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     3533A 

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 B E S T Ä M M E L S E R 

 
 
 

HANDLINGAR 
Denna ändring av detaljplan benämns 3533A och påföres planhandlingarna med 
arkivnummer 3533. Ändringsdatum anges på originalhandlingarna med påteckning. 

Till denna ändring av detaljplan hör följande handlingar: 

 Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, 2011-08-16 

 Tillägg till planbestämmelser, 2010-08-16 

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

 

GÄLLANDE DETALJPLAN 
 I gällande detaljplan, antagen 1978, anges med prickmarkerad yta att byggnader 

inte får uppföras på tomternas östra delar. Det finns inte heller någon gällande 
bevarandebestämmelse(q) eller varsamhetsbestämmelse (k) på någon av byggna-
derna. 

Detaljplanens antagna bestämmelser gäller jämsides med denna ändring av detalj-
plan med undantag för nedan ändrade och tillagda bestämmelser. 
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Gällande stadsplan från 1978. 
 

ÄNDRING AV BESTÄMMELSER 
  
 

För Stadstjänaren 1 och 12 innebär planändringen att:  

 Prickmarkerad yta (mark som inte får bebyggas) i gällande plan minskas.  

 Bevarande- och varsamhetsbestämmelser (”q” och ”k”) införs på fastigheter-
nas huvudbyggnader då dessa har stora kulturhistoriska värden. 

”q” - byggnad får ej rivas. 

”k” – den exteriöra utformningen av huset ska bevaras. 

 Fler än ett uthus tillåts på fastighet. 

 För uthus tillåts en total byggnadshöjd (höjd till taknock) på 4,0 meter. 

 För uthus tillåts en maximal gavelbredd på 6,0 meter. 

 Endast pulpettak tillåts med en maximal lutning på 15 grader. 

 Endast falsat plåttak eller dylikt tillåts och då i färgerna 
svart/rött/koppargrönt. 

 Fasad på uthus skall vara uppförd i puts i ljus kulör. 

 

För Stadstjänaren 27 innebär planändringen att: 

 Prickmarkerad yta (mark som inte får bebyggas) i gällande plan minskas. 

 Fler än ett uthus tillåts på fastighet. 

 För uthus tillåts en byggnadshöjd (mätt där väggliv möter tak) på 3,5 meter. 
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Ovan : gällande stadsplan från 1978 med ändringar införda. Under: utsnitt reviderad detaljplan skala 1:500. 
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                 Prickmarkerad yta, mark får ej bebyggas. 

F: På det område som betecknas F får högst en fjärdedel av fastighetsarean be-
byggas. Endast en huvudbyggnad tillåts per fastighet med en maximal byggnads-
höjd på 7,0 m. Antalet uthus regleras ej. Om uthus uppförs närmare än 4,5 m från 
fastighetsgräns måste byggnaden klara brandsäkerhetsklass EI-30. 

B: Bostäder 

II: Högst antal våningar som tillåts 

q: Byggnaden får inte rivas. Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten. 

k: Område som omfattas av 3 kap. 12§ PBL. Värdefull bebyggelse. Den exteriöra 
utformningen av huset ska bevaras. Mindre förändringar och underhåll ska utfö-
ras med material och metoder som är anpassade till byggnadernas ursprungliga 
arkitektoniska utformning och idé. Uthus och andra komplementbyggnader ska 
harmonisera med de ursprungliga byggnaderna och utformas så att de i volym och 
gestaltning underordnar sig och stilmässigt anpassar sig till de ursprungliga bygg-
naderna. 

Fastighetsplan fastställd 1978-11-27 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. 

 
 
 

 
Therese Nyberg  Håkan Svärd 
Planarkitekt Planerings- och utvecklingschef 

 


