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DEL AV SILVERVALLEN  
Del av fastigheten Kristina 4:11 
Sala kommun, Västmanlands län 
 

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E   F Ö R   P R O G R A M    
 
 
Planprogram för del av Silvervallen har under tiden 23 april 2008 till 19 maj 2008 varit föremål för 
samråd. Sammanlagt har 31 remissinstanser erhållit planhandlingar. 
 
Under samrådstiden har 12 skriftliga yttranden inkommit. Av inkomna svar är 10 utan erinran men 
med synpunkter. Särskilda samråd har avhållits med exploatörerna och med Bygg- och miljöför-
valtningen. 
 
 

Remissinstans Anmärkning 

Myndigheter, organisationer m fl  

1.  Länsstyrelsen Västmanlands län Synpunkter 

2.  Vägverket Synpunkter 

3.  Kultur- och fritidsnämnden Erinran och synpunkter 

4.  Bygg- och miljöförvaltningen Erinran och synpunkter 

5.  Tekniska förvaltningen Synpunkter 

6.  Räddningstjänsten/Räddningsverket Synpunkter 

7.  Sala-Heby Energi Synpunkter 

8.  Polismyndigheten Synpunkter 

9.  Centerpartiet Synpunkter 

10.  Folkpartiet Synpunkter 

11.  Moderaterna Synpunkter 

12.  Krristdemokraterna Inga synpunkter 

13.  Socialdemokraterna Synpunkter 

14.  Sala fotbollsförening  Synpunkter 

15.  IFK Sala Synpunkter 

 Berörda Sakägare 
 16  Riksbyggen                  Erinran  
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1. Länsstyrelsen Västmanlads län 
Planhandlingen bör kompletteras med uppgifter om de vägar som passerar genom rondellen och som 
är av riksintresse. Riksväg 56 tillhör det nationella stamvägnätet. Länsstyrelsen delar planprogram-
mets uppfattning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11§ MB, vilket 
planhandlingen bör kompletteras med. I övrigt ingen erinran.  

Detaljplanebeskrivningen blir fylligare och kommer att innehålla de uppgifter som efterfrågas. 

2. Vägverket 
In- och utfarter skall placeras så att inte köbildning uppstår i rondellen. I övrigt ingen erinran. 

I arbetet med trafikmatning till området har hänsyn tagits till säkerhet och smidighet. 

3. Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur och fritidsförvaltningen anser att detaljplanering skall genomföras för hela Östra kvarteren 
samtidigt eftersom allt hör ihop. Dessutom bör planeringen av Lärkans sportfält vara klar och flytten 
på gång innan en exploatering av Silvervallen påbörjas. 

I gällande detaljplan  för Silvervallen är redan en exploateringsyta inlagd. Denna yta utökas nu med ytterligare verk-
samhet. Frågan om utbyggnad av Lärkans sportfält är en politisk fråga som hör ihop med Kultur- och fritidsförvalt-
ningens prioritering inom givna budgetramar. 

4. Bygg- och miljöförvaltningen 
Byggenheten bedömer att en ny drivmedelsanläggning i detta område hellre bör lokaliseras längre från 
befintliga bostäder, öster om Väsbygatan eller öster om Stockholmsvägen, intill järnvägen. 
 
I översiktsplan 2000 finns angivet att Silvervallen skall bevaras som fotbollsarena. Men nu ingår om-
rådet i en ny större studie av hela Östra kvarteren, för att enligt förslag kanske successivt tas i anspråk 
för annat än idrottsändamål. Denna större studie bör avvaktas innan detaljplanen för det nu aktuella 
området ändras till att medge en drivmedelsanläggning då annars förutsättningarna både för Silverval-
len och för Östra kvarteren påverkas och möjligheten att nå en optimal lösning kan försvåras. 
 
Med hänsyn till möjligheten/risken att exploateringen av Östra kvarteren. av olika anledningar kan 
utebli eller skjutas på framtiden bör planområdet för den nu aktuella planändringen, om den ska göras 
innan planerna för Östra kvarteren tagit fastare form, utformas så att Silvervallen påverkas i så liten 
utsträckning som möjligt. 
 
Ut- och infart anordnas till Väsbygatan och Ringgatan. Med stor sannolikhet kommer tillfarten till 
drivmedelsanläggningen, med bl.a. tankbilar, att behöva ske från Marknadsgatan vilket kan ge ökade 
störningar för bostäderna där.  
 
Av handlingarna framgår att avsikten är att göra planen med s.k. enkelt planförfarande. Enligt plan- 
och bygglagen, 5 kap 28§ får enkelt planförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är av begrän-
sad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen. Bygg- och miljö-
förvaltningen anser att det är tveksamt att i detta fall använda sig av enkelt planförfarande då planen 
strider mot kommunfullmäktiges beslut om Översiktsplan 2000 och då planändringen påverkar id-
rottsområdet och sannolikt inte saknar intresse för allmänheten. 
 
