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Detaljplan för 

Gamla vattentornet, del av Kristina 4:15 
Sala kommun, Västmanlands län 
- normalt 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 detaljplanen hör följande handlingar: 

 Program, 2007-03-14 

 Samrådsredogörelse för program, 2009-01-26 

 Samrådsredogörelse, 2009-05-05 

 Utlåtande, 2009-08-27 

 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1 000, 2009-03-10 

 Plan- och genomförandebeskrivning, 2009-03-10, rev 2009-09-02 

 Fastighetsägareförteckning (ej med i utskicket) 
 

 Planområdets läge 
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Bilagor: 

 Ställningstagande om miljöbedömning, 2007-03-14 

 Brandtekniskt utlåtande 2007-12-07, rev 2008-12-19 

 Antikvarisk förstudie, 2007:87 (endast till länsstyrelsen) 
 

INLEDNING 
Sammanfattning Gamla vattentornet i Sala är beläget vid Bråstaskogen ca 1 km söder om 

Sala centrum. Vattentornet byggdes 1903 och ersattes som fungerande 
vattentorn 1963. Efter att ha stått tomt i 20 år hotades tornet av rivning 
p.g.a. eftersatt underhåll. Sala bandyklubb använde därefter tornet som 
föreningslokal och ombesörjde visst reparationsarbete. De sista åren har 
ett intresse att omvandla vattentornet till en bostad, kontor eller annan 
användning som inte förvanskar kulturvärdet uppkommit. Det innebär att 
markanvändningen ändras, från natur till markanvändning som säkerställer kul-
turvärdet (”Q”) på den delen som föreslås som tomtmark runt vattentornet. 
Tomten avgränsas så att allmänhetens tillträde till skogen inte ska påverkas 
nämnvärt. Större träd som är viktiga för områdets karaktäristik behålls på natur-
mark, liksom några större stenblock. Den allmänna gångstig som idag löper förbi 
nära vattentornet, läggs om i sitt övre parti.  Inredandet av t.ex. bostad i vatten-
tornet anses möjligt att genomföra tekniskt med de krav som ställs på en bostad. 
Vattentornet har stora kulturhistoriska värden, och dessa säkerställs i planen. 

 

 

 

Bostadstomt 

Naturområde 
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Plandata 
Planens syfte Planens syfte är att möjliggöra en omvandling av det Gamla vattentornet 

till en bostad, kontor eller annan markanvändning och samtidigt säkerställa 
byggnadens kulturhistoriska värde (planbestämmelse ”Q”). 

Plandata 
Lägesbestämning Planområdet omfattar ett område kring gamla vattentornet i nordvästra 

delen av Bråstaskogen. Planområdet avgränsas av Forsellesgatan i norr, 
befintliga bostäder och Bråstaskogen i öster och söder samt Gruvvägen i 
väster.  

Areal Planområdet omfattar ca 5 000 kvm. 

Markägoförhållanden Marken ägs Sala kommun. 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer I plan för Sala ekokommun anges rekommendationer för användande av 

mark- och vattenområden. Rekommendationerna skall följas vid alla kom-
munala beslut om användning av mark- och vattenområden. Följande re-
kommendationer är av intresse för denna plan: 

”Natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med god tillgänglighet ska vär-
nas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan 
tillgodoses. Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas i tätortsområden.” 
(sid 68). 

Detaljplanens genomförande innebär att ett tätortsnära grönområde påver-
kas då en del av Bråstaskogen avstyckas och blir privat tomtmark. Fastighe-
tens storlek och form har anpassats för att värna allmänhetens tillgänglighet 
till grönområdet.  

 

Detaljplaner För gräsytan vid hörnet mellan Forsel-
lesgatan och Gruvvägen samt en bit 
upp i Bråstaskogen gäller plan 3551 
från 1979. Planen anger att området 
ska vara naturpark. För vattentornet 
finns däremot ingen detaljplan. 

