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PLANBESKRIVNING 
Till ändringen hör följande handlingar: 

• Planbeskrivning, 2022-12-05 
• Tillägg till plankarta för stadsplan 1023, 2022-12-05 
• Fastighetsägareförteckning, 2022-11-22 
• Samrådsredogörelse, 202X-XX-XX (tillkommer efter samråd) 
• Utlåtande, 202X-XX-XX (tillkommer efter granskning) 

Ringen markerar planområdets läge i Örsundsbro.  
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INLEDNING 
Bakgrund och 
syfte 

Örsundsbroskolan ligger på den större kommunalägda 
fastigheten Rymningen 8:6, där stadsplan 1023 är den gällande 
detaljplanen. Kommunen håller på att projektera för en ny 
skolbyggnad på Örsundsbroskolans tomt och har planer på att 
bygga med trästomme. 

Planändringens syfte är att ändra en bestämmelse i gällande 
detaljplan där det anges att byggnader får uppföras i max två 
våningar med högsta byggnadshöjd 7,6 meter. Planändringen 
ämnar höja byggnadshöjden till 9,5 meter inom 
bestämmelseområdet för att kommunen ska kunna bygga den 
planerade skolbyggnaden tillhörande Örsundsbroskolan med 
trästomme, vilket dagens krav på 7,6 meter i praktiken inte tillåter 
då kravet är för snävt för en skola i två våningar. Att bygga med 
trästomme kräver ett tjockare bjälklag vilket gör att varje våning 
kräver högre höjd.  

Kommunstyrelsens plan- mark- och exploateringsutskott 
beslutade 2022-09-15 §79 att lämna ett positivt planbesked för att 
pröva frågan om en ökad högsta byggnadshöjd i stadsplan 1023 
inom skolområdet. 

 
Bilden illustrerar ett förslag till det nya skolområdet. Skiss gjord av Sweco. 
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Kommunens 
bedömning 

Enköpings kommun har skrivit på klimatkontrakt och har höga 
ambitioner inom hållbar samhällsbyggnad. Att bygga med 
trästomme istället för betong ger lägre miljöpåverkan. Även om 
val av stomme och konstruktion ännu inte beslutats i projektet för 
nya skolbyggnader på Örsundsbroskolan, är dagens krav på 
högsta byggnadshöjd en olämplig begränsning för skoltomtens 
framtida nyttjande att inte kunna bygga två våningar - oavsett 
teknisk lösning.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen, 
stadsplan 1023, kan revideras genom en så kallad ÄDP (ändring av 
detaljplan) där enbart byggnadshöjdsbestämmelsen inom 
befintliga egenskapsgränser för Örsundsbroskolan ses över.  

Planprocessen 
Ändring av 
detaljplan 

Denna ändring av detaljplan innebär att en ändring görs i den 
ursprungliga detaljplanens plankarta. 
 
Ändringen som föreslås i denna planbeskrivning förs efter laga 
kraft in i den gällande planens plankarta och denna 
planbeskrivning blir en ny bilaga till gällande stadsplan 1023. När 
ändringen har vunnit laga kraft så är det planen i sin ändrade form 
som gäller. 
 
För det område i planen som omfattas av ändring gäller både den 
ändrade bestämmelsen och övriga bestämmelser i den 
ursprungliga detaljplanen. För områden inom stadsplan 1023 som 
inte omfattas av egenskapsgränserna för den ändrade 
bestämmelsen gäller samma bestämmelser som innan ändringen. 
 

Planförfarande Detaljplanearbetet sker med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde i kraft 1 januari 
2015. 

Tidplan Nedanstående tidplan är delvis preliminär och kan komma att 
förändras under hand. 

Beslut om planbesked 2022-09-15 
Beslut om samråd 2022-09-15 
Samråd 2022–12–09 – 2023–01–13 
Granskning  
Beslut om antagande PLEX-utskott 202X-XX-XX 
Beslut om antagande KS/KF 202X-XX-XX 
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Plandata 
Lägesbestämning Planområdet ligger i centrala Örsundsbro. 

Areal Planområdet för ändringen av detaljplan är cirka 3,9 hektar. 

Markägo-
förhållanden 

Fastigheten Rymningen 8:6 ägs av Enköpings kommun. 
Fastigheten Rymningen 8:73 som också ligger inom aktuella 
egenskapsgränser för planändringen inom stadsplan 1023 ägs av 
Lagunda församling. 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga 
planer 

Det aktuella planområdet berörs i den fördjupade översiktsplanen 
för Örsundsbro från 1995. Ändringen av detaljplan strider inte mot 
varken ÖP2030 för Enköpings kommun eller FÖP1995 för 
Örsundsbro tätort.  

