
Samråd om detaljplan för 
Lillsidan 4:5 och 4:7 med 
flera (Mejeriet) i  
Enköpings kommun
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott 
har vid sammanträde 2020-11-05 beslutat om samråd om 
rubricerad detaljplan enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. 
Samrådstid: 2020-12-10 – 2021-01-21

Beskrivning av förslaget

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Lill-
sidan 4:5 och 4:7 med flera. Planområdet ligger precis norr 
om Doktor Westerlunds gata i centrala Enköping. Området 
avgränsas i öster av gamla banvallens gång- och cykelväg 
och i norr av Mejerigatan. Fastigheterna är i dagsläget 
bebyggda med bland annat gamla mejeriet som innehåller 
en blandning av verksamheter.

Planområdet är en del av det som enligt Plan för Enköpings 
stad 2040 kallas Doktor Westerlunds gata och som där är 
utpekat som nytt bostadsområde. Mer information om de 
olika projekt som ingår i detta omvandlingsområde från 
Enköpings centrum till Västerledstorg finns på  
www.enkoping.se/lillsidan

Detaljplaneförslaget innebär att det blir möjligt att omvandla 
nuvarande industriområde till ett nytt centrumnära bostads-
område med flerbostadshus i 2-7 våningar. Förslaget möjlig-
gör cirka 300 lägenheter. I detaljplanen är de äldre delarna av 
mejeribyggnaden fortsatt rivningsskyddade.

Kommunen avser att lösa in de delar av fastigheterna 
Lillsidan 4:1 och 4:6 som i planen föreslås planläggas som 
allmän plats, det vill säga som gata.

Var kan jag läsa mer?

Detaljplaneförslaget finns under samrådstiden tillgängligt 
hos kommunens Kontaktcenter, Torggatan 21, hos Enkö-
pings bibliotek, Ågatan 29, samt på kommunens webb-
plats, www.enkoping.se/planer. 

Synpunkter på förslaget skickas till detaljplan@enkoping.se 
eller till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och exploate-
ringsavdelningen, 745 80 Enköping, senast den 21 jan 2021. 

Vad händer sen?

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och 
bemötas av Enköpings kommun. Förslaget revideras sedan 
för att därefter sändas ut på granskning. Sakägare som inte 
framfört sina synpunkter senast under granskningstiden 
kan förlora sin rätt att överklaga ett beslut om antagande.

Upplysningar lämnas av Tobias Viberg, planarkitekt,  
tel. 0171-62 62 84.


