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Detaljplan

för del av Lärkans sportfält;

beslut om antagande

INLEDNING
Planen syftar till att utveckla Lärkans sportfält med en ny idrottshall och verkstadsbyggnad samt möjlighet att bygga till ishallen och att bekräfta befintliga läktare vid
fotbollsplanerna.
Planförslaget

har under

perioden

2017—11—06—2017-11-20

varit ute på granskning.

Beredning
Bilaga KS 2018 / 2/ 1, missiv, beslut om antagande Detaljplan för del av Lärkans
sportfält
Bilaga KS 2018/2/2, plan- och genomförandebeskrivning
Bilaga KS 2018/2/3, utlåtande
Bilaga KS 2018/2/4, plankarta
beslut 2018-01-23,

Ledningsutskottets

§4

Yrkanden
[C) yrkar

Carola Gunnarsson

förslag att kommunstyrelsen
bifall till ledningsutskottets
fullmäktige beslutar
samt
& godkänna granskningsutlåtandet,
att anta detaljplan för del av Lärkans sportfält.
BESLUT
Kommunstyrelsen

hemställer

att kommunfullmäktige

a_tt_godkänna granskningsutlåtandet,
& anta detaljplan

för del av Lärkans

samt
sportfält.
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Beslut om Antagande, Detaljplan

för del av Lärkans sportfält

och
Planen syftar till att utveckla Lärkans sportfält med en ny idrottshall
befintliga
bekräfta
att
och
ishallen
till
bygga
att
möjlighet
samt
verkstadsbyggnad
a.
läktare vid fotbollsplanern

SAMMANFATTNING
har under

Planförslaget

Inkomna synpunkter
granskningsutlåtandet.

2017-11-06

perioden

har inneburit

- 2017—1 1-20 varit ute på granskning.

av handlingarna.

viss redigering

Se vidare i

SEDANGRANSKNINGEN
FÖRÄNDRINGAR
uppdateras

angående

med information

.

Plankartan

-

Planbeskrivningen

förtydligas

.

Planbeskrivningen

revideras

omhändertagande

av dagvatten

Fastighetsrättsliga

i avsnittet

angående

biotopskydd

ökad ambitionsnivå

SLUTSATS INFÖR BESLUT
Kontoret bedömer att de viktigaste synpunkterna
kan antas av kommunfullmäktige.
planförslaget

är tillgodosedda

frågor

beträffande

och att

FÖRSLAGTILLBESLUT
att godkänna

granskningsutlåtandet

samt

att anta detaljplanen.

David Höijertz
Handläggande

planarkitekt

Besöksadress:

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens
Box 304
733 ZS Sala

förvaltning

Stora Torget

Växel: 0224-74 70 OD
Fax: 0224-188 50
kommun.info@sala.se
www.sala.se
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Detaliplanens
Planen syftar till att utveckla Lärkans sportfält med en ny idrottshall och verkstadsbyggnad samt möjlighet att bygga till ishallen och att bekräfta befintliga läktare vid fotbollsplanerna.
Planprocessen

Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen. Planprocessen med
standardförfarande tar ca ett är att genomföra.

Illustration

som visar-i vilket skede aktuell detaUplnn befinner sig

De synpunkter som kommit in under granskningsskedet redovisas i ett utlåtande. Utlätandet innehåller även Sala kommuns kommentarer och förslag till ställningstagande till
inkomna synpunkter.
för antagande. Innan ärendet
Planförslaget överlämnas sedan till kommunfullmäktige
kommer upp i fullmäktige bereds deti kommunstyrelsen.
Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagande satts
upp på kommunens anslagstavla. De som senast under granskningen skriftligen har
framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten.
hyresgäster, boende och hyresI första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare,
gästorganisationer som kan överklaga detaljplanen. Overklagandet prövas av Mark och
miljödomstolen.

Tidigare ställningstaganden
Intentionerna i planuppdraget överensstämmer med den kommunövergripande
siktsplanen, Plan för Sala ekokommun som antogs år 2002.

