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Ärendenummer KS2019/237

Detaljplan för del av Mällersta 1:4 och 1:22 - beslut om
antagande
Kommunstyrelsens PLEX-utskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen antas

Ärendet
Bakgrund
Samhällsbyggandsförvaltningen har den 2 december 2021 inkommit med en
skrivelse i ärendet. av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsens plan-,
mark- och exploateringsutskott beslutade vid sammanträde 2019-06-05 § 50 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. Svenska kyrkans församlingsverksamhet i Fjärdhundra vill
utöka sin fastighet för att få plats med parkeringsyta när deras verksamhet ska
utöka. Planen syftar till att möjliggöra den fastighetsregleringen. Syftet är även att
se över markanvändningen för planområdet och göra nuvarande användning
planenlig och flexibel inför framtiden. Den del av fastigheten där utökningen av
parkeringen är tänkt att ske omfattas av prickmark (mark som ej får bebyggas)
samt allmän plats- park eller plantering. Då allmän plats inte kan regleras in i en
privatägd fastighet behövs en ändring av detaljplanen nödvändig för att möjliggöra
åtgärden.
Ärendets beredning
Planen har hanterats med standardförfarande. Kommunstyrelsens plan-, mark- och
exploateringsutskott .beslutade vid sammanträde den 5 juni 2019 § 50 om
planuppdrag och att sända ut rubricerad detaljplan för samråd. Detaljplanen har
varit utsänd för samråd under tiden 8 – 29 oktober 2021 (3 veckor). Under
samrådstiden kom 7 yttranden varav 2 utan erinran. Synpunkterna lyfte fram
information om befintliga allmännyttiga ledningar, att prickmarkszoonen ut mot
statlig väg borde utökas och att utfartsförbud införas ur trafiksäkerhetsperspektiv
samt en upplysning om att vid påträffande av eventuella markföroreningar ska
detta anmälas till tillsynsmyndigheten. Inkomna yttranden från samrådsskedet finns
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sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen. Planen reviderades
efter samrådet och skickades ut för 2 veckors granskning under tiden 5 – 19
november 2021. Under granskningen har 5 yttranden inkommit till kommunen, alla
utan erinran förutom sökande som hade några inspel då de kommit längre i sina
utbyggnadsplaner och kunde precisera den tilltänkta tillbyggnaden mer och planen
har anpassats efter detta inför antagande.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Det finns inga återstående synpunkter. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer
att planförslaget är redo att antas.
Ekonomiska konsekvenser Framtagandet av detaljplanen har finansierats genom
ett planavtal, planläggning bekostas därmed av sökande. Beslutet medför inga nya
kommunala investeringar eller driftkostnader. Beslutet bedöms ge marginella eller
inga ekonomiska konsekvenser.
Sociala och miljömässiga konsekvenser Planen möjliggör att en befintlig
byggnad blir planenlig, får en mer flexibel användning, och möjliggör en tillbyggnad
för befintlig verksamhet. I nu gällande plan är markanvändningen småindustri där
församlingshemmet är placerat. Kyrkans hus är en viktig mötesplats i Fjärdhundra
och planförslaget innebär istället att markanvändningen anges som
centrumverksamhet (C). Det ger en flexibel användning av byggnaden för dagens
behov och eventuella förändrade behov i framtiden. Planen medför att en viss
utökad hårdgjord yta då parkeringen utökas och cirka 400kvm gräsyta kan
omvandlas till parkering. Planen bedöms inte medföra behov av ny infrastruktur
eller ökat buller i området. Förvaltningens sammanvägda bedömning är att
detaljplanen medför marginella sociala eller miljömässiga konsekvenser.
Planarkitekt Karin Komstadius redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-23
Planbeskrivning 2021-11-23
Plankarta med planbestämmelser 2021-11-23
Samrådsredogörelse 2021-11-02
Utlåtande 2021-11-23
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Yrkanden
Matz Keijser (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om utskottet hört debatten och är redo att gå till beslut.
Utskottet bekräftar detta.
Ordföranden låter utskottet ta ställning och finner att man beslutat godkänna
förvaltningens förslag till beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linnéa Eriksson

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-11-23

KS2019/237

Kommunstyrelsen

linnea.eriksson@enkoping.se

Detaljplan för del av Mällersta 1:4 och 1:22
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen antas

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade vid
sammanträde 2019-06-05 § 50 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.
Svenska kyrkans församlingsverksamhet i Fjärdhundra vill utöka sin fastighet för
att få plats med parkeringsyta när deras verksamhet ska utöka. Planen syftar till att
möjliggöra den fastighetsregleringen. Syftet är även att se över markanvändningen
för planområdet och göra nuvarande användning planenlig och flexibel inför
framtiden.
Den del av fastigheten där utökningen av parkeringen är tänkt att ske omfattas av
prickmark (mark som ej får bebyggas) samt allmän plats- park eller plantering. Då
allmän plats inte kan regleras in i en privatägd fastighet behövs en ändring av
detaljplanen nödvändig för att möjliggöra åtgärden.

