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Panncentral i Ransta
Sala kommun, Västmanlands län

Ansökan om detaljplaneuppdrag
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Plandata
Fastighet/område: Kärrbäcksbo 1:28

Areal: 0,2 ha

Ägare:Salakommun

Sökande: Sala Heby Energi AB

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Samhällsbyggnadskontoret
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-7-'1 70 GU Plan- och Utvecklingsenheten
Box 304 Fax:D22t1-188 50
733 25 Sala kommun.info@sala.5e

www.5ala.se
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SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en etablering av en panncentral som
kommer att försörja den nya skolan med värme i Ransta.

GÄLLANDEPLAN
Gällande detaljplan, Detaljplan för Kärrbäcksbo 1:28 och Västerby 2:4 [3204] antogs

1970.

.\.

Gällande detaljplan.

BAKGRUND

Sökanden inkom med ansökan 27 september 2017. Planarbetet avsesbedrivas med
standardförfarande. Befintlig detaljplan anger PARKvilket inte är ändamålsenligt

för en etablering av en panncentral.

Sala kommun äger fastigheten.

Panncentralen ska i första hand försörja Ransta skola med värme och om intresset

finns kan även privata hushåll ansluta sig för att få ñärrvärme.

Panncentralen behöver en yta på cirka 2000 m2,byggnaden som panncentralen
kommer att vara i är beräknad att vara cirka 250 m2.Planbeställaren önskar placera

panncentralen på den tillfälliga parkeringen som används av skolan idag innan
projekteringen av Ransta skola och den permanenta parkeringen är färdig.
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Panncentralen kommer att bestå av en värmepanna med ett flisförråd för att slippa

transportering av flis varje dag. Ett fullt flisförråd kommer att räcka till en hel veckas
eldning, under vintertid och minusgrader. Alltså kommer panncentralen inte att
medföra hög trafikering.

EKONOMI

Ett plankostnadsavtal har tecknats, detta kommer att täcka Sala kommuns kostnad

för planarbetet.

SLUTSATSINFÖR BESLUT
Plan- och utvecklingsenheten föreslår att ett detaljplanearbete ska påbörjas för del
av fastighet Kärrbäcksbo 1:28för att möjliggöra en etablering av en panncentral
som ska försörja den nya skolan med värme.

FÖRSLAGTILLBESLUT

Att upprätta detaljplan för Panncentral iRansta.

Anton Sjöberg Jasmina Trokic

Tf Planchef Planarkitekt