 

 

 

 

Vattentornet 

Gruvvägen 

Forsellesgatan 
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Program för planområdet Planprogram Gamla Vattentornet, del av Kristina 4:15 var under tiden 
2007-04-11 - 2007-05-02 utsänt för samråd till berörda fastighetsägare, 
myndigheter, kommunala förvaltningar med flera. Under denna tid fanns 
programmet även tillgängligt i Stadshusets entré och redovisat på kommu-
nens webbsida. 

Inkomna synpunkter och eventuella kommentarer finns redovisade i ”Sam-
rådsredogörelse för program”. 

Miljökonsekvensbeskriv-

ning 

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 Tekniska förvaltningens miljö- och utvecklingsenhet. Se förslag 
till beslut i bilaga till detta dokument. 

Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-08-21 att upprätta detalj-
plan för Gamla Vattentornet, del av Kristina 4:15. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur och mark 
 

Mark och vegetation Gamla Vattentornet är placerat 
på en bergknalle, 10 meter ovan 
gata, vid en av entréerna till Brås-
taskogen, som är ett flitigt använt 
tätortsnära skogsområde.  

Planområdet är täckt med både 
löv- och barrträd, medan områ-
det nere vid gatan består av en 
platt gräsplan.  

Det finns en befintlig gångstig 
norr om vattentornet upp på 
berget mot skogen. Denna avses 
omläggas i översta partiet, så att 
den ej går inpå tornet 

Direkt söder och öster om tornet 
passerar stigar (joggingspår) som 
tillhör friluftsområdet Bråstasko-
gen. 

 Vy från norr med stigen upp                                                                                                        
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Omgivande mark ges markanvändning 
NATUR, sk allmän platsmark, vilket 
innebär att mark och vegetation skall 
bevaras och vara allmänt tillgängligt 
för parkanvändning som idag.  

För vattentornet bildas en enskild 
tomt. Tomten har avgränsats så att 
värdefulla större stenar och stora ka-
raktärsfulla tallar hålls utanför tomten 
och behålls inom allmän platsmark. 
Joggingspåret påverkas ej. 

Runt vattentornet gäller att mark och 
vegetation i huvudsak ska bevaras 
inom tomtplats. Därför har planbe-
stämmelserna ”Naturtomt” och ”Mar-
kens höjd får ej ändras” införts på 
plankartan. 

Vy från söder med jogginsgspår 

Tomten skall inhängas med smidesstaket, för att anpassa tomtavgränsning-
en till uttrycket på byggnaden men också för att få ett luftigt möte med 
skogen. Plank är ej tillåtet. 
 
Alla åtgärder kräver bygglov eller marklov på tomten. Bygglov krävs även 
för altaner, trappor, solfångare, stödmur och jämförbara åtgärder. Marklov 
krävs för all sprängning, schaktning och fyllning. 

Geotekniska förhållanden Planområdet har relativt skiftande geotekniska förhållanden. Det plana 
området nere vid Gruvgatan och Forsellesgatan består av lera, eventuellt 
med inslag av morän i skiftet mellan kuperad och plan mark. Området runt 
vattentornet består av berg. 

Förorenad mark Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av bly och 
kadmium. Källa för föroreningarna är silvergruvan och de processer som 
använts för att förädla malmen. 

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallförore-
ningar i mark. Strategin har fastställt ett hälsoriskbaserat riktvärde för kon-
taminerad ytjord till 550 mg/kgTS om markanvändningen är bostäder. 

I den miljöundersökningen, daterad 2009-03-12, som kommunen tagit fram 
i samarbete med Bjerking redovisas att det i en mätpunkt förekommer me-
tallhalter som överstiger riktvärdet samt i tre mätpunkter finns arsenik med 
för höga värden. För att området ska kunna tas i anspråk för t.ex. bostads-
ändamål måste mark som inte ska bebyggas inom planområdet saneras från 
markföroreningar. Från markytan ner till 0,5 meter skall gällande riktvärden 
enligt kommunens strategi klaras. Ett sätt att lösa detta är genom utfyllnad 
av rena massor. 
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Radon Kommunens radonriskkarta, från 1995, visar att planområdet ligger inom 
högriskområde för markradon. 

