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Detaljplan för 
 

LODJURET 
Kristina 4:14 
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, 2009-03-13 

 Plan- och genomförandebeskrivning, upprättad 2009-03-13 

 Motiverat ställningstagande för miljöbedömning. 2009-03-13 

 Samrådsredogörelse och utlåtande 2009-05-13 
 

Planområdets läge 
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INLEDNING 

Sammanfattning I planområdet uppförs bostadsbebyggelse som inrymmer bostäder i små-
hus. Området utformas med småskalig bebyggelse och inslag av parkmark, 
och trafikförsörjs via lokalgator. 

Planens syfte Kvarteret Lodjuret planlades 1992 för bostadsändamål för en enskild ex-
ploatör och för ett särskilt koncept. Det nya planförslaget är flexibelt för 
att kunna passa fler lösningar i framtiden. 

Plandata 

Lägesbestämning Området är beläget på Ängshagen i södra delen av Sala tätort. Marken 
ansluter till Vintergatan söder om infarten till området från Sörskogsleden. 

 

Areal Planområdet är totalt cirka 24 000 kvadratmeter. 

Markägoförhållanden Det markområde som avses planeras ägs av Sala kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer I Plan för Sala ekokommun från 2001 anges att; 

- detaljplan krävs för nybyggnad i området. 

- ny bostadsbebyggelse skall i första hand utformas som småhus med höga 
estetiska värden, väl anpassade i färg, form och storlek, till byggnadsplat-
sens förutsättningar. 

-natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med god tillgäng-
lighet ska värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett 
hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. 
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-byggnader och anläggningar lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt, så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och 
andra naturresurser främjas. 

Detaljplaner Gällande detaljplan från 1992 säger att marken ska användas för bo-

stadsändamål. Planen avser en sammanhängande bebyggelse med inter-

na gator, avsedd för en vid den tidpunkten utsedd exploatör.  

Planen medger hus i två våningar placerade i kringbyggda gårdar runt 

en grönyta i söder. Gårdarna definieras av mark som inte tillåts bebyg-

gas, s k ”prickmark” runt vilka sedan möjligheterna till bostadsbebyg-

gelse föreligger. 

Planen är inte ändamålsenlig i det avseendet att den styr placeringen av 

husen hårt, och i detta område finns flera möjliga bra lösningar till pla-

cering än den planen medger.  

 

Gällande plan 

Miljöbedömning 

 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan (BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § ge-
nomföras. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan identifieras, 
beskrivs och bedöms. 

Miljöbedömningen har föregåtts av en behovsbedömning som utförts av 
Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling. 
Enheten anser att ett genomförande av detaljplanen inte innebär bety-
dande miljöpåverkan, varför ingen MKB avses upprättas. Se förslag till 
beslut i bilaga till detta dokument. 
 

Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-03-20 § 47 att frågan om 
att tillskapa fler bostäder på norra Ängshagen i Sala ska prövas genom 
upprättande av ny detaljplan. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 
 

Mark och vegetation Marken är obrukad åkermark utan övrig växtlighet. I den södra delen mot 
bebyggelsen finns en enkel lekplats. 

Geotekniska förhållanden Enligt geoteknisk undersökning utförd av VIAK AB, 1977, utgörs marken 
av lera. Djupet till fast botten varierar mellan 3 och 4 meter i området. 
Även i en senare undersökning på 90- talet i anslutning till tänkt bebyg-
gelse bekräftas detta. 

Sammantaget påvisar detta att delar av marken inom planområdet har 
mäktig lerhalt. Marken bedöms dock vara byggbar.  

Kompletterande geotekniska utredningar bör genomföras före byggstart, 
för att utreda grundläggningsförhållanden för respektive byggnad. 

Förorenad mark Inom Sala tätort har genomförda markstudier visat på förhöjda halter av 
bly och kadmium. Källa för föroreningarna är Silvergruvan och de proces-
ser som använts för att förädla malmen. 

En provtagning har utförts 2007 i kvarteret Lodjuret. Proven visar på bly-
halter på 64-212 mg/kg på marknivån 0-0,5 m. Halterna överskrider där-
med Naturvårdsverkets generella riktvärden för ”känslig markanvändning” 
(KM), bostadsändamål (80 mg/kg).  

Kommunstyrelsen i Sala kommun har i beslut 2009-03-12 godkänt nya 
platsspecifika riktvärden i Sala tätort. Det nya värdet för bly på marknivån 
0-0.5 m är 550 mg/kg varför de uppmätta värdena i kvarteret Lodjuret 
samtliga understiger riktvärdet med god marginal. Detta medför att inga 
särskilda åtgärder behöver vidtagas. 
 

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 
 

Bostäder Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Närmast söder om områ-
det finns flerbostadshus i två våningar, i rött tegel, förlagda i täta grupper. 
Åt nordväst finns ett skogsområde och åt öster ängsmark.  

 Planförslaget anger friliggande småhus i högst två våningar. Husen ligger 
samlade runt en vägslinga, med ett parkområde i centrum där en lekplats 
finns i det sydöstra hörnet av parken. Det finns flera släpp mellan tomter-
na som medger rörelser från/till och inom området. 
Solförhållandena är goda då det är öppen mark som bebyggs, med luftiga 
tomter och förhållandevis låga hus. 
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Exempel på möjlig bebyggelse. 
 