Miljöenheten anför att en etablering av bensinstation på den plats som detaljplanen avser, innebär att 
gränsen till planområdet kommer ca 30 meter från befintliga bostäder. En lokalisering av en bensin-
station enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete” bör riktvärde för skyddsavstånd 
mellan bensinstationer och bostäder uppgå till 100 meter. Miljöenheten anser att en lokalisering av en 
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bensinstation närmare än 100 meter till bostäder är olämplig ur miljö- och hälsosynpunkt. Miljöenhet-
en bedömer att genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan för närboende 
och att en miljökonsekvensbeskrivning därför bör upprättas. Miljöenheten anser att risken för bety-
dande miljöpåverkan avseende markförorening och dagvattenhantering är stor. 
 
In och utfart vid marknadsgatan innebär utökat buller för närboende varför bullerfrågan bör utredas. 
Drivmedelsanläggningen borde placeras vid Väsbygatan – längre bort från bebyggelsen om den skall 
placeras i området. 
 
Behovsbedömningen bör även kompletteras med frågeställningarna trafik av personbilar och luftför-
oreningar.  

Se sammanställningen nedan om säkerhetsavstånd mm samt slusats inför beslut 

5. Tekniska förvaltningen 
Synpunkter på teknisk försörjning. I övrigt ingen erinran. 

Vi får föreslå lösningar utifrån de förutsättningar som finns i gatorna. 

6. Räddningstjänsten/Räddningsverket 
Anför synpunkter på säkerheten och att skyddsavstånd skall hållas. Räddningsverket, som fått remis-
sen från Räddningstjänsten och svarat till denna anser att lokaliseringen är lämplig under förutsättning 
att inte bostad,, kontor, stationsbyggnad, gatukök, servering eller butik är planerad närmare än 25 me-
ter från lossningsplats och att övriga säkerhetsavstånd tillgodoses. 

Statoil skall i detaljplaneskedet presentera en riskutredning som grund för bygglovansökan. Beträffande skyddsavstånd 
se redovisning nedan. 

7. Sala- Heby Energi 
Har inget att erinra mot detaljplanen men påpekar att en drivmedelsanläggning kan innebära en ny 
transformatoranläggning i området.  

Vi får se över behovet tillsammans med SHE och eventuellt diskutera en plats för transformator – när Silvervallen 
skall tas i anspråk för annan verksamhet kommer den ändå säkerligen att behövas. 

8. Polismyndigheten 
Har inget att erinra utan ser positivt på etableringen.  

9. Centerpartiet 
Det är viktigt med en samlad planering av ”Östra kvarteren”. En etablering av en ”bensinstation” 
hämmar en möjlig förutsättningslös utveckling av området. 

10. Folkpartiet 
Folkpartiet förutsätter att alternativen för marken norr om drivmedelsanläggningen är noga genom-
tänkta annars bör inte drivmedelsanläggningen tillåtas. Kommer det att finnas ekonomiska resurser att 
bygga upp en ny modern idrottsarena i stället för den gamla? 

11. Moderaterna 
Vad händer med friidrotten och gångsporten om det byggs innan Lärkans sportfält är utbyggt? 
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12. Kristdemokraterna 
Förutsättning: att fotbollanläggningen inte berörs mer än marginellt och att det finns en yta för friid-
rott inom området eftersom, enligt vad som framförts i kommunstyrelsen, Lärkan inte påbörjas förrän 
tidigast 2010. Skolförvaltningen bör få ta del av detaljplaneremissen. 

13. Socialdemokraterna 
Vill att ärendet påskyndas. 

14. Sala Fotbollsförening 
Förutsätter att om fotbollens förutsättningar på Silvervallen förändras, det tillskapas en ny anläggning 
på Lärkan, vilket är positivt, innan etableringen. Viktigast är att en sjumannaplan finns för pojkfotbol-
len, den enda som finns! Nöjer sig inte med att beslutet om Lärkans framtid skjuts på framtiden. 

15. IFK Sala 
Kan bara stödja förslaget om en försäljning av marken till viss del finansierar en ny anläggning på 
Lärkan. Vill att det uttryckligen i beslut finns en plan och startdatum för den nya ”Silvervallen” på 
Lärkan. Sala förlorar annars löparbanor och skolidrottsplats. 

16. Riksbyggen 
Riksbyggens bostadsrättsförening Salahus nr 1 anser att det är mycket tveksamt att ytterligare belasta 
området med en miljöstörande drivmedelsanläggning. Den föreslagna platsen är definitivt inte lämp-
lig. Det är för nära bostadshusen och området är redan idag alltför miljöstört. 