Fornlämningar  Vattentornet är registrerat i riksantikvarieämbetets fornlämningsregister, 
men omfattas inte av skydd för fornlämningar enligt lagen om kulturmin-
nen. Vattentornet utgör en speciell byggnadsprofil för Sala och har ett stort 
kulturhistoriskt värde. 

Sala kommun har lämnat in en ansökan om att byggnadsminnesförklara 
vattentornet 2002, och en byggnadsminnesutredning har genomförts av 
Länsstyrelsen i Västmanlands län år 2004. 
 
Flera olika kulturhistoriska fynd har påträffats i hörnet mellan Forsellesga-
tan och Gruvvägen. Fyndens eventuella anslutning till äldre bebyggelse är 
oklar. Bostadsfastigheten västra gräns har förlagts ca 35 meter från Gruv-
vägen, där berget börjar, för att undvika konflikt med fornlämningsintres-
set. Om fornlämning påträffas vid markarbeten skall anmälan göras till 
länsstyrelsen. 

Bebyggelseområden   
 

Historik Gamla vattentornet ritades av en kvinnlig pionjär inom arkitektyrket, Ag-
nes Magnell, som var den första kvinnan på Kungliga Tekniska Högskolan, 
sedan hon antogs som specialelev på arkitektlinjen 1897.  

Vattentornet byggdes 1903 och ersattes som fungerande vattentorn 1963. 
Efter att ha stått tomt i 20 år hotades tornet av rivning i början av 1980-
talet. Eftersatt underhåll gjorde att fasaden vittrade sönder och tegel loss-
nade och rasade till marken. Sala bandyklubb började vid denna tid använ-
da tornet som föreningslokal och ombesörjde reparationsarbete avsett att 
stoppa fortsatt förfall. Därmed var tornet temporärt räddat. 

Tornet är i dagsläget i akut behov av upprustning; det rasar fortfarande 
tegelbitar från fasaden och fukt har trängt in . 
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Fotografi från början av förra seklet 
 

Bostäder Planområdets omgivningar domineras av friliggande villor. 

Offentlig och kommersiell 

service 

Närheten till centrala Sala (1 km) innebär att såväl offentlig som kommersi-
ell service finns på rimligt avstånd.  

Turbo förskola, finns på 400 meters avstånd ifrån den tänkta bebyggelsen. 
Andra förskolor finns också på nära avstånd.  Låg- och mellanstadieskolor, 
Ängshagenskolan och Vallaskolan finns på 900 respektive 1 500 meters 
avstånd. 

Tillgänglighet och tekniska 

egenskapskrav 

Entrén till fastigheten kan antingen vara nere vid foten av berget, och att 
man tar sig inne på tomten uppåt via försiktigt inlagda trappsteg av t.ex. 
granit med enkel rundstång som trappräcke, anpassat till omgivningen. 
Alternativt går man uppför den allmänna stigen utanför fastigheten och går 
sedan in på fastigheten när man är nästan högst upp på berget, nära vatten-
tornets dörrparti.  

Kommer man med bil kan man parkera på den nedre låglänta delen av tomten, gå 

ut på stigen, följa den upp och sedan gå in på tomten igen, framför entrén. 

De krav som är svåra att uppfylla är tillgänglighetskraven, men dessa behö-
ver dock inte uppfyllas för en- och tvåbostadshus om det är befogat med 
hänsyn till terrängen. I detta fall är höjdskillnaden mellan gatan och vatten-
tornet väldigt stor varför kraven på tillgänglighet inte borde ställas om tor-
net skall inredas till en bostad. För att gardera kommunen mot framtida 
kostnader kommer inte bostadsanpassningsbidrag beviljas på tomten. Detta 
klargöras i ett avtal med köparen innan detaljplanen antas. 
 

Byggnadskultur, gestalt-

ning och särdrag. 

