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Bältarhagen, Ransta tätort
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Fastighet/område: Kärrbäcksbo 1 : 28

Areal: ca 6 ha

Ägare: Sala kommun

Sökande: Sala kommun

SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäderi form av

småhusbebyggelse.

GÄLLANDE PLAN

Aktuellt område är idag inte detaljplanelagt. Området gränsar  i  norr och öster mot

områden med enplanshus, med eller utan begränsning att inreda vind. [DP nummer

3203 med tillägg nummer 2103A och DP nummer 3204]

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Samhällsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 022474 70 00 Plan— och utvecklingsenheten

Box 304 Fax20224w188 50

733 25 Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se
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Gällande  planer (streckad svart linje) ochförslag på avgränsningför ny detaljplan

(streckad  röd linje)
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BAKGRUND

Möjligheten att bygga fler  småhus  i Sala  kommun  är idag begränsad på grund av

avsaknaden av detaljplanelagda tomter. Ransta är den andra största tätorten inom

kommunen och en viktig del i Salas vision att bli fler invånare. Ransta har goda

förutsättningar för att utvecklas och byggas ut. Det är ett attraktivt område, bland

annat på grund av det fördelaktiga pendlarläget och även den pågående

utbyggnaden av skolan. Ranstas invånare har i dialog med kommunen generellt

ställt sig positiva till en utbyggnad av området. De närliggande småhusområdena är

framför allt bebyggda på 70-talet. Den glesare bebyggelsen söder och väster om

Bältarhagen har karaktär av en mer traditionell lantlig bebyggelse. Det föreslagna

området utgörs idag av skogsmark med blandskog och svagt kuperad terräng. Viss

skogsmark föreslås behållas för att spara en del av områdets karaktär samt fungera

som avskiljning mot befintliga småhusområden. Tomtstorlekar och form av

småhusbebyggelse föreslås studeras genom framtagande av detaljplaneförslag.

Detaljplanearbete avses bedrivas med standardförfarande.
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EKONOMI
Detaljplanen finansieras genom planavgift.

SLUTSATS INFÖR  BESLUT

Plan- och utvecklingsenheten föreslår att ett detaljplanearbete ska påbörjas för

Bältarhagen för att möjliggöra utveckling av fastigheten.

FÖRSLAG  TILL  BESLUT

Att uppdra åt Plan- och utvecklingsenheten att ta fram en

detaljplan förBäl'tarhagen.

Anders Almroth . Anna Ryf

Tf Planchef Planarkitekt
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