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Beslutande organ Kommunstyrelsens PLEX-utskott 
  
Plats och tid Annebergrummet Gnejsgatan 8, torsdagen den 9 maj 2019, klockan 08.30–

14.30. Ajournering för fika 09.55-10.10 och lunch 11.50-12.30. 
  
Beslutande Ulrika Ornbrant, Ordförande (C) 

Anders Wikman, Vice ordförande (NE) 
Mats Flodin (M), ej paragraf 40 
Jenny Gavelin (L), till och med paragraf 34 
Solweig Sundblad (S) 
Matz Keijser (S) 
Anders Lindén (SD) 
Bo Reinholdsson (KD), tjänstgörande ersättare från och med paragraf 35 
Kenneth Hällbom (MP), tjänstgörande ersättare paragraf 40 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ingvar Magnusson (NE) 
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Övriga deltagare  
Gunilla Fröman, förvaltningschef 
Patrik Holm, plan- och exploateringschef 
Anna Hallberg, biträdande plan-och exploateringschef 
Jonas Nyström, förvaltningschef, paragraf 30-32 
Claes Lagelius, lokalstrateg, paragraf 30-32 
Karin Komstadius, planarkitekt, paragraf 30-34,36-42 
Maria Engelbrekts, planarkitekt, paragraf 30-34,36-42 
Tobias Viberg, planarkitekt, paragraf 30-34, 36-42 
Domagoj Lovas, tillförordnad stadsarkitekt, paragraf 32-34,36-42 
Ricardo Dojorti, mark- och exploateringsingenjör, paragraf 37-42 
Danielle Littlewood, vatten- och avloppschef, paragraf 35 
Melanie Cimerland, mark- och exploateringsingenjör 
Kristina Nilsson, sekreterare 
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Paragraf 30  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Anders Wikman (NE) utses till protokolljusterare. 

__________  



 Protokoll  5 (23)

Sammanträdesdatum  

2019-05-09  

Kommunstyrelsens PLEX-utskott 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 31  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 32 Ärendenummer KS2019/232 

Information - Återrapportering  av det riktade 
uppdraget  om översyn planprogram Korsängsfältet 

Beslut 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelseförvaltningens förvaltningschef Jonas Nyström och lokalstrateg Claes 

Lagelius redovisar förvaltningens rapport Översyn och utredning - Korsängsfältet. 

Man informerar även om olika kontakter och dialogmöten man haft med 

föreningslivet och andra grupper under arbetet med rapporten. 

__________ 
Kopia till: Upplevelsenämnden  
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Paragraf 33  

Information från plan- och exploateringsavdelningen 
Beslut 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Plan- och exploateringsavdelningen informerar om aktuella ärenden, 

__________  
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Paragraf 34  

Information - Pågående detaljplaneuppdrag 
Lillsidan/Doktor Westerlundsgata 

Beslut 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
På Lillsidan utmed Doktor Westerlunds gata pågår arbete med fyra detaljplaner 

som innebär omvandling från bland annat olika verksamheter och handel. De nya 

detaljplanerna möjliggör främst bostäder men även fortsatt handel och även annan 

service om exempelvis förskola. 

Eftersom detaljplaneprojekten är närliggande påverkar de stadsbilden och 

varandra i stor utsträckning. Även läget, som är centralt och ligger nära möjligheter 

till bra kollektivtrafik, påverkar hur området planeras. Detaljplanegruppen 

presenterar olika volym och utformningsförslag samt informerar hur man arbetar 

vidare med de fyra olika detaljplanerna. Utskottet diskuterar och lämnar synpunkter 

på de presenterade förslagen. 

Planarkitekterna Karin Komstadius, Maria Engelbrekts, Tobias Viberg och 

tillförordnad stadsarkitekt Domagoj Lovas presenterar ärendet. 

__________  
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Paragraf 35 Ärendenummer KS2019/292 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för 
Ekolsunds slottsby - beslut om godkännande 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Ekolsunds slottsby 

fastställs enligt bifogad karta. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2 maj 2019 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunalt vatten och avlopp finns 

draget till detaljplaneområdet Ekolsunds slottsby vilket håller på att bebyggas.  

Verksamhetsområde behöver nu fastställas för att reglera rättigheter och 

skyldigheter mellan fastighetsägare och VA-huvudmannen (Enköpings kommun). 

Verksamhetsområdet ska omfatta 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. 

