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HANDLINGAR 
 Till detaljplanen hör följande handlin

• Program, 2006-11-22 (ej med i uts
• Samrådsredogörelse för program, 
• Samrådsredogörelse, 2008-02-04 
• Planbeskrivning, 2007-04-27, rev 2
• BILAGA 1; ”Beslut om miljöbedö
• BILAGA 2-4; ”Grönyteplanering 

avloppsutredning”, ”Inventering a
har skickats till berörda i samrådss
och Utveckling) 

• Genomförandebeskrivning, 2007-0
• Plankarta, 2007-04-27, rev 2008-02
• Fastighetsägareförteckning (ej med
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INLEDNING 

Plandata 
Lägesbestämning Planområdet avgränsas av Långforsen i norr, Måns-Olsvägen och Tallhöjden i 

öster, Annedal i söder samt skogsmark och Ekebyäng i väster. Den geografiska 
avgränsningen redovisas på nedanstående karta. Avståndet till centrum är ca 3 
km. 
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Areal Planområdet är ca 18 ha stort. 

Markägoförhållanden Marken inom området är i huvudsak privatägd (vita ytor på kartbilden nedan). 
Stamfastigheten Silvergruvan 1:4 ägs av Sala kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planens syfte Syftet med en planläggning är att se över hur området kan utvecklas utan att dess 
karaktär går förlorad. I detaljplanearbetet är det därför viktigt att identifiera 
karaktärer och låta dessa faktorer vara vägledande i arbetet. Viktiga planfrågor 
kan t.ex. vara att: 

• Säkerställa eventuella kultur- och naturvärden eller andra allmänna och 
privata intressen. 

• Reglera utformning och tomtstorlekar för befintlig- och ny bebyggelse. 

• Se över möjligheten att tillskapa fler permanentbostäder i området. Detta kan 
ske genom omvandling av fritidshus (arrenden) till permanentboende och 
tillskapande av fler bostadsfastigheter på obebyggd mark. 

• Utreda förutsättningarna för teknisk försörjning. I vissa fall kan anslutning till 
det kommunala vatten- och avloppsnätet bli aktuellt och i andra fall kan 
frågan hanteras genom enskilda- eller gruppvisa vatten och avloppslösningar. 
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• Reglera ansvars- och kostnadsfördelningar mellan kommunen och privata 
fastighetsägare vid genomförande av detaljplanen. Vem ska vara huvudman 
för allmänna platser? Vem bekostar byggandet av tekniska anläggningar? 
Vem sköter driften och skötseln? Vem utför och bekostar förrättningar? 

Planprocessen 
 Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så att 

alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen. 
Planprocessen med normalt planförfarande tar ca ett år att genomföra. Här nedan 
redovisas gången i planärendet. 

Programsamråd Planarbetet inleds med ett planprogram. Programmet anger utgångspunkter och 
förutsättningar för planen i syfte att ge berörda en möjlighet till insyn och 
påverkan tidigt i planprocessen. Denna handling skickas ut på samråd till berörda 
intressenter samt ställs ut i kommunhusets entré. Yttranden och synpunkter ställs 
samman i en samrådsredogörelse som även innehåller 
samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF) kommentarer och ställningstagande till 
inkommande synpunkter. Samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för det 
fortsatta planarbetet. 

Samråd Under det fortsatta planarbetet blir planen alltmer konkret och 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, organisationer, myndigheter 
m.fl. redovisas i ytterligare en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen 
innehåller även SBF:s kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna 
synpunkter. 

Utställning Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda intressenter samt 
ställs ut i kommunhusets entré. De synpunkter som kommer in under 
utställningen redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet innehåller även SBF:s 
kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Antagande Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet 
kommer upp i fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. 

Överklagande Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet satts upp på 
kommunens anslagstavla. De som senast under utställningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga 
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. 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer Översiktsplanen för Sahlberget, antagen 2003-09-04, säger att det finns 

förutsättningar och önskemål om ytterligare förtätning av bebyggelsen i 
Sandviken. 

Detaljplaner Området är ej detaljplanelagt. 