Byggnaden är uppförd 1903 i en tidstypisk stil med drag av jugend och 
nationalromantik. Den har en mycket framträdande placering i stadsbilden 
och utgör ett viktigt landmärke då man närmar sig staden söderifrån. 
 

Den nationalromantiska stilen kännetecknas av en förkärlek till fasader 
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med stora tegelytor, mönstermurade detaljer, bastanta portpartier och små-
spröjsade fönster.  

 

 

Detaljbild på tornets övre del 
 

Trappan och den invändigt synliga takkonstruktionen samt teknikhistoriskt 
intressanta delar av byggnaden bör beaktas vid omvandlande av byggnaden 
för nytt ändamål. 

Kulturhistorisk värdering Byggnaden har ett flertal kulturhistoriska värden, bedömda i en antikvarisk 
rapport utförd av Kulturmiljövård Mälardalen. 

 Byggnadshistoriskt värde och arkitekturhistoriskt värde genom att 
byggnaden har en tidstypisk karaktär. Det kärntornaktiga utseendet 
med krenelering och smala fönsteröppningar i kombination med 
tegelfasaderna och sandstensdetaljerna ger en god bild av tidens ar-
kitekturideal. Ett mycket viktigt faktum är även att vattentornets 
arkitekt är Agnes Magnell, Sveriges första kvinnliga arkitekt.   

 Samhällshistoriskt värde och socialhistoriskt värde genom att tornet 
var en del av det vattenförsörjningssystem som byggdes upp i Sala 
omkring sekelskiftet 1900. Det är en symbol för de kommunaltek-
niska satsningar som gjordes vid denna tid för att förbättra levnads-
förhållanden och för att möjliggöra samhällsutveckling.  

 Personhistoriskt värde genom att Agnes Magnell var verksam under 
en mycket kort tid och därmed kan Sala vattentorn ses som en 
symbol för hennes verk och person.  

 Teknik- och industrihistoriskt värde genom bevarade delar av ma-
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skineriet och den nitade cisternen. Infiltrationsbassängerna och 
pumphuset är dock borta sedan tidigare.  

 Ett högt arkitektoniskt värde motiveras av det faktum att tornets 
utformning är medveten och att arkitektens intentioner följts. Det 
är också i stor sett oförändrat.   

 Miljöskapande värde och identitetsvärde då tornet är ur estetisk 
synvinkel mycket viktig för sin närmiljö och en identitetsskapande 
byggnad för staden. Den fungerar genom sitt höga läge som ett 
landmärke 

 Symbolvärde då vattentorn är generellt sett symboler för samhälls-
utveckling och förbättring och gavs därför i allmänhet ett form-
språk som skulle förmedla soliditet och kraftfullhet. Vattentornet i 
Sala kan ses som en symbol för möjligheten och svårigheterna för 
kvinnliga arkitekter att verka i Sverige omkring sekelskiftet 1900. 

Utformning, skydds- och 

varsamhetsbestämmelser 

För att säkerställa byggnadens kul-
turhistoriska värden har vattentornet 
givits skyddsbestämmelser som spe-
cificeras i en detaljplan som ”q”. En 
byggnad som har skyddsbestämmel-
ser får inte rivas.  

Byggnaden får inte förvanskas ut-
vändigt med avseende på form, ma-
terial och detaljer. Fönster och dör-
rar ska bevaras. Utökat bygglov har 
även införts i planen, då det vid t.ex. 
renovering av fasad är viktigt att 
fönster inte bara har samma placer-
ing och storlek, utan också rätt mo-
dell vad gäller konstruktion och ma-
terialval. 

Bild på ytterdörren              
                         

För att kunna bevara byggnadens karaktär, ska för byggnaden traditionella 
material och metoder användas Utvändig isolering av fasaden är inte tillå-
ten, då sådan förändring skulle väsentligt ändra byggnadens uttryck och 
egenart. Utvändig hiss får inte byggas. 

Det är viktig att vattentornet står fritt och därför omges vattentornet av 
prickmark undantaget området för komplementbyggnad vid bergets fot. 