över-

I den fördjupade översiktsplanen, Plan för Sala stad som antogs i maj 2014, pekas plan—
området ut som ett område för rekreation och idrott. Planuppdraget överensstämmer
med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.
Det aktuella planområdet omfattas till största delen av två stycken detaljplaner, plan
nummer 3185 från 1973 och plan nummer 3590 från 1980. Plan 3889 från 1987 gäller
en mindre del i planområdets nordöstra hörn.
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Plan 3185frän 1973 anger områden för idrott men ocksåför
[ planens nordvästra del tilläts bensinfärsäyning.
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Detab'plan 35 90 från 1980 ersatte delar av plan nummer 3185. Den nya planen innebar förinom planomändringar vilka möjliggjorde byggnation av ytterligare idrottsanläggningar
om allbestämmelse
en
och
handel
med
ersattes
ing
bensinförsäUn
rådet. Bestämmelsen
mänt ändamål infördes.
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Planområdets avgränsning

Plan 3889 från 1987 anger Par

Planområdet
Detaljplanen omfattar ca 6,8 ha och ligger vid korsningen

Dalhemsleden/Västeråsleden.

Vision Lärkan

2009 togs en vision för Lärkans sportfält fram. Visionen uppdaterades 2011 och kommer
i planarbetet att fungera som planeringsunderlag.
Miljöbedömning
Enheten för planering och utveckling gör bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En milenligt 4 kap 34 § Plan- och byggjöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning
lagen bedöms därmed inte behöva genomföras.

och Natura 2000
Strandskydd
Planområdet gränsar till Natura 2000 området "Salakalken" som här även sammanfaller
med riksintresse områdena för Naturvård och Kulturvård. [ den senaste revideringen av
Natura 2000 område utökades värdebeskrivningen med ett antal utpekade habitat
(främst Västlig taiga), samt ytterligare två arter (käppkrokmossa samt större vattensalamander). Hållebräckan som är den art som bildat grunden till inrättandet av det här Na—
tura området, har flera dellokaler runt Nya vattentornet på öppna kalkhällar samt i direkt
anslutning till vattentornet. Ett flertal motionsspår, vandringsled och stigsystem, varav
flera med historisk anknytning är orienterade till sportfältets närområde och därmed
inne i Natura

2000 området.

Frilufts-,

såväl som tränings-

och tävlingsaktiviteter

använ-

der idag skogsområdet och är i behov av att göra det även framgent. De biologiska värdena kommer i all användning av närområdet att särskilt bevakas genom uppdaterat
och samråd med berörda organisationer och myndig[inventeringar]
kunskapsniaterial
att kartlägga eventuella negativa förändringar för de
för
ng
miljöövervakni
heter. Särskild
genomföra i samverkan med länsstyrelsen.
att
utpekade värdena kan bli aktuellt
Geoteknik och föroreningar
De geotekniska förhållandena
bedöms dock vara byggbar.

i mark
är inte kända men bör utredas inför byggnationen. Marken

inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av framförallt bly och
kadmium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de processer som använts för att
förädla malmen. Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningari mark. Strategin har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för

sun
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kontaminerad
där eventuella

ytjord. Inför byggstart hanteras markfrågorna
och åtgärder ingår.
krav på markprover

