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Detaljplan för Del av Lärkans sportfält
Planarbetet bedrivs med standardförfarande och föreslagen tidplan innebär
antagandebeslut vintern 2017-2018.

SAMMANFATTNING
Syftet med planändringen är att medge utveckling av Lärkans sportfält med en
idrottshall, en utbyggnad av befintlig ishall, ny verkstadsbyggnad samt att
detaljplanen ska bekräfta befintliga läktare som nu har tillfälligt bygglov.

Idrottshallen skahaenvälkomnandeutformning med cafévid huvudentrén och
flera hallar för idrott. Parkeringför bilar ochcyklar ska finnasnäraentréernaoch
anslutande bilvägar, och gång- och cykelvägar ska vara trafiksäkra.

SLUTSATSINFÖRBESLUT
Planförslagetvar ute påsamrådmellan 6 juli och 7 september2017.Ett
samrådsmöte hölls den 23 augusti 2017 där allmänheten var inbjuden att ge sina
synpunkter men inga deltagare kom till mötet. De synpunkter som inkommit under
samrådstiden redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget har reviderats marginellt sedan samrådet. Ytan där ny idrottshall
planeras (med egenskapsbestämmelse el) har utökats några meter österut för att
skapa möjligheter att bygga ett speakerbâs i anslutning till denna. Ytan har även fått
ökad byggnadshöjd till 15 meter för att möjliggöra tekniska anläggningar och annan
takkonstruktion. Markreservat för underjordiska ledningar har även lagts till.

FÖRSLAGTILL BESLUT

att godkänna förslaget och uppdra till' Plan- ochutvecklingsenheten
att sända ut planförslaget för granskning.

David Höijertz
Planarkitekt

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 David HöiieIu
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 70 00 Samhällsbyggnadskontoret
Box304 Fax:0224-15850 Plan-ochutvecklingsenheten
733 25 Sala komrnun.info@sala.se

www.§ala.5e
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Del av Lärkans sportfält
Sala kommun, Västmanlands län

Standardförfarande

SAIVIRÄDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för del av Lärkans sportfält, har under tiden 2017-07-06 - 2017-09-07 varit
utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m
fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets entré.

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadskontorets
kommentarer redovisas i kursiv stil.

Remisslista

1 Länsstyrelsen Västmanlands län

2 Lantmäteriet

3 Bygg- och Miljönämnden, Sala kommun

Räddningstjänsten. Sala-Heby

U1

Sala Heby Energi, elnät

Ch

Sala Heby Energi, värme

Trafikverket

Region Västmanland

‘-1ODxD

Bergsstaten

10 Västmanlands läns museum

11 Villaägarna i Sala-Heby

Vattenkvalitet, dagvattenhantering,
dammsäkerhet, naturvärden

Plantekniska och fastighetsrättsliga
synpunkter

Planområde, byggrätter, dagvatten

Upplysningar om insatstid och
brandvatten

Ev behov av anslutningar

Ledningai'

Ingen erinran

Ingen erinran

Ingen erinran

ingen erinran

Ingen erinran

Samhällstekniska enheten, Sala kommun, har också lämnat synpunkter inom ramen för
det interna planerinåksamarbetet.

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Stora Torget 1
Växei: 0224-74 7D 00

Fax: G224-188 50

kommun.info@sala.sE
www.sala.se

Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och Utvecklingsenheten
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1. Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget överensstämmer med översiktsplanen och ger ett
antal råd enligt 2 kap PBL:

Miljö
I dag når inte vattendrag i Sala tätort framtagna värden för miljökvalitetsnormen (MKN). Det är
därför av vikt att planförslaget inte medför att vattenkvaliteten ytterligare försämras som en
följd av planförslagets genomförande.

Kommentar: ldagvattenutredningen anges lösningar",plan och genomförandebeskrivningen
kompletteras.

Dagvatten

I planbeskrivningen saknas en beskrivning av hur dagvattnet kommer hanteras inom
planområdet. Länsstyrelsen anser att dagvattenhanteringen bör beskrivas i samrådsskedet.

Kommentar: l dagvatten utredningen anges lösningar, plan och genomförandebeskrivnlngen
kompletteras.

Hälsa och säkerhet
Om den dammutredning som nämns i planbeskrivningen påverkar planens utformning behöver
det hanteras i det fortsatta planarbetet.

Kommentar: Damm utredningen i sin helhet är belagd med sekretess. l plan- och
genomförandebeskrivningen [sid 6) presenteras ett utdrag. Den samlade bedömningen är att
människors säkerhet inte påverkas av genomförandet av planen.

Natur

Under stycket Natur och vegetation i planen tas allén längs Dalhemsleden upp, vilket är bra. Det
är bara en del av allén längs Dalhemsleden som är inom själva plankartan och den finns även en
allé längs Västeråsleden, men då utanför plankartan. Länsstyrelsen anser att stycket med fördel
skulle kunna kompletteras med en beskringning av även denna allé, trots att den ligger utom
planen. Den skulle ge en bättre beskrivning av "det gröna" i området.

Kommentar: Plan- och genomförandebeskrivningen har uppdaterats med en kortare beskrivning
av allén (sid 6).

2. Lantmäteriet

Lantmäteriet anser att planen i stort är bra beskriven i planhandlingarna. l övrigt några mindre
anmärkningar pä planbeskrivningen och plankartan:
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Planen har kommunalt huvudmannaskap.
Kommentar: Plankartan anger allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.

Markreservat för underjordiska ledningar finns i plankartan, se vidare under rubriken
"Genomförande och konsekvenser"
Kommentar: Markreservat för befintliga ledningar finns i plankartan och har utökats inför
granskning.

De fastighetsrättsliga frågorna saknas helt i planbeskrivningen. Det behöver framgå vem/vilka
som ska ansöka om och bekosta eventuell fastighetsbildning och ledningsrättsåtgärd.
Kommentar: lngen fastighetsbildning är planerad inom planområdet Ingen ledningsrättsåtgärd är
planerad men u-områden tillkommer för att skydda befintliga ledningar.

Fastighetsförteckningen saknar uppgifter om fastigheter utanför planområdet.
Kommentar: Fastigheter utanför planområdet tillhör kommunen.

