeskrivningen ger ett intryck av i
beslutsfasen (även om det anges som exempel)? Ur planbeskrivningen:

Så här blev det (bilen i underkant på bilden kör på Bredsandsvägen, där
bebyggelsen inte ska kännas påträngande och landskapsrummet värnas):

B. Exempel JP Johanssons gata, diskuterar vi tillräckligt? Att hus,
uteplatser och balkonger skulle hamna bara några meter från en livligt trafikerad
genomfartsled framgick av underlaget. Borde det ha diskuterats mer ingående?
Så här blev det:

Och det framgick av underlaget:

C. Exempel Slåttervägen i Åkersberg, tillåter plankartan mer än
planbeskrivningen? Det blev inga tvåvåningshus, varför? Och; hur kunde vi ha
förhindrat bilar på bostadsgården, med trafik omedelbart utanför porten där barn
springer ut? Ur planbeskrivningen:

Så här blev det:

