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     1850A  
 

Ändring av detaljplan för 
 

Entrépartiet vid Nya kyrkogården, 
fastigheterna Kristina 4:12 och 4:15 – Sala tätort 
Sala kommun, Västmanlands län 
- enkelt planförfarande 
 

T I L L Ä G G  T I L L   
P L A N B E S T Ä M M E L S E R 

 
 
 

HANDLINGAR 
Denna ändring av detaljplan benämns 1850A och påföres planhandlingarna med 
arkivnummer 1850. Ändringsdatum anges på originalhandlingarna med påteckning. 

 

Till denna ändring av detaljplan hör följande handlingar: 
• Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, 2012-04-02 
• Tillägg till planbestämmelser, 2012-04-02 
• Motiverat ställningstagande för behovet av miljöbedömning, 2011-10-31 
• Fastighetsägareförteckning, (ej i utskick) 

 

GÄLLANDE DETALJPLAN 
Entrépartiet vid Nya kyrkogården regleras idag av den stadsplan som gjordes för 
kyrkogården och närliggande gatumiljöer 1953. År 2007 upphävdes delar av denna 
detaljplan i och med att en ny detaljplan för Södra Esplanaden och fastigheterna 
Fältskäraren 6 och Gästgivaren 14 togs fram. 

I gällande detaljplan, antagen 1953, anges att med ”K” betecknat område endast får 
användas för kyrkligt ändamål samt begravningsändamål. I samma plan anges att 
med punktprickat och ”Kp”- betecknat kyrkogårdsområde varken får bebyggas eller 
utgöra mark för nya gravplatser. 
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Gällande stadsplan och beteckningar f rån 1953. 
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Stadsplanen f rån 1953 gäller fortfarande för kyrkogården och det norra entrépartiet.  

 

 

 

 Ny detaljplan f rån 2007, som dock inte omfattar kyrkogårdens entré. 
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ÄNDRING AV BESTÄMMELSER 
Detaljplanen för fastigheterna Kristina 4:12 och 4:15 förändras så att huvudman-
naskapet för marken vid entrén övergår från Sala kommun till Sala församling. Det-
ta sker genom en justering av den befintliga detaljplanens användningsområden där 
ca 90 m2 allmän platsmark tas bort och ersätts av prickmarkerad kvartersmark för 
begravningsändamål (Kp). 

 

 

                 Prickmarkerad yta, mark får ej bebyggas. 

Kp: Område för kyrkligt ändamål eller begravningsändamål som inte får bebyggas 
eller användas för gravplatser. 

 

Fastighetsplan fastställd 1953-03-12 upphör i och med antagandet av denna 
plan att gälla. Jämlikt 6 kap. 11§ PBL. 

 

ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft 

 
 
 
 

Eva-Marie Larsson Therese Nyberg Håkan Svärd 
Planarkitekt Planarkitekt Planerings- och utvecklingschef 

 