Ärendets beredning
Planen har hanterats med standardförfarande.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott .beslutade vid
sammanträde den 5 juni 2019 § 50 om planuppdrag och att sända ut rubricerad
detaljplan för samråd.
Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 8 – 29 oktober 2021 (3
veckor). Under samrådstiden kom 7 yttranden varav 2 utan erinran. Synpunkterna
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lyfte fram information om befintliga allmännyttiga ledningar, att prickmarkszoonen
ut mot statlig väg borde utökas och att utfartsförbud införas ur
trafiksäkerhetsperspektiv samt en upplysning om att vid påträffande av eventuella
markföroreningar ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten. Inkomna yttranden
från samrådsskedet finns sammanfattade och kommenterade i
samrådsredogörelsen.
Planen reviderades efter samrådet och skickades ut för 2 veckors granskning
under tiden 5 – 19 november 2021. Under granskningen har 5 yttranden inkommit
till kommunen, alla utan erinran förutom sökande som hade några inspel då de
kommit längre i sina utbyggnadsplaner och kunde precisera den tilltänkta
tillbyggnaden mer och planen har anpassats efter detta inför antagande.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Det finns inga återstående synpunkter. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer
att planförslaget är redo att antas.
Ekonomiska konsekvenser
Framtagandet av detaljplanen har finansierats genom ett planavtal, planläggning
bekostas därmed av sökande. Beslutet medför inga nya kommunala investeringar
eller driftkostnader. Beslutet bedöms ge marginella eller inga ekonomiska
konsekvenser.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Planen möjliggör att en befintlig byggnad blir planenlig, får en mer flexibel
användning, och möjliggör en tillbyggnad för befintlig verksamhet. I nu gällande
plan är markanvändningen småindustri där församlingshemmet är placerat.
Kyrkans hus är en viktig mötesplats i Fjärdhundra och planförslaget innebär istället
att markanvändningen anges som centrumverksamhet (C). Det ger en flexibel
användning av byggnaden för dagens behov och eventuella förändrade behov i
framtiden.
Planen medför att en viss utökad hårdgjord yta då parkeringen utökas och cirka
400kvm gräsyta kan omvandlas till parkering. Planen bedöms inte medföra behov
av ny infrastruktur eller ökat buller i området.
Förvaltningens sammanvägda bedömning är att detaljplanen medför marginella
sociala eller miljömässiga konsekvenser.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-23
Planbeskrivning 2021-11-23
Plankarta med planbestämmelser 2021-11-23
Samrådsredogörelse 2021-11-02
Utlåtande 2021-11-23

Patrik Holm
Plan- och exploateringschef
Enköpings kommun
Beslutet skickas till:
Sökande

Linnéa Eriksson
Planarkitekt
Enköpings kommun







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
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

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

Centrum

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1

0,03

Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom
användningsområdet, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Marken får inte förses med byggnad. Parkering från
anläggas., 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Högsta nockhöjd i meter,

C

0,10

p1

1:4

Byggnad ska placeras minst 1.5 meter från
fastighetsgräns, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,

gen
ä
v
a
Stor

e1 p1
u1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år efter planen vunnit laga kraft,

4 kap. 21 §

Markreservat
0,10

u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.,

4

kap. 5 § 1 st 2 p.

0,10

Upplysning

0,10

Innan markarbeten startar bör det säkerställas att inga cisterner eller annat från
närliggande verkstad förekommer på den västra delen av planområdet som
planeras för parkering. Utföraren av markarbetet bör ha beredskap för om någon
markförorening påträffas vid grävning och vid misstanke om markförorening så
ska det anmälas till tillsynsmyndighet.
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GRUNDKARTA
Upprättad från digital primärkarta
2021-09-08
Monica Gyulai
Mätningsingenjör

MÄLLERSTA 1:4 och
MÄLLERSTA 1:22 del av

Antagandehandling
BETECKNINGAR

Detaljplan för

Beslut om samråd
Beslut om granskning

Bostad- resp. uthus, husliv

Mällersta 1:4 och 1:22
Enköpings kommun - standardplanförfarande

KF/KS Antagande

Bostad- resp. uthus, takkontur

Upprättad 2021-11-23

Laga kraft

Traktgräns
Fastighetsgräns
Gränspunkt
Nivåkurvor, 0,5 m ekvidistans

Skärmtak resp. Transformatorstation
Fornminne
Fornminneslinje
Bestämmelser och rättighetsgränser
Staket resp häck
Lövträd resp. barrträd
Vägkant resp. kantsten
Slänt

Planområdets läge i Fjärdhundra

RYMNINGEN
2:34
17,5

Traktnamn
Fastighetsbeteckning
Markhöjd
Koordinatkryss

2019-06-05

TILL PLANEN HÖR FÖLJANDE HANDLINGAR:
Planbeskrivning, 2021-11-23
Fastighetsförteckning, 2021-09-08
Samrådsredogörelse 2021-11-02
Utlåtande 2021-11-23

Genomförandetid
Patrik Holm
Planavdelningschef

Linnéa Eriksson
Planarkitekt

5 år
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Utskriftsformat KS2019/237
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