Förvaltningens bedömning 

Eftersom vatten och avlopp behöver lösas i ett större sammanhang för Ekolsunds 

slottsby ska verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas enligt bifogad 

karta. 

Tekniska nämnden har den 24 april 2019 paragraf 51 föreslagit att 

kommunfullmäktige godkänner va-verksamhetsområdet. 

Vatten- och avloppschef Danielle Littlewood redogör för ärendet. 
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Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Ekolsunds slottsby 

fastställs enligt bifogad karta. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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Paragraf 36 Ärendenummer KS2019/57 

Detaljplan för Centrum 28:3- beslut om planbesked 

Beslut 
1. Positivt planbesked lämnas för att pröva möjligheten att upprätta ny 

detaljplan. 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny 

detaljplan och skicka det på samråd 

3. En ändring av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande 

miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet miljöbalken. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggandsförvaltningen har den 2 maj 2019 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att fastighetsägaren till Centrum 28:3 

har inkommit med en ansökan om planbesked för att ta bort prickmark och tillåta 

bostäder och handel i befintlig verkstadsbyggnad.  

För den aktuella fastigheten gäller stadsplan 83 (1957). För befintliga 

bostadsbyggnader inom fastigheten är den angivna markanvändningen bostads- 

och handelsändamål (BH). Planen anger också att dessa skall vara 

sammanbyggda (S) och högst i två respektive tre våningar. Den byggnad som 

fastighetsägaren vill få ändrad användning för ligger i planen helt inom prickad 

mark (mark som icke får bebyggas). Detta medför att inga bygglov kan godkännas 

för byggnaden eller resterande del av fastigheten. 

Det har funnits en kemtvätt på platsen under 40-60-talet. En miljöteknisk 

undersökning gjordes 2008 men inga föroreningar hittades vid det tillfället. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Fastigheten gränsar mot Afzeliiplan som är Enköpings äldsta anlagda park. År 

2015 inkom en ansökan om planbesked för att få utökad byggrätt för bostäder på 

den del av fastigheten som omfattas av prickmark. Plexutskottet beslutade då att 

ge negativt planbesked på grund av att det är en viktig kulturmiljö för Enköping 

som är känslig för förändring. Ytterligare exploatering på fastigheten skulle påverka 

flera kulturhistoriskt viktiga byggnader negativt, däribland den gamla Prästgården i 

parken. 
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Den aktuella verkstadsbyggnaden är en låg, putsad envåningsbyggnad. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att upprättande av detaljplan för att göra 

den befintliga verkstadsbyggnaden planenlig är lämpligt och att markanvändningen 

bostäder och handel bör vara möjlig även för denna i dess nuvarande omfattning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ingen ytterligare exploatering bör 

tillkomma inom den del som i dagsläget är obebyggd med hänsyn till områdets 

kulturhistoriska värden. 

Detaljplanen bedöms vara av ringa intresse för allmänheten och kan hanteras med 

standardförfarande. Planen beräknas kunna vara färdig för beslut om antagande 

under fjärde kvartalet 2020. 

Planarkitekt Maria Engelbrekts redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 

1. Positivt planbesked lämnas för att pröva möjligheten att upprätta ny 

detaljplan. 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny 

detaljplan och skicka det på samråd 

3. En ändring av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande 

miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet miljöbalken. 

Yrkanden 
Matz Keijser (S) yrkar bifall till förslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Sökande  
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Paragraf 37 Ärendenummer KS2019/46 

Detaljplan för Stenvreten  9:4 - beslut om planbesked 

Beslut 
1. Positivt planbesked lämnas för att pröva möjligheten att upprätta ny 

detaljplan 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny 

detaljplan och skicka det på samråd. 

3. En ändring av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande 

miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2 maj 2019 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att fastighetsägaren har inkommit med 

ansökan om planbesked för att justera markanvändning och minska prickmarken i 

öster på fastigheten Stenvreten 9:4. För fastigheten gäller detaljplan 216 från 1989 

som anger markanvändningen J1 – Reservdelslager, bilar. Detaljplanen har därtill 

en bred prickad zon i öster Planen anger alltså en mycket specificerad 

markanvändning som säkert var relevant då detaljplanen upprättades men idag 

ställer till problem då det krävs avvikelse vid bygglov för all annan typ av 

industriverksamhet på fastigheten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Detaljplanen från 1989 anger en mycket specificerad markanvändning som säkert 

var relevant då detaljplanen upprättades men idag ställer till problem då det krävs 

avvikelse vid bygglov för all annan typ av industriverksamhet än reservdelslager för 

bilar på fastigheten. För övriga fastigheter i området gäller markanvändning industri 

eller industri kombinerat med handel, kontor och lager. 