Grundkartans skalstock är fel.
Kommentar:Åtgärdasinförgranskning

Ytterligare en plan, från år 1987 berörs. Planförslaget påverkar del av den planen, på så sätt att
området kring östra rondellen minskas. Detta faktum behöver belysas i planförslaget.
Kommentar:Åtgärdasinförgranskning

3. Bygg- och miljönämnden i Sala kommun
I handlingarna anges motstridiga uppgifter om möjligheten att överklaga beslutet att anta
detaljplanen. l följebrevet anges att den som inte senast under samrådsperioden har lämnat
skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga. I planbeskrivningen anges i stället att de
som senast under utställningstiden [granskningen] har framfört synpunkter som inte har blivit
tillgodosedda har rätt att överklaga. Även i övrigt är beskrivningen av planprocessen något
förvillande, då den ger intryck av att planen kommer att sändas ut på samråd ytterligare en gång
innan det blir dags för granskning.

Kommentar: Ätgärdas inför granskning

Byggenheten har tidigare under planarbetets informella samråd påpekat att det är olämpligt att
lägga planområdesgränsen tvärs igenom bebyggelsen, i skarven mellan befintliga byggnader och
planerad tillbyggnader. Om man gör så kommer olika detaljplaner att gälla för olika delar av
byggnaderna. Det är inte alls osannolikt att olika funktioner kommer att utvecklas inom både
befintliga byggnadsdelar och tillbyggnaderna. Planområdet bör därför utökas åt väster så att
hela badhuset och ishallen ingår. Om man av någon anledning ändå håller fast vid den nu
redovisade planområdesavgränsningen bör skälen för det redovisas tydligt i planbeskrivningen.
Någon förändring av planområdet har dock inte gjorts och inga skäl har redovisats för den valda
avgränsningen.
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Kommentar: Då ingen förändring föreslås för de byggnader som ligger precis väst om detta
planförslag ser plan- och utvecklingsenheten ingen mening med att ta med dessa i planen. Plan-
och utvecklingsenheten ser detta som det naturliga och mindre komplicerade alternativet och
något längre resonemang för detta bör inte redovisas,

På plankartan har redovisats områden tänkta för tillbyggnader, ett intill idrottshallen och ett
intill ishallen där byggrätten med beteckningarna el resp e2 anges till 90 % resp 70 %
byggnadsarea. Det anges dock inte procent av vad -man får anta att det avser procent av
området med beteckningen el resp e2. Man kan ifrågasätta om det finns någon anledning att
begränsa byggrätten inom dessa områden när planförslaget ändå ger möjlighet att utöka
tillbyggnadernas storlek utanför de redovisade områdena genom att utnyttja den byggrätt som
gäller för resten av idrottsområdet.

Kommentar; Egenskapsbeståmmelserna 81,92och E3gäller mycket riktigt inom de områden som
avgränsas med egenskapsgråns. Då ritningarna över det som kommer byggas ej örfaststållda ör
tanken att vissflexibilitet skall råda inom det område där byggnation planeras. Samtidigt
begränsas byggråtten till att endast möjliggöra det som föreslås i illustrationsplanen med en viss
marginal. Detta för att planen skall kanna genomföras utan att föreskriva större investeringari
infrastruktur 0 dyl.

Vad gäller dagvatten vill miljöenheten lyfta texten som står i dagvattenutredningen. Under
rubriken om konsekvenser för föreslagen plan står att utan åtgärder kommer flödet vid det
dimensionerande regnet att öka med risk för problem i ledningssystem elleri nedströms
liggande områden. Med en utformning där minst 50% av takvattnet och 50% av
parkeringsytorna leds till grönytor uppnås ungefär samma flöden som idag. För att motverka
framtida klimatpåverkan måste ytterligare andel fördröjas.

Kommentar: Då planförslaget har en stor del med låg byggrått (e: - 10% tillåten byggnadsarea)
fin ns hår möjlighet till olika typer av fördröjningsåtgårderi den mån projektet finner det
nödvändigt

4. Räddningstjänsten Sala-Heby
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 räddningsfordons uppställningsplats och
angreppspunkt får ej överstiga 50 m. Brandposter, placering och antal skall anordnas efter
samråd med räddningstjänsten och VA-enheten.

Kommentar: Synpunkterna förs in iplan- och genomförandebeskrivningen. Planförslaget motsätter
ingen av synpankterna.

5. Sala-Heby Energi AB, Elnät
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Fastigheten är idag ansluten till elnätet med begränsad kapacitet. ett utökat effektbehov kan
kräva att befintlig anslutning utökas med ytterligare en kabel.

Kommentar: Noteras. Befintlig elanslu tning sker utanför planområdet, en evframtida kabel antas
anslutas på samma plats.

6. Sala-Heby Energi AB,Värme
Beräknad servisledning för värme beräknas räcka även för tillkommande bebyggelse.

Kommentar; Noteras

SLUTSATSINFÖR BESLUT
Planhandlingarna kompletteras enligt ovanstående och bör ställas ut för granskning.

David Höijertz
Planarkitekt
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Planområdets läge

Till detaljplanen hör följande handlingar:
Plankarta med bestämmelserO

o Plan- och genomförandebeskrivning
o Samrådsredogörelse
0 Fastighetsförteckning
0 Miljöbedömning

SALAKOMMUN Besöksadress:Stora Torget 1
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: D224-747000
Box 304 Fax:O22-1188 50

733 25 Sala kommun.info@sala.se
wwwsalase
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INLEDNING

Detaljplanens syfte
Planen syftar till att utveckla Lärkans sportfält med en ny idrottshall och verkstadsbygg-
nad samt möjlighet att bygga till ishallen och att bekräfta befintliga läktare vid fotbolls-
planerna.

Planprocessen
Plan- och bygglagen [PBL] lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så att alla be-
rörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen. Planprocessen med
standardförfarande tar ca ett år att genomföra.

illustration som visari vilket skede aktuell detaljplan befinner sig

Det reviderade planförslaget ska nu skickas ut till berörda intressenter för granskning till
samt ställs ut i kommunhusets entré. De synpunkter som lämnas från fastighetsägare och
andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i en sam-
rådsredogörelsen som innehåller Kommunstyrelsens förvaltnings [KSF] kommentarer
och ställningstagande till inkommande synpunkter. Samrädsredogörelsen ligger sedan
till grund för det fortsatta planarbetet.

De synpunkter som kommer in under granskningsskedet redovisas i ett utlåtande. Utlå-
tandet innehåller även KSFzskommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna
synpunkter.

Planförslaget överlämnas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet
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.
l första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och hyres-
gästorganisationer som kan överklaga detaljplanen. överklagandet prövas av Mark och
miljödomstolen.

Tidigare ställningstaganden
intentionerna i planuppdraget överensstämmer med den kommunövergripande över-
siktsplanen, Plan för Sala ekokom mun som antogs år 2002.

l 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.
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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.

