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Ändring av detaljplan för 
 

Fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27 – 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, 2011-08-15 

 Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, 2011-08-15 

 Motiverat ställningstagande för behovet av miljöbedömning,  
    2011-08-11 

Planområdets läge 
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 Fastighetsägareförteckning, (ej i utskick) 
 

INLEDNING 
Planens syfte Tillägget till detaljplanen syftar till att justera byggrätten för att möjliggöra 

uppförande av mindre uthus på fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27.  

Plandata 

Lägesbestämning, mark-
ägoförhållanden och areal  

Planändringen berör tre villatomter med samma storlek och byggrätt vilket 
gör att de i planärendet hanteras likvärdigt.  

De tre fastigheterna är belägna på Hyttgatan i centrala Sala. De ingår till-
sammans med sex radhuslängor i kvarteret Stadstjänaren som ligger i 
nordvästra delen av Kungsängen. Den totala arean av de tre tomterna är 
ca 2800 kvm.   

 

 

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en fördjupning av över-
siktsplanen kallad Plan för Sala stad. Som en del av Plan för Sala stad har 
en beskrivning av stadens bebyggelsekaraktärer tagits fram. Berörda fas-
tigheter på Stadstjänaren 1, 12 och 27 ingår i klassificeringen Villastad vil-
ken beskrivs enligt följande:  

”Flera olika arkitekturstilar finns representerade i dessa villaområden. De 
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-
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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 1978-11-27.  Pla-
nen tillåter friliggande bostäder i två våningar med en byggnadshöjd på 
maximalt 7,0 meter. Planen tillåter även uppförande av ett uthus per fas-
tighet. Total tillåten byggyta uppgår till 25 % av fastighetsytan. Byggnation 
tillåts ej på prickmarkerad yta. 

 

Gällande stadsplan från 1978. 

 

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 2011-09-06  att ett planarbete 
ska påbörjas för att utöka byggrätten för fastigheterna Stadstjänaren 1, 12 
och 27. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Bebyggelseområden 
 

 Båda husen på Stadstjänaren 1 och 12 är tidiga funkisvillor byggda år 1936 
och ritade av Albert Andersson. Stilen kan förklaras som en svensk tolk-
ning av den modernism som under 1930 talet svepte över Europa med en 
stram och avskalad formpalett som förebild.  Båda villorna har därför den 
karaktäristiska vitputsade fasaden, det platta taket och fönstren som är 
svagt förskjutna mot gavlarna.    
 
På Stadstjänaren 27, tidigare 11, står även där ett hus med byggår 1936. 
Dessvärre är det idag svårt att se 1930-talets arkitektoniska kvaliteter då de 
flesta av husets originaldetaljer är borta. År 1984 genomgick byggnaden en 
fasadförändring där eternitplattor som täckte husets originalfasad ersattes 
med röd träpanel med vita foder och knutbrädor. På samma fastighet till-
läts även 1981 uppförande av ett garage/uthus med rödmålad träpanel och 
sadeltak. 
 
Tomtstorlekarna ligger mellan 900 kvm (fastighet 1, och 12) -950kvm (fas-
tighet 27).  
 
 

 
Stadstjänaren 1 
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Stadstjänaren 12 

 

 Stadstjänaren 27 

 

Kulturmiljö Då varje stilepok präglas av just sina karakteristiska stildrag vad gäller hu-
sets form, detaljering och orientering, så är det viktigt att ta väl hand om 
det unika kulturhistoriska och arkitektoniska arv som just den egna bygg-
naden har. I Sala kommuns kulturhistoriska byggnadsinventering från 
1993 markeras Stadstjänaren 12 som ett hus av betydande värde och 
Stadstjänaren 1 som ett hus med positiv betydelse.  

 

Planändring Det nya tillägget till detaljplanen utökar ytan för tillåten byggnation på 
fastigheternas östra delar, idag betecknad med prickmarkering (byggnads-
förbud). 
  
På grund av de unika arkitektoniska värden som de välbevarade funkishu-
sen på Stadstjänaren 1 och 12 har så kompletteras även den rådande de-
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taljplan från 1974 med bevarandebestämmelsen ”q”, byggnad får inte ri-
vas, samt varsamhetsbestämmelsen ”k”, som säkerställer byggnadens exte-
riöra bevarande.  Syftet är att skydda byggnadernas ursprungliga karaktär 
så dess värden inte går förlorade i framtiden. 
 

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 2011, Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), beslut om 
samråd i 3 veckor.  
Nov-dec 2011, 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 Planavgift tas ut under bygglovskedet.  
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Planarkitekt   
 
 
 
Håkan Svärd  
Planerings- och utvecklingschef 

 