Miljöbedömning För varje detaljplan som upprättas ska en behovsbedömning göras för att utreda 
om planens genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan. Om så är 
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fallet ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § genomföras och 
därmed även en miljökonsekvensbeskrivning. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning (se bilaga) 
som utförts av samhällsbyggnadsförvaltningens, miljö- och utvecklingsenhet. 
Miljö- och utvecklingsenheten anser att ett genomförande av detaljplanen inte 
innebär betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning upprättas således 
ej. 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-11-07 att upprätta detaljplan för 
Sandviken, del av Silvergruvan 1:4 m fl. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur och mark 
 

Mark, vegetation och djur Planområdet för Sandviken utgörs till sin helhet av ett gammalt småbrutet 
odlingslandskap med spridd torpbebyggelse. 

De gamla odlade tegarna har idag i stort sett lämnats att växa igen. Detta märks 
särskilt i den centralt liggande delen mellan Gruftorpet och Dykarklubbens stuga 
(A på karta nedan). Här har de odlade ytorna helt växt igen med ett ungt 
glasbjörkbestånd. Vegetationstypen på igenväxta åkermarker är högörtvegetation 
med bredbladigt gräs och älgört. Vegetationen för dock en tynande tillvaro där 
skogen slutit sig för mycket. Igenväxningen ger dessutom ett successivt stigande 
ytvatten i dessa områden. 
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Det södra odlingsområdet, utanför planområdet (B på kartan ovan), hävdas 
fortfarande till vis del genom vallodling och utgör därmed ett gott exempel på hur 
landskapet en gång sett ut. Naturvärdena är här betydligt högre, än de igenväxta 
områdena, eftersom det här fortfarande finns variationen i landskapet som blir 
vid odling, öppna ytor som avlöses av beskogade ytor. Det småbrutna 
odlingslandskapets karaktärsarter återfinns i form av de vanligare fåglarna som är 
knutna till blandskogar. Här finns arter som är uppförda på hotlistorna, 
exempelvis Göktyta, Törnskata, Entita, Mindre hackspett samt Skogsduva. 
Övriga sällsynta fågelarter i området är Stenknäck som här har en av de äldsta 
kända förekomsterna i Sala stad. 

Strukturer i området med stenbyggnationer, gamla gårds- och vårdträd samt små 
grusvägar ger förutom karaktär till området, även förutsättningar för blad- och 
skorplavsförekomster som är knutna till gamla lövträd som står under påverkan 
av dammbildning. Ett exempel på en sådan art som fortfarande förekommer i 
Sala tätort och dess utkanter, är den sällsynta och tidigare rödlistade arten 
Silverlav. 

De trädarter som främst används som gårds- och vårdträd i den här bebyggelsen 
är lönn men även ask och ek förekommer. Flertalet träd utgör äldre solitärer med 
stor dimension, vilket gör att det även kan finnas trädsvampar på dessa träd. 
Arter som hittats i området är Rutskinn, växer på ek samt Borsttagging, som här 
växer på lönn. 

De skogbärande delarna av området består till stora delar av äldre blandskog som 
visserligen ligger utanför urbergskalkområdet men via avrinnande ytvatten och 
uppträngande grundvatten får en viss påverkan av kalken. 

Om man på sikt vill bibehålla artsammansättningen i området behövs 
restaureringsarbeten knutna till de gamla odlingsytorna med åkerholmar, backar 
och bryn genomföras. Det krävs även genomgallringar för att främja de 
kvarvarande gamla trädexemplaren, gynna lövet och återskapa brynen. Till denna 
planbeskrivning har en bilaga ”Grönyteplanering i Sandvikenområdet” tagits 
fram. Bilagan beskriver olika skötselområden samt förslag på åtgärder. 

Natura 2000 området Salakalken gränsar till programområdet i öster. Området är 
ca 380 ha stort och här finns en av landets största förekomster av hällmarker på 
urbergskalk. Området består av mycket rika vegetationstyper och intressant flora 
uppträder på hällmarkerna och i lövskogarna. Förekomsten av karstbildningar har 
ett geologiskt värde. 

Stenmurar Inom planområdet finns stenmurar längs med flera av fastighetsgränserna. 
Befintliga murar ska bevaras, bestämmelse finns på plankartan. 

Geotekniska förhållanden Ingen geoteknisk undersökning har gjorts, men tidigare grundläggning visar att 
sprängningsarbeten ofta erfordras vid byggnation. 

Inslag av vattenrik mark, som ej är byggbar, finns i programområdets västra delar. 
Markområdena är i vissa fall dikesdränerade. 

