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Ändring av områdesbestämmelser för 
OLOV JONS Fritidsområde   
i Sala kommun, Västmanlands län 
 
 
 
 
TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 
 
Bakgrund och syfte 
Områdesbestämmelser för Olov Jons fritidsområde antogs av Sala kommun den 
13 oktober 1994 och vann laga kraft den 14 november samma år. Bestämmelserna 
har i planarkivet givits nummer 3961. Bestämmelserna upprättades för att 
underlätta bygglov och försäljning av arrendetomter samt att förhindra 
permanentbosättning. Det medförde inte tillskapande av ytterligare byggrätter. 
Under 1970-talet beviljades ett antal dispenser från byggrättens angivna storlek 
inom fritidshusområden och i början av 1980-talet beslutades att tillskapa 
riktlinjer för hur stor byggrätt som skulle tillåtas inom planlagt område för 
fritidshus. I bedömningen ingick farhågor för permanentning av fritidshus och 
eventuella framtida sociala kostnader. 1983 beslutade byggnadsnämnden att 80 m² 
bostad och 30 m² uthus skulle gälla inom alla byggnadsplaner för 
fritidshusbebyggelse. Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige samma år. 
 
I och med den nya plan- och bygglagen gällde inte de ovan antagna riktlinjerna 
längre eftersom de utgjorde grund för dispensgivning, en beslutsform som 
upphörde i och med den nya lagen. Detta har sedan dess utgjort en irritation ute i 
fritidshusområdena eftersom de gamla reglerna inte medgett om- eller tillbyggnad 
utöver de gamla ytmåtten. De som passade på före PBL kunde ju bygga ett större 
hus. För Olov Jons fanns före bestämmelserna inte några angivna mått utan de av 
byggnadsnämnden antagna följdes. I bestämmelserna minskades dessa till princip 
70 + 10 m². Idag har kravet på fritidshusboendets kvaliteter ökat och därför 
föreslås en återgång till de gamla måtten 80 + 30 m². Genom denna ändring har 
alla fritidshusområden utom de som har andra förutsättningar fått samma regler. 
 
Beslut om miljöbedömning redovisas i särskild handling. 
 
Samråd 
Förslaget till ändring har diskuterats i plansamråd och godkänts av de parter som 
ansvarar för planering, anläggning, trafik och bygglov inom Sala kommun. I 
övrigt sker samråd enligt PBL. Förutsättningarna för vatten- och avlopp är 
desamma som anges i bestämmelserna och måste lösas enskilt eller gemensamt 
enligt de riktlinjer som redovisas planhandlingarna.  
 
 
Ändringen 
Ändringen består i att en yta om 80 kvadratmeter för bostadshus samt 30 
kvadratmeter för uthus genom ändring av områdesbestämmelserna tillföres. Även 



en ny bestämmelse om byggnads höjd införes då den bestämmelse som idag finns 
i handlingarna är felaktigt utformad och därmed har tolkats fel. 
 
Samtidigt upphäves i bestämmelserna under Storlek på fritidshus och tomter: 
Största tillåtna byggnadsarea är 80 m². Bostadshus får högst uppta 70 m² av 
denna yta .och under Placering, utformning och utförande: Byggnad får uppföras 
till max 3,5 m takhöjd 
 
 
Denna ändring tillföres planhandlingarna med arkivnummer 3961 och 
ändringsdatum anges på originalhandlingarna med påteckning. 
 
Rätten till att uppföra mindre komplementbyggnader (friggebodar), skärmtak, 
plank mm enligt 8 kap 4 § PBL påverkas inte av beslutet. 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
Bestämmelserna har ej haft genomförandebeskrivning eller angiven 
genomförandetid. Med femton års genomförandetid är det ca två år kvar. Enligt 
grundregeln i 5 kap 12 § andra stycket PBL skall genomförandetid införas för 
ändringen med minst 5 år från det att ändringen vunnit laga kraft.  
 
Sala den 1 november 2007 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering och Utveckling 
 
 
 
Håkan Aspenbom 
planarkitekt 
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TILLÄGG TILL BESTÄMMELSER 
 
Följande gäller inom det område där områdesbestämmelser för 
fritidsbebyggelseområde för Olov Jons som vunnit laga kraft den 14 november 
1994 äger giltighet. I övrigt gäller de antagna bestämmelserna jämsides med 
denna ändring med undantag för nedan upphävda bestämmelser. Någon särskild 
plankarta för själva ändringen finns inte. 
 
Nyttjandegrad 
Inom kvartersmark (tidigare område) för bostäder får på respektive fastighet eller  
tomtplats endast uppföras en huvudbyggnad vars byggnadsarea inte får överstiga 
80 kvadratmeter. Uthus eller andra gårdsbyggnader får sammanlagt icke uppta 
större yta än 30 kvadratmeter. Byggnadshöjd för huvudbyggnad får inte överstiga 
3,5 meter och för uthus inte 3,0 meter. 
 
Administrativ bestämmelse 
Genomförandetiden är fem år från och med att ändringen vunnit laga kraft. 
 
 
Upphävda bestämmelser 
Med anledning av detta tillägg upphävs nuvarande lydelse av följande 
bestämmelser i Områdesbestämmelser för Olov Jons:  
 
Storlek på fritidshus och tomter: 
Största tillåtna byggnadsarea är 80 m². Bostadshus får högst uppta 70 m² av denna 
yta. 
 
Placering, utformning och utförande: 
Byggnad får uppföras till max 3,5 m takhöjd 
 
 
 
Denna ändring tillföres planhandlingarna med arkivnummer 3961 och 
ändringsdatum anges på originalhandlingarna med påteckning. 
 
Sala den 1 november 2007 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering och Utveckling 
 
 
 
Håkan Aspenbom 
planarkitekt 
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