i bygglov och bygganmälan

ligger inom normalriskomfrån 1995 visar att planområdet
Kommunens radonriskkarta
kommun ligger inom höSala
av
för radon, men eftersom stora delar
råde/lågriskområde
byggande,
ett radonsäkert
rekommenderas
griskområde
och risk för översvämningar
Dagvattenhantering
Lärkans sporlfält (WSP 2017-06Dagvattenutrednlngfär
ning,
dagvattenutred
särskild
En
P1 10, Avledning av dag-' drän—
standard,
Vattens
Svenskt
med
30), har utförts i enlighet
till åtgärder som skydd för
förslag
detaljplanens
för
och spillvatten och ligger till grund
vid nya byggnader och
mark
av
höjdsättning
Uppdraget har klargjort
översvämningar.
Dagvattenr.
skyddsåtgärde
vissa
föreslår
risker med befintliga byggnaders höjdläge och
och
avledning
infiltration,
för
beskriver metoder till alternativa lösningar
utredningen
exden
där
Magasin skall byggas för fördröjning
rening av dagvattnet från planområdet.
kli+
regn
utreds under projektet. Målet är att kunna fördröja 10-års
akta lokaliseringen
för dessa åtgärder skall dock vara inom planområdet.
matfaktor 1,25. Lokaliseringen
Detaljplanen möjliggör nya byggnader för idrottshall samt en separat verkstadsbyggnad
som kan innebära sammanlagt upp till ca 2000 kvm tillkomoch nya parkeringsplatser
flöde efter exploatering ska beräknas för långa
mande hårdgjord yta. Dimensionerande
Förslagsvis bör det finnas minst 10 minuters förrespektive korta regn med klimatfaktor.
för södra respektive norra systemet
dröjningskapacitet
av dagvatten innefattar, icke
åtgärder för omhändertagande
Dagvattenutredningens
infiltration i
beläggning, gröna tak, skelettjordar,
hårdgjorda ytor med genomsläpplig
Rening av dagvatten har anvi—
upphöjda växtbäddar och grönytor, och makadamdiken.
på fotbollsplan med konstplast
granulat/mikro
för
filterbrunn
med
sats i utredningen
för
föreslagna åtgärderna
De
ser.
parkeringsplat
hårdgjorda
på
Oljeavskiljare
gräs samt
eller
kvartersmark
eller
platsmark
allmän
på
ligga
kan
rening
och
infiltration, fördröjning
inoch
status,
Ekebydamms
Recipienten
planområdet.
inom
i en blandning mellan dessa
till
på
krävas
kan
oljefilter
med
dagvatten
av
direkt Prämån, får inte försämras. Rening
Eko—granulat används i dagsläget på konstgräspla nen. Mikroexempel parkeringsplatser.
har redovistas 1
bör renas. Reningsmöjligheter
plaster och granulat från konstgräsplanen
samt
2017-06—30]
(WSP
Lärkans sportfältsomräde
redovisas i Dagvattenutredm'ngför
dess Bilaga 1, Lärkan åtgärder.

Översvämningsrisker

vid dammbrott

dammvall
Mellandammens
anor från 1500 talet.

är en fornlämning.

Dammvallen

utgör en agrar lämning med

6[11)

&

201870145

SALA

DNR 2017/323

ANTAGANDEHANDLING

KOM MUN

‘1- ‘ “.57.!

""

J!.

"I

.,-_

v.

Iran

L

.
m'e

!
‘

,

.

- e' . »
&

ä?"
igg-

#

;? i in '

ir»— '

’-.a

.
‘i-a.

..

'

».”

V

J";-

I.

.

.

'.

'

.

-

_,

"1":

.

' _

IdaximaltVattendjup
FEE <'= 0.25“ _

_ö.25
[jo.s-

0.5'
1m} [?s—

1-1.5m Öja
>1.5m
Översvämningskarm
bedömningen vid tolkning av dammutredningen
inte påverkas av genomförandet av planen.
Den samlade

är att människors säkerhet

Risk för översvämning vid dammbrott ska åtgärdas genom att byggnaden byggs på pålar
med förhöjd sockel. Vid behov kan pumpgrop tillämpas.

för personer och räddningstiänst
Tillgänglighet
Planområdet innehåller inga stora höjdskillnader. Anläggningarna ska vara tillgänglighet
[nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga).
för personer med funktionsnedsättning
Området har en placering i förhållande till räddningstjänsten som ger en insatstid på
mindre än 10 minuter. Räddningstjänstens fordon skall ha tillgång till vägar och uppställningsplatser med fullgod framkomlighet och bärighet. Avståndet mellan räddningsfordonsuppställningsplats och angreppspunkt får ej överstiga 50 m. Brandposter, placering
och antal skall anordnas efter samråd med räddningstjänsten och VA-enheten.
Natur och vegetation
Utmed Dahlhemsleden finns en allé av omväxlande blodlönn och skogslönn som bildar en
fin effekt med sina skiftande bladfärger. Här finns även naturlika planteringar som skyd—
dar från trafikens störningar pä Dahlhemslden.
Utmed Västeräsleden finns en allé av pelarasp [Populus tremula 'Erecta'] som bilar som
en grön vägg mellan idrottsområdet och gång-cykelbanan och den trafikerade bilvägen.
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NY IDROTTSHALL
runt om i kommunen, men fram för allt i
Sala kommun har ett behov av fler idrottshallar
de centrala delarna så att många invånare lätt kan ta del av utbudet i hallarna. För att
möta det behov av anläggningar som finns inom idrotten ska kultur- och fritidsnämnden
i Sala
därför arbeta för att möta den brist som finns. Idrott är en stor fritidssysselsättning
karaktäriseVerksamheten
denna.
understödjer
som
och det finns ett aktivt föreningsliv
ras snarare av bredd än av elit. Huvudsakliga målgruppen är barn och ungdomar och att
ldrottshall, konstgräsdessa kan både tryggt och enkelt ta sig till sina idrottsaktiviteter.
planer och liknande anläggningar bör byggas ut i takt med att kommunen växer. MotionsLärkan

