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FÖRUTSÄTNINGAR 
Planens syfte Flera fastigheter på Skatslätten i norra Broddbo berörs av en äldre av-

styckningsplan från 1929. Marken utgörs av så kallad donationsjord som 
Sala kommun en gång i tiden erhållit som markreserv för framtida expans-
ion av Broddbo. Syftet med donationsjord var att den skulle nyttjas för 
stadens utveckling och att inkomsterna från försäljning av mark skulle 
förvaltas i fond som gav lika mycket avkastning på sikt som den sålda fas-
tigheten skulle ha inbringat.  År 1994 upphävdes de bestämmelser som 
reglerade donationsjord genom ett regeringsbeslut och numer kan marken 
användas på samma sätt som all annan kommunal mark.   

Delar av planen upphävdes redan 1978 i samband med att en ny plan fast-
ställdes av länsstyrelsen för de södra delarna av Broddbo samhälle. Läns-
styrelsen påpekade samtidigt att även resten av avstyckningsplanen borde 
bedömas för ett eventuellt upphävande vid senare tillfälle.  

Med anledning av detta förslås nu ett upphävande av avstyckningsplanen 
för Skatslätten då denna inte längre stämmer överens med dagens utveckl-
ingsstrategier för Broddbo och därmed kan ses som ett hinder för fortsatt 
utveckling av området.  

Plandata 
Lägesbestämning,  
markägoförhållanden och 
areal  

Fastigheten Stadsskogen 2:1 är stor och innefattar bland annat Skatslätten i 
Broddbo. Den berörda planen gränsar till Torvströmossen i sydöst, till 
Bränntorvsmossen i nordöst och till Norrlund, Ängestorp, Norrängen och 
Svedbo i väst. 

Marken ägs till största delen av Sala kommun med undantag för några 
bostadsfastigheter som har privata ägare. Markarealen för den del som 
avses upphävas uppgår till ca 310 000 m2. 

Tidigare ställningstaganden 
Avstyckningsplan Den gällande avstyckningsplanen med tillhörande tomtindelning gjordes 

1926 och antogs 1929-03-21. Planen redovisar användningsområdet grus-
tag (G)för hela åsryggen samt områden för bostäder (B) och allmänna 
funktioner (A) på båda sidor om denna. (se bild sid.3) Då grustagsverk-
samhet inte längre är aktuellt i denna ås så fyller användningsområdet inte 
längre någon funktion.  
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Bestämmelser Stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner och andra planer och 
bestämmelser som enligt tidigare lagstiftning har räknats som detaljplaner 
ska även fortsättningsvis gälla som detaljplaner. Övergångsbestämmelserna 
till den upphävda plan- och bygglagen gäller fortfarande för sådana planer. 
(PBL övergångsbestämmelserna 5 p, PBL 1987:10, 17 kap 4 §) Enligt Plan 
och bygglagen ska därför ärendet hanteras som ett ärende där man upphä-
ver en detaljplan (PBL 2010:900 5 kap 38§) 

I och med att beslut om upphävande av fastighetsplan vinner laga 
kraft upphör tomtindelning enligt 19-SAS-377 att gälla för berört 
område. 

 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Tidplan Upphävandet bedrivs med enkelt planförfarande under Kommunstyrelsen. 

Tidplanen redovisar hanteringen av ärendet och nu beräknade tidpunkter 
för olika beslut.  

Oktober 2011, Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), beslut om sam-
råd i 3 veckor.  
 
December 2011, Kommunstyrelsen (KS) beslut om antagande. 

Såvida inte upphävandet överklagas vinner det laga kraft tre veckor efter 
justeringen av nämndens protokoll.  

  

Medverkande  
tjänstemän 

 
Håkan Svärd, planerings- och utvecklingschef 

 
 
 
 
 
 

Therese Nyberg 
 Planarkitekt 

 


