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Plandata

Fastighet/område: Hammarhagen

Areal:  cirka 20-40  hektar

Agare: Sala  kommun  samt flertal  privata  fastighetsägare

Sökande: Sala kommun

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Samhällsbyggnadskontoret

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

Box 304 Fax: 0224—188  50

733 25 Sala kommunjnfo©salasn

www.sala.se
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SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder  i  de delarna av Hammarhagen

som idag inte är planlagt. Det är främst kommunal mark som kommer att tas  i

anspråk men även privat mark.

Planarbetet kommer att bedrivas med standardförfarande.

GÄLLANDE PLAN

Inom det aktuella planområdet finns det idag inga gällande detaljplaner.  I  anslutning

till planområdet finns det laga kraftvunna detaljplaner. En av de laga kraftvunna

detaljplanerna i anslutning till det aktuella planområdet är Detaljplan för

Silvergruvan 1:88 m.fl. [Hammarhagen) nr 4026.

 
Gällande detaljplan nr 4026för delav området Hammarhaglen

BAKGRUND

inom området Hammarhagen finns det fortfarande en stor potential till utveckling

för bostadsändamål. Det är viktigt att kommunen tillsammans med privata
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fastighetsägare tar tillvara på denna potential och planlägger större del av  området

för att möjliggöra för fler bostäder. I  samband  med planläggning är det viktigt att

områdets karaktär bibehålls, på samma sätt som utgjordes i detaljplan nr  4026.
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Det Ol'nnge-skrajjfemde visar kommunal  mark.  Del.“grfi/omnge-skmflémde visar

planlagt område  — detaljplan nr  4026  i dettafall.

Plan- och utvecklingsenheten kommer att påbörja arbetet med att bjuda in

fastighetsägare i området till ett infm'mationssamråd. Detta för att upplysa

fastighetsägare vad en planläggning av deras fastighet skulle innebära. Men också

för att se hur stort intresset för planläggning avseende bostadsändamål är.

EKONOMI

Plankostnaden tas uti form av planavgift. Planavgiften kommer som en

tilläggskostnad till bygglovavgiften.

SLUTSATS INFÖR BESLUT

Plan- och utvecklingsenheten föreslår att ett detaljplanearbete ska påbörjas för del

av Hammarhagen 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 de! av Hammarhagen.

Anders Almroth

tf Planchef
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