och sportanläggningen

idag bland

innehåller

annat sporthall,

ishockeyhall,

sim-

och friidrottsanläggning.

hall, konstgräsplan

Fortsatt utveckling av Vision Lärkan är viktig för funktionell användning av området. På
grund av den allt större trängseln i idrottshallarna, vilken hämmar föreningarnas verksamhet, samtidigt som den genererar konflikter mellan såväl förening och förening som
mellan förening och kommun, bör den sport— och evenemangshall dimensionerad för in—
nebandy, handboll med publik funktion, eller liknande, prioriteras och uppföras helst under 2018.
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lllustrationsplanen visar en tidig skiss över placering av den nya idrottshallen och verkstadsbyggnaden saint möjlig framtida förlängning av ishallen. idrottshallen kan delas upp
med ridäväggför att samtidigt kunna hålla olika sportevenemang.
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Sektion genom idrottshallen

bottenplan respektive övervåning.
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3 D bild som visar entrétorget med cykelparkering
trén till den nya idrottshallen

och placeringen

av caféet synlig över en-

Planbestämmeiser
13 meter.
Detaljplaner skapar förutsättningar för en ny idrottshall med byggnadshöjd
och beframtiden
i
ishallen
av
förlängning
en
samt
Möjligheter till ny verkstadsbyggnad
begränsas
som
byggrätter
genom
regleras
r
kräftelse av befintliga läktare på fotbollsplane
till en viss procent av avsedd yta. Befintlig lokalgata, Sportfältsgatan, bekräftas i detaljplanen och intilliggande parkering mot Ringatan utökas något. Sala kommun är huvudman för allmän plats.
Trafik och parkering
Vid infarten till Sportfältsgatan ska särskilt beaktas hur gång- och cykelväg längs Ringgatan ansluts till entrén vid den nya idrottshallen och andra målpunkter där cykelparkeringar ska anordnas. Även anslutningen av gång- och cykelväg längs Myntgatan till den
nya idrottshallen ska förbättras med naturlig och trafiksäker dragning mot idrottshallens
och andra målpunkters entréer med intilliggande cykelparkeringar. Cykeltrafik ska fungera säkert i förhållande till korsningar med bilvägar och gångbanor.
Totalt finns 150 parkeringsplatser för besökande, fördelat på framsidan mot L—huset50
stycken, baksidan mot lärkbackskolan 50 stycken och på sidan mot Äkra 50 platser. 10
perplatser är reserverade för personal. 6 platser är reserverade för funktionshindrade
sonen
Kollektivtrafik
Den lokala busslinjen Silverlinjen trafikerar Dalhemsleden i planområdets norra del. Silverlinjen trafikerar med timmestrafik, Väster om planområdet finns det en busshållshåll-

plats där bussen mot Västerås stannar. Från busshållplatsen ska det finnas naturliga
gångvägar till entréer inom Lärkans idrottsområde.
Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till kommunalt
ledning för färskvatten.

vatten och avlopp. Genom planområdet

går en

&
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Värme och el
Lärkans sportfält
anläggning.

är anslutna

Fjärrvärme finns i befintlig idrotts-

till SHEzs fjärrvärmenät.

Fastigheten är idag ansluten till elnätet med begränsad kapacitet, ett utökat effektbehov
kan kräva att befintlig anslutning utökas med ytterligare en kabel. Kapacitet på el utreds
Behövs mer kraft än befintlig kapacitet så krävs en matning fram från
i projekteringen.
transformatorstationen.