Bebyggelseområde
n   

 

Kulturhistoria, befintlig 
bebyggelse 

Långforsdammen skapades redan under tidigt 1500-tal och sannolikt har 
planområdet i någon omfattning varit nyttjat sedan dess. Under Gustav Vasas 
regeringstid skapades de frälsejordar som tilldelades gruvarbetarna och som till en 
början var belägna i gruvans närhet. 
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I kommunarkivet finns en tilldelningskarta från 1824 med benämningen ”Karta 
indelad i tolf folier öfver Sala Silfwerwerks Arbetares Åker, Wret, Skog- och 
Betestomter eller så kallade Tilldelningar”. Kartan är tillökad med uppmätta 
tilldelningar åren 1847 och 1848 samt kompletterad år 1855. Kartan från 1824 
visar ett väl strukturerat område med ganska få byggnader. Kartan från 1855 
innehåller betydligt fler byggnader vilket innebär att vid 1800-talets mitt var 
området väl etablerat. Det här var alltså fråga om gruvarbetartorp, där arbetet vid 
gruvan var själva grundförutsättningen. 

Planområdet Sandviken är präglat av sin historia. Stengärdsgårdarnas mångfald 
och de krokiga grusvägarna kännetecknar området och ger det en ålderdomlig 
karaktär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från att ha varit ett område med små jordbruksenheter har det i modern tid 
övergått till att bli en blandning av hus för permanent boende och fritidshus. Det 
finns för närvarande 27 bebyggda tomter, varav en utgör arrendetomt och en 
annan hyrs ut med byggnader och allt. Dessa båda tomter ägs av kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekebyängsvägen 

Arrendetomt vid Långforsen 
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De hus som finns på området i dag är till övervägande del gamla, även om några 
har byggts på 1900-talet och ett är helt nybyggt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnaderna är oftast centralt placerade på tomten och som sig bör på den 
högsta punkten. De gårdshus som finns är i regel lokaliserade mot eller nära 
tomtgräns. Tegeltäckta sadeltak dominerar, även om exempelvis mansardtak och i 
vissa fall också annan täckning förekommer. När det gäller fasadbeklädnad är det 
i nästan samtliga fall fråga om träpanel, stående eller liggande. Till övervägande 
del är husen röda, men brunt och gult samt något vitt förekommer. Byggnaderna 
är uppförda i ett plan, alternativt 1½ eller 1¾ plan (förhöjt väggliv). Ett undantag 
finns emellertid med ett hus i två fulla plan. 

 

 

Nybyggd villa på Silvergruvan 1:866
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kulturhistorisk byggnadsinventering har tagits fram till grund för 
planbestämmelserna. Inventeringen redogöra för respektive byggnaders 

Ekebyängsvägen 
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eventuella värden och kan således användas som vägledning vid tillbyggnad och 
renovering. Byggnader som har kulturhistoriskt värde har försetts med 
planbestämmelser ”q” (skyddsbestämmelse) eller ”k” (varsamhetsbestämmelse) i 
plankartan beroende på kulturvärdets dignitet. 

Ny bebyggelse Kommunägd mark, som idag utgör fritidsarrende samt hyresfastigheter, föreslås 
omvandlas från fritidsboende till permanentboende. Totalt berörs ett arrende (A) 
samt en ”fastighet” (B) som hyrs ut av kommunen till privatpersoner. Utöver 
denna omvandling föreslås nya enbostadshus tillskapas på jungfrulig mark i 
planens västra del (C). Dessutom ges möjlighet till avstyckning av tre större 
privata fastigheter Silvergruvan 1:723, 1:724 och 1:733. Detta ger således 
ytterligare tre bostadsfastigheter (markerade med ”X” på kartan nedan) inom 
planområdet. 2 000 kvm är minsta tomtstorlek vid avstyckning, förutom för 
fastigheten Silvergruvan 1:723 som ges en minsta tomtstorlek på 1 600 kvm vid 
avstyckning. 
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Vid utbyggnad bör utformningen vara av god arkitektur. Med detta menas att 
utformningen av byggnaderna anpassas till de rådande förutsättningarna såsom 
topografi och vegetation, men även till övrig bebyggelse. På detta vis kan 
områdets karaktär och omgivning bevaras. 

Detaljplanen medger att endast en huvudbyggnad får uppföras per fastighet med 
bostadsändamål. Antalet komplementbyggnader (uthus, förråd, garage etc.) 
föreslås ej begränsas. 

Byggnadsyta begränsas till 210 kvm för tomter som tillåts avstyckas. 

