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Beslutande organ Kommunstyrelsens PLEX-utskott 
  
Plats och tid KLF Kungsängslilja/Teams, torsdagen den 15 april 2021, klockan 09.00-

14.40. Ajournering 9.55-10.05, 11.05-11.10 samt 11.50-12.50 
  
Beslutande Ulrika Ornbrant, Ordförande (C) 

Anders Wikman, Vice ordförande (NE) teams 
Staffan Karlsson (M) teams 
Jenny Gavelin (L) teams 
Solweig Sundblad (S), teams 
Matz Keijser (S), teams, till och med paragraf 33 
Anders Lindén (SD), teams 
Linda Johansson (S), teams, tjänstgörande ersättare paragraf 34-35 

  
Ej tjänstgörande ersättare Bo Reinholdsson (KD), teams, till och med paragraf 32 

Kenneth Hällbom (MP), teams 
Jesper Englundh (S), teams, till och med paragraf 32 
Kristjan Valdimarsson (SD) , teams, till och med paragraf 32 
Linda Johansson (S), teams, paragraf 24-33 
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Övriga deltagare Patrik Holm, plan- och exploateringschef 
Tobias Viberg, planarkitekt 
Gunilla Fröman, förvaltningschef 
Anna Hallberg, enhetschef, paragraf  
Anders Lindholm, kommunekolog, paragraf 31-32 
Domagoj Lovas, planarkitekt, paragraf 33-35 
Johan Karlsson, strategisk samhällsplanerare, paragraf 32 
Johanna Appeltofft, mark- och exploateringsingenjör, paragraf 33-34 
Karin Komstadius, planarkitekt, paragraf 32 
Maria Engelbrekts, planarkitekt, paragraf 32 
Louise Boiesen, va-strateg, paragraf 26-29 
Karin Ols, va-avdelningschef, paragraf 26-29 
Johan Axnér, vattenstrateg, paragraf 30 
Cassandra Telldahl-Bjelkelöv, vattensamordnare, paragraf 30 
Thomas Adlercreutz, marknadsutvecklare, paragraf 33-34 
Anna Nilsson, verksamhetsutvecklare, paragraf 33-34 
Kristina Nilsson, sekreterare 
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Paragraf 24  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Anders Wikman (NE) utses till protokolljusterare. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet hört förslaget och är redo att gå till beslut. 
Utskottet bekräftar detta. 

Ordföranden låter utskottet ta ställning och finner att man beslutat godkänna 
förslaget till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 25  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet hört förslaget och är redo att gå till beslut. 
Utskottet bekräftar detta. 

Ordföranden låter utskottet ta ställning och finner att man beslutat godkänna 
föredragningslistan. 

__________  
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Paragraf 26 Ärendenummer KS2021/210 

Fastställande av VA-verksamhetsområde  för Gånsta 
3:6 mfl, Boglösarondellen  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten 
fastighet för Gånsta 3:6 med flera fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 april 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att detaljplan för området Gånsta 3:6 
med flera (området närmast Boglösarondellen) vann laga kraft  23 december 2020 
och kommer att bebyggas. Området kommer att förses med kommunalt vatten och 
avlopp och verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata samt 
dagvattenfastighet ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter 
mellan fastighetsägare och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).  

Verksamhetsområdet kommer att beröra följande fastigheter: 

• Gånsta 6:3 
• Gånsta 3:6 
• Gånsta 3:11 
• Gånsta 3:15 

 
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Den planerade exploateringen av Gånsta 3:6 med flera gör att vatten- och 
avloppsfrågan behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde 
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för vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvattenfastighet ska därför inrättas 
enligt bifogad karta. 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i beslut den 17 mars 2021 § 30 att 
VA-verksamhetsområdet fastställs. 

Va-strateg Louise Boiesen redogör för ärendet. 

Bilaga 1: Karta Gånsta 3:6 med flera. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten 
fastighet för Gånsta 3:6 med flera fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

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 i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

__________ 
Kopia till : Samhällsbyggnadsförvaltningen   
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Paragraf 27 Ärendenummer KS2021/211 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för del av 
Albäck 3:29  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten 
fastighet för del av Albäck 3:29 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 april 2021 inkommit med en skrivelse  i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att detaljplan för del av Albäck 3:29 
vann laga kraft 29 september 2020 och kommer att bebyggas med en 
brandstation. Brandstationen kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp 
och verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata samt 
dagvattenfastighet ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter 
mellan fastighetsägare och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).  

Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Den planerade exploateringen av del av Albäck 3:29 gör att vatten- och 
avloppsfrågan behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvattenfastighet ska därför inrättas enligt 
bifogad karta. 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i beslut från den 17 mars 2021 
paragraf 31 att VA-verksamhetsområdet fastställs. 
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VA-strateg Louise Boisen redogör för ärendet. 

Bilaga 1: Karta Albäck 3:29 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten 
fastighet för del av Albäck 3:29 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

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 i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

__________ 
Kopia till: Samhällsbyggandsförvaltningen   
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Paragraf 28 Ärendenummer KS2021/212 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Sneden 
1:6  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 april 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att fastigheten Sneden 1:6 har en 
beslutad detaljplan som vann laga kraft 19 november 2015 och det finns nu ett 
intresse att exploatera fastigheten. Vatten och spillvatten är framdraget till 
fastighetsgräns och verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska därför bildas 
för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan fastighetsägare och VA-
huvudmannen (Enköpings kommun).  

Fastighetsägaren kommer att ansvara för hantering av dagvatten inom området 
eftersom hela detaljplaneområdet är utpekat som kvartersmark. 

Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Den planerade exploateringen av Sneden 1:6 gör att vatten- och avloppsfrågan 
behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten ska därför inrättas enligt bifogad karta. 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i beslut från den 17 mars 2021 
paragraf 32 att VA-verksamhetsområdet fastställs. 
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VA-strateg Louise Boiesen redogör för ärendet. 

Bilaga 1: Karta Sneden 1:6. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 

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 i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

__________ 
Kopia till: Samhällsbyggandsförvaltningen  
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Paragraf 29 Ärendenummer KS2021/213 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för 
Åkersberg 2:6,2:21,2:10 och 2:44  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg 
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1) 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 april 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att vatten- och avloppsavdelningen 
planerar en ledningsomdragning som möjliggör anslutning av ett antal hus nära 
golfklubben i Åkersberg. Några av fastigheterna har dåligt dricksvatten och 
bristfälliga enskilda avloppsanläggningar. Eftersom de dessutom ligger nära det 
befintliga verksamhetsområdet bör fastigheterna omfattas av det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Området är inte utpekat i 
kommunens VA-plan och därför har vatten-och avloppsavdelningen valt att endast 
inkludera de fastigheter som önskar anslutning i detta skede. 

Fastigheten där golfklubben ligger (Åkersberg 2:44) är redan ansluten till 
kommunalt vatten och spillvatten men behöver få en ny anslutning samt inkluderas 
i verksamhetsområdet. 

Verksamhetsområdet omfattar följande vattentjänster: vatten och spillvatten i 
enlighet med bifogad karta. 

Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
De berörda fastigheterna har dåligt dricksvatten och bristfälliga enskilda 
avloppsanläggningar och bedöms därför vara i behov av att vatten och avlopp 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska därför inrättas enligt 
bifogad karta. 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i beslut från den 17 mars 2021 
paragraf 33 att VA-verksamhetsområdet fastställs. 

VA-strateg Louise Boisen redogör för ärendet. 

Bilaga 1: Karta Åkersberg 2:6 med flera. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg 
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1) 

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 i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

__________ 
Kopia till: Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Paragraf 30 Ärendenummer KS2020/743 

Svar på remiss - Samråd om Vattenmyndighetens 
vattenförvaltning , förvaltningsplan, åtgärdsprogram  
och miljökvalitetsnormer  

Beslut 
 

Förslag till kommunstyrelsen 

Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 25 mars 2021 som svar på remissen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 april 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Enköpings kommun har fått 
remisshandlingar för samråd från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns 
vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västmanlands län. Handlingarna rör genomförandet 
av vattenförvaltningen i Sverige, vilket är Sveriges genomförande av EU:s 
ramdirektiv för vatten. Den Svenska vattenförvaltningen innebär att  vi ska 
kartlägga och analysera vattenförekomster, fastställa mål och kvalitetskrav, 
upprätta åtgärdsprogram och övervaka vattenförekomster. Syftet med arbetet är att 
yt- och grundvattenförekomster ska uppnå målet i vattendirektivet ”god 
vattenstatus”. God vattenstatus innebär att vattenmiljöer ska upprätthålla eller 
återfå hydromorfologiska, kemiska och ekologiska kvaliteter.   