Fastighetsrättsliga

frågor

omfattar del av fastigheten
Planområdet
äga rum till följd av planarbetet.

Kristina

föreslås

4:2. Ingen fastighetsbildning

Avfall
förordning om renhållning och de rekommendatska följa kommunens
Avfallshantering
ioner som anges i Avfall Sveriges råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering.

genomförande
av detaljplanens
Konsekvenser
till idrott och rekreation samt bättre trafiksäkerhet
möjlighet
ökad
innebär
Detaljplanen
ger också goda sociala möjDen nya idrottshallen
området.
och parkeringsmöjligheteri
cafélokalen.
planerade
den
i
och
idrotten
i
ligheter för ungdomar att mötas både
Tidplan

Detaljplanearbetet

bedrivs med standardförfarande

under KSLU:Sledning.

Tidplanen redovisar beräknade tidpunkter för olika beslut.
beslut om samråd
ledningsutskott,
juni 2017, Kommunstyrelsens
0
juli-Augusti 2017, Samråd
beslut om granskning
ledningsutskott,
Oktober 2017, Kommunstyrelsens
2017, Granskning
Oktober-November
beslut om godkännande
januari 20 18, Kommunstyrelsen,
beslut om antagande
es
Kommunfullmäktig
Februari 2018,
.
kraft tre veckor efter justeringen av
laga
den
överklagas vinner
Om inte detaljplanen
protokoll. Därefter kan bygglov ges för åtgärder i överensstämkommunfullmäktiges
melse med detaljplanen.
frågor
Administrativa
Kommunen är huvudman för allmän plats.
är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.
Genomförandetiden
Medverkande
har följande personer deltagit, johan Ekroth, projektledare
I arbetet med detaljplanen
Lotta Andersson, Wahlros AB, konsult
och beställare av detaljplanen,
Fastighetsenheten
och beställare av idinom partnering, Roger Nilsson, chef kultur och fritidsförvaltningen
rottshallen,

Rune

samordnande
samordnare,

Ola Norberg,
David Höijertz
Planarkitekt

Wåhlin,

gatuprojektör,
samhällstekniska

stadsarkitekt,

trafikingenjör,

samhällstekniska

samhällstekniska
enheten,

Anna

enheten,

enheten,

Gärdquist,

Marvin Asp—Martins, dagvatten-

Winnersjö-Edholm,

bygg- och miljöenheten.

Andreas

miljöinspektör,

Dan-

á
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Aklnilaga '

lill

Detaljplan för

Del av Lärkans sportfält
Sala kommun,

Västmanlands

län

Standard planförfarande

Detaljplan för del av Lärkans sportfält har under tiden 2017-11-06 —2017-11-20
varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala
tillgängligti
nämnder m 1‘].Under denna tid fanns detaljplaneförslagetäven
hemsida.
kommunens
på
och
Kommunhusets entré
Här nedan följer en sammanfattning
kommentarer

i kursiv

av inkomna synpunkter

och kontorets

stil.

INKOMMIT FRÅN

SYNPUNKTER

1 Länsstyrelsen Västmanlands län*

Råd angående dagvatten,
och natur.
miljökvalitetsnormer

2 Lantmäterimyndigheten

Plantekniska åtgärder.

3 Bygg- och miljönämnden

Sala Heby

' Synpunkter på planområde, byggrätter
och dagvatten.

och u-områden

4

Sala-Heby Energi AB, Elnät

Elanslutningar

5

Skanova

Önskan om u-områden

6

Vattenfall

Ingen erinran

7

Räddningstjänsten

Sala-Heby

Ingen erinran

Samhällstekniska enheten har inkommit med frågor av skilda slag som inte påverkar
detaljplanens utformning eller innehåll och som hanteras inom ramen för det
gemensamma kommunala arbetet med projektering och genomförande där
samhällstekniska enheten är medverkande.

