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Planområdets läge
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Fastighet/område: Skuggan, del av Kristina 4:1

Areal: cirka 4 hektar

Ägare: Sala kommun

Sökande: Målen-bygdens Arkitekthus AB genom Per Höglund

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Samha‘llsbyggnadskantoret

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 70 00 Plan- och utvecklingsenheten

Box 304 Fax:  02247188 50

733 25 Sala kommun,inf0@sala.se
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SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av enfamiljshus och

radhus.

GÄLLANDE PLAN
inom det aktuella planområdet finns det en gällande detaljplan, detaljplan för

Kristina 4:1, 4:2 del av Silvergruvan 1:4, 1:5 [detaljplanenummer  3991),  lagakraft

vunnen 2005-07-15.  I  den gällande detaljplanen är planområdet utpekat som

NATUR.  Syftet med den gällande detaljplanen var att säkerställa ett grönområde

som friluftsmiljö samt att så långt som möjligt sätta ramen för hur natur- och

kulturhistoriska hänsyn ska uppfyllas innan och i samband med olika typer av

förändringsåtgärder.
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Del avgdllonde detaljplan nr 3991för de! av planoinr Eider:

BAKGRUND

lnom planområdet finns en stor potential till utveckling för bostadsändamål.

Planområdet är i Plan för Sala stad [2014] utpekat som utvecklingsmnråde för

bostäder. Området har sedan början av 2000-talet varit populärt för utveckling av

bostäder.

Sökande inkom med en ansökan om detaljplan den 19 mars 2018. Kommunen

ställer sig positiv till bostadsutveckling längs Skugganvägen.

Koloniområdet som ligger i anslutning till det preliminära planområdet kommer

inte att tas i anspråk vid denna planläggning.
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Utklippfrän  Plan  för Sam stad som visar att området är utpekat som

utvecklingsområdeför bostäder

EKONOMI

Plankostnaden tas ut  i  form av  planavgift. Planavgiften  kommersom en

tilläggskostnad till  bygglovavgiften.

SLUTSATS  INFÖR BESLUT

Plan- och utvecklingsenheten föreslår att ett detaljplanearbete ska påbörjas för

Skugganvägen  för att  möjliggöra  för fler bostäder inom området.
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FÖRSLAG  TILL  BESLUT:

Jasmina  Trokic

Planarkitekt

att  uppdra  åt  Plan- och  utvecklingsenheten  att  upprätta

detaljplan  för  Skuggan  vägen.

Anders  Almroth

tf Planchef
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