Byggnader skall förses med i huvudsak stående träpanel och sadeltak. På uthus 
tillåts även pulpettak. Beträffande fasadfärger för planerad bebyggelse visar 
byggnadstraditionen att den vanligaste förekommande kulören är röd. Plankartan 
reglerar färgsättningen att tillkommande byggnader ska ha röd fasadfärg. 

Där det anses lämpligt att bevara byggnaders indragning på tomten föreslås 
fastigheter förses med prickmark, mark som ej får bebyggas. Detta för att bevara 
den fasadlinje som byggnadernas placering skapar mot allmän platsmark. 

Service Låg- och mellanstadieskola finns vid Lärkan, ca 1,4 km öster om planområdet. 
Vid Dalhem finns den närmaste förskolan, ca 600 m norr om planområdet. 

Tillgänglighet Samtliga fastigheterna trafikförsörjs via Måns-Olsvägen som ansluter till 
Norbergsvägen i söder samt Dalhemsleden i norr. Gång- och cykelförbindelsen 
utmed Måns-Olsvägen förbinder planområdet med andra bostadsområden.  

Programområdets topografi, grusade vägar samt avsaknad av gatubelysning 
försvårar framkomligheten för personer med funktionshinder. 

Vattenområden 
 

 Långforsen avgränsar programområdet i norr. 

Strandskydd 
 

Inom planområdet gäller ett strandskyddsområde på 100 meter från strandlinjen. 
Arrendetomten i norra delen av området samt tre privatägda fastigheter 
(Silvergruvan 1:749, 1:750 samt 1:751) berörs av strandskyddsfrågan. 

Samtliga fyra tomter bedöms utgöra tomtmark som idag är ianspråkstagen. 
Strandskyddet avses upphävas för den del av tomtmarken/kvartersmarken som 
ligger inom strandskyddsområdet. Ärendet påbörjas senare i planprocessen som 
ett separat ärende till länsstyrelsen. 

Riksintressen m.m. 
 

 Riksintressen för kulturmiljövård ligger i planområdets norra del. Ingen ny 
bebyggelse planeras inom riksintresseområdet. Intresset bedöms därav ej 
påverkas. 
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Fornlämningar 
 

 Inga kända/registrerade fornminnen finns inom programområdet. 

Friytor 
 

Lek och rekreation Inom och i planområdets närhet finns stora möjligheter till friluftsliv. 
Gruvdammsrundans sträckningen går genom planområdet, på Ekebyängsvägen. 
Gruvdammsrundan leder vidare i väster till Ekebyängar och vidare norrut utmed 
gruvans vattensystem. Inom och i  planområdets närhet finns gott om skogar 
med upptrampade stigar. Gröna gången leder strax norr om planområdet. Ca 1 
km söder om planområdet ligger Sala Gruva. 

Ca 1 km öster om planområdet ligger Lärkans sportfält som kan erbjuda det 
mesta för en idrottsintresserad. Ett elljusspår, som utgår från Lärkans sportfält, är 
beläget ca 500 m öster om programområdet. 

Direkt norr om planområdet finns Sandvikens badplats. Ytterligare några hundra 
meter norr om planområdet finns Måns-Olsbadet. 

 

Gator och trafik 
Vägnät, gång, cykel- och 
mopedtrafik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I östra delen av planområdet går Måns Olsvägen och från denna väg 
trafikförsörjs planområdet. Dagens trafikmängd på Måns Olsvägen uppgår till ca 
450 fordon/årsmedeldygn. Gång- och cykelväg leder parallellt med Måns-
Olsvägen. 

 

 

 

 

Sandvikens badplats
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Gatubelysning 

Kollektivtrafik 

Parkering 

Störningar 
Radon 

Trafikbuller 
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I huvudsak finns de vägar och tillfarter som erfordras för att trafikförsörja 
samtliga bostadsfastigheter. Eventuellt kan vägnätet behöva kompletteras med 
mindre tillfarter till nyplanerade fastigheter. 

Underhållet på Ekebyängsvägen sköts idag av en vägförening. 

Bredden på vägområdet för Ekebyängsvägen och andra mindre vägar och 
tillfarter föreslås anpassas efter nuvarande fastighetsbildningar i den kommande 
detaljplanekartan. 

