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TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 

Detaljplan för Lodjuret 
Ängshagen, Sala kommun, Västmanlands län  

 

Bakgrund och syfte 
Kvarteret Lodjuret är en del av bostadsområdet Ängshagen, beläget i den södra 
delen av Sala.  Den aktuella detaljplanen (4017) för Lodjuret antogs 2009-07-15 och 
genomförandetiden är 10 år.  

Marken inom planområdet ägs fortfarande av Sala kommun, med undantag för 
fastigheten Lodjuret 7 och Lodjuret 12. De fastigheterna berörs dock i mindre 
utsträckning av planändringen. 

Ändringen av detaljplanen för Lodjuret innebär att gällande plan fortsätter att gälla, 
men att ändringar görs i planbestämmelserna. Befintliga handlingar och nya 
handlingar läses tillsammans, befintliga handlingar utgör ett komplement till de nya. 

 

Detaljplaneändringen syftar till att: 

• I valda delar av planen upphäva planbestämmelsen som säger att endast 
friliggande hus får uppföras, för att möjliggöra parhusbebyggelse.  

• Upphäva egenskapsbestämmelsen lek inom markanvändningen park då det i 
närområdet bedöms finnas gott om lekplatser. Även då 
egenskapsbestämmelsen lek stryks är uppförandet av en lekplats möjlig då 
lek även ryms inom markanvändningen park. Att egenskapsbestämmelsen 
lek upphävs innebär dock att kommunen inte längre är skyldig att anordna 
lekplats.  

• Upphäva egenskapsbestämmelsen allé då den inte anses fylla någon funktion 
i planen, eftersom genomförandet av en sådan åtgärd oftast är avhängigt att 
det finns en exploatör som anlägger grupphusbebyggelse. Samma krav anses 
inte rimliga att ställa på enskilda köpare i tomtkön. 

• Lägga till egenskapsbestämmelsen damm inom parkområdet. Detta för att 
möjliggöra uppförande av anläggning för hantering av dagvatten. 

• Lägga till egenskapsbestämmelsen dike inom parkområdet. 
Egenskapsbestämmelsen dike syftar till att tydliggöra behovet av diken för 
dagvattenhanteringen. 
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I styckena geoteknikska förhållanden och förorenad mark, görs ändringar vilka 
beskrivs nedan. Ändringarna görs då nya provtagningar i området under 2014 visar 
på andra halter av bly, kadmium och kvicksilver i marken än vad som anges i plan 
och genomförandebeskrivningen. Kvicksilver förekommer dock endast på Lodjuret 
sju. Även lerdjupet har enligt de nya undersökningarna visat sig vara annorlunda än 
vad som tidigare angavs. 

 
Geotekniska förhållanden 
Enligt geoteknisk undersökning utförd 1977 av VIAK AB, utgörs marken av lera. 
Djupet till fast botten varierar mellan 3 – 9 meter i området. 

 
Förorenad mark 
Markmiljöprovtagning i området har utförts 1977, 2007 och 2014 
provtagningen visar på förhöjda halter av bly, kadmium och kvicksilver. 
Halterna överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för  
”känslig markanvändning” (KM), bostadsändamål. 
Kommunstyrelsen i Sala kommun har i beslut 2011-08-18 godkänt nya 
platsspecifika riktvärden i Sala tätort. Det nya värdet för bly på marknivå 0 – 0,5 
m är 110 mg/kg. De uppmätta värdena överstiger i vissa punkter de antagna 
riktvärdena varför marken kommer att behöva saneras. 


