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Detaljplan för 
 

Broddbo 6:6, del av 6:58, Broddbo 
Sala kommun, Västmanlands län 
- enkelt planförfarande 

 

P L A N-  O C H  G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G  
 

 

HANDLINGAR 
Till planen hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2007-03-22 
• Plan- och genomförandebeskrivning, 2007-03-22 
• Bilaga: Förslag till beslut om miljöbedömning av detaljplan, 2006-12-05 
• Fastighetsägareförteckning, 2007-02-23 (ej som bilaga) 
• Bilaga: Yttrande från byggnadsvårdsingenjören 
 

Planområdets läge 
 



 
2(9) 

INLEDNING 
Sammanfattning I Broddbo, ca 10 km nordväst om Sala samhälle byggdes på 1890-talet ett 

kapell tillhörande Missionskyrkan. Kapellet överläts 1975 till Svenska kyr-
kan, och övergick 2005 i privat ägo. 

Nuvarande fastighetsägarna har önskemål om att ändra markanvändning-
en från samlings- och föreningslokal till bostadsändamål, och därmed 
krävs ny detaljplan. 

Fastigheten Broddbo 6:6, del av 6:58, Broddbo bedöms lämplig för bo-
stadsändamål. Byggnaden bedöms ha ett kulturhistoriskt värde, i egenskap 
av kapell och som tidstypisk byggnad, och även som en  del av Broddbos 
framväxt vid förra sekelskiftet i samband med järnvägens anläggning. 
 

Vy mot huvudbyggnaden sedd från skogskanten. 

Planens syfte Planens syfte är att ändra markanvändningen på fastigheten Broddbo 6:6, 
6:58 från samlings- och föreningslokal till bostadsändamål, att säkerställa 
byggnadens kulturhistoriska värde och att samtidigt fastighetsreglera mark 
i enlighet med tidigare antagna planförhållanden. 

Plandata 
Lägesbestämning, mark-
ägoförhållanden och areal 

Planområdet är beläget i Broddbo samhälle ca 10 km norr om Sala tätort, 
och utgörs av en privatägd fastighet, Broddbo 6:6, del av 6:58, vilken ägs 
av Joakim Svensson och Erika Wallén. 

I öster och söder gränsar fastigheten till småhusbebyggelse, i väster och 
norr till skogsmark som tillhör kommunen. Planområdets areal är ca 1600 
kvm. 
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Tidigare ställningstaganden 
Detaljplaner Gällande detaljplan, dpnr 3550, för fastigheten är antagen av Sala kommun 

1979-04-11. Denna anger markanvändning ”Samlings- och föreningslokal” 
(C) för berört planområde. 

Del av detaljplan för Broddbo 3550. 

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 
utförts av samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och utvecklingsenhet. 
Enheten anser att ett genomförande av detaljplanen inte innebär betydan-
de miljöpåverkan. Se förslag till beslut i bilaga till detta dokument.  

Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2005-11-01§ 127 att frågan om 
att ändra markanvändningen på fastigheten Broddbo 6:6 och Broddbo 
6:58, från samlings- och föreningslokal till bostadsändamål, ska prövas 
genom upprättande av ny detaljplan. Detaljplanen föreslås hanteras med 
enkelt förfarande. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 
 

Mark och vegetation Området består av en plan trädgårdstomt med angränsande skogsområde i 
väster. 

Geotekniska förhållanden Inga geotekniska utredningar har utförts för planområdet. Broddbo ligger 

Broddbo 6:6, del av 6:58 
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dock på en grusås varför grundförhållanderna bör vara goda. 

Radon Kommunens radonriskkarta, från 1995, visar att programområdet ligger 
inom högriskområde för markradon. Ny- och tillbyggnad av bostadshus 
skall därför uppföras i radonsäkert alternativt radonskyddat utförande, om 
inte exempelvis geoteknisk kartläggning på platsen indikerar annat. 

Fornlämningar Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Om sådan på-
träffas vid markarbeten skall anmälan göras till länsstyrelsen. 

Bebyggelseområden 
 

Historik Broddbo grundades på 1600-talet som ett s k skjutsställe med värdshus, 
logi och stall, där den gamla postvägen gick i nord-sydlig riktning genom 
trakten. När järnvägen kom till Broddbo under 1930-talet, växte samhället 
till ett s k stationssamhälle.  

Småindustrier har funnits i orten, så som snickeriverksamhet med bl a 
båtbyggeri i mitten av 1900-talet, plåtslageri, torvtäkter och grustäkter ut-
med åsen.  

Broddbo kapell byggdes på 1890-talet av Missionskyrkan, och Sala Mis-
sionsförsamling överlät kapellet såsom gåva till Sala församling 1975. 2005 
såldes kapellet till en privatperson med syfte att omvandla kapellet till bo-
stad. 