Trafiken på Ekebyängsvägen ökar då fler pemanentbostäder tillskapas utmed 
vägen. Varje permanentbostad beräknas generera 3 bilrörelser/årsmedeldygn. 
Denna detaljplan medger ytterligare fyra pemanentbostäder utmed vägen, varav 
två utgör omvandlingsfatigheter. Vid en framtida planläggning av Ekebyäng 
(väster om denna detaljplan) kan ytterligare permanentbostäder komma att 
tillskapas genom en omvandling av befintliga arrenden (maximalt 16 st). Även 
tillskapande av några enstaka enbostadshus kan komma i fråga. Den framtida 
bebyggelseutvecklingen utmed Ekebyängsvägen anses medföra en marginell 
ökning av antalet fordonsrörelser på vägen eftersom den huvudsakliga 
tillkommande delen pemanentbostäder utgör omvandling av arrendetomter. 

Gatubelysning finns utmed Måns-Olsvägen som utgör kommunal gata. 

Busshållplatser finns på Måns-Olsvägen. 

Parkering sker genom markparkering på tomtmark. 

 

Enligt kommunens radonkarta utgör marken inom planområde 
normalriskområde. Vid byggnation skall denna ske på ett sådant sätt att 
byggnaden är radonsäkrad. 

Fastigheter närmast Måns-Olsvägen bedöms inte störas av trafikbuller (över 55 
dB(A) vid fasad) eftersom trafikmängden endast uppgår till ca 450 
fordon/årsmedeldygn. 

Måns-Olsvägen med gc-väg
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Förorenad mark 
 

För Sala tätort har genomförda markstudier visat på förhöjda halter av bly och 
kadmium inom delar av tätorten. Källa för föroreningarna är Silvergruvan och de 
processer som använts för att förädla malmen. 

Provtagning har utförts 1992 inom samt i närheten av programområdet. Proverna 
visar på blyhalter på 50 mg/kg eller lägre. Halterna överskrider därmed ej 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för ”känslig markanvändning” 
(bostadsändamål, 80 mg/kg). 

Då blyföroreningar även kan finnas i utfyllnadsmassor, såsom aftersand (gråvit 
mycket finkornig sand), skall Bygg och Miljöförvaltningen kontaktas vid 
misstanke om utfyllnadsmassor i samband med schaktning. 

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp I avvaktan på planläggning ligger hela planområdet utanför verksamhetsområdet 
för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

Matarledningar för vatten- och avlopp är utbyggda centralt genom området i 
nord-sydlig riktning och en avloppspumpstation finns invid Ekebyängsvägen. 
Kommunens huvudvattenledning från Knipkällans vattenverk till Sala tätort går i 
öst-västlig riktning genom programområdets sydligaste del. 

Kommunala va-ledningar finns utbyggda till några fastigheter belägna söder om 
Ekebyängsvägen. Dessutom har fastigheter via enskilda ledningsdragningar 
tillåtits ansluta till kommunens va-nät. 

Idag är 13 st fastigheter inom området anslutna till kommunalt vatten och avlopp 
och 5 st fastigheter har endast vatten. I planområdets västra del finns några 
fastigheter som har egna lösningar eller saknar vatten och avlopp. 

Efter planläggning kommer delar av området att ingå i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten och avloppsutredning som 
bifogas planbeskrivningen redogör vilka fastigheter som avses ingå. 

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

I övrigt se framarbetad ”Vatten och avloppsutredning”. 

Värme Uppvärmning av bostäder skall ske med enskilda anläggningar. 

El Området är elförsörjt. 

Där Ekebyängsvägen möter Måns-Olsvägen ligger en transformatorstation. 

Avfall Sophämtning ska ske även fortsättningsvis med lastbil från individuella sopskåp.  

Behov av ytterligare källsorteringskärl, liknande de sim redan viss utmed Måns-
Olsvägen, utreds vid tillskapande av fler bostäder i området. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN - ARRENDEGRUPPEN 
 Lisa Granström, miljöingenjör, Miljöbedömning 

Leif Berggren, byggnadsvårdsingenjör, Kulturhistorisk Byggnadsinventering 
Dan-Ola Norberg, Stadsarkitekt, bebyggelseutveckling 
Kjell Eklund, kommunekolog, naturfrågor 
David Lundqvist, miljöinspektör, miljö- och hälsofrågor 



 
- Detaljplan för Sandviken, del av Silvergruvan 1:4 m fl - 
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Lars Modin, utredningsingenjör, vatten- och avloppsfrågor 
Yvonne Fahlman, markingenjör, kommunal mark 

 
 
 
 

 
Håkan Svärd   
planerings- och utvecklingschef    

 


