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Förslag om nu översiktplan förEnköpings kommun 

INLEDNING 

Dnr 2013/400 

Enköpings kommun har skickat en remiss på utställningshandling för förslag till ny 
översiktsplan förEnköpings kommun till Sala kommun för yttrande. 

Beredning 
Handling delas ut vid sammanträdet, 
Reviderad Bilaga KS 2013/259/1, förslag till yttrande från kommunstyrelsens för
valtning 

Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse, reviderad Bilaga KS 
2013/259 /l. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse, reviderad Bilaga KS 
2013/259/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEMANNAYTTRANDE 

KSLU 2013-10-29 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 
Sofia Elrud 

TJÄNsTEMANNAYTTRANDE 

Förslag till ny översiktsplan, Enköping, utställningshandling 
Som grannkommun har Sala kommun fått "Översiktsplan 2030" på remiss från 
Enköpings kommun. 

Arbetet med en ny översiktsplan förEnköpings kommun har genomgått 
samrådsskedet och ett reviderat planförslag ställs nu ut. Ambitionen är sedan att 
den nya översiktsplanen kan antas av kommunfullmäktige vintern 2013-2014. 

Planförslaget omfattar hela kommunens geografiska område. De flesta frågorna 
berör dock inte tätorter med så kallade fördjupade översiktsplaner (Enköping, 
Örsundsbro, Grill by och Hummelsta J. Det innebär att planen framför allt fokuserar 
på landsbygdens utveckling. Planförslaget visar bland annat: 

• var och hur de ska bygga nya bostäder och verksamheter 

• var de önskar få till en ny järnväg 

• vilka områden som är intressanta som vindbruksytor 

• vilka natur- och friluftsområden som är viktiga att bevara. 

SYNPUNKTER 
Sala kommun anser att det saknas bitar i det regionala perspektivet som 
presenteras. Det är förståeligt att Enköping i första hand räknar sig som en del av 
Mälardalen och Uppsala län, men för den skull bör man inte glömma bort andra 
kopplingar och samband. Det är till exempel olyckligt att man i kartan över 
Enköpings läge i regionen på s.ll saknar orter norr om Enköping. 

Sala och Heby som närmaste grannkommuner norrut är säkerligen viktiga för 
mångaavEnköpings medborgare, inte minst landsbygdsborna och de som bor i de 
norra delarna av kommunen. Skulle man till exempel titta närmare på siffrorna för 
pendlingen, både ut från och in till kommunen, så framgår säkert att det finns en 
koppling mellan Sala och Enköpings kommuner. Detta trots att det i mångt och 
mycket saknas goda kommunikationer. Sala kommun ser det som en mycket viktig 
gemensam fråga att jobba för att förbättra dessa, både statusen på riksväg 70 och 
kollektivtrafikens sträckning. 

Vad gäller tankarna om en ny järnvägssträckning mellan Enköping och Uppsala 
(Aroslänken) reserverar Sala kommun sig. Vi har i vårt yttrande till remissen av den 
regionala transportplanen (Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025, 
Västmanlands län) förordat att inte lägga resurser på vidare utredning av denna 
nybyggnation, då vi anser att det finns betydligt viktigare investeringar att göra. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 so 

kom m un.info@sala.se 
www.sala.se 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Samhällsbyggnad s kontoret 
Planering och utveckling 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

Sala kommun instämmer i att frågor som kommunikationer, handel, större 
etableringar, naturen som resurs och så vidare är viktiga mellankommunala frågor 
och önskar gärna en dialog i sådana ärenden framöver. 

Angående de områden för vindkraftsetableringar som pekas ut i planen är det 
framför allt ett som eventuellt ligger inom Sala kommuns intresse. Det är ett område 
utanför Fjärdhundra, som ligger någon kilometer ifrån kommungränsen mot Sala. 
Här önskas information vid en eventuell framtida etablering. 

Sofia Elrud, Planarkitekt 

Samhällsbyggnadskontoret 
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KommunstyTelsekOI!toret 
145 80 Enkllping 
Isabell Lundquist Eklund 
Tfu O 171-62 62 86 

Remissinstanser enligt sändlista 
e-post lsabelll.eldund@onkoping.se 

PDStodrtw 

Utställning av förslag till ny översiktsplan för 
Enköpings kommun 

Enköpings kommun tar fram en ny översiktsplan fllr kmnmunen. Plane!). ska heskrlva 
hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden, var bebyggelseut'veckling 
ska ske, vilka områden som ska skyddas m.m. 

Ett f!lrStå fllrslag till ny Oversiktsplan Slllruåddes under 2012. Utifrån de synpunkier 
som kom in har fl!rslaget reviderats. Nu är det dags ftlr det sista tillillllet far · 
myndigheter, organisationer, politiker och allm!!nhet att tycka till om den nyå 

· översiktsplanens innehåll. Efter utstllllningen kommer översiktsplanen antas av 
kolillnlinfullmliktige i slutet av 2013 (s!vida inga stora ändringar behöver göras). 
Idag finns en gliilande kommuntllckande översiktsplan f:br Enköpings kommun, 
antagen Ar 2001. När den nya översiktsplanen antas kommer upphör den från 2001 
att gäll:;:. . . 

