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Plandata

Fastighet/område:  Kristina  4:6>1, Sala  Prästgård  1:6>1, Katrinelund l:34>l,
Katrinelund 1:33>l, Katrinelund 1:l>1, Katrinelund l:l9>l, Katrinelund  1:23>1,

Katrinelund l:25>l, Katrinelund 1:40>l, Katrinelund  l:34>3, m.fl.

Ägare: Flera privata fastighetsägare och Sala kommun

Sökande: Sala kommun

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Samhallsbyggnadskontoret
Kommunsiyrelsens förvaltning Växel; (3224-74 70 OD Plan- och utvecklingsenheten

BOX 304 Fax: 0224—188 50

733 25 Sala kommuninfcfékalase

www.ale.se
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Areal: Avgränsning och utbredning av område för planprogram är under utredning.

Ungefärliga ytor enligt karta nedan är aktuella. Området inkluderar bland annat

ytorna som i Fördjupad översiktsplanförSala är markerade som utvecklingsområde

för tätortsnära landsbygdsboende  i  Gudmundstorp. Markerat område är ca 50 ha

stort och består av både exploaterbar yta och områden med befintlig bebyggelse. Vid

beslut om programuppdrag kommer programområdets gräns att studeras vidare

och kan komma att justeras.
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SYFTE

Syftet  med ett planprogram är flera:

-  Att möjliggöra för fler bostäder i form av tätortsnära landsbygdsboende.

-  Att fastställa riktlinjer för hur området ska kunna utvecklas, utan att de värden

som finns. går förlorade.

-  Att ange lämplig indelning för detaljplaneringen och en utbyggnadsordning.

-  Att utreda hur de komplicerande miljöfaktorer som finns, påverkar möjligheten att

bygga bostäder i vissa delar av området.

-  Att ta hänsyn till det naturreservat som delar av området gränsar till.

GÄLLANDE PLAN
Aktuellt område är idag ej detaljplanelagt men har flera gånger tidigare varit aktuellt

för detaljplaneläggning.

BAKGRUND

Gudmundstorp/Katrinelund ligger ca  2  km nordöst om Sala centrum. Delar av

området som är aktuellt för planprogram finns med i PlanförSala stad som

utvecklingsområde för tätortsnära landsbygdsboende. Det kulturhistoriskt

värdefulla området karaktäriseras av blandad bebyggelse och omväxlande miljöer,

med närhet till djur och natur. Denna särprägel bör bibehållas och skyddas i

framtida utveckling av området. Delar av området finns med i

Kulturminnesvårdsprogrammet från  1985, som ”särskilt Skyddsvärt objekt” och en

bebyggelseinventering för hela eller delar av programområdet bör göras, för att

kartlägga vilka objekt eller känsliga miljöer som särskilt bör skyddas i detaljplan.

Programområdet är stort och har många olika fastighetsägare. För att snabbare

kunna möjliggöra för ny bebyggelse kan det vara lämpligt att dela upp områdeti

mindre detaljplaner för att etappvis komplettera och bygga ut omrädet.
!

Buller, damm och eventuella explosionsrisker från närliggande verksamheter och '

tung trafik måste utredas. Bland annat ligger Björka mineral och Sala bildemontering

nära de södra delarna av området. Markföroreningar från både utfyllnadsmassor

och nedfall kan finnas och markprover bör tas i tidigt skede för att bedöma

saneringskostnader.

Delar av programområdet gränsar till ett nyligen bildat naturreservat. Detta kan

begränsa möjligheterna att bygga i vissa delar av området, och detta bör utredas

vidare i ett planprogram. Förmodligen bör en artskyddsutredning utföras.
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SLUTSATS INFÖR  BESLUT

Plan- och utvecklingsenheten föreslår att arbete med ett  planprogram  ska påbörjas

för Gudmundstorp/Katrinelund för att möjliggöra utveckling av området.

FÖRSLAG  TILL BESLUT

Att uppdra åt Plan- och utvecklingsenheten att ta fram ett

planprogram för Gudmundstorp/Katrinelund.

g

Kjell-Ove Jacobsson Anna Ryf i

Planchef Planarkitekt
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