Vattenmyndigheten ska fastställa miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och 
förvaltningsplan senast den 22 december 2021 efter att ha genomfört ett samråd 
under minst sex månader. En miljöbedömning av förvaltnings-planen och 
åtgärdsprogrammet ska genomföras enligt 6 kap miljöbalken. Enköpings kommun 
ska lämna yttrande senast den 30 april 2021. 

Flertalet av ytvattenförekomsterna (sjöar och vattendrag) inom Enköping kommuns 
gränser uppnår idag inte gällande miljökvalitetsnormerna. De mest utbredda 
miljöproblemen är övergödning, fysisk påverkan och förekomst av miljögifter. När 
det gäller grundvattenförekomsterna ser situationen bättre ut, Enköpingsåsens 
grundvattenförekomst når idag inte upp till miljökvalitetsnormen. Det är ett 
omfattande åtgärdsbeting som ska uppfyllas för att Enköpings vatten ska nå den 
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önskade kvaliteten och spegla en hållbar vattenanvändning i enlighet med 
vattendirektivet. 

Samrådsremissen är uppdelad i följande delar: I förslag till förvaltningsplan 
redovisas övergripande hur arbetet med vattenförvaltningen genomförts och 
planeras; i förslag till åtgärdsprogram redovisas de åtgärder som behövs för att 
bibehålla eller uppnå målen, samt vad som krävs för att åtgärder ska kunna 
genomföras, till exempel förändringar i lagstiftning och vilka åtgärder som förväntas 
av samhällets olika aktörer; i förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer beskrivs 
de kvalitetskrav och bakomliggande principer som slagits fast för hur bedömningar 
av vattenstatus gjorts för de olika vattenförekomsterna; i förslag till 
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka beskrivs vilka åtgärder 
som behöver vidtas mot dessa problem (detta är en nytillkommen del), i förslag till 
miljökonsekvensbeskrivning bedöms vad de olika åtgärderna kommer att ge för 
konsekvenser om de omsätts av myndigheter och kommuner. 

Kommunernas roll i förslag till åtgärdsprogram 

Kommunernas roll i det fortsatta vattenförvaltningsarbetet anges i förslag till 
åtgärdsprogram enligt sex åtgärdspunkter specifikt riktade till kommunerna, samt 
två punkter som berör alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och 
kommuner. Utöver dessa åtgärdspunkter föreslås 2 mer generella åtgärdspunkter 
för alla verk, myndigheter och kommuner som påtalar att arbetet ska bedrivas 
samverkat och i ett avrinningsområdesperspektiv samt att återrapportering ska ske 
till Vattenmyndigheten en gång om året. 

Avgränsning 

Materialet är omfattande och det har inte varit möjlighet att kommentera allt 
innehåll. Vår utgångspunkt för yttrandet är de förslag till åtgärder som pekats ut för 
kommunen och den ”blå tråd” som den enskilda åtgärden är en del av. 

Yttrandet har strukturerats enligt följande: 

• Generella synpunkter där vi framför mer övergripande synpunkter och 
finansieringen och dess konsekvenser av arbetet. 

• Synpunkter på delförvaltningsplan som tagits fram för vattenbrist.  
• Ekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet 
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• De kommunala åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Här ligger vår tyngdpunkt 
i yttrandet. De kommunala åtgärderna i åtgärdsprogrammet och den blå 
tråd som respektive åtgärden befinner sig i. 

  

Samarbeten om vårt yttrande 

Inom den kommunala verksamheten finns en stor bredd av frågor. Sedan några år 
har en strategisk vattengrupp etablerats i Enköpings kommun. Inom gruppen finns 
tjänstepersoner från de delar av kommunen som berörs av vattendirektivet. Det är 
den strategiska vattengruppen som har arbetat fram detta yttrande.  

Samverkan om yttrandet har också skett inom ramen för 4 Mälarstäder i 
delprojektet för Mälaren, där även Västerås stad Strängnäs och Eskilstuna fått 
samma remiss. Delar av formuleringarna i yttrandet är därmed gemensamma för 
Enköpings kommun och Västerås stad, men svaren skiljer sig åt och har därför 
lämnats individuell  

Mälaren – en sjö för miljoner har genomfört en rad frågestunder för att hjälpa 
kommunerna med att få fram sina yttranden. 