Som underlag vid bygglov/bygganmälan hör till planen en antikvarisk rap-
port utförd av Kulturmiljövård Mälardalen. 
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Påverkan på kulturhistoris-

ka värden  

 

Dokumentvärden : Större delen av de dokumentvärden som lyfts fram kan 
bevaras om en ombyggnad kan genomföras utan inverkan på fasaden, 
vilket säkerställs med skyddsbestämmelserna ”q”. Undantaget är dock de 
teknikhistoriska värdena som med stor sannolikhet kommer att gå förlora-
de.   

Upplevelsevärden :Byggnadens upplevelsevärden kommer att påverkas 
negativt av en ombyggnad. I synnerhet de som kan kopplas till de förstär-
kande autenticitetsmotiven. Dock kommer ett fortsatt underhåll av bygg-
naden innebära att tornet även fortsättningsvis kommer att bevaras som 
symbol och landmärke i stadsbilden.   

Förstärkande och övergripande motiv : När det gäller såväl autenticitet 
som pedagogiskt värde kommer en ombyggnad till bostadshus ha en nega-
tiv påverkan. Autenticiteten är i viss mån redan skadad av interiöra föränd-
ringar. Det pedagogiska värdet vad gäller förståelsen för vattentornet som 
en del av ett tekniskt system blir mycket försvagat om den tekniska utrust-
ningen avlägsnas. Eftersom infiltrationsbassänger mm är borta kan man 
inte längre följa hela den tekniska processen vilket gör att det pedagogiska 
värdet knyts upp endast på vattentornet.   

Ny bebyggelse                                                                                                  Ny komplementbyggnad tillåts dels genom nytt underjordiskt samt dels 
vid bergets fot. För komplementbyggnaden vid bergets fot begränsas 
byggnadsarean till max 50 kvm med byggnadshöjd 3 meter, och nockhöjd 
4 meter. 

Fasad ska anpassas tillomgivningens särart, vilket kräver särskilt bedöm-
ning av uthusets utformning på platsen. 

Byggnadshöjden utgår från markens medelnivå, vilket innebär att uthuset 
behöver passas in i terrängen. Dvs ena sidan av uthuset kan ansluta till 
+59 den andra sidan till +57, men medelnivån är då  +58. Planbestämmel-
se finns som säger att fasad ska ansluta till markens befintliga nivå, för att 
undvika uppfyllnad av marken runtom. 

 En möjlig lösning är att koppla samman garaget och tornet genom en tun-
nel som mynnar ut i ett underjordiskt garage. En byggrätt för detta har 
lagts in i planen. Syftet är att möjliggöra en lösning som gör tornet lättill-
gängligt som bostad, samtidigt som tornet kan bevaras som det byggdes 
1903. 

Friytor 
 

Naturmiljö, lek, rekreation Bråstaskogen är ett populärt rekreationsområde i Sala. Både förskolor och 
skolor använder skogen som lekplats och utflyktsmål. Här finns anlagda 
motionsspår och gångstigar. Det är populärt att ströva omkring, motione-
ra, plocka bär, rasta hunden osv. På vintern finns det möjlighet att åka 
både skidor och pulka. 

Tillgänglighet till natur-

område 

Den nya fastigheten är utformad så att allmänhetens tillgång till området 
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 bibehålls, genom att den är begränsad i form och utsträckning. 

Den nya fastigheten ligger indragen från Forsellesgatan och Gruvvägen 
och marken närmast gatorna lämnas som naturmark. Fastigheten får ej 
delas. 

Den befintliga stig som går upp mot vattentornet kan bibehållas till stor 
del av sin sträckning, och kan ges ny sträckning nedanför de karaktäristiska 
stenhällar som omger vattentornet. Vid omläggning av stig bör den utföras 
varsamt, med stödmurar av exempelvis natursten och lätta räcken av rund-
stång för att anpassas i miljön. 

