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 Kommunstyrelsen 
 

Översiktsplan Enköpings kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge samrådsyttrande till Enköpings kommun enligt bilaga 1 
 
 
Ärendet 
Enköpings kommun har remitterat samrådsförslag till översiktsplan (bilaga 2). 
 
Föredragning 
Enköpings kommun redovisar i sitt förslag till översiktsplan hur kommunen kan utvecklas 
fram till år 2030, detta med ett fokus på landsbygden. Översiktsplaneförslaget anger två 
alternativa principer för utvecklingen, ”stråk” respektive ”spridd”. Järnvägsreservatet för den 
framtida Arosbanan stämmer överens med och ansluter till det reservat som finns utpekat i 
Uppsalas översiktsplan. 
 
Kommunledningskontorets förslag till yttrande fokuserar på eventuell påverkan på Uppsalas 
trafiksituation och på gemensamma vattenresurser. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Saknar relevans i detta ärende. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 



 
 

BILAGA 1 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, Kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
E-post: kommunstyrelsen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Carlén Göran 
 

Datum 

2012-05-04 

Diarienummer 

KSN-2012-0637 

 
 Enköpings kommun 

 

Samråd kring översiktsplan för Enköpings kommun  
 
Uppsala kommun har mottagit samrådsförslag till översiktsplan för Enköpings kommun på 
remiss. I planhandlingen efterfrågas synpunkter på två olika alternativ för 
boendemiljöutveckling på landsbygden, ”stråk” respektive ”spridd”. Uppsala kommun ser 
ingen anledning att direkt kommentera dessa alternativa ansatser, men vill markera följande 
två intressen som kan ha betydelse i sammanhanget. 
 
Pendlingen mellan Enköping till Uppsala är förhållandevis omfattande. Med två växande 
kommuner kommer pendlingsutbytet att öka under planperioden. Det är därför angeläget att 
resandet till Uppsala stad västerifrån i ökande grad och numerär sker på annat sätt än med bil. 
Det gäller även efter en ombyggnad av väg 55, infarten till Uppsala. Järnvägsreservatet för 
den framtida Arosbanan stämmer överens med och ansluter till det reservat som finns utpekat 
i Uppsalas översiktsplan. 
 
Det andra intresset rör kvaliteten hos vårt gemensamma vatten, särskilt Lårstaviken/Ekoln. 
Det är angeläget att bebyggelseinriktningen och inriktningen för VA-lösningar stödjer en 
höjning av den ekologiska statusen från ”otillfredsställande” till ”god”. Uppsala kommun har 
vidare gränsområden mot Enköping där risk finns för saltvattenintrång i borrade brunnar. I 
sådana gränsområden är det viktigt med samråd vid planering som innebär stora 
grundvattenuttag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Fredrik Ahlstedt Astrid Anker 
ordförande sekreterare 






































































































































































































































