../,_ "\  
 

    . '" 1‘-2'=
Plan 3185frän 1973 anger områden för idrott men också fär handel.
l planens nordvästra del tilläts bensinfärsäüning.

a' - ' . l . .':')

Detaljplan 3590 frän 1980 ersatte delar av plan nummer 3185 Den nya planen innebar fär-
ändringar vilka möjliggjorde byggnation av ytterligare idrottsanläggningar inom planom-
rääet. Bestämmelsen bensinförsäüning ersattes med handel och en bestämmelse om all-
mänt ändamål infördes.
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Plan 3889från 1987 anger Par Planområdets avgränsning

i 'r'"

Planområdet
Detaljplanen omfattar ca 6,8 ha och ligger vid korsningen Dalhemsleden/Västeråsleden.

VisionLärkan
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 detalj-
planen inte kan antasmedföra risk för betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En mil-
jöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 4-kap 34 §Plan- och bygg-
lagen bedöms därmed inte behöva genomföras.

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att programmets genomförande inte inne-
bår sådan betydande miljöpåverkan som angesi 6 kap 11-11 § i miljöbalken och att en
miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglageninte är nödvändig. En
behovsbedömning ska genomföras för aktuell detaljplan i samrådsskedet.

strandskydd och Natura 2000
Planområdet gränsar till Natura 2000 området "Salakalken" som här även sammanfaller
med riksintresse områdena för Naturvård och Kulturvård. l den senasterevideringen av
Natura 2000 område utökades värdebeskrivningen med ett antal utpekade habitat
[främst Västlig taiga), samt ytterligare två arter [kåppkrokmossa samt större vattensala-
mander). Hällebråckan som är den art som bildat grunden till inrättandet av det här Na-
tura området, har flera dellokaler runt Nya vattentornet på öppna kalkhållar samt i direkt
anslutning till vattentornet. Ett flertal motionsspår, vandringsled och stigsystem, varav
flera med historisk anknytning år orienterade till sportfältets närområde och därmed
inne i Natura 2000 området. Friluftsg såväl som tränings- och tåvlingsaktivitetei' använ-
der idag skogsområdet och är i behov av att göra det även framgent. Debiologiska vär-
dena kommer i all användning av närområdet att särskilt bevakasgenom uppdaterat
kunskapsmaterial (inventeringar) och samråd med berörda organisationer och myndig-
heter. Särskild :miljöövervakning för att kartlägga eventuella negativa förändringar för de
utpekade värdena kan bli aktuellt att genomföra i samverkan med länsstyrelsen.

Geoteknik och föroreningar i mark
Degeotekniska förhållandena är inte kända men bör utredas inför byggnationen. Marken
bedöms dock vara byggbar.
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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 metallförore-
ningar i mark. Strategin har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för
kontaminerad ytjord. Inför byggstart hanteras markfrågorna i bygglov och bygganmälan
där eventuella krav på markprover och åtgärder ingår.

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger inom normalriskom-
råde/lågriskomräde för radon, men eftersom stora delar av Sala kommun ligger inom hö-
griskområde rekommenderas ett radonsäkert byggande.

Dagvattenhantering och risk för översvämningar
En särskild dagvattenutredning, Dagvattenutredning för Lärkans sportfc'1'!t[WSP 2017-06-
30], har utförts i enlighet med Svenskt Vattens standard, P110, Avledning av dag-' drän-
och spillvotten och ligger till grund för detaljplanens förslag till åtgärder som skydd för
översvämningar. Uppdraget har klargjort höjdsättning av mark vid nya byggnader och
risker med befintliga byggnaders höjdläge och föreslår vissa skyddsåtgärder. Dagvatten-
utredningen beskriver metoder till alternativa lösningar för infiltration, avledning och
rening av dagvattnet från planområdet. Detaljplanen möjliggör nya byggnader för idrotts-
hall samt en separat verkstadsbyggnad och nya parkeringsplatser som kan innebära sam-
manlagt upp till ca 2000 kvm tillkommande hårdgjord yta. Dimensionerande flöde efter
exploatering ska beräknas för långa respektive korta regn med klimatfaktor. Fördröj-
ningsmöjligheter med placeringar ska utredas. Förslagsvis bör del: finnas minst 10 minu-
ters fördröjningskapacitet för södra respektive norra systemet

Dagvattenutredningens åtgärder för omhändertagande av dagvatten innefattar, icke
hårdgjorda ytor med genomsläpplig beläggning, gröna tak, skelettjordar, infiltration i
upphöjda växtbäddar och grönytor, och makadamdiken. Rening av dagvatten har anvi-
sats i utredningen med filterbrunn för granulat/mikroplast på Fotbollsplan med konst-
gräs samt oljeavskiljare på hårdgjorda parkeringsplatser.
De föreslagna åtgärderna för, infiltration, fördröjning och rening kan ligga på allmän
platsmark eller kvartersmark eller i en blandning mellan dessa inom eller utom planom-
rådet. Recipienten Ekebydamms status, och indirekt Pråmån, får inte försämras. Rening
av dagvatten med oljeñlter kan krävas på till exempel parkeringsplatser. Eko-granulat
används i dagsläget på konstgräsplanen. Mikroplaster och granulat från konstgräsplanen
bör renas. Reningsmöjligheter har redovistas i redovisas i Dagvattenutredningför Lär-
kans sporqfältsområde (WSP 2017-06-30] samt dess Bilaga 1,Lärkan åtgärder.

Översvämningsrisker vid dammbrott
Mellandammens dammvall är en fornlämning. Dammvallen utgör en agrar lämning med
anor från 1500 talet.
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Översvämningskarta

Den samlade bedömningen vid tolkning av dammutredningen är att människors säkerhet
inte påverkas av genomförandet av planen.

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

Tillgänglighet för personer och räddningstjänst
Planområdet innehåller inga stora höjdskillnader. Anläggningarna ska vara tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning [nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga).