Prickmarkszonen i öster torde ha sitt ursprung i ett behov att säkerställa avstånd till 

en framtida vägförbindelse över/under E 18 som var en planeringsförutsättning för 

30 år sedan men inte längre är aktuell.  

Inga kända fornlämningar finns inom fastigheten men angränsande område är 

mycket fornlämningstätt. Kommunen äger sedan 1970-talet planlagd men inte 

exploaterad mark i anslutning till nu aktuellt planområde, där idag bland annat 

schäferklubbens träningsbana och ett tidigare koloniområde finns. En översyn av 
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dessa ytor skulle kunna bli aktuell i samband med planprocessen för Stenvreten 

9:4. 

En planändring i enlighet med planbeskedet är i linje med Plan för Enköpings stad 

(FÖP 2040) och bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som 

avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. 

Ärendet bedöms vara utan principiell betydelse och kunna bedrivas med 

standardförfarande med ett förslag till antagande under våren 2020. Med tanke på 

vad som händer runt garnisonen och området i övrigt skulle det dock kunna bli 

aktuellt att samordna ärendet med eventuellt ytterligare planprocesser i området. 

Planarkitekt Tobias Viberg redogör för ärendet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 

1. Positivt planbesked lämnas för att pröva möjligheten att upprätta ny 

detaljplan 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny 

detaljplan och skicka det på samråd. 

3. En ändring av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande 

miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken.  

__________ 
 
Kopia till: 
Sökande  
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Paragraf 38 Ärendenummer KS2019/330 

Exploateringsavtal för del av Hagalund 1:4 - beslut om 
godkännande 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Exploateringsavtal med PEAB Fastighet AB godkänns 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2 maj 2019 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att i samband med antagandet av 

detaljplan del av Hagalund 1:4 tecknas exploateringsavtal mellan kommunen och 

PEAB fastigheter AB. Exploateringsavtal  tecknas då det är en privat markägare 

som ska genomföra detaljplanen och avtalet syftar att reglera och förtydliga 

exploatörens och kommunens ansvar. 

PEAB fastigheter AB har sen tidigare ett exploateringsavtal för området men då det 

sker en planändring av marken, tecknas även ett nytt exploateringsavtal för den 

nya planen. Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet och 

ansvarar för utbyggnaden av lokalgata och gång- och cykelvägar. Kommunen har 

rätt att ta ut gatukostnadsersättning av exploatören i samband med utbyggnaden 

av den lokala gatan. 

  

Exploatören ansvarar för utbyggnad inom exploateringsområdet i enlighet med 

detaljplanen. Exploatören ansvarar även för att genomföra de åtgärder på 

omkringliggande allmän platsmark som krävs för områdets exploatering. För 

genomförande av detaljplanen krävs en fastighetsreglering för reglering av 

blivande kommunal gata och allmän platsmark. Exploatören svarar för 

förrättningskostnaden. 

Mark- och exploateringsingenjör Ricardo Dojorti redogör för ärendet 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Exploateringsavtal med PEAB Fastighet AB godkänns 

  

__________ 
Kopia till: Plan- och exploateringsavdelningen                                
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Paragraf 39 Ärendenummer KS2017/570 

Detaljplan för Hagalund 1:4 - beslut om antagande 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Detaljplanen antas. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2 maj 2019 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Peab som äger ännu ej genomförda 

delar av Enköpings företagspark (Hagalund 1:4) sökte och fick 2017 planbesked 

för att ändra nordvästra delen av gällande detaljplan. Syftet var att möjliggöra 

större sammanhållna kvarter med verksamhetsmark för att möta efterfrågan på 

riktigt stora fastigheter i lägen med god logistik.  

I den reviderade detaljplanen har tidigare planlagda gator som inte byggts ut tagits 

bort och större ytor för dagvattenhantering säkrats. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planförslag och samråd har 

genomförts mellan 27 februari - 20 mars 2019 och granskning 9 - 24 april 2019. 

Under planprocessen har inga synpunkter inkommit som inte kunnat tillgodoses. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Detaljplanen bedöms vara klar för antagande. 

Planarkitekt Tobias Viberg redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Detaljplanen antas. 