Kommunerna inom Uppsala län har vid ett par tillfällen samverkat för att stötta 
varandra i arbetet med yttrandet. 

Sammanfattning av yttrandet 
Enköpings kommun lämnar i detta remissvar synpunkter och kommentarer på 
samrådshandlingarna över samrådshandlingar avseende Vattenförvaltningen 
2022-2027 inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Vårt yttrande har beretts inom 
kommunens strategiska vattengrupp. Samverkan har skett med Mälaren – en sjö 
för miljoner, 4M och kommunerna inom Uppsala län. 

Vi efterfrågar en del förtydliganden, kompletterar där det saknas stödåtgärder och 
föreslår i något fall stödåtgärder som bedöms relevanta för att kommunen i 
slutänden skall kunna genomföra sina åtgärder. Flera åtgärder är beroende av 
övergripande nationellt och regionalt stöd för att arbetet ska kunna komma vidare. 

Åtgärder mot övergödning och det stora finansieringsbehovet för åtgärder mot 
näringsläckage från jordbruksmark – det behövs stora statliga medel för att det 
största miljöproblemet skall kunna åtgärdas i den takt som miljökvalitetsnormen 
God status kräver. 
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Några punkter som vi anser är bra 

• Vattenmyndighetens samrådsunderlag är väl genomarbetat och visar på 
en hög ambitionsnivå i vattenförvaltningen. 

• Myndigheter, verk och kommuners åtgärd 1 om övergripande 
vattenförvaltning utifrån avrinningsområdesperspektivet är helt rätt 

Det här behöver utvecklas 

• Om alla dessa åtgärder ska kunna komma till stånd krävs en livligare 
diskussion mellan de utpekade i åtgärdsprogrammet också när det inte är 
samråd. 

• Det finns ett stort behov av att växla upp etableringen av lokala vattenråd, 
speciellt i Norra Östersjöns vattendistrikt 

• Vi saknar åtgärdsunderlagen. I förra cykeln utgjorde de en start till att knyta 
samman den lokala nivån. 

• De ekonomiska konsekvenserna är underskattade 
• En del av de kommunala åtgärderna kan inte genomföras om inte medel 

tillkommer. 
• För många av åtgärderna saknas fortfarande tydlig vägledning. 

Dagvattenfrågan i plansammanhang är en sådan. Vad ryms inom en 
tillräcklig tillsynsinsats är en annan. 

• För få åtgärder finns föreslagna mot att minska påverkan av övergödning 
från lantbruket. 

• Åtgärdsvolymerna för vissa åtgärder är grovt överskattade 
(strukturkalkning är en) 

• För andra åtgärder är sannolikheten att föreslagna åtgärder ska komma till 
stånd låg eller obefintlig (2-stegs diken). 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 25 mars 2021 som svar på remissen. 
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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 i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

__________ 
Kopia till: Vattenmyndigheten i Norra Östersjön  
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Paragraf 31 Ärendenummer KS2021/95 

Svar på remiss- Tillgängliga stränder ett mer 
differentierat strandskydd  

Beslut 
 

Förslag till kommunstyrelsen 

Enköpings kommuns lämnar skrivelsen daterad 8 april 2021 som svar på 
remissen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd”. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 april 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Enköpings kommun har, 
tillsammans med andra kommuner, myndigheter och organisationer, fått 
betänkandet om ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” på 
remiss. Regeringen har gett i uppdrag att föreslå författningsändringar och andra 
åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden. Det ska 
ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och 
stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2022. 

Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska på 
det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet 
främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt 
exploateringstryck. 