Silvervallen kommer att exploateras för annan verksamhet inom en snar framtid och den nu föreslagna etableringen är 
en del av denna satsning. Drivmedelsanläggningen bedöms inte öka miljöstörningen i rondellområdet mer än marginellt. 
För bostäderna intill kommer in- och utfarten till den ”nya” Silvervallen att förändra miljön både vad avser trafikrörel-
ser med buller, ljus och lukt mm, men om området skall få möjlighet att utvecklas är detta ofrånkomligt. 

 

Samrådsmöte med Statoil och Max den 8 maj i Rådhuset 
 
Ett särskilt samrådsmöte har avhållits med Max och Statoil där också Andersson Company var repre-
senterat. Närvarande kommunala tjänstemän var: Håkan Svärd, planerings- och utvecklingschef, Hå-
kan Aspenbom planarkitekt, Anders Dahlberg markingenjör och Lars Modin, utredningsingenjör va-
frågor. 

Mötet anordnades för att lösa gemensamma frågor som trafikmatning, parkering, teknisk försörjning, 
skyltning men också placering av byggnader och resonemang om avtalspunkter mm. 

 

REDOVISNING AV SKYDDSAVSTÅND MM 
 
I avsikt att belysa vad som gäller vid bedömning av konsekvenserna av en flytt och förändring 
av pumpanläggningen för Statoil redovisas nedan vilka riktlinjer mm som finns för aktuell 
placering. 
 
Rekommenderade skyddsavstånd 
 
Boverket(Bättre plats för arbete 1995) 
Vad avser olycksrisker vid en bensinstation rekommenderar Boverket ett riktvärde på skyddsavstånd 
från bensinstationer på 100 meter, där 50 meter motiveras av riskhänsyn och resterande beror på bul-
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ler, lukt, ljusstörningar och luftföroreningar. Hur stort skyddsavstånd som behövs beror också på lo-
kala förutsättningar. 100 meter bör alltid eftersträvas vid nyetablering av bensinstation. 
 
Räddningsverket/Sprängämnesinspektionen(SÄIFS 1997:8, 2000:2) 
Sprängämnesinspektionen har i allmänna råd rekommenderat ett skyddsavstånd på 25 meter från 
lossningsplats för bensintankfordon till bostäder, kontor mm. Mellan pump och byggnader rekom-
menderas ett avstånd på 18 meter och avståndet till avluftningsrörs mynning till bensincistern bör 
vara minst 12 meter. 
 
Länsstyrelserna: 
Länsstyrelserna följer i stort Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport 2000:01 som i stort följer Bover-
kets rekommendationer vid nyetablering av bensinstationer av medelstor försäljningsvolym. Ambit-
ionen bör vara att hålla 100 meters avstånd till bostäder. Ur både risk-, miljö och hälsoskyddssynpunkt 
bör ett minimiavstånd på 50 meter alltid hållas från bensinstation till bostäder. 

Dock kan även avstegsfall finnas för att uppföra en bensinstation närmare än 50 meter från befintlig 
bebyggelse. Avstegsfall kan komma ifråga vid hög exploatering eller där inte några andra alternativa 
platser finns. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Avstånd till befintlig bebyggelse från föreslaget nytt pumpläge 
Inom 50 meter från det föreslagna läget berörs inte något flerfamiljshus. Avståndet från diskuterat 
pumpläge till fasad är ca 75 meter. Inom 100 meter berörs ytterligare ett flerbostadshus (95 m). 
 
Avstånd från pump till restaurang blir cirka 30 meter.  
 
I övrigt bedöms inte några befintliga byggnader beröras av pumpanläggningen – Shell pumpanlägg-
ning ligger mer än 50 meter ifrån på andra sidan Ringgatan. 
 
Påfyllning bör ske så att avståndet mellan riskkällorna, pump, påfyllning och bebyggelse är detsamma. 
Det vill säga pumpar, påfyllning och avluftning på samma ställe. 
 
 
Avstånd till befintlig bebyggelse från bensinstation i befintligt läge för jämförelse 
 
Avståndet från närmaste befintliga pump till närmaste bostadshus är idag 10 meter. Avståndet från 
påfyllningen är cirka 20 meter längre. Anläggningen är idag av äldre typ med sämre säkerhet. Anlägg-
ningen kan bland annat av dessa skäl inte kvarligga i befintligt läge. 

 
 

NY LOKALISERING 

Föreslagen lokalisering av pumparna är föreslagen utifrån förutsättningen att hamburgerrestaurangen 
ligger i eget önskat läge med  tillgänglighet vad gäller trafik och transporter. Samverkan skall ske avse-
ende trafik och parkering mellan de båda verksamheterna. 