Byggnadskultur, gestalt-
ning och särdrag. 

Planområdets omgivningar domineras av friliggande trävillor på trädgårds-
tomter, varav en del är uppförda början av förra sekelskiftet och en del 
under 1980-talet. 

Utformningen av Broddbo kapell berättar tydligt att det har varit en kyr-
kobyggnad. Byggnaden är både slank och reslig vilar på en grund av hug-
gen sten. Den gestaltas av ett långskepp som avslutas med ett korskrönt 
torn. Ingångar finns både i ena gaveln samt på en av tornets gavelsidor. 
Tidens panelarkitektur avspeglas i den liggande enkelfaspanelen målad i 
vitt, som på ett naturligt sätt ansluter till sockeln, och de stora, lätta tak-
sprången med figursågade tassar. På sadeltaket ligger tvåkupigt tegel och 
torntaket är klätt med slätplåt. Fönstersättningen är symmetrisk och lång-
huset har ganska höga fönster med T-post, satta i fasadliv.. Stuprören har 
traditionella, ”vassa” knän vilket bidrar till byggnadens lätta och ljusa 
framtoning. Byggnaden andas enkelhet och lätthet och är sparsmakat de-
korerad exteriört. Byggnaden är spegelsymmetriskt uppbyggd. 
 
På fastigheten finns även en rödmålad (slamfärg) enkel komplementbygg-
nad i trä med sadeltak, uppförd på stengrund. 
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Fasader norr och söder 

 

Fasad väst 

Byggnaden bedöms ha ett kulturhistoriskt värde, i egenskap av kapell och 
som tidstypisk byggnad, och som en del av Broddbos framväxt vid förra 
sekelskiftet i samband med järnvägens anläggning. Bygganden har både ett 
samhällshistoriskt värde och ett miljöskapande värde. 

Utformning, skydds- och 
varsamhetsbestämmelser 

För att säkerställa byggnadens kulturhistoriska värden har kapellet givits 
skyddsbestämmelser som specificeras i en detaljplan som ”q”, samt var-
samhetsbestämmelser som specificeras i en detaljplan som ”k”. En bygg-
nad som har skyddsbestämmelser får inte rivas. Varsamhetsbestämmelser-
na syftar till att byggnadens karaktär bibehålls. 

Egenskaper som takform samt form, placering och storlek på fönster har 
ansetts viktiga ur varsamhetssynpunkt liksom att fasaden ska ha ljusmålad 
träpanel och takfotens utformning. Utvändig isolering av fasaden är inte 
tillåten, då sådan förändring skulle väsentligt ändra byggnadens uttryck 
och egenart. Plank tillåts inte uppföras i tomtgräns, detta för att bevara 
kapellets koppling med samhället.    
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Detaljplanen medger genom begränsad byggrätt runt huvudbyggnaden att 
endast en huvudbyggnad får uppföras på fastigheten Broddbo 6:6, 6:58, 
och fastigheten kan därmed ej delas. Byggnaden står nära tomtgränsen 
mot allmän platsmark och det har ansetts viktig att byggnaden står fritt 
och därför omges byggnaden av prickmark på dess offentliga sidor.  

Uppförande av komplementbyggnader är tillåtet på gårdsidan, där lämp-
lighetsprövning av placering, storlek och utformning sker via bygglov. 
Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,0 m.  

Vid händelse av brand eller rivning p.g.a. husbock/hussvamp liknande 
som inte medger bevarande, ska byggnad uppföras lika befintlig. 

På fastighetens sydvästra hörn finns även en telestation, som medges 
byggrätt. 

Vy mot huset sett från Broddbovägen 

Offentlig och kommersiell 
service 

I Broddbo finns förskoleverksamhet i privat regi, och en lanthandel, en 
bensinstation samt en pizzeria. 

Tillgänglighet Tillgänglighet prövas i bygglov- och bygganmälanskedet. Handikappnor-
mer ska följas vid om- och tillbyggnad, men dessa ska samtidigt vägas mot 
byggnadens kulturhistoriska värde. Det innebär att avsteg från handikapp-
normer kan bli aktuella om ändring av byggnad innebär att byggnadens 
kulturhistoriska värde skadas av förändringen.  

Planområdets marknivåer är sådana att goda förutsättningar finns för att 
god tillgänglighet ska kunna uppnås inom fastigheten.  
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Friytor 
 

Lek och rekreation En offentlig lekplats i kommunal ägo finns i bygden. En aktiv lokal id-
rottsförening har även en rink och bollplan. Planområdet ligger i angräns-
ning till ett skogsområde i väster med goda förutsättningar för lek och 
rekreation. På själva fastigheten finns även en stor gräsmatta för lek. 