Gällande 
detaljplaner 

Ändringen gäller stadsplan 1023 som vann laga kraft 1987-07-06. 
Syftet med stadsplanen var att ”…ta hänsyn till behovet av en 
justering av gränserna för befintligt industriområde, behovet av 
mark för bostäder (hyreshus) samt till förverkligandet av ett 
gångstråk utefter Örsundaåns stränder.” 

Den gällande detaljplanen, stadsplan 1023, omfattar ett mycket 
större område än vad denna ÄDP för Örsundsbroskolan kommer att 
beröra. Endast en del av fastigheten Rymningen 8:6 kommer att 
påverkas, d.v.s. området inom egenskapsgränserna som inrymmer 
Örsundsbroskolans tomt.  

Den östra delen av Örsundsbroskolan, som inte berörs av ändringen, 
har en detaljplan från 1997 (DPL1061). Denna yta ligger inom 
egenskapsgränsen för Örsundsbroskolan i stadsplan 1023, men där 
gäller alltså DPL1061 och inte den äldre stadsplanen från 1987. 
Därför berörs inte dessa delar av skoltomten av planändringen. 

 
Bilden visar gällande bestämmelser från stadsplan 1023 (7§ om byggnaders 
utformning).  
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING 
Bebyggelseområden 

Ändrad 
egenskapsbestämmelse 

Ändringen av detaljplan innebär att kravet i stadsplan 1023, 7§ 2 
mom., på att högsta byggnadshöjd inte får överstiga 7,6 meter 
kommer att ändras. Enligt 7§ 3 mom. får områden som betecknats 
med en siffra i romb uppföras med byggnad i högst den höjd i 
meter som siffran anger. Genom att lägga till en romb med siffran 
9,5 på det aktuella området i plankartan ändras bestämmelsen om 
högsta höjd från 7,6 meter till 9,5 meter enbart inom de aktuella 
egenskapsgränserna kring Örsundsbroskolan i stadsplan 1023. 
Ändringen blir alltså endast ett tillägg av en höjdbestämmelse och 
därför stryks inga övriga befintliga bestämmelser. 

En av konsekvenserna av ändringen blir att hela området inom 
egenskapsgränserna får denna höjning av byggnadshöjd. 
Egenskapsgränserna kring Örsundsbroskolan i stadsplan 1023 
innefattar även fastigheten Rymningen 8:73 som ägs av Lagunda 
församling. På fastigheten står en sammanhängande träbyggnad 
på en våning som drivs i kyrkoändamål. En ÄDP kan inte ändra 
egenskapsgränserna och därför kommer den nya byggnadshöjden 
även att gälla för denna fastighet.  
 

 
 Bilden är ett utdrag ur plankartan för stadsplan 1023. Ringen visar 

bestämmelsen 7§ 2 mom.   
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 Den röda linjen markerar de aktuella bestämmelsegränserna i gällande 

plan. Den östra gränsen går längs detaljplanen DPL1061. Romben med 
siffran 9,5 är den föreslagna ändringen av bestämmelsen om högsta 
byggnadshöjd som skulle gälla inom dessa bestämmelsegränser. 

 
 Fasadillustration över den planerade nya skolbyggnaden. Skiss gjord av 

Norconsult. 

KONSEKVENSER 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB 

Ändringen påverkar inte bedömningen av att gällande detaljplan, stadsplan 1023, ur en 
allmän synpunkt innebär en god hushållning med marken enligt 3 kapitlet 1 paragrafen i 
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miljöbalken (MB). Området ingår inte i något av de områden som nämns i kapitel 4 MB. Planen 
medför inte att några miljökvalitetsnormer överskrids enligt kapitel 5 MB. 

Miljöbedömning 

Undersökning om 
betydande 
miljöpåverkan 

Ändringen innebär ingen annan påverkan än att byggnader inom 
den aktuella delen av planområdet kan bli högre än med gällande 
bestämmelse. Övriga delar av planområdet förändras ej. Ändringen 
möjliggör byggnation med trästomme vilket innebär en minskad 
klimatpåverkan jämfört med traditionellt byggande i t.ex. stål eller 
betong. I övrigt bedöms ändringens miljöpåverkan vara obefintlig 
eller marginell. Parallellt med plansamrådet kommer kommunen 
också att samråda med länsstyrelsen om den upprättade 
undersökningen om betydande miljöpåverkan. 
 

 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid Genomförandetiden för ursprungsplanen har löpt ut. Ändringens 

genomförandetid sätts till fem år. Denna genomförandetid gäller 
då endast den ändrade bestämmelsen.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Martin Eriksson i 

samråd med planarkitekter Karin Komstadius och Tobias Viberg 
samt enhetschef för detaljplan, Stina Björnholm. 

REVIDERINGAR 
 De stycken som reviderats efter genomfört samråd kommer att 

markeras med streck i marginalen. 

Stina Björnholm 
Enhetschef detaljplan 

Martin Eriksson 
Planarkitekt 
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