__________ 
 
Kopia till: 
Peab  
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Paragraf 40 Ärendenummer KS2016/253 

Detaljplan del av Uppmyrby 6:1 med flera - beslut om 
antagande  

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Detaljplanen antas 

Jäv 
Mats Flodin (M) anmäler jäv och deltar inte i föredragningen och beslutet av 

ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2 maj 2019 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. av skrivelsen framgår bland annat att våren 2016 inkom ägaren till 

stamfastigheten Uppmyrby 6:1 (med flera) i Gåsbacken med en ansökan om 

planbesked med önskemål om fyra ändringar av gällande planförhållanden i 

området. För det första ett upphävande av planen för mark planlagd som natur för 

att kunna genomföra förändringar av fastighetsbildningen i samband med 

generationsskifte för gården. För det andra att ta bort ett reservatsområde för 

luftledning som begränsar byggrätt för två fastigheter men som i praktiken inte 

skyddar någon luftledning. För det tredje önskades ett befintligt torp inom 

naturmarken planläggas som bostad och för det fjärde önskades möjlighet att få 

uppföra bostäder inom fastigheten Uppmyrby 6:20, i gällande detaljplan (Dpl 

2011/52) planlagt som Natur. Kommunstyrelsens plan-, mark och 

exploateringsutskott (PLEX-utskottet) beslutade i juni 2016 att ge positivt 

planbesked till att pröva de tre första av ansökans fyra punkter genom 

planprocess. PLEX-utskottet sa däremot nej till den fjärde punkten då inga nya 

omständigheter tillkommit sedan saken prövades i den ursprungliga planprocessen 

2009-2011. 

Gällande detaljplan i området (Dpl 2011/52) har pågående genomförandetid fram 

till 15 juli 2021. Under pågående genomförandetid får planen inte ändras mot 

sakägarnas vilja. 

I november 2017 beslutade PLEX-utskottet att skicka ett upprättat planförslag på 

samråd. Under samråd framkom att flera sakägare (fastighetsägare i området) inte 
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accepterade planförslaget. Planförslaget reviderades därför relativt kraftigt inför 

granskningen. Återigen framkom att alla sakägare inte kunde acceptera 

planförslaget som då ändrades och minskades ned kraftigt varför ytterligare en 

granskning var nödvändig. Efter den andra granskningen framgår att endast de 

ändringar som gäller l-området och det befintliga torpet kan accepteras av 

sakägarkretsen. Planförslaget har därför efter den andra granskningen minskats 

ned till att omfatta endast dessa ändringar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

 Samhällsbyggandsförvaltningen bedömer att det planförslag som nu föreslås 

antas är de ändringar som kan accepteras av sakägarkretsen och att detaljplanen 

är redo för ett beslut om antagande. 

Planarkitekt Karin Komstadius redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Detaljplanen antas 

__________ 
 
Kopia till: 
Sökande  
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Paragraf 41 Ärendenummer KS2019/337 

Försäljning av och genomförandeavtal för  Romberga 
23:53 - godkännande av köpeavtal och 
genomförandeavtal 

Beslut 
1. Köpekontrakt med Älvdansen 23:53 AB godkänns 

2. Genomförandeavtal med Älvdansen 23:53 AB godkänns 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2 maj 2019 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att gällande detaljplan för fastigheten 

medger byggrätt för  skola inom fastigheten Romberga 23:53.  Fastigheten var 

tidigare planlagd som bostadsmark men en detaljplaneändring har gjorts och 

vunnit laga kraft den 23 april 2019. 

Ett markanvisningsavtal tecknades med S & E Johanssons fastigheter Enköping 

AB i början av 2019 för fastigheten. Markanvisningen innebär  en option, för S & E 

Johanssons fastigheter Enköping AB, att ensamt förhandla med kommunen om 

köp av fastigheten. S & E Johanssons fastigheter Enköping AB har genom sitt 

bolag Älvdansen 23:53 AB valt att gå vidare med den optionen och kommunen 

och Älvdansen 23:53 AB har förhandlat fram en köpeskilling. 

Föreslagen köpeskilling är 8 100 000 kronor i enlighet med värdering av ny 

byggrätt samt de befintliga förhållandena. Utöver köpeskillingen tillkommer 

gatukostnader för angöring av en yta för hämtning och lämning i anslutning till 

fastigheten och Mästergatan.  

Försäljningen av Romberga 23:53 innebär slutförandet av markanvisningsavtalet 

med S & E Johanssons fastigheter Enköping AB . 