SALA KOMMUN

BesokSadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsens förvaltning

Växel: 0224-74 70 00

Box 304

Fax: 0224—188 50

733 25 Sala

kommun.info©sala.se
www.sala.se

Samhausbyggnadgkamorgj
Plan- och utvecklingsenheten
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER
1. Länsstyrelsen Västmanlands län
Bedömning

enligt 11 kap. 10 § PBL

i 11 kap. 10 § PBL och
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
att prövas.
kommer
inte
planen
av
antagande
ett
att
förhållanden
nu kända

Råd enligt 2 kap PBL
Dagvatten
Efter samrådet har en dagvattenutredning tagits fram. Dagvattenutredningen
redovisar generella lösningar och förslag på systemlösning. Om de lösningar som
är en förutsättning för planens genomförande kan
föreslås i dagvattenutredningen
det vara lämpligt att reglera detta med planbestämmelser. Enligt planbeskrivningen
kan de föreslagna åtgärderna ligga inom eller utom planområdet. Att föreslå en

åtgärd utanför planområdet utan att redovisa hur genomförandet ska säkerställas är
inte en tillfredsställande

lösning. Planhandlingarna

behöver förtydligas.

för vatten. Då konstgräsplaner
Mikroplaster ingår idag inte i miljökvalitetsnormen
anses vara den näst största utsläppskällan av mikroplaster till miljön anser
Länsstyrelsen att det kan vara lämpligt att beakta de åtgärder som föreslås i
dagvattenutredningen.
MKN
Skvalån: Lillån får inte försämras enligt
för vattenförekomsten
Miljökvalitetsnormen
Ingen försämring av status får heller ske för de enskilda
vattendirektivet.
som ligger till grund för den ekologiska respektive den kemiska
kvalitetsfaktorerna
statusen [enligt Weserdomen]. Det är därför viktigt att åtgärder vidtas för att
hantera dagvattnet så att påverkan på vattenförekomsten inte blir högre än vad den
att utförandet av
är idag. Länsstyrelsen anser i enlighet med dagvattenutredningen
de föreslagna åtgärderna bör ses som ett minimikrav.
har tagit med
Länsstyrelsen anser vidare att det är bra att dagvattenutredningen
beräkningar på vilka halter av föroreningar planområdet bidrar med idag på
recipienten samt prognos för hur påverkan kommer att öka vid verkställande av
planen om åtgärder inte vidtas. Med dessa beräkningar blir det tydligt att åtgärder
för vatten inte ska riskeras att
behöver sättas in för att miljökvalitetsnormerna
försämras.
Natur

] planområdet utmed Dalhemsleden växer delar av en större allé. Denna allé samt
allén utmed Västeråsleden beskrivs i planhandlingarna. Däremot finns inte alléerna
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Plan—och utvecklingsenheten
inte heller framgår det, varken i planbeskrivningen
enligt 7 kap 11 § miljöbalken.
är biotopskyddade
i
anser att det skulle vara lämpligt att tråden är utmarkerade
Länsstyrelsen
att alléer omfattas av
samt att det framgår av planhandlingarna
plankartan
utmarkeradei
på plankartan

plankartan,
att alléerna

eller

biotopskydd.

Kommentarer:

Dagvatten
har höjts och skall fördröjas inom
angående dagvattenhanteringen
Ambitionsnivän
”Magasin skall byggas för
texten
med
förtydligas
Planbeskrivningen
planområdet.
utreds under projektet. Målet är att kunna
fördröjning dör den exakta lokaliseringen
fördröja IO—ärs regn + klimatfaktor 1,25. Lokah'seringen för dessa åtgärder skall dock
vara inom planområdet.

”

MKN
skall följas vid projektering

Principern a från dagvattenutredningen

och byggnation.

Miljö
Plankartan kompletteras
kap 11 § miljöbalken.

2.

med upplysning

om att alléerna

är biotopskyddade

enligt 7

Lantmäteriet
Genomförande

och konsekvenser

Det behöver framgå
frågorna saknas helti planbeskrivningen.
De fastighetsrättsliga
vem/vilka som ska ansöka om samt bekosta eventuell kommande fastighetsbildning
och ledningsrättsåtgärder.
Fastighetsförteckning
Fastighetsförteckningen

saknar

I övrigt har inte Lantmäteriet

uppgifter

om fastigheter

några ytterligare

synpunkter

utanför

planområdet.

på planförslaget.

