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Detaljplan för 
 

Del av Allmänningen 2  
Sala kommun, Västmanlands län 
- enkelt planförfarande 
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HANDLINGAR 
 Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning, 2007-10-11, BILAGA 1; ”Beslut 
om miljöbedömning” 

• Plankarta, 2007-10-11 
• Fastighetsägareförteckning (ej med i utskicket) 
 

 
 

INLEDNING 

 

Planområdets läge 

Stora Torget 

Ringgatan 
 

Vallaskolan 
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Planens syfte 

 Detaljplanen skall ligga till grund för nya bostäder inom fastigheten All-
männingen 2 på mark som nu huvudsakligen används för parkering.  

Planprocessen – enkelt planförfarande 

 Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs 
så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka plane-
ringen. Planprocessen med enkelt planförfarande tar ca 6 månader att 
genomföra. Här nedan redovisas gången i planärendet. 

Samråd Ett förslag till detaljplan upprättas. Detta förslag skickas ut på samråd till 
berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entré. De synpunkter 
som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, or-
ganisationer, myndigheter m.fl. redovisas i ett särskilt utlåtande. Utlåtandet 
innehåller även SBF:s kommentarer och förslag till ställningstagande till 
inkomna synpunkter. 

Antagande Planförslaget överlämnas till bygg- och miljönämnden för antagande. In-
nan ärendet kommer upp i nämnden bereds det i nämndens ordförande-
beredning. 

Överklagande Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet satts upp 
på kommunens anslagstavla. De som senast under samrådstiden skriftligen 
har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att över-
klaga planbesluten. I första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare, 
hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av 
Länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan överklagas hos Regeringen. 
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 Plandata 

Planområdet, som idag utgör kvartersmark för bostäder, begränsas av 
parkmark i söder samt i övriga väderstreck av bostadsbebyggelse. Områ-
dets areal är ca 3 000 kvm. Marken ägs av Riksbyggen Bostadsrättsföre-
ning Salahus nr 9. 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer Kommunens översiktsplan tar inte upp någon fråga som berör denna de-

taljplan. 

Detaljplaner Gällande detaljplan från 1957 säger att marken ska användas för bostads-
ändamål. Planen medger sammanbyggda hus i två våningar. Stora delar av 
fastigheten utgör mark som inte tillåts bebyggas, s k ”prickmark”. 

Samma detaljplan gäller även för angränsande kvarter. 

Miljöbedömning Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan (BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § 
genomföras. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan identifie-
ras, beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som 

 



 
 

 Detaljplan för Del av Allmänningen 2  
 

4(8) 

utförts av tekniska förvaltningen, miljö- och utvecklingsenhet (se bilaga 1). 
Detaljplanen har vid ett genomförande inte bedömts kunna innebära be-
tydande miljöpåverkan. 

Ställningstagande om miljöbedömning är preliminärt och kan komma att 
ändras om de synpunkter som framkommer under planprocessen visar att 
vissa frågor kan antas innebära betydande miljöpåverkan. I detta fall upp-
rättas en separat miljökonsekvensbeskrivning. Under programsamrådet 
inkom inga synpunkter som föranleder att miljöbedömningen ska ändras. 

Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-06-12 § 124 att upprätta 
detaljplan för del av fastigheten Allmänningen 2 för prövning av frågan 
om att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Bebyggelse 
Inom planområdet Planområdet är för närvarande bebyggt med två garagelängor. Dessa rivs. 

Fastighetsägaren vill uppföra nya bostäder i form av ett T-format punkt-
hus i kvarterets sydöstra del. Byggnaden som har skisserats av SWECO 
FFNS Arkitekter i Västerås föreslås få fem våningar på den del som vetter 
mot Bergslagsgatan och sex våningar på övriga delar. Utformningen är 
”modernistisk” med låglutande tak utan utsprång, ljusa slätputsade fasader 
och stram fönstersättning. 

Varje ”vanligt” våningsplan inrymmer tre lägenheter, 1 st 2 RK och 2 st 3 
RK, som alla får stora balkonger/uteplatser. Bottenvåningen blir något 
annorlunda eftersom sekundärutrymmen placeras där. Även takvåningen 
får en speciell planlösning med en rymlig etagelägenhet. Totalt byggs 15 
lägenheter. 

 

 Placering 
• Byggnadens utformning avviker från övrig bebyggelses stil och 

skala i området. Dess placering har noga studerats för att den bäst 
skall passa in i stadsbilden. Det motiverar att läget har preciserats 
med ganska liten justeringsmarginal i planen. 

Utformning 
• För att säkerställa byggnadens ”modernistiska” utformning har en 

bestämmelse om en största taklutning om 5º införts.   

Materialval och kulör 
• Fasaderna skall putsas i ljusa kulörer 
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Föreslagen byggnad sedd från 
söder på Bergslagsgatan 

Föreslagen byggnad sedd från 
norr på Bergslagsgatan 
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Konsekvenser med ny 
bebyggelse 

 

Stadsbilden förändras när det nya punkthuset i 5 och 6 våningar byggs i 
kvarteret. Norr om planområdet finns fyravånings lamellhus i puts med 
sadeltak. Öster om Bergslagsgatan ligger tvåvånings radhuslängor i rött 
tegel med gavlarna mot gatan. Illustrationerna tidigare i texten visar hur 
byggnaden förhåller sig till den övriga bebyggelsen. 

Skuggorna från planerad byggnad redovisas på skuggbilder i bilaga 2. Rad-
husen och dess bostäder direkt öster om planområdet kommer att skug-
gas. Vid sommarsolståndet (midsommar) minskar påverkan. 