Gator och trafik 
 

Gatunät, gång, cykel- och 
mopedtrafik 

Fastigheten ligger utmed Grusåsvägen i Broddbo. Utanför fastigheten går  
en gång- och cykelväg. I övrigt är Grusåsvägen en lågtrafikerad väg med 
en hastighet på 30 km/h. 

Gång- och cykeltrafik kommer i övrigt att ske på befintliga lokalgator i 
omgivningen. 

Kollektivtrafik Tillgång till kollektivtrafik finns i direkt närhet av planområdet med buss 
till  bl a Sala. Järnvägsstation finns i Sala ca 10 km sydost om Broddbo 
med goda förbindelser till Uppsala och Västerås. 

Parkering, utfarter All parkering av bil och cykel sker på egen tomtplats, med planlagd infart 
från Grusåsvägen, på södra delen av fastigheten. I detaljplanen dras lokal-
gatan fram till infarten, för att sedan övergå till gång- och cykelväg. 

Störningar 
 

Buller Fastigheten är belägen ca 100 meter väster om järnvägen. Boverkets rikt-
värden utomhus anger dels ekvivalent ljudnivå per dygn, 55 dB, och dels 
maximal ljudnivå, 70 dB för uteplats. Riktvärdet för maximal ljudnivå får 
överskridas högst fem gånger per max trafiktimme under dag/kväll (06.00-
22.00). 

Buller- och vibrationsutredning upprättad av Banverket för Dalabanan 
inom Sala kommun, 2001, påvisar att områdets har ekvivalent ljudnivå 
understigande 55 dB, och därmed uppfyller Boverkets riktvärden utom-
hus.  

Tomten berörs i nordväst av maximal ljudnivå över 80 dB. Framarbetat 
bullerutredning gjord av Ingemansson Technology AB 2006 säger att 
”maximal ljudnivå överstiger 70 dB(A) maximalt 4 gånger under en tim-
me” på denna tågbanesträcka. Enligt Boverkets vägledning får ”riktvärdet 
överskridas högst fem gånger per max trafiktimme under dag/kväll”. Såle-
des anses tomten uppfylla Boverkets riktlinjer utomhus. 

Närliggande verksamheter Det finns ingen närliggande verksamhet som beräknas ge någon större 
påverkan på fastigheten. 

Teknisk försörjning 
 

El, vatten och avlopp, fjärr- Planområdet är anslutet till omkringliggande elnät, tillhörande Vattenfall. 
Fastigheten är idag ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Området är 
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värme inte anslutet till fjärrvärmesystemet. 

Avfall Två miljöstationer i kommunal regi, för sorterat avfall, finns på ca 150 
meters avstånd söder och norr om fastigheten. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 
Tidplan Detaljplanen bedrivs med enkelt planförfarande under Bygg- och miljö-

nämnden. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräk-
nade tidpunkter för olika beslut. 

April 2007             Bygg- och miljönämnden (BMN), beslut om samråd, 
Maj 2007               Samråd i 3 veckor 
Augusti 2007         Bygg- och miljönämnden (BMN), beslut om antagande 
 
Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor 
efter justeringen av nämndens protokoll. 

Genomförandetid Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning/ Hu-
vudmannaskap 

Byggherren/fastighetsägaren har ansvar för anläggnings- och byggnadsar-
beten inom kvartersmark.  

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning Fastighetsreglering kommer att ske. Det gäller överföring av mark mellan 

Broddbo 6:58, 6:6 och 6:1. 

Servitut, gemensamhets-
anläggning mm 
 

Ledningsrättsförrättning avseende telestationer som berör fastigheten 
finns upprättad år 2002. En telestation med tillhörande ledningsrätt finns i 
fastighet Broddbo 6:6 västra del. Ledningshavare är Telia AB. 

Servitut, gemensamhetsanläggning etc. kan vid behov ordnas via Lantmä-
terimyndigheten. 

Avtal 
 
 

Ett avtal träffas mellan kommunen och fastighetsägaren till Broddbo 6:58, 
6:6 som reglerar kostnaderna för genomförandet av fastighetsreglering. 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar Vid nybyggnad av bostadshus bör en geoteknisk utredning utföras före 

grundläggning senast i samband med byggprojektering och bekostas av 
byggherren. 

Programområdet ligger inom högriskområde för markradon. Nybyggnad 
av bostadshus skall därför uppföras i radonsäkert alternativt radonskyddat 
utförande, om inte exempelvis geoteknisk kartläggning på platsen indike-
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rar annat. 

De tekniska utredningar som krävs för bygglov/bygganmälan och genom-
förande bekostas av byggherren. 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi Planavgiften tas ut enligt plankostnadsavtal. 

 

Medverkande tjänstemän 

 
Lisa Granström, miljöingenjör 

Leif Berggren, byggnadsvårdsingenjör 

Anders Dahlberg, markingenjör 

 
 
 
 
Petra Pertoft Emma Lindqvist  
planarkitekt  arkitekt  

 