Förslagen ska enligt direktiven också syfta till att bibehålla eller om behov finns 
förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga 
tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Remissen har besvarats av samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med  
miljö- och byggnadsförvaltningen. Utredningen är omfattande och konsekvenserna 
om förslagen till författningsförändringarna genomförs i delar eller i sin helhet är 
svåra att förutse. Det är också svårt att tolka vissa bedömningskriterier. En generell 
synpunkt är därför att berörda myndigheter skyndsamt bör tar fram en vägledning 
för hur en reviderad strandskyddsförfattning ska tillämpas. I dagsläget har 
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förvaltningen svårt att se har förvaltningen svårt att se att kommunen har några 
områden där kriterier för att peka ut landsbygdsområde uppnås, utöver befintliga 
LIS-områden. Kommunens geografiska läge nära stora städer, god arbetsmarknad 
och aktiv bostadsmarknad skapar en förhållandevis stor aktivitet på 
småhusmarknaden med nyproduktion av bostäder i kommunens landsbygd. 
Exploateringstrycket är i jämförelse med stora delar av landet högt. 
 Förslaget kring upphävande av strandskydd vid små sjöar och vattendrag bedöms 
inte påverka kommunen då Enköpings kommun, liksom flertalet kommuner i 
Uppsala län, sedan tidigare har ett undantag från ett tidigare mer omfattande 
strandskydd. 
  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Enköpings kommuns lämnar skrivelsen daterad 8 april 2021 som svar på 
remissen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd”. 

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 i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Miljödepartementet  
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Paragraf 32 Ärendenummer KS2019/619 

Information - ÖP 2040 diskussion om markanvändning 
utifrån dialogkartan 

Beslut 
Kommunstyrelsens Plex-utskott tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Enhetschef Anna Hallberg med flera informerade om det fortsatta arbetet med 
översiktsplanen. 

Alla dialogmöten i de 6 kransorterna är nu genomförda. Genomgång av 
planeringsförutsättningar och förslag till markanvändningskartor för orterna 
presenterades för utskottet. 
 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet  hört debatten och är redo att tacka för 
informationen. Utskottet bekräftar detta. 

__________  
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Paragraf 33  

Information - Myran 

Beslut 
Kommunstyrelsens Plex-utskott tackar för informationen 

Beskrivning av ärendet 
Arbetet med exploateringsprojekt Myran utgår ifrån Utvecklingsprogram för Myran, 
Plan för Enköpings stad (FÖP 2040), KF-mål, hållbarhetslöften, vår medverkan i 
Europan, Viable Cities och klimatkontrakt samt kommunala styrdokument som till 
exempel Trafikstrategi och Cykelplan.  

Arbetet och området har en hållbarhetsprofil där det också ingår att skapa nya 
former för samverkan. Den kommunägda fastigheten är cirka 13 hektar stor och 
kommunen förvärvade fastigheten för att få möjligheten att styra utvecklingen av 
ett strategiskt viktigt område i Enköping. 

Nya etableringar i området ska bidra till områdets attraktivitet och hållbarhetsprofil 
samt komplettera och stärka näringslivet och utbudet i Enköping. Kommunen 
skapar förutsättningar och reglerar områdets utveckling genom detaljplan, 
intentionsavtal och markanvisningsavtal med kriterier. Markanvisning- och 
detaljplaneprocessen kommer att ske parallellt. 

Mark- och exploateringsingenjör Johanna Appeltofft, tf stadsarkitekt Domagoj 
Lovas och marknadsutvecklare Thomas Adlercreutz redogör för ärendet. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet hört debatten och är redo att tacka för 
informationen. Utskottet bekräftar detta. 

__________  
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Paragraf 34  

Information - Viable City 2.0 - Enköping söker fortsatt 
medel för klimatarbetet 

Beslut 
Kommunstyrelsens Plex-utskott tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på klimatneutrala och 
hållbara städer. Programmets mission är att snabba på omställningen till 
klimatneutrala städer till 2030.  

Enköpings kommun deltar i Viable Cities, ett så kallat klimatkontrakt som ska 
uppdateras varje år undertecknades av kommunen  i december 2020. 

Projektledare Anna Nilsson och marknadsutvecklare Thomas Adlercreutz redogör 
för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet hört debatten och är redo att tacka för 
informationen. Utskottet bekräftar detta. 

__________  



 Protokoll  24 (24) 

Sammanträdesdatum  
2021-04-15  

Kommunstyrelsens PLEX-utskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 35  

Information från avdelningen 

Beskrivning av ärendet 
Plan- och exploateringschef Patrik Holm och tf stadsarkitekt/planarkitekt Domagoj 
Lovas redogör för aktuella ärenden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet hört debatten och är redo att tacka för 
informationen. Utskottet bekräftar detta. 

__________ 
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