Förniaget visar ~r allt hur landsbygden i Enköping ska utvecklas till Ar 2030. · 
Planen onifattar hela kommunens geografiska oll11'1hle. De flesta frågorna berör dock 

• . inte tätorterna Enköping, Örsundsbro, Hummelsta och Örll.lby, då dessa har 
filrdjupade översiktsplaner. 

Här hittar du handlingarna 

Under utstllllningstiden 2 september till27 oktober 20131inns planfilrslaget 
tillgängligt på: 

• www.enkoplng.se/nvovers!ktsplan 

• Infocentet, Kommunhuset, Kungsgatan 42 
• Huvudbiblioteket, Ågatan 29 
• Biblioteken i Örsundsbro (l drottsvägen 8), Fjärdhundra (Skolvägen 7) samt 

Grillby (Storgatan 33) · · 

re~q,. _, T•l<!fa:e Pos~g~ro orr,. 
Enköpings kommun 
745 80 ENKÖPING 

0171-62 50 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282 
Ej!IJII: kommunstyrelsekontor@kommun.enkoping.se 
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Så här lämnar du synpunkter! 

Skicka dina synpunkter skriftligen via e-post eller brev till: 

E-post: kommunstyrelse@enkoping.se 
Postadress: Enkllpings kommun 
Kommunstyrelsekontoret 
Kungsgatan 42 
745 80.Enköping 

Mlliic din e-post eller ditt brev med "Synpunkter översiktsplan". Alla inkomna 
synpunkter kommer att saril.l:nanstlilas och beml!flis av Enkllpings kommun. Dina 
synpunkter behöver vi ha senast den 27 oktob~r 2013. 

Har du frigor? . . .: 
Har du frågor om piant~rsiaget? Eller vill du ha eo m1rmare presentation av · 
fl!rslaget? Kontakta Isabell Ll.indquist Eklund, strategisk samhllllsplanerare, på 
telefon: 0171-62 62 86. 

1\.fed vllnlig q!!lsning . 

"ii'Jro ltl?'~~ . ..J, . ; 
.· '~~ ~4'"'" · .. 

Anna Wlklund (M) 
Kommunstyrelsens ordflirande 

~~···· 
Isabell Lundquist Eldund 
strategisk samhllllsplanerare, 
projektledare 
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Sändlista 

statliga myndigheter, föreningar, organisationer 
Länsstyrelsen Uppsala län 
Lantmäterimyndigheten Uppsala län 
Landstinget i Uppsala län 
Regionfllrbundet i Uppsala län 
Stock:holms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering 
Mälardalsrådet 
Bo verket 
Försvarsmakten 
skogsstyrelsen 
~aturvårdsverket 
Sjöfartsverket 
Myndigheten för samhälsskydd och beredskap (MSB) 
Upplandsmuseet · 
Länsstyrelsen Västmanland, Vattenmyndigheten 
T ellaSonera 
Vattenfall Eldistribution AB 
E. O~ 
LidenData 
Svei).Ska kraftnät 
Energimyndigheten 
Trafikverket 
SJAB 
Upplands lokaltrafik 
Handelskammaren i Uppsala län 
Stock:holms Handelskammare 
Sveli.Sk Handel Enköping 
Företagama i Enköping 
Svenskt ~äringsliv 
Posten 
Polisen 
Enköpings kyrkliga samfällighet 
LRF Mälardalen 
HSO 
Enköpings Stads Hembygdsillrening 
Hyresgästffireningen 
PRO samorganisation i Enköping 
SPF Enabygden 
~aturskyddsfOreningen i Enköping 
Friluftsfrämjandet 
Lät1.sbygderådet 
El överkänsligas fOrening i Uppsala län 
Hela Sverige ska leva Uppsala län 
Enköpings segelsällskap 
Bryggholmsstiftelsen 
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Politiska partier 
Moderatema 
Centern 
Folkpartiet 
Kristdemokraterna 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
Sverigedemokraterna 

Kommunala instanser 
Tekniska n!lmnden 
Miljö- och byggnadsn!!mnden 
Skoln!!mnden 
lJtbildningsnänlnden 
Sociainärnnden 
Vård- och omsorgsn!lmnden 
lJpplevelsen!lmnden 
Handikapprådet 
Pensionärsrådet 
Ungdomsrådet 
Naturvårdskommitten 
AB Enköpings hyresbostäder 
Ena Energi AB 
Räddningstjänsten 
V AF AB 

Grannkommuner 
lJppsala kommun 
Håbokommun 
Västerås kommun 
Saiakommun 
Hebykommun 
Strängnäs kommun 
Ekerö kommun 
lJpplands-Bro kommun 

Media 
En.l<:öpings-Posten 
UNT 
SR lJppland 
TV4 Uppland 
TV 4 Mälardalen 
Ena-Håbo Tidningen 
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