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 uppställ-
ningsplatser med fullgod framkomlighet och bärighet. Avståndet mellan räddningsfor-
dons Lippställningsplats 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 pe1a1'asp(P0pu1ust1'emula'Erecta'] som bilar som
en grön vägg mellan idrottsområdet och gång-cykelbanan och den trafikerade bilvägen.
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NY IDROTTSHALL

Sala kommun har ett behov av fler idrottshallar runt om i kommunen, men framför allt i
de centrala delarna så att många invånare lätt kan ta del av utbudeti hallarna. För att
möta det behov av anläggningar som finns inom idrotten ska kultur- och hitidsnäninden
därför arbeta för att möta den brist som finns. Idrott är en stor fritidssysselsättning i Sala
och det finns ett aktivt föreningsliv som understödjer denna. Verksamheten karaktärise-
ras snarare av bredd än av elit. Huvudsakliga målgruppen är barn och ungdomar och att
dessa kan både tryggt och enkelt ta sig till sina idrottsaktiviteter. idrottshall, konstgräs-
planer och liknande anläggningar bör byggas ut i takt med att kommunen växer. Motions-
och sportanläggningen Lärkan innehåller idag bland annat sporthall, ishockeyhall, sim-
hall, konstgräsplan och friidrottsanläggning.

Fortsatt utveckling av Vision Lärkan är viktig för funktionell användning av området. På
grund av den allt större trängseln i idrottshallarna, vilken hämmar föreningarnas verk-
samhet, 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 un-
der 2018.

Illustirationsplanen visar en tidig skiss över' placering av den nya idrottshallen och verk-
stadsbyggnaden samt möjligframtidaforlängning av ishallen. Idrottshallen kan delas upp
med ridåvägg för att samtidigt kunna hålla olika sportevenemang.
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Referensbilderöver möjligt fasadtema

Tidig 3D bild över nya idrottshallar: 1'relation till befintliga byggnader.
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3D bild som visar entrétorget med cykelparkering och placeringen av caféet synlig över en-
trén till den nya idrottshallen

Planbestämmelser
Detaljplaner skapar förutsättningar för en ny idrottshall med byggnadshöjd 13 meter.
Möjligheter till ny verkstadsbyggnad samt en förlängning av ishallen i framtiden och be-
kräftelse av befintliga läktare på fotbollsplaner regleras genom byggrätter som begränsas
till en viss procent av avsedd yta. Befintlig lokalgata, Sportfältsgatan, bekräftas i detalj-
planen och intilliggande parkering mot Ringatan utökas något. Sala kommun är huvud-
man för allmän plats.

Trafik och parkering
Vid infarten till Sportfältsgatan ska särskilt beaktas hur gäng- och cykelväg längs Ringga-
tan ansluts till entrén vid den nya idrottshallen och andra Inålpunkter där cykelparke-
ringar 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 fun-
gera säkerti förhållande till korsningar med bilvägar och gångbanor.
Totalt finns 150 parkeringsplatser för besökande, fördelat på framsidan mot L-huset 50
stycken, baksidan mot lärkbackskolan 50 stycken och på sidan mot Ãkra 50 platser. 10
platser är reserverade för personal. 6 platser är reserverade för funktionshindrade per-
soner

Kollektivtrafik
Den lokala busslinjen Silverlinjen trafikerar Dalhemsleden i planområdets norra del. Sil-
verlinjen trafikerar med timmestrafik. Väster om planområdet finns det en busshållshäll-
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 vatten och avlopp. Genom planområdet gär kom-
munens huvudledning för färskvatten.

10m)
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Värme och el
Lärkans sportfält är anslutna till SHE:s fjärrvärmenät. Fjärrvärme finns i befintlig idrotts-
anläggning.

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
i projekteringen. Behövs mer kraft än befintlig kapacitet sä krävs en matning fram från
transformatorstationen.

Avfall
Avfallshantering ska följa kommunens förordning om renhållning och de rekommendat-
ioner som anges i Avfall Sveriges råd och anvisningar för transport, förvaring och di-
mensionering.

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

Tidplan
Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande under KSLU:sledning.
Tidplanen redovisar beräknade tidpunkter för olika beslut.
o Juni 2017, Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om samråd
o juli-Augusti 2017, Samråd
o Oktober 2017, Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om granskning
0 Oktober-November 2017, Granskning
n December2017, Kommunstyrelsen, beslut om godkännande
o December 2017, Kommunfullmäktiges beslut om antagande
Om inte detaljplanen överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter justeringen av
kommunfullmäktiges protokoll. Därefter kan bygglov ges för åtgärden' överensstäm-
melse med detaljplanen.

Administrativa frågor
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Genomförandetiden är 15 är från den dag planen vinner laga kraft.

Medverkande
l arbetet med detaljplanen har följande personer deltagit, lohan Ekroth, projektledare
Fastighetsenheten och beställare av detaljplanen, Lotta Andersson, Wahlros AB,konsult
inom partnering, Roger Nilsson, chefkultur och fritidsförvaltningen och beställare av id-
rottshallen, Rune Wåhlin, trafikingenjör, samhällstekniska enheten, Andreas Gärdquist,
samordnande gatuprojektör, samhällstekniska enheten, Marvin Asp-Martins, dagvatten-
samordnare, samhällstekniska enheten, Anna Winnersjö-Edholm, miljöinspektör, Dan-
Ola Norberg, Stadsarkitekt, bygg- och miljöenheten.

David Höijertz
Planarkitekt
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Behovsbedömning för miljöbedömning inkl
checklista (med lagtext), för detaljplan för Del av
Lärkans sportfält, Sala, SALA KOMMUN

Enligt miljöbalkens 6 kapitel skall en kommun göra en miljöbedömning av en
plan eller ett program om planens genomförande kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan (§§l 1-12).

Genom att genomföra en behovsbedömning med hjälp av bifogad checklista kan
planförfattaren tillsammans med miljöingenjören besluta om planen kan antas
innebära betydande miljöpåverkan och det därmed ska göras en miljöbedömning.

inom ramen för miljöbedömningen ska kommunen Lipprättaen
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan, som
planens genomförande kan antas medföra. identifieras, beskrivs och bedöms.

Behovsbcdiimningen är hjälpmedlet för att se om en miljöbedömning måste
genomföras.
Miljöbedömning är processen och MKB är dokumentet som processen leder
fram till.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 ?O 00
Box 304 Fax: 0224-188 50
733 25 Sala kommun.info@sala.se

wwwsalalse

1(15)
2017-03-17

DIARIENR:2017/323
BEHOVSBEDÖMNING



2(15)
% 2017-03-17

KOMMUN

Kommunstyrelsensförvaltning
Samhällsbyggnadskontoret

Detaljpl_an:Dc] av Lärkans sportfált
Typ av detaljplan
StandardförfarandeE] ÄndringEl MedprogramE] UtanprogramE
Planhandläggare
David Höijertz
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanenär dels att möjliggöraför nybyggnationav fullstor
idrottshallpå området,samt att anpassadetaljplanenutifrânbefintliga
Förhållanden i de delar där ”Vision Lärkan” har genomförts, med bland annat
tillfälliga bygglov.

