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KOMMUN DIARIENR:20177925
K PLANUPPDRAG

ommunslyreisensförvaltning KSLU

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING Ink_ 225x552;_En_ 1 3017-10-34
Samhällsbyggnadskontoret ____‘____':_'
Plan-och utvecklingsenheten -77201515)»Arctmaga/Z

Gillet 6, Sala Stadshotell
Sala kommun, Västmanlands län

Detalj planeupp drag

Planområdets läge
7= g . h* ./'\:: x ' _ < r fo" w .
-1} “K, ‘x; &g;o:§ F_:;§..}\/¥\‘\\

’" \, j~;.r:";%‘ ~.s . - ) l/
x?? få 7§ i ”f‘ t_ . n .i - 'är'

Plandata
Fastighet/område: Gillet 6

Areal: cirka 5000 m?

Ägare:GruvtornetAB

Sökande: Gruvtornet AB genom Marcus Andersson

SamhällsbyggnadskontoretBesöksadress: Stora Torget 1
Växel: 0224-74 70 CIO

Fax: 0224-188 50

l<0mmun.info@§ala.se
www.sala.se

SALA KDMMUN

Kommunstyrelsens forvaltning
Box 304
733 25Sala

Plan- och Utvecklingsenheten
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SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av fastigheten Gillet 6.

Sökande vill möjliggöra ett flexiblare användningssätt genom att medge fler
ändamål än vad den gällande detaljplanen gör samt utöka byggrätten.

GÄLLANDEPLAN
Gällande detaljplan, Stadsplan för kv Gillet m.m. (2728) antogs 1966.
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Gällande plan (streckad svart linje) och avgränsning för ny detaljplan [streckad röd

linje).

BAKGRUND

Sökanden inkom med ansökan om ny detaljplan 12 juli 2017. Planarbetet avses
bedrivas med standardförfarande. I gällande detaljplan är planområdet avsett för H,

som under 60-talet var hotelländamål. Våningsantalet är begränsat till tre våningar
pä den västra byggnaden och en våning på den nordöstra byggnaden. Resten av

fastigheten är i gällande plan [se ovan) begränsad med prickmark runt de befintliga
byggnaderna vilket gör det svårt att i dagsläget bygga ut och utveckla fastigheten.

Det är viktigt att den tilltänkta bebyggelsens utformning och utseende uppfyller en

god arkitektonisk kvalitet eftersom att Sala stad är av riksintresse för kulturmiljö.

Planbeställaren kommer att involvera en arkitekt som kommer att ta fram förslag på
hur den tilltänkta bebyggelsen/utvecklingen av fastigheten kan komma att se ut.

Från början var det tänkt att detaljplan skulle tas fram för Gillet 6 (stadshotellet) och
Hantverkaren 1 [gallerian] samtidigt. Planbeställaren har dock valt atti dagsläget
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börja med en detaljplan för Gillet 6 eftersom att den fastigheten är mer prioriterad
för utveckling.

Planbeställaren önskar ett mer flexiblare användningssätt för fastigheten. Detta för
att kunna möjliggöra bostadsändamål, centrumändamål, handelsändamål och
kontorsändamål m.m.

EKONOMI
Ett plankostnadsavtal kommer att tecknas som kommer att täcka Sala kommuns
kostnad för planarbetet.

SLUTSATSINFÖR BESLUT
Plan- och utvecklingsenheten föreslår att ett detaljplanearbete ska påbörjas för
Gillet 6 för att möjliggöra utveckling av fastigheten.

FÖRSLAGTILLBESLUT

Att upprätta detaljplan för Gillet 6.

Anton Sjöberg Jasmina Trokic

Tf Planchef Planarkitekt
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Avskrivning av ärenden inom detaljplanering

FOLKSKOLAN 2 -2012/10

Syftet med detaljplanen var att utöka byggrätten på hotell Tinget. Planbeställaren är
inte längre intresserad av en detaljplan för Folkskolan.

Förslag till beslut: att avskriva detaljplanen

GILLET6 -2013/334

Syftet med detaljplanen var att ändra ändamålet till handel och vård.
Fastighetsägaren är inte längre intresserad av en detaljplan med det syftet på sin
fastighet.

Förslag till beslut: att avskriva detaljplanen

Anton Sjöberg Jasmina Trokic

Tf Planchef Planarkitekt

SALAKOMMUN Besöksadress: Slüra Torget 1 Samhällsbyggnadskontoret
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