Tillgänglighet Boendealternativen för rörelsehindrade i området förbättras genom att 
samtliga lägenheter kan nås med hiss. 

Fornlämningar Det finns inga kända fornminnen inom programområdet. 

Geotekniska förhållanden En geoteknisk undersökning utfördes av SWECO VBB under 2007. Jor-
den i de undersökta borrpunkterna består överst av fyllningsmaterial be-
stående av sand och grus, med en mäktighet varierande mellan ca 1,0 – 1,4 
m. Underliggande lager består av ca 10,0 – 13,4 m lös lera ovan morän. 

Borrstopp på block eller berg erhölls på djup varierande mellan ca 13,5 – 
15,5 m under befintlig markyta. 

Trafik 
 

Gatunät Fastigheten nås med fordonstrafik via Kungsängsgatan och Bergslagsga-
tan. Mot Östra Tulegatan som är gång- och cykelväg söder om planområ-
det anger planen utfartsförbud 

Parkering Parkering till bostad skall ske på egen fastighet. 

Sammanlagt 24 platser av de 81 befintliga mark- och garageplatserna i 
planområdet är för närvarande uthyrda till boende i grannfastigheter.  

De befintliga bostadshusen på fastigheten innehåller 48 lägenheter. P-
behovet för dessa kan sättas till 1 plats/lägenhet. De tillkommande bostä-
derna får 15 lägenheter. Med ett behovstal om 1,2 platser/lägenhet mot-
svarar det 18 platser. Summerat är behovet 66 platser. 

 

 

Rött markerar nya bostä-
der och deras p-platser. 
Grönt markerar befintliga 
bostäder och deras p-
platser 
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 Planen redovisar totalt 70 platser varav 20 platser i nya garage, 13 platser i 

”carport” och 21 platser som öppen markparkering. I de befintliga husens 
bottenvåningar (norr om planområdet) finns sammanlagt 16 bilplatser. 

Om bilinnehavet i de befintliga bostadshusen inte ökar och parkeringsbe-
hovet för det nya huset inte överstiger 1,2 platser/lgh kommer det fortfa-
rande vara möjligt att hyra ut några platser till kringboende. 

Kollektivtrafik Ringgatan trafikeras av Silverlinjen, den lokala bussen. Närmaste busshåll-
plats ligger vid Stadshotellet, ca 550 m norr om planområdet. 

Störningar 
 

Markanvändning Förslaget innebär ingen förändrad användning av marken i området i for-
mell mening. Mark som idag utgör parkering (för bostäder) tas i anspråk 
för bostadshus. 

Förorenad mark Det undersökta området ska exploateras med bostäder och ska därmed 
klassas som ett KM-område (Känslig Markanvändning) enligt Naturvårds-
verkets terminologi. I samband med den geotekniska undersökningen ana-
lyserade SWECO VIAK marken i 7 provtagningspunkter med avseende 
på föroreningar. 

Analysresultaten visar att det i två punkter förekommer halter av organiska 
ämnen – Alifater och PAH (polyaromatiska kolväten) – som överskrider 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. Även för 
tungmetallerna överskrids riktlinjerna i två provtagningspunkter. Mark-
proverna är uttagna som stickprov och det kan därmed inte uteslutas att 
förorenad jord kan finnas på fler ställen inom fastigheten. 

SWECO VIAK rekommenderar att en fördjupad platsspecifik bedömning 
genomförs för att ta reda på vilken risk de förekommande föroreningshal-
terna verkligen medför för människors hälsa eller miljön efter tänkt explo-
atering samt vilka halter som kan accepteras på området efter en eventuell 
saneringsåtgärd. 

Om schaktarbeten ska genomföras och överskottsmassor uppkommer ska 
dessa inte läggas på känsliga områden utan föregående kontroll. Massor 
med halter över KM ska transporteras till godkänd mottagningsanläggning 
för omhändertagande, eller till annan plats som godkänts av miljökontoret. 
Personal som arbetar inom området skall bli informerade om att det finns 
föroreningar i jordmassorna. 

Radon Kommunens radonriskkarta, från 1995, visar att programområdet ligger 
inom normalriskområde för radon. 

Buller Den låga trafikmängden på intilliggande lokalgator indikerar att Boverkets 
riktlinjer för inom- och utomhusbuller klaras. 
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Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp, fjärr-
värme, el 

Kommunala ledningar för vatten och avlopp samt fjärrvärme och el finns i 
Bergslagsgatan.  

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Tidplan Detaljplanearbetet bedrivs med enkelt förfarande under Bygg och miljö-

nämndens ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tid-
punkter för olika beslut. 

Oktober 2007 Bygg- och miljönämnden (BMN), beslut om samråd 
December 2007 Samråd 
Januari 2008 BMN, 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. 

Huvudmannaskap Ansvar för åtgärder inom kvartersmark åvilar markägaren.  

Gemensamhetsanläggning Parkeringsytorna och miljöboden kommer att omfattas av en gemensam-
hetsanläggning 

Fastighetsbildning Avstyckning av fastigheten Allmänningen 2 kommer att göras. 

Planekonomi Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom att ett 
plankostnadsavtal tecknas mellan kommunen och Riksbyggen. 

 
 
 
 
 
 

Staffan Stenvall Håkan Svärd 
Arkitekt SAR/MSA Planerings- och utvecklingschef 
SWECO FFNS arkitekter AB Sala kommun 

 


