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Paragraf 79 Ärendenummer KS2022/690 

Ändring av detaljplan för Örsundsbroskolan - beslut 
om uppdrag 

Kommunstyrelsens PLEX-utskotts beslut 
1.Positivt planbesked lämnas för att pröva möjligheten att ändra gällande detaljplan 

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

av detaljplanen och skicka det på samråd. 

3. Ändringen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 

6 kapitlet 3 paragrafen miljöbalken. 

Ärendet 

Bakgrund 

Kommunen håller på att projektera nya skolbyggnader på Örsundsbroskolans tomt. 

Enligt gällande detaljplan (stadsplan 1023) får byggnader uppföras i max två 

våningar och det anges därtill att två våningar i den detaljplanen betyder högsta 

byggnadshöjd 7,6 meter. Med dagens krav på inomhusmiljö är 7,6 meters 

byggnadshöjd snävt för en skola i två våningar och om kommunen väljer att bygga 

med trästomme uppstår en avvikelse från detaljplanen som inte är att betrakta som 

liten.  

Ärendets beredning 

Något inhämtande av synpunkter från den så kallade startmötesgruppen med 

representanter från kommunens samtliga förvaltningar, har inte skett då ärendet 

bedöms vara mer eller mindre rent administrativt. Avstämning mellan 

fastighetskontoret och bygglovsavdelningen har resulterat i konstaterande att den 

avvikelse i byggnadshöjd som trästomme innebär, inte kan betraktas som liten.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Enköpings kommun har skrivit på klimatkontrakt och har höga ambitioner inom 

hållbart samhällsbygge. Att bygga med trästomme i stället för betong och stål ger 

lägre klimatpåverkan. Även om val av stomme och konstruktion ännu inte beslutats 

i projektet för nya skolbyggnader på Örsundsbroskolan, är det en olämplig 

begränsning för skoltomtens framtida nyttjande att inte kunna bygga två våningar 

oavsett teknisk lösning. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen kan revideras genom en 

så kallad ÄDP där enbart byggnadshöjdsbestämmelsen ses över.  

Utifrån tidplanen för ersättning av befintliga skollokaler i Örsundsbro behöver 

planprocessen inledas under hösten 2022 och avslutas till sommaren 2023. 

Planarkitekt Tobias Viberg redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-

utskotts beslut 

Positivt planbesked lämnas för att pröva möjligheten att ändra gällande detaljplan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-29 

Yrkanden 
Ulrika Ornbrant (C) lämnar följande tilläggsyrkande:  

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring 

av detaljplanen och skicka det på samråd. 

2. Ändringen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 

6 kapitlet 3 paragrafen miljöbalken. 

Anders Wikman (NE) stödjer tilläggsyrkandet från Ulrika Ornbrant (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågor om utskottet hört förslagen och är redo att gå till beslut. 

Utskottet bekräftar detta och beslutar enligt förvaltningens förslag med 

tilläggsyrkandet från Ulrika Ornbrant (C). 

__________ 


