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Detaljplan för 
 

STRÖMSBACKA, JOSEFSDALSVÄGEN  
Del av fastigheten Kristina 4:241 
Sala kommun, Västmanlands län 
- normalt planförfarande  

 

 

 

 

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G 
 

 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan, men är vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under kommunstyrelsens 
arbetsutskotts (KSAU) ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för 
olika beslut. 

December 2005, KSAU beslut om samråd 
December 2005/januari 2006, Samråd 
Februari 2006, KSAU beslut om Utställning 
Februari/mars samt juni 2006, Utställning 
September 2006, Kommunfullmäktige beslut om antagande 
 
Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter juste-
ringen av Kommunfullmäktiges protokoll. Därefter kan bygglov ges för åtgärder 
i överensstämmelse med detaljplanen. Byggnation kommer troligtvis ske i flera 
etapper. 

Genomförandetid Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Under ge-
nomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nöd-
vändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förut-
ses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång 
men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på 
ersättning. 
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Huvudmannaskap Planområdet kommer att utgöras av kvartersmark för vilken markägaren ska vara 
huvudman. Kostnad för iordningställande av kvartersmarken faller på markäga-
ren. 

För arbeten på ledningar svarar respektive ledningshållare. 

Avtal Exploateringsavtal kommer skrivas med exploatören innan detaljplanens laga-
kraftvinnande. Avtalet kommer närmre precisera de olika parternas ansvar för 
planens genomförande och ta upp frågor som fastighetsbildning, gemensamhets-
anläggningar, ledningsrätter, kommunaltekniska anläggningar, ersättningar, tid-
plan för byggnation och störningar under byggtiden. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Övergångsställe Exploatören anordnar och bekostar ett övergångsställe på Josefsdalsvägen som 
ansluter till planområdet. Kostnaden regleras i ett exploateringsavtal. 

Bullerskydd Uppförande av erforderliga bullerskydd ska bekostas av exploatören. 

Bygglov får ej ges för bostad i planområdets nordvästra del innan bullerskydd 
kommit till stånd. 

Vatten- och avloppsled-

ningar 

Området ansluts till det kommunala VA-nätet. Dagvatten tas om hand lokalt.  
Eventuell sedimentering måste ske inom planområdet innan dagvattnet leds ut i 
Josefsdalsbäcken. Befintlig avloppsledning korsar planområdet i öst-västlig rikt-
ning flyttas i östra delen av planområdet. för att möjliggöra bebyggelse. Ledning-
en får ett U-område i den kommande detaljplanen. 

Värme, el, bredband De fyra befintliga bostadshusen är idag anslutna till fjärrvärmesystemet. När 
området är utbyggt kommer det att förses med bergvärme alternativt fjärrvärme. 

Området ansluts till befintligt elnät. En ny transformatorstation planeras söder 
om Josefsdalsvägen, på Salbergaområdet. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Avtal Ett exploateringsavtal avses tecknas mellan kommunen och exploatören för att 
reglera kostnader för planens genomförande. 

Plankostnad Kostnad för planarbetet tas ej ut i bygglovavgiften. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning Planen erbjuder möjlighet till fastighetsbildning för de nya bostadsfastigheterna  
samt för de befintliga hyreshusen inom planområdet. Markägaren ansöker och 
bekostar lantmäteriförrättning. 

z-området i planområdets mitt skall säkerställas genom servitut. 
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Gemensamhetsanläggning Delar av kvartersmarken avses utgöra gemensamhetsanläggning. Detta gäller 
främst grönområdet längs ån samt eventuella gemensamma parkeringsplatser. 
Syftet är att underlätta för gemensam förvaltning av dessa ytor. 

Ledningsrätt Ledningsrätt finns redan för den VA-ledning som genomkorsar exploaterings-
området. Vid ledningens omdragning i östra delen kommer rättigheten automa-
tiskt flyttas med. Nya ledningsrätter bildas vid behov för övriga ledningar. 

 
 
 
 
 
Thomas Blom Håkan Svärd   
Arkitekt 
Bjerking AB  

Planarkitekt 
Sala kommun 

  

 