Offentlig service Sydost om planområdet finns Ängshagenskolan med årskurs upp till år 6 
samt förskola. 

Kommersiell service Matvarubutik, mm finns ca 500 meter nordost om planområdet och nås 
via kringliggande gång- och cykelvägar. Området ligger ca 1,5 km söder 
om Sala centrum. 
 

Tillgänglighet Planområdets marknivåer är sådana att goda förutsättningar finns för att 
god tillgänglighet ska kunna uppnås inom fastigheterna. Tillgängligheten 
för handikappade inom området ska vara god och handikappnormer föl-
jas. 

Friytor 
 

Lek och rekreation En enkel lekplats finns inom planområdet på den parkmark som skapas i 
området. 

Området ligger nära ett grönområde med skog söderöver som används för 
rörligt friluftsliv och av skolan. Den gång- och cykelväg som går söderut 
leder in i ett vackert landskapsrum ned mot de gamla radbyarna Norr och 
Sör Kivsta. Bråstaskogen i väster nås genom gångvägar. Detta skogsom-
råde, med många naturliga gångstigar, utnyttjas flitigt av bär- och svamp-
plockare 
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Gator och trafik 
 

Gatunät, gång, cykel- och 

mopedtrafik 

Gång- och cykeltrafik kommer ske på kringliggande gång- och cykelvägar 
som är väl utbyggda. Ny gång- och cykelväg avses även anläggas i 
nordsydlig riktning och ansluta till tunneln under Sörskogsleden mot 
Kungsängsgymnasiet.  

Genom planområdet anläggs nya lokalgator i en slinga. Tillfart kommer 
ske från väster. 

Kollektivtrafik Tillgången till kollektivtrafik kommer vara god för boende inom planom-
rådet. Buss trafikerar Vintergatan i direkt anslutning till planområdet. Järn-
vägsstation ligger inom 1.5 km avstånd. Här finns tillgång till både buss 
och tåg. 

Parkering All parkering av bil och cykel sker på egen tomtplats. 

Störningar 

Buller 

 

Ny bebyggelse kommer alstra ett mindre antal nya fordonsrörelser i områ-
det som i marginell utsträckning kommer påverka bullersituationen inom 
och utom planområdet. 

Planområdet ligger ca 100 meter söderut från Sörskogsleden. Bedömning-
en är att planområdet inte är bullerstört utifrån de riktvärden utomhus 
som Boverket anger. 

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp Fastigheterna ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp.  

Minst 50% av dagvattnet från kvarteret skall tas omhand lokalt genom 
infiltration eller fördröjas i fördröjningsmagasin. 

Fjärrvärme Området kan komma att anslutas till fjärrvärmesystemet. 

El Planområdet avses anslutas till omkringliggande elnät, tillhörande SHE. 

Avfall Miljöstationer i kommunal regi, för sorterat avfall, finns inom Ängshagen-
området. 
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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.  

Mars 2009, Bygg- och miljönämnden (BMN), beslut om samråd 2009. 
Samråd i 3 veckor + särskilt samråd med exploatör och tekniska förvalt-
ningen i april. Byggnadsnämndens beredning maj 2009. 
Juni 2009, Bygg- och miljönämnden (BMN), beslut om antagande. 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor 
efter justeringen av nämndens protokoll. Därefter kan bygglov ges för 
åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen.  

Anläggning av lokalgatorna sker när området tas i anspråk.  

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

Ansvarsfördelning/  

Huvudmannaskap 

Kommunen ansvarar för planläggning, anläggning av allmän gata och all-
män platsmark, fastighetsbildning och försäljning av fastigheter.  

Byggherren/markägaren har ansvar för anläggnings- och byggnadsarbeten 
inom kvartersmark.  

Sala kommun är huvudman för allmän plats inom området. I hela eller 
delar av området kan genom särskilt beslut i kommunstyrelsen huvud-
mannaskapet för allmän plats omprövas. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning Detaljplanen ger underlag för lantmäteriförrättning och bildandet av nya 
fastigheter. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi För att genomföra detaljplanen uppstår exploateringskostnader för an-
läggning av nya gator, gång- och cykelstråk samt parkmark mm. Värdet av 
tomterna som tillskapas bedöms uppväga kostnaderna. 

Anläggningsavgift för VA kommer att debiteras fastighetsägare enligt gäl-
lande VA-taxa.  

El- och telenät anslutes till respektive fastighet efter särskilt avtal med fas-
tighetsägare/byggherre och bekostas av fastighetsägare/byggherre. 

Planavgift tas ut i samband med bygglovet enligt gällande plantaxa. 
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Tekniska frågor 

Tekniska utredningar En geoteknisk utredning bör utföras före grundläggning senast i samband 
med byggprojektering och bekostas av byggherren. 

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

Medverkande tjänstemän 

 
Lisa Granström, Miljöingenjör 
 

 
 
 
 
Håkan Aspenbom Lena Waxell 
planarkitekt/fysisk planerare  planeringssamordnare 

 