 

Riskvärdering 

Enligt Boverkets rekommendationer motiveras ett skyddsavstånd på 100 meter av buller, avgaser, 
ljusstörningar och luftföroreningar. Planområdet och omgivningen påverkas redan idag av detta 
främst beroende på trafiken på riksvägen. Riksvägen inklusive rondellen har en årsmedeldygnstrafik 
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på 8800 fordon. Statoils beräknade användningsfrekvens av trafikrörelser in och ut till pumpområdet 
antages bli ca 100 bilar per dygn, baserat på nuvarande försäljningsvolym. Bidraget från den planerade 
anläggningen måste anses begränsat. 

Buller och luftföroreningar samt ljusstörningar är också av underordnad karaktär med tanke på riks-
vägstrafikens närhet och annan verksamhet i området vid rondellen.  

Skyddsavståndet på 50 meter i Boverkets rekommendationer motiveras av riskhänsyn. Räddnings-
tjänsten godkänner föreslagen placering av anläggningen under förutsättning att den i övrigt fyller 
räddningsverkets krav. Anläggningen klarar de skyddsavstånd som finns angivna i Räddningsver-
kets/Sprängämnesinspektionens allmänna råd. 

När det gäller säkerhet ur brand och explosionssynpunkt byggs anläggningen i enlighet med de regler 
som reglerar detta idag, främst, SÄIFS allmänna råd. I övrigt förses stationen med gasåtertag och av-
luftningsledningar, allt i godkända material. På miljösidan förses stationen med oljeavskiljare, Pum-
parna förses med slangbrottsventiler.  

Påfyllningen via tankbil måste ske inne på anläggningen/fastigheten och på sådant sätt att avståndet 
till bostadshus inte blir mindre än föreskrivet. Allmän plats, gata eller gångbana, får inte användas för 
uppställning av tankfordon i samband med påfyllning. Särskilda föreskrifter bör upprättas för anlägg-
ningen. 

 

Slutsats inför beslut 
 

 
Planförfattarens yttrande 

Efter sammanvägning av de inkomna synpunkterna kan konstateras att 
behovet finns av att tillsvidare låta fotbollen i så stor utsträckning som 
möjligt få leva kvar på Silvervallen tills ersättningsytor tillskapats på Lär-
kan. Friidrotten har redan i planändringen 2002 blivit fråntagen sina möj-
ligheter att vara kvar på Silvervallen. Det är synd att kommunen inte under 
tiden satsat på en utbyggnad av Lärkan. I stort andas dock de skrivelser 
som inkommit en positiv inställning till etablering på Silvervallen. Bygg- 
och miljöförvaltningens skrivelse får ses som ett inlägg utifrån regler och 
lokaliseringsprinciper, vilka i detta fall, med hänvisning till vad som tilläm-
pas i vanliga fall utifrån säkerhet, skydd mm ändå tillgodoses i så stor grad 
som är möjligt utifrån givna förutsättningar. Kommunen har erbjudit 
andra lägen för drivmedelsförsäljning, vilka dock ej godtagits av entrepre-
nören. Det nu föreslagna läget är en kompromiss som godkänts av alla 
parter(Max, Statoil, kommunstyrelsen). Säkerheten får anses vara tillfred-
ställande redovisad och kommer att utredas vidare under detaljplaneskedet 
i en särskild riskanalys. De boende i grannfastigheten(Riksbyggen) anser 
att Statoils placering är direkt olämplig. Eftersom ärendet inte tillför något 
nytt i sättet att behandla Silvervallenfrågan än vad som framkommit under 
de sista sex åren och som fastlagts redan i den tidigare planen föreslås att 
förslaget även fortsättningsvis behandlas som enkelt planförfarande. 

I ytterligare samrådsdiskussion med Bygg- och miljöförvaltningen har framkommit att 
Bygg- och miljönämnden inte har för avsikt att anta detaljplanen med inriktningen att 
etablera en drivmedelsanläggning på Silvervallen. (2008-06-17) Detaljplanen och 
planprocessen anpassas till detta faktum. 
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Förslag till beslut 
 

 Beslut att sända ut detaljplanen på samråd togs redan i programs-
kedet. Eftersom detaljplanen kommer att klargöra vissa frågeställ-
ningar som uppkommit i programskedet, som byggnaders läge, in- 
och utfarter mm är det viktigt att detaljplanen så fort som möjligt 
arbetas fram till samrådshandlingar. Samrådet äger rum snarast 
möjligt. 

 

 

 

Håkan Aspenbom  
planarkitekt   

 


