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Utställningshandling 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

 
  
  

 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Postgiro 

 

Detaljplan för 

Sandviken, del av Silvergruvan 1:4 m fl 
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 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 

 

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

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

Januari 2007, samråd med planprogram 
Juni 2007, KSAU beslut om samråd för detaljplanen 
Juni 2007, Samråd för detaljplanen 
Augusti 2007, KSAU beslut om utställning om detaljplanen 
Augusti 2007, Utställning av detaljplanen 
Oktober 2007, Kommunfullmäktige beslut om antagande av detaljplanen 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter 
justeringen av Kommunfullmäktiges protokoll. 

Genomförandetid Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Under 
genomförandetiden får detaljplan ändras eller upphävas endast om det är 
nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat 
förutses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens 
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa 
anspråk på ersättning. 

Huvudmannaskap Stora delar av området kommer att utgöras av allmän platsmark för vilken Sala 
kommun ska vara huvudman. Kostnad för iordningställande av allmän 
platsmarken faller på kommunen. Undantaget är tillfarter till privata fastigheter 
samt anläggandet av privata vatten- och avloppsledningar. 

Ansvar för åtgärder inom kvartersmark åvilar markägaren. 

För arbeten på ledningar svarar respektive ledningshållare. 
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TEKNISKA FRÅGOR 
Vatten- och avlopp Den västra delen av planområdet kommer även fortsättningsvis ligga utanför det 

kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. För fastigheter som 
ligger utanför verksamhetsområdet föreskriver detaljplanen att vatten- och 
avloppsfrågan ska lösas på annat sätt. 

För de tre nya enbostadsfastigheterna i planens västra del ska vatten och avlopp 
anordnas gemensamt. Detta anges som planbestämmelse i plankartan.  

Kostnaden att ta in dessa fastigheter i verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
anses vara för hög varför fastigheterna måste lösa va-frågan på annat sätt. Vid val 
av lösning ska fastighetsägaren samråda Bygg- och miljöförvaltningen samt 
Tekniska förvaltningen. Möjlighet ges också att via egna ledningsdragningar 
koppla in på kommunalt va-nät. 

Till nya och befintliga fastigheter inom verksamhetsområdet kommer kommunen 
att bygga fram va-ledningar och möjliggöra anslutning till kommunens VA- 
ledningsnät, så snart medel finns anvisade i budget. 

I övrigt se bilaga ”Vatten och avloppsutredning”. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning Planen erbjuder möjlighet till fastighetsbildning eller avstyckning för de nya 

bostadsfastigheterna inom planområdet. 1 arrendetomt, 1 hyrestomt samt tre 
privatägda fastigheter (Silvergruvan 1:723, 1:724 samt 1:733) berörs. 

Gemensamhetsanläggning Samfällighetsföreningar bildas för eventuella gemensamhetsanläggningar för t.ex. 
VA-ledningar som leder till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt 
tillfarter (Ekebyängsvägen m fl) som försörjer fler än en fastighet. 

 
 
 
 
 

Håkan Svärd   
Planerings- och utvecklingschef   

 