Mark- och exploateringsingenjör Ricardo Dojorti redogör för ärendet. 

  

  



 Protokoll  21 (23)

Sammanträdesdatum  

2019-05-09  

Kommunstyrelsens PLEX-utskott 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 

1. Köpekontrakt med Älvdansen 23:53 AB godkänns 

2. Genomförandeavtal med Älvdansen 23:53 AB godkänns 

__________ 
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Paragraf 42 Ärendenummer KS2019/341 

Inriktningsbeslut och detaljplan för Centrum 13:5 och 
13:6 - beslut om godkännande och planuppdrag  

Beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att söka hotelloperatörer i syfte att etablera en 

hotellverksamhet på fastigheterna. 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ändra gällande detaljplan 

i syfte att möjliggöra en hotelletablering på fastigheterna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2 maj 2019 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att det gamla stadshotellet revs 2010 

av dåvarande fastighetsägare. Under 2013 initierade den dåvarande 

fastighetsägaren en ändring av nu gällande detaljplan. Syftet med ändringen var 

att pröva möjligheterna till en ökad exploatering för att genom detta kunna 

finansiera de arkeologiska utgrävningarna som behövdes inför en kommande 

byggnation. En planprocess inleddes och förslag till ny detaljplan var föremål för ett 

samråd under vintern/våren 2016. Samrådsförslaget ifrågasattes av 

enköpingsborna och diskussioner om fastigheternas förmåga att bidra till stadens 

utveckling hölls mellan kommunen och ägaren. Senare under 2016 i september 

månad beslutade kommunfullmäktige att kommunen skulle förvärva fastigheterna 

och därmed få en bättre rådighet över fastigheternas framtida användning.  

Under 2017 och 2018 har det genomförts en omfattande arkeologisk utgrävning på 

fastigheterna. De arkeologiska utgrävningarna är nu slutförda och fastigheten kan 

därmed bebyggas utifrån det arkeologiska perspektivet. 

Under det första halvåret 2018 genomfördes det så kallade Centrumpusslet där ett 

antal kommunala fastigheter och kommunala funktioner diskuterades. Statt-tomten 

(Centrum 13:5-6) var en av dessa pusselbitar. Idéerna kring Statt-tomten var 

många och i slutrapporten konstateras att Statt-tomten inte har några kopplingar till 

övriga pusselbitar och därmed kan hanteras enskilt. Rapporten föreslår att Plex-

utskottet skall jobba vidare med frågan för att komma fram till en samstämmighet 

och en politisk viljeinriktning. Plex-utskottet beslutade vid sin hantering av 

slutrapporten 31 maj 2018 att uppdra till plan-och exploateringsavdelningen att ta 

fram underlag för en markanvisningstävling på Statt-tomten. 
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Under hösten 2018 har frågan om Statt-tomtens framtid diskuteras i 

förvaltningsorganisationen. Förvaltningen har även diskuterat frågan i plex-

utskottets politiska beredningar. Utgångspunkt för diskussionerna har varit att finna 

en inriktning som långsiktigt stärker och bidrar till centrums utveckling. 

Utifrån förda diskussioner bedömer förvaltningen att ett hotell med en 

kommersialiserad bottenvåning har goda förutsättningar att bidra och stärka 

utvecklingen av stadens centrum.Kommunen bör aktivt söka hotelloperatörer som 

vill verka och bidra till stadens utveckling. 

För närvarande genomför SBA (Stockholms Business Alliance) översiktliga 

marknadsanalyser angående förutsättningar för ny hotellkapacitet i ett par 

kommuner, däribland Enköping.I kontakten med kommunens näringsliv så finns 

det en upplevd brist på hotellkapacitet som motsvarar affärsresenärernas kravbild. 

Bristen på kapacitet har även påtalats av Försvarsmakten som utökar sin 

verksamhet i staden de närmaste åren. 

För att möjliggöra en etablering av hotell på Statt-tomten behöver nu gällande 

detaljplan ändras. Gällande detaljplan medger markanvändningen bostäder och 

handel. 

Plan- och exploateringschef Patrik Holm redogör för ärendet. 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 

  

1. Förvaltningen får i uppdrag att söka hotelloperatörer i syfte att etablera en 

hotellverksamhet på fastigheterna. 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ändra gällande detaljplan 

i syfte att möjliggöra en hotelletablering på fastigheterna. 

Yrkanden 
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till förslaget. Mats Flodin (M) stödjer yrkandet om 

bifall till förslaget. 

__________ 