Nuvarande markanvändning
Idaganvänds hela områdetför idrotts-och rekreationsändamål.Den del av
sportfältetsomäraktuellt i dennadetaljplaninrymmerutomliusplanei*samt
anslutertill befintliga inomhusanläggningar,såsomsim- och idrottshall,ishall och
curlinghall.
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Översiktsplan och gällande planer

l Plan för Salastad [FÖR 2014] pekas området ut som plats för idrott och rekreation,
samt idrottsanlåggning. l FÖPbeskrivs ocksåatt projektet "Vision Lärkan", vilket
innefattar en utveckling av området som helhet är pågående.Denna detaljplan syftar
till att bekräfta delar som genomförts inom "Vision Lärkan" samt möjliggöra för
ytterligare etapp av visionen i form av en ny idrottshall.

Derartjplrtner

Det finns tre gällandedetaljplanerför området.Samtligamedgeridrottsändamål,
alternativtpark för dennu föreslagnaplanen.

Detaljplan3I85 från 1972gäller framförallt för deöstradelarnaav planområdet.
Planenmedgeridroltsändamålmenocksåpark i delaravområdetsomidagär
ianspråktagnaav idrottsfältet.Dessutomär storadelarav planenprickmark vilket
förhindrar långsiktig utvecklingav sportfáltct.

Detaljplan3590 från 1979 gäller för devästradelarnaavområdet.Planenmedger
idrottsändamåloch viss utvecklingav befintlig anläggning,dock inte kravensom
ställspåen ny idrottshallmedgodtagbarfri höjd. Delarav planeninnehåller
dessutomomotiveradprickmark där byggnaderfinns uppfördaidag.

Detaljplan3889 från 1986 gäller för det nordöstrahörnetav planområdet.Planen
medgerparkmark i del av områdetsomredanvid framtagandeav planenanvändes
somidrottsändamål.ldag är grundkartanmer tillförlitlig vilket gör att befintliga
förhållandenför delområdetkan bekräftasgenomatt del av dennaplan inkluderas
i planförslaget.

År 2014fick Planeringoch utveckling i uppdragatt ta framdetaljplanför hela
området (inklusive de västra delarna som inkluderar Lärkbacksskolan samt
Folketspark). l och medatt mångafrågor som idagär ovissafokuserardenna
detaljplanpådedelardär arbetetmedVision Lärkanär genomförtsamtdär
arbetetkommeratt genomförasunderenöverskådligframtid.
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När genomfördes behovsbedömningen Planen IE Programmet l:l
Vilka har genomfört Victor Zakrisson, fd planarkitekt Sala
behovsbedömningen: kommun

SAMMANFATTNING

Checklistan för miljöbedömningar har utgjort underlag för nedanstående
sammanfattning och bedömning (bilaga) av vilken påverkan ett
plangenomforande antas innebära.

PLANEN
Planen syftar till att bekräfta det som gjorts samt fortsätta genomförande kring
delar av ”Vision Lärkan”, en upprustning av sportfältet som kommer sig av ett
stort behov kring detta samt en flytt av tidigare idrottsverksamhet på Silvervallen i
östra delen av staden. Gällande detaljplaner är hårt reglerade och medger
knapphändiga möjligheter för utveckling av sportfältet.

Att inte hela Lärkans sportfált inklusive Lärkbacksskolan samt Folkets park ingår
i detaljplanen, såsom de gjorde i ett planuppdrag från 2014 beror på att många
frågor är ovissa kring utvecklingen, framförallt i de västra delarna av den planen.
För att kunna möjliggöra önskad utveckling i närtid krävs ny detaljplan vilket har
föranlett denna nya avgränsning av detaljplaneområdet.

PLATSEN
Markanvändning
Området är beläget i den västra delen av Sala tätort och används idag för idrott
och rekreation. Området innefattar utomhusanläggningar, såsom konstgräsplan,
gräsplaner, parkeringar, funktionsbyggnader, läktare och kiosk bland annat. l
angränsning till planområdet finns också inomhusanläggningar för sport och
idrott.

Omgivning
Planområdetgränsartill ett stort friluftsområdesom innefattarstigar, löp/skidspår,
vattenvägar samt camping och badplats. l direkt anslutning till området finns även
en skola för de lägre åldrarna samt Folket park.

Behov
Området är i behov av upprustning, bekrättande av befintliga Förhållanden som är
genomförda på tillfälliga bygglov samt medge utveckling för att fylla behov av
idrottshallar i Sala tätort.

Natur- och kulturmiljö
Inom planområdet finns ingen natur- eller kulturmiljö som påverkas. l direkt
anslutning finns Folkets park och i förlängningen mellandammen som dels har
kulturhistoriskt intressant bebyggelse och också ingår i riksintresset för
gruvdamssystemet. Höga naturvärden finns också i anslutning söder om området
(även Natura2000 område inom habitatdirektivet).
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Mellan befintlig simhall och curling/ishallen finns en rad med björkar planterad
(4+2), och i anslutning till området i öster och söder finns även
trädradsplantcringar.

Hälsa och säkerhet
inom och i direkt anslutning till området finns möjlighet till idrott och friluftsliv.

I öster och norr angränsas planområdet till två av stadens huvudinfartcr
(Västeråsleden och Dalhemsleden).

Planområdet ligger inom normalriskområde för markradonförekomst (enligt
översiktlig kartering från 1995).

PÅVERKAN

Markanvändning
Syftet med detaljplanen är att utveckla området för idrottsändamål, vilket är
samma användning som idag. Detta innebär att det inte sker någon påverkan som
sådan.

En utveckling av sportfältet kan komma att leda till ökade tralikrörelser och en
ökad mängd hårdgjorda ytor, i och med ny idrottshall och behov av parkeringar.

Omgivning
Möjligheten att utveckla sportfältet vidare och dess koppling och närhet till
intilliggande friluftsomrâde innebär goda möjligheter till idrott, rekreation och
friluftsliv.

Natur- och kulturmiljö
Viss ökad användning av intilliggande friluftsomrâde med höga naturvärden kan
komma att ske, dock bedöms detaljplanens bidragande påverkan till detta som
marginell. Området är i Salas grönstrukturpian utpekat som närströvskog.

Hälsa och säkerhet
En utveckling av sportfaltet erbjuder större möjligheter för människor att
motionera, vilket är positivt för människors hälsa.