Kommentarer:

Någon fastighetsbildning
planhandlingarna

eller ansökan

kompletteras

Det vore önskvärt att Lantmäteriet
uppgifter om i planbeskrivningen.

om ledningsrätter

med information

är ej planerad

och

om detta.

angav vilka fastigheter

de anser ska finnas

&
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3.

Bygg- och miljönämnden

Sala Heby

vidhåller synpunkten
Bygg- och miljönämnden
att lägga planområdesgränsen

varit lämpligare

som tidigare framförts att det hade
längre åt väster så att den nya

inkluderat det befintliga badhuset och ishallen, i stället för i skarven
detaljplanen
Någon förändring av
mellan befintliga byggnader och planerade tillbyggnader.
ändå, men
fungera
att
kommer
planen
och
gjorts
inte
dock
har
plangränsen
ska gälla för olika delar av
nämnden ser det som en nackdel att olika detaljplaner
byggnaderna.
(på plankartan redovisade med
för tillbyggnaderna
av byggrätterna
Begränsningen
e2 för 90% resp 70 %) har också behållits i planförslaget
beteckningarnaelresp
påpekat att den inte fyller någon funktion då
trots att bygg- och miljönämnden
ändå kan göras väsentligt mycket större med stöd av den byggrätt
tillbyggnaden
som anges för resten av idrottsområdet.
]
och nämnden fast vid tidigare synpunkten.
Vad gäller dagvatten Står miljöenheten
åtgärder
att utan
anges under rubriken konsekvenser
dagvattenutredningen
regnet att öka med risk för problem i
kommer flödet vid det dimensionerande
står
eller i nedströms liggande områden. [ dagvattenutredningen
ledningssystemet
det att en utformning där minst 50% av takvattnet och 50% av parkeringsytorna
leds till grönytor uppnås ungefär samma flöden som idag. För att för att motverka
framtida

anser miljöenheten

klimatpåverkan

att ytterligare

andel måste fördröjas.

Kommentarer:
Plan- och utvecklingsenheten
Samrådsredogörelsen
Beträffande
fördröjas.

4.

dagvatten

hänvisar

till svaren som lämnades

har planhandlingarna

revideras

:"

och ytterligare

andel kommer

Sala-Heby Energi AB, Elnät
Lärkans sportfalt försörjs
område för inmatningarna

(se bilaga), något u—
idag med el via 3 st inmatningar
är i dagsläget ej skapat de dessa är enkom för sportfältets

anläggningar.
kanske medför mer problem
Att skapa u-områden
får hantera detta när inverkan uppstår.

än vad nyttan år i dagsläget,

man

Kommentarer
Den
berörs inte av planen då den inte ligger inom planområdet.
En av anslutningarna
andra skulle, vid byggnation i anslutning till ishallen, ändå behöva läggas om. Det går
inte i detta läge att avgöra hur den läggs om på bästa sätt. Den tredje inmatningen bör
av planen då den till viss del ligger under yta som blir
ses över vid ett genomförande
parkering. Några u-omräden bör inte upprättas för någon av dessa.
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5.

Skanova
kablar som går igenom området.

Skanova har befintliga
Se bifogad kartskiss.

för dessa.

Önskar U-område

Kommentarer
kablar görs i allmänhet inte då
Synpunkterna beaktas ej. Att upprätta u-områdeför
dessa går att flytta utan de större ingrepp som behövs vid flytt av t.ex vattenledningar.
Däremot skall exploatören om flytt krävs bekosta denna.

6.

Vattenfall
Vattenfall

Eldistribution

av aktuell detaljplan

7.

Räddningstjänsten

AB har ingen elnätanläggning

och har därmed

inom det område

inget att erinra i detta planärende

som berörs
avseende.

Sala-Heby

som nu
samt tillträdesvägar
avseende brandposter,
Efter tidigare remissyttrande
Sala-Heby
har Räddningstjänsten
förts in i plan- och genomförandebeskrivningen
inget att tillföra ytterligare.

SLUTSATS INFOR BESLUT
Planhandlingarna
dagvatten.
uppdaterats

med information

David Höijertz
Planarkitekt

har reviderats

Detta då tidigare

marginellt

föreslagen

inför antagande

med fokus på

lösning ej anses acceptabel.

om biotopskydd.

Plankartan

har
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