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Ändring av del av detaljplan för 
kvarteret Ämbetsmannen, Sala tätort 
i Sala kommun, Västmanlands län 
 
 
TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 
 
Bakgrund och syfte 
Detaljplan för kvarteret Ämbetsmannen antogs av Sala kommun den 13 december 
1990. Detaljplanen har i planarkivet givits nummer 3937. Planen syftade till att i 
första hand förnya kvarteret och för att skapa en attraktiv entré till staden från 
Ringgatan samt att skapa ytterligare affärslägen i bottenvåningen. I och med 
fastighetens nya användningssätt och detta tillägg har det ursprungliga syftet i 
stort förkastats och fastigheten fått en annan roll i stadsbilden. 
 
Miljöbedömning redovisas i särskild handling             
 
Samråd 
Förslaget till ändring har diskuterats i planeringssamråd av de parter som ansvarar 
för planering, anläggning, trafik och bygglov inom Sala kommun. I övrigt sker 
samråd enligt PBL med länsstyrelse och berörd markägare. 
 
Detaljplaneändringen 
Detaljplaneändringen består i att en beteckning, utfartsförbud, för detaljplanen för 
kvarteret Ämbetsmannen tas bort för en del av fasaden mot Fredsgatan.  
 
Denna ändring tillföres planhandlingarna med arkivnummer 3937 och 
ändringsdatum anges på originalhandlingarna med påteckning. Den redovisade 
förändringen redovisas på en enkel karta över kvarteret. I övrigt ändras ej 
planbestämmelserna. 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
Den föreslagna ändringen av Ämbetsmannen har tillkommit för att en ny port 
skall kunna utföras i fasad mot Fredsgatan så att bilar kan passera in till befintligt 
garage i fastigheten. Porten har påkallats av polismyndigheten av säkerhetsskäl. 
 
Detaljplan 3937 har inte någon kvarvarande genomförandetid. Enligt grundregeln 
i 5 kap 12 § andra stycket PBL skall genomförandetid införas för planändringen 
med minst 5 år från det att ändringen vunnit laga kraft.  
 
Sala den 14 november 2007 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering och Utveckling 
 
 
Håkan Aspenbom 



planarkitekt 
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Följande gäller inom det område där stadsplan för kvarteret Ämbetsmannen 
antagen 13 december 1990 och ändrad enligt bygg- och miljönämndens beslut 
2008  äger giltighet. I övrigt gäller planen jämsides med denna ändring med 
särskild plankarta för själva planändringen. 
 
Förändring av beteckning för fastigheten Ämbetsmannen 11 i kvarteret 
Ämbetsmannen  
 
På särskild karta tillhörande denna text redovisas att utfartsförbudet häves för en 
sträcka av 15 meter utmed fasaden längs Fredsgatan på Ämbetsmannen 11.  
  
Administrativ bestämmelse 
Genomförandetiden är fem år från och med att ändringen vunnit laga kraft. 
 
 
Denna ändring tillföres planhandlingarna med arkivnummer 3937 och 
ändringsdatum anges på originalhandlingarna med påteckning. 
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