
 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

 

 
 
 

 
Dnr 2010/81 
 
 
Antagen 2010-12-02 
Laga kraft 2010-12-30 

 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Postgiro 
Org.nr Box 304 Stadshuset/ St. Torget 0224-550 00 Vx 0224-188 50 12 39 10-2 
19-21 20 00-2098 733 25  SALA    

  

1(5) 

 

3289 A 

 

Ändring av detaljplan för 
 

Fastigheterna Bisittaren 20 och 21 – Sala tätort 
Sala kommun, Västmanlands län 
- enkelt planförfarande 
 

 

T I L L Ä G G   T I L L  

P L A N-  O C H  G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G  

 

 

 

 

HANDLINGAR 
Till planen hör följande handlingar: 

 Tillägg till planbestämmelser, 2010-10-28 

 Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, 2010-10-28 

 Motiverat ställningstagande för behovet av miljöbedömning,  
    2010-08-24 

 Fastighetsägareförteckning, 2010-08-27 (ej i utskick) 

Planområdets läge 
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INLEDNING 
Planens syfte Tillägget till detaljplanen syftar till att möjliggöra mindre utbyggnader i 

anslutning till bostadshus på fastigheterna Bisittaren 20 och 21.  

Plandata 

Lägesbestämning, mark-
ägoförhållanden och areal  

Planområdet består av två villatomter med samma storlek och byggrätt 
vilket gör att de i planärendet hanteras likvärdigt. Fastigheterna är belägna 
på Fredsgatan i centrala Sala stad. Området avgränsas i norr av Ringgatan 
och i övriga väderstreck av villabebyggelse i kvarterstruktur. Planändringen 
berör två privatägda fastigheter med en sammanlagd areal på ca 5000 kvm. 

  

 

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en fördjupning av över-
siktsplanen för staden, Plan för Sala stad. Som en del av Plan för Sala stad 
har en beskrivning av stadens bebyggelsekaraktärer tagits fram. Fastighet-
erna Bisittaren 20 och 21 ingår i karaktären Villastad och beskrivs enligt 
följande:  

”Flera olika arkitekturstilar finns representerade i dessa villaområden. De 
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tidigaste villorna är inspirerade av jugend och nationalromantik med stil-
drag som småspröjsade fönster, branta takvinklar, träpanel i mörka färger 
eller puts i ljusa färger. Under 1920-talet blev klassicistisk arkitektur popu-
lär och villorna byggdes då ofta med ljusa, symmetriska fasader som deko-
rerades av hörnpilastrar med kapitäl. Under 1930-talet slog funktional-
ismen igenom. Även om villorna har många olika stildrag har helhetsmil-
jöerna ofta en enhetlig karaktär genom att tomtindelning, byggnadernas 
placering och volym har reglerats. Villastaden karaktäriseras också av 
mycket grönska. På många fastigheter finns relativt stora, lummiga träd-
gårdar där häckar längs gatan, fruktträd och prydnadsträd är vanliga in-
slag.”  

Detaljplaner För de aktuella fastigheterna gäller en stadsplan antagen 1974-05-13. Pla-
nen tillåter friliggande bostäder i två våningar med en byggnadshöjd på 6,5 
meter. Bebyggelsen får inte uppta en större areal än 200 kvm/fastighet.  

 

 

Gällande stadsplan från 1974. 

Miljöbedömning När en detaljplan ska upprättas ska en behovsbedömning göras för att 
utreda om planens genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan. 
Om så är fallet ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § ge-
nomföras och därmed även en miljökonsekvensbeskrivning. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som 
utförts av enheten för Planering och utveckling, kommunstyrelsens för-
valtning. Enheten anser att ett genomförande av detaljplanen inte innebär 
betydande miljöpåverkan, varför ingen MKB avses upprättas. Se förslag till 
beslut i bilaga till detta dokument. 

Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-18 § 95 att ett planar-
bete ska påbörjas för att utöka byggrätten för fastigheterna Bisittaren 20 
och 21.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Bebyggelseområden 
 

 De båda fastigheterna är bebyggda med två friliggande villor i två våning-
ar. Bisittaren 20 har mansardtak och gul träpanel. Bisittaren 21har valmat 
sadeltak och röd träpanel. Tomstorlekarna är cirka 2500 kvm. Villorna är 
byggda i jugendstil kring 1910 av förmögna köpmän från Sala, arkitekt var 
Fredrik Eriksson. Sedan byggnadstiden har en del exteriöra förändringar 
genomförts men villorna har i stora drag sina ursprungliga karaktärer i 
behåll. 
 

 

  

Kulturmiljö I Sala kommuns kulturhistoriska byggnadsinventering från 1993 anges 
Bisittaren 20 och 21’s huvudbyggnader som ”hus av betydande värde” 
(Bisittaren 20 erfordrar dock förändringar) och beskrivs enligt följande: 

”Längst med Fredsgatan ligger ett antal stora vackra villor, byggda av rika 
köpmän från Sala under 1900-talets första årtionden. Den bäst bevarade är 
Bisittaren 21 som är mycket välvårdad och välbevarad fastighet, där hel-
heten, huvudbyggnaden, uthuset och trädgården skapar en genuin miljö.”  

De båda fastigheternas uthus anges även vara ”hus av värde för stadsbil-
den”. 
 

Planändring Tillägget till detaljplanen möjliggör en utökad byggrätt från 200 
kvm/fastighet till 250 kvm/fastighet genom en ändrad planbestämmelse. 
Tillägget till detaljplanen kompletteras även med en varsamhetsbestäm-
melse (q) och ett avstyckningsförbud för att säkerställa de kulturhistoriska 
värdena inom fastigheterna.  
 

Bisittaren 20. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 

Tidplan Detaljplanen bedrivs med enkelt planförfarande under Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu 
beräknade tidpunkter för olika beslut.  

September 2010, Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), beslut om 
samråd i 3 veckor.  
Nov-dec 2010, Kommunstyrelsen (KS) beslut om antagande. 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter 
justeringen av nämndens protokoll. Därefter kan bygglov ges för åtgärder i 
överensstämmelse med detaljplanen.  

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning Kommunen ansvarar för planläggning. Byggherren/markägaren har ansvar 
för anläggnings- och byggnadsarbeten inom fastighetsgräns.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi Planarbetet bekostas av fastighetsägaren av Bisittaren 20 genom plankost-
nadsavtal. Ingen planavgift tas ut under bygglovskedet.  

Medverkande tjäns-
temän 

 
 
Håkan Svärd, planerings- och utvecklingschef 

 
 
 
 
 
 
Isabell Lundqvist  
Planarkitekt   

 


