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Detaljplan för 
 

MAGASINET 2 
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, 2008-10-30 
• Plan- och genomförandebeskrivning, 2008-10-30 
• Fastighetsägareförteckning, 2008-11-19 
 
 
 

Planområdet 
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INLEDNING 
Sammanfattning I samband med detaljplanen för den nya ambulansstationen har en över-

syn av parkeringsplatser i området gjorts under vintern 2006/2007 och 
funderingar väckts på att omvandla en befintlig outnyttjad kommunal 
handels/industritomt på andra sidan Väsbygatan till parkering, avsedd för 
bland annat järnvägsresenärers behov.  
 
 

 
 
Ytan skulle kunna inrymma ett femtiotal parkeringsplatser, och skulle även 
kunna inrymma en modern miljöstation med bra möjligheter för last-
ning/lossning som ersätter befintlig dito. 
 
Idag är parkeringsytorna invid stationen frekvent nyttjade, och i en tid när 
Sala växer och kommunen har en vilja att utvecklas hållbart, är det av vikt 
att medge ytterligare utveckling av området invid stationen. 
 
 

Planens syfte Planens syfte är att utreda förutsättningarna för området närmast järnvä-
gen och dess möjligheter. Samtidigt skapas en enhetlig järnvägspark som 
möjliggör fler parkeringsplatser.  
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Plandata 
Lägesbestämning Fastigheten Magasinet 2 ligger direkt väster om Sala station, begränsas av 

järnvägen i norr, Väsbygatan i söder och gränsar i öster mot Silogatan och 
parkeringsytor. Fastigheten utgörs idag av en bevuxen gräsyta.  

Areal ca 3000 kvm 

Markägoförhållanden Marken ägs av Sala kommun. 

Tidigare ställningstaganden 
Detaljplaner Gällande plan, fastställd maj 1996, medger markanvändningen ”Handel 

och småindustri” i högst en våning. Mot Väsbygatan anger detaljplanen 

utfartsförbud. 

 

 

Utdrag ur detaljplan Anrikaren 

 

  

Järnvägsparksområde 
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Miljöbedömning 
 
 
 

 

 

För varje detaljplan som upprättas ska en bedömning göras för att utreda 
om planens genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan. Om så 
är 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 enheten för Planering och utveckling, kommunsty-
relsens förvaltning, i samarbete med kommunens miljöingenjör, Tekniska 
förvaltningen. 

Enheten för Planering och utveckling anser inte att ett genomförande av detaljplanen 
innebär betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning kommer ej att upprät-
tas. 

Kommunala beslut i övrigt KSAU har beslutat 2007-06-12 att avslå förfrågan om köp av fastigheten. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 
 

Mark och vegetation Planområdet som är beläget mellan Väsbygatan och spårområdet är plant 
och gräsbevuxet med inslag av sly. 

Bebyggelseområden 
 

Bostäder Planen medger inga bostäder inom planområdet, pga att planområdet lig-
ger i direkt anslutning till järnvägen vilket medför både buller och mark-
föroreningar. 

Gator och trafik 
 

Gatunät, gång, cykel- och 
mopedtrafik 

Fastigheten ligger utmed Väsbygatan, som är en gata med begränsad 
genomfartstrafik. 

Störningar 
 

Buller  

Stängsel 

Teknisk försörjning 
El 

Järnvägen och Väsbygatan är båda bullerkällor. 

Då planområdet gränsar till järnvägen finns stängsel som förhindrar passa-
ge över spåren. 

 

Planområdet är anslutet till omkringliggande elnät, tillhörande SHEAB. 
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Avfall I östra delen av planområdet finns en Miljöstation. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

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

nämnden. Tidplanen redovisar hanteringen av detalöjplanen och nu be-
räknade tidpunkter för olika beslut. 

Nov 2008, Bygg- och miljönämnden (BMN), beslut om samråd 

Dec 2008, samråd i 6 veckor,  

Senast feb 2009, 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 tio år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning Kommunen ansvarar för planläggning samt bekostar anläggande av par-
keringsyta och planteringar. 

Huvudmannaskap Sala kommun är huvudman för allmän plats. 

Medverkande tjänstemän 

 
Lisa Granström, Miljöingenjör 

Lars Modin, VA-utredningsingenjör 

Göran Söderberg, Stadsträdgårdsmästare 

 
 
 
 
Håkan Aspenbom Lena Waxell 
planarkitekt  plansamordnare 

 