Angränsande vägar utgör bullerkälla. Närheten till dessa innebär också ett ökat
behov av trafiksäkra lösningar, framförallt i planpassager mellan olika trafikslag.
Även en förändrad trafiksituation inom området som fbljd av utvecklingen utifrån
Vision Lärkan kan få vissa konsekvenser, rörande störningsmoment med ökat
antal trafikrörelser, samt lösningar där möten sker mellan olika trafikslag.

Radonsäkert byggande rekommenderas. Frågan hanteras i bygglovsskedet.
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Frågor att beakta i planarbetet
- Trafik och parkeringssituation
- Dagvatten
- Markföroreningar

SAMLADBEDÖMNING
Med utgångspunkt av ovanstående görs den preliminära bedömningen att ett
genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra risk för betydande
miljöpåverkan enligt MB 6 kap ll §. En miljöbedömning med tillhörande MKB
enligt MB 6 kap l 1-18 § bedöms därmed inte behöva genomföras.
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BILAGA : CHECKLISTA FÖR MILJÖBEDÖMNING

Checklistan ska användas for att bedöma vilka miljökonsekvenser ett
genomförande av detaljplanen får. Om flera alternativ till detaljplan har tagits
fram ska samtliga alternativ behovsbedömas.

Om en fråga berörs skall detta markeras med ett kryss i checklistans första
kolumn (tom ruta innebär att planen inte berör aktuell fråga). Berörd fråga ska
sedan bedömas och kommenteras;

Ett ”ja” innebär att föreslagen mark- eller vattenanvändning kan komma att leda
till risk för betydande miljöpåverkan som enskild eller sammanvägd aspekt.

Ett ”nej” indikerar att föreslagen användning inte kommer leda till risk för
betydande miljöpåverkan enskilt eller i sammanvägd bedömning på grund av att
planförslaget inte påverkar frågan alls eller endast i mindre omfattning.

”Kanske” innebär att det finns en osäkerhet, att frågan behöver utredas vidare.

Ställningstagandena bör kommenteras i kommentarrutan under respektive
frågeställning.

Observera det faktum att en berörd aspekt/fråga automatiskt inte innebär att ett
genomförande leder till risk för betydande miljöpåverkan. En detaljplan kan
beröra en fråga utan att det behöver betyda att genomförandet leder till betydande
miljöpåverkan, t ex om frågan endast berörs i ringa omfattning eller om planens
utformning tar tillräcklig hänsyn.

Vid bedömnigen av en fråga kan ett ja också indikera på miljöpåverkan i
positiv riktning. Detta markeras med ett +X, och bör liksom övriga
bedömningar kommenteras för att tydliggöra bedömningen.

Miljöbalken
Frågeställningar

Bedömning
miljöpåverkan
JA ggg Kanske

l. Stora opåverkade områden, enligt 3 kap 2§? Nej

Kommentarer:

2. Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3§? Ja X
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3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från L‘k()I()gi!~'k
synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön

Kommentarer: En utbyggnad och utveckling kan leda till att fler människor rör sig i
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närströvområdet som också har höga naturvärden. Dock bedöms detaljplanens genomförande
endast bidra med en marginell ökning. Området som angränsar till planen är Natura 2000-
salakalken. Det är framförallt kalkgynnade växter som ryms inom Natura 2000 området (bl.a.
Hällebräcka).

3. Jord- och skogsbruksmark enligt 3 kap 4§?

Kommentarer:

4. Mark- och vattenområden av riksintresse och
natura ZOOO-områdenenligt 3 kap 5-8§ samt 4 kap

Riksintresse- och Natura ZOO-områden finns
beskrivna i Plan för Saia ekokommun.

a) Vätmarkskomplexet vid Svartån?
b) Vitmossen?
c) Kalkområdet vid Sala och Längforsen,

Ekebymosse, Naturmarken vid Tistbrottet?
d) Långheden?
e) Nedre Dalälven?
f) Höskovsmossen?
g) Storsjön i Möklinta?
h) Fermansbo urskog, Krokmossen och Skenaren?
i) Harsjön, Stensjön?
j) Ölstabrändan?

Kulturmiljö
k) Sätrabrunn?
l) Nötmyran?
m) Sala gruva?
n) Sala bergstad?

Friluftsliv
o) Nedre Dalälven?

Värdefulla ämnen och mineral
p) Tistbrottet?

Nej

Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
.la
Ja

Nej

Nej

X
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Energidistributianisanläggningar
q) Vattenfalls naturgasledning? Nej

Områden med särskilda riktlinjer
r) Området utmed Dalälven från Avesta till Nej

Skutskär?
s) Vattenkraft i Dalälven nedströms Näs Bruk? Nej

Vägar ochjärnvägar av riksintresse
t) Rv70? Nej
u) Rv 67? Nej
v) Rv 56/72? Nej
w) Samtligajärnvägar? Nej

Totaiförsvaret? Ne-l
Kommentarer: Planområdet angränsar till område tillhörande Sala silvergruva
(vattensystemet) och Sala bergsstad. Av dessa områden är endast gruvans dammsystem på
något sätt påverkat av detaljplanen, dock bedöms inte riksintresset påverkas negativt av
planområdet.
5. Gällande miljökvalitetsnormer enl 5 kap MB?
Finns det risk att föreslagen detaljplan leder Nej
till/medverkar till att gällande MKN överskrids?
Kommentarer:

6. Förorenad mark?
Har området tidigare använts på sådant .sätt så arr
man kan misstänka att marken kan vara förorenad?
(10 kap MB)

- lndustrimark? Ja X
- Luftburet nedfall? Ja X
- Utfyllnadsma ssor? Nej

Kommentarer: l princip hela Sala tätort är påverkat av luftburet nedfall på grund av tidigare
gruvverksamhet. l planområdet finns också en befintlig verkstad (tillhörande
idrottsanläggningen). Beroende på om denna ska flyttas eller inte kan förorenade massor
påträffas inom planområdet i delar som är intressanta när det kommer till nyexploatering.
7. Berör ett genomförande av planen något av följande
intressen? Regionala och Sala kommuns.
De regionala intressena finns beskrivna i Plan för Sala
ekokommun.

a) Landstingsintresset; Skogen Salbohed? Nej
b) Stiftreservat (Prästön och Godmanstorp)? Nej
c) Länsstyrelsens naturvårdsplan? Nej
d) Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering? Nej
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e) Tätortsnära friluftsliv?
f) Oexploaterade områden?
g) Materialhushållningsplanen?
h) Kulturminnesvårdsprogrammet?
i) Sala kommuns jordbruksbygd?
j) Sala stads småstadskaraktär?
k) Avfallsplanen?
l) Energiplanen?

Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

+X

X

10 (16)
2U17—U3—17

Kommentarer: Med utveckling av sportfaltet kan det tätortsnära friluftslivet komma att
gynnas i samband med en något starkare koppling till närströvområdet, med spårsystem bland
annat. Dock bedöms tillströmning i och med genomförande av denna detaljplan som
marginell.

Området angränsar till bevarandeprogrammet för odlingslandskapet (avgränsas liknande som
Natur ZOOO-omrâdetsöder om planområdet).
8. Berör ett genomförande av planen följande

skyddade och utpekade natur- och kulturområden?

Nationalpark
a) Del av Fämeboljärdens nationalpark?

Naturreservat

b) Ölstabrändannaturreservat?
c) Gullvalla naturreservat?
d) Fläckebo naturreservat?
e) Kolpelle naturreservat?

Naturminne
f) strandskydd?
g) Vattenskyddsområde?

i. Knipkällan?
ii. ViggbofNötmarken?

iii. Vallrum?
iv. Kumla?

h) Biotopskydd?
i) Fornlämningsområde?
j) Byggnadsminne?
k) Kulturreservat?
l) Kulturhistorisk värdefull bebyggelse?
m) Historiska samband?
n) Stadsbild?

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

N51
Kommentarer: Trädradsplanteringar finns i direkt anslutning till området. Ett genomförande
av detaljplanen bedöms inte påverka ev. biotopskyddade miljöer.

l anslutning till områdets södra del finns en övrig kulturhistorisk lämning i form av en färdväg
(RAA-nummer: Sala stad 20521), som sammansluter med fiirdiimningsvallar och
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mellandammen.Det finns ocksåtvå punktobjektav övrigakulturhistoriskalämningarstrax
söderom områdetmedstatus”Firstördi delsett gruvhålochdelsensam]ingsplatsfdansbana.
Ingenav lämningar-nabedömspåverkasnegativtav planen.

Plan- och bygglagen

9. Berörplanennågonav följandeaspekteroch kanett
genomförandeav planenmedföraavsevärd
förändringav mark- eller vattenanvändningeni .la X
området enligt 2 kap l åoch 4 kap.milobalkcn tillâimpits.
linligr 5 kap,3 n1il]c")baIkcnskalln1ilj(")k\';1Iitcf51](m11C1'iakttasvid
planering och planlåiggmiiig. Lag (f998:839}.

Kommentarer: Områdetscentralalokaliseringoch godakommunikationsmöjligheterför
olika trafikslag innebäratt användningenär väl lämpadlör dessändamål.l och medny
detaljplangörs inga förändringari bestämmelserkring användningvilket innebäratt det inte
skernågon egentligpåverkanrörandefrågan.

10.Berörplanennågonav nedanståendeaspekteroch
kanett genomförandeav planeninnebärapåverkan
enligt 2 kap3§ pådeboendesochövrigashälsapå
grundav:

3 § Bebyggelseskalllokaliserastill mark somiir lämpadFöriindziznälcrmed
hänsyntill
l. Lk-bncI1dc.~:och iävrigas hälsa,
2. j()1‘d—,bL'rg—ncli vattenEirllållâlntlcntl,
3. l116]Iigl1L’[Cl'l1flatt urLlnatralik, vattcnfürsöriningoch ;wlupp samtannan
sznnhallsscrvicc,
-l. möjliglictcriiaiatt Förtrliygpzivzittcn-och luftförr›rciiiiigar samt
built-rstärningar.

låubvggclscoch ainläggningru'som för sin funktion kriivci' tillförsel av
energiskalllokaliseraspåett sättsomiir lämpligt medhänsyntill
ci1ergiftirsi5i'j11ingenoch uncrgihusliállningcn.Lag (1939:515).

Radonförekomst?
Högrisk l:l Normalrisk Lågrisk l:l Ja X

a.
b. Klimatologiskafaktorer? Nej
i. Soltörltållanden? la X
ii. Vindlörhållanden? J3 X

iii. Förändringari luftftörelser. temperatureller Nej
klimat?

c. Trañkbullet*
i. Väg? »la X
ii. Järnväg? Nej
iii. Flyg? Nej

d. Övrigt buller _
i. Externt industribuller? Ne]
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ii. Motorbana? Nej
iii. Skjutbana? Nej
iv. Annat buller? Nej

e. Vibrationer/skakningar? .la X
f. Störningar i tyst miljö?
g. Vattenföroreningar? Nej

i. Förändringarav grundvattenkvalitén?
ii. Förändringar på flödesriktningen på Nej

grundvattnet?
iii. Minskning av vattentillgången i någon Nej

vattentäkt? Nej
iv. Förändrade infiltrationsförhällanden?
v. Förändrade avrinnings eller Ja X

dräneringsmönster med risk för Nej
översvämning/uttorkning? Nej

vi. Förändring i dagvattenomhändertagandet? Nej
vii. Förändringar i ytvattenkvaliten? Ja X

viii. Förändringariflöde, riktning ellerström- Nej
förhållanden i vattendrag?

ix. Kommer tillstånd för Vattenverksamhet Nej
krävas? Nej

h. Luftföroreningar?
i. Obehaglig lukt? Nej
j. Förekomst av elektromagnetiska fält? Nej
k. Störande Ijussken? Nej
l. Närhettill djurhållning? Ja X

Nej

Kommentarer: Ligger inom normalriskområde för radonforekomst. Frågor rörande
radonsäkert byggande hanteras i bygglovsskedet.

Ny bebyggelse som tillåts (ny idrottshall bl.a.) innebär att viss förändring i sol och
vindförhållanden i och med genomförande av detaljplanen. Bedöms som marginell påverkan.

De kringliggande huvudlederna för trafik är redan idag en källa för buller och utsläpp. Ett
genomförande av planen bedöms inte förändra dagens situation och bedöms inte som någon
betydande miljöpåverkan.

l och med att nya byggnader behöver pålas inom området kommer viss störning med vibration
och skakning förekomma under byggtiden.

En ny idrottshall innebär troligtvis att fler parkeringar kommer att behövas. Gröna ytor kan då
komma att tas i anspråk inom planområdet vilket ger ett förändrat infiltrationsmönster. [dag
domineras jordarna av täta leror vilket innebär att de idag har en begränsad
infiltrationsfönnåga. Detta kan även komma att påverka dagvattenhanteringen något då mer
hårdgjorda ytor bidrar till en ökad ytavrinning. Dock bedöms inte detta som någon betydande
miljöpåverkan.

Ljussken i samband med idrottsevenemang förekommer redan idag. Vid eventuell utbyggnad
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kan påverkan öka något, bedöms clocksom marginell skillnad mot dagens förhållanden.

l 1. Berör planen följande aspekter och kan ett
genomförande av planen innebära risk, enligt 2 kap
4§ för:

4 § Inom området] med sammanhållen bebyggelse skall belryggelsemiljiån
utformas med hänsyn till behovet av
l. skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor och
andra olytk shiindelser,
2. åtgärder för att skydda befolkningen mot och bcgriitlsa verkningarna av
srddshartdliilgar,
3. littsltållrtiilgmed energi och vatten samt goda klimatiska och hygieniska
förhåilandeil,
4. trañkförsöriiling och god trafikmiliö,
5. parker och andra grönområden,
6. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller (nienteringsfiörmåga
att använda området,
7. förändringar och kompletteringar.

inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse
skalldet finnas lämpliga platser Förlek_motion och annan utevistelse samt
möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.
Lag (7995:1197).

a) Brandoch explosion? Nej
b) Utsläpp av särskild miljö- och hälsofarliga Nej

ämnen vid händelse av olycka?
c) Att människor utsätts för hälsofara inklusive Nej

mental ohälsa?
d) Trafiksäkerhet

- Gc-trafik? ja X
- Fordonstrafik? Ja X
- Parkering etc.? ja X

e) Olyckor i samband med transporter av farligt
gods? _[3_ x

f) Instabilitet i markförhållandena eller de
geologiska grundförhållandena
- Skred? Nej
- Ras? Nej
- sättningar etc.? ja x

g) Skada eller förändringar av någon värdefull
geologisk formation? Nej

h) Erosion? Nej
i) Förändrade sedimentationsforhållanden i Nej

vattendrag eller sjö?
j) Att befintlig miljöstörande verksamhet i

omgivningen kan ha negativ inverkan på Nej
projektet?

k) Att befintlig miljöstörande verksamhet i
omgivningen blir belägen på otillräckligt Ng
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skyddsavstånd enligt ”riskhänsyn vid
bebyggelse”?

14(15)
20170347

Kommentarer: En utbyggnad av sportfältet kan leda till ökade trafikflöden i alla slag. Ökade
flöden och områdets närhet till de stora trafiklederna skapar ett ökat behov av trafiksäkra
lösningar och parkeringsytor.

Viss transport av farligt gods sker (i form av leveranser till drivmedelsstationer exempelvis) i
anslutning till området. Ett genomförande av detaljplanen väntas inte ge någon Förändring
avseende dessa förhållanden.

Stora lerdjup förekommer inom planområdet och sättningsrisken inte utredd i detalj.
Objektspecifika utredningar tas fram för grundläggning i samband med projektering och

genomförande i bygglovsskedet.
12. Berör ett genomförande av planen Följande

aspekter och kan ett genomförande av planen
medföra påverkan enligt 3 kap l§ på:

1§ Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och lculturvärdctlapå
platsen. Byggnader skall ha cu yttre form och färg som iir estetiskt
tilltalande, lämplig för byggnadcrnzlsom sådana och som ger en god
l1c1]1ctsvcrkan.Lag (3'993.'805

a. Stads- och landskapsbilden
1.

ii.

iii.

iv.

Fysiska ingrepp/tillförs nya element?
Försämring av någon vacker utblick/viktig
skiljelinje eller stadsbild- eller
landskapsmässigt skönhetsvärde?
Betydande förändring vad gäller
sammanhanget med omgivningen
(bebyggelsestruktur, skala, struktur etc.)'?
Skapas någon otrygg stads-eller
landskapsmiljö?

b. Natur- eller kulturvärden?
l.

vi.

Betydande förändringar i antalet eller
sammansättningen av växtarter eller
växtsamhällen?
Betydande förändringar i närmiljön, på
grönstrukturen?
Minskning i antal av någon unik, sällsynt
eller hotad växtart eller växtsamhälle?
Införande av någon ny växtart?
Sämre möjligheter att använda området i
forsknings- eller undervisningssyfte?
Betydande Förändringar av antalet eller
samman-sättningen av djurarter i området?

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

X
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vn. Minskning i antalet av någon unik, sällsynt Nej
eller hotad djurart?

viii. Införande av nya djurarter i området, eller Nej
verka som gräns för djurens förflyttningar
och rörelser?

ix. Försämring av fiskevatten ellerjaktmarker? Nej

Biologisk mångfald Nej
Kommentarer: Syftet med den nya planen är att göra marken mindre reglerade när det
kommer till framtida utveckling av området. Bland annat kommer högre byggnader tillåtas för
att klara de krav som finns angående fri höjd i fullstora idrottshallar. Ett genomförande av
planen innebär troligtvis att fler människor kommer röra sig i området vilket får
trygghetsskapande effekter, detsamma gäller även upprustning av området och att ”öppna
upp” bxggnader i enlighet med Vision Lärkan.

Kommunala intressen

13. Berör detaljplanen rekreationsmöjligheten och kan
ett genomförande av planen försämra kvalitén eller
kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet
(strövområde, vandringsled, rekreationsanläggning,
etc)? Ja +X

Kommentarer: Utveckling av idrottsområdet bedöms ge positiva effekter kring
rekreationsmöjligheter, med en tydligare koppling mot strövområdet. Detta är inget som
hindras i gällande detaljplan, och det ges ingen ”ökad” möjlighet i den nya planen. Intentionen
om koppling mot strövområdet går att finna i Vision Lärkan.
14. Berör detaljplanen något fomlämningsområde och

eller kulturhistoriskt värdefull miljö och kan ett
genomförande av planen negativt påverka område Ja X
med fornlämningar eller annan kulturhistorisk
värdefull milüi?

Kommentarer: Ett genomförande av planen bedöms inte ge någon betydande miljöpåverkan.
Se kommentar på s. l0 om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

15. Kommer verksamheter som planen tillåter eller
iordningställandet av planområdet att kräva
anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken? Nej

Kommentarer:
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16.Finnsdet risk att ett genomförandeav planen
åstadkommereffekter som:

a. Strider mot Planför Salaekokommun?
Strider mot nationellamiljömål?

c. Stridermotregionalamiljömål?
d. Kan orsakaskadapåmänniskorshälsa,direkt

eller indirekt?
e. Var för sig är begränsadementillsammanskan

varabetydande?

P‘

Kommentarer:

17.Berör/medgerdetaljplanenenverksamhetsomär
upptagetin bilaga 1 och 3 i MKB-Förordningen?

Kommentarer:

Nej
Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

15115)
2017-03-17
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