 

 

Illustration över hur en varsam ändring av stigen och trapporna kan utföras  
 

Fler alternativa stigomläggningar kan också medges, längre ned från vat-
tentornet, men de kräver större omläggningskostnader. Diskussionsunder-
lag för markhanteringen har tagits fram. 
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Illustration över hur stigen kan läggas om i 3 lägen  

 

En tydlig entré till skogen skulle med fördel kunna anläggas en bit upp på 
befintlig stig, med tydliga steg av sten, ett par grindstolpar och en informa-
tionstavla t ex. 

 

Gator och trafik 
 

Gatunät, gång, cykel- och 

mopedtrafik 

Fastigheten ligger i korsningen Forsellesgatan/Gruvvägen. Gruvvägen en 
lågtrafikerad väg med en hastighet på 50 km/h. 

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

Kollektivtrafik Busshållplats finns på Gruvvägen i Turbo-området ca 400 meter från det 
tänkta bebyggelseområdet. Järnvägsstation ligger inom 1,5 km avstånd, 
med tillgång till både buss eller tåg. 

Parkering, utfarter All parkering av bil och cykel sker på egen tomtplats. Planen ger möjlighet  
till garage i den nedre låglänta delen av den nya fastigheten. Biluppställning 
kan även enkelt ordnas på den nedre delen av fastigheten, då höjdskillna-
derna i mark inte är så stora i det partiet. 

Ny tillfartsväg till den nya fastigheten som kan bildas medges över natur-
mark.  

Hälsa och säkerhet 
 

Buller Störningar från Gruvvägen bedöms inte uppstå eftersom trafiken är ringa. 

Trafikflödet för Gruvvägen är 1400 fordon/dag, och det är ca 70 meter 
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mellan vägkant och vattentornet. 

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

Utrymning av byggnad Brand har utretts särskilt i separat utredning utförd av Bjerking. Vad gäller 
utrymning kan det ske via invändiga utrymningsvägar. 

Avstånd mellan angreppsväg och bostad ska vara mindre än 50 meter. 
Detta uppfylls då tillfartsväg får ses som angreppsväg. 

Det ska vara minst 4 meter från byggnad till tomtgräns. Detta uppfylls för 
vattentornet.  

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp  Fastigheten är ej ansluten till kommunalt VA. 

Fastigheten ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde, och kom-
munala vatten och avloppsledningar finns utbyggda i Gruvvägen och For-
sellesvägen. Fastigheten kan erhålla va-anslutning från ledningar i Forsel-
lesgatan. Från kommunens anslutningspunkt kan den befintliga lednings-
graven i stigen upp mot vattentornet användas för servisledning. 

Värme Fjärrvärme kan anslutas till ledning belägen på Gruvvägen eller Forselles-
gatan beroende på vilket effektbehov som kommer finnas.  

El Planområdet avses anslutas till omkringliggande elnät, tillhörande SHE.  

Gamla vattentornet har idag elanslutning via luftledning, i fastigheten 
finns två elabonnemang. Luftledningen framför vattentornet var till belys-
ning för backe/lekplats, men anläggningen är tagen ur drift sedan ett antal 
år. 

Avfall Miljöstationer i kommunal regi, för sorterat avfall, finns på ca 500 meters 
avstånd, vid Omstart Turbo.  

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 
Tidplan Detaljplanearbetet bedrivs med normalt planförfarande under kommun-

styrelsens arbetsutskotts (KSAU) ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tid-
punkter för olika beslut. 

April 2007, beslut om samråd för planprogram 
April 2007, samråd för planprogram 
Mars/april 2009, Samråd för detaljplanen 
Juni 2009, Utställning av detaljplanen 
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Augusti 2009, Kommunfullmäktige beslut om antagande av detaljplanen 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor 
efter justeringen av Kommunfullmäktiges protokoll. 

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

Ansvarsfördelning/ Hu-

vudmannaskap 

Kommunen ansvarar för planläggning och fastighetsbildning. 

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

Byggherren/fastighetsägaren ansvarar för anläggning av tillfartsväg till 
avstyckad fastighet samt omläggning av stig. 

Byggherren/fastighetsägaren ansvarar för att ordna servitut för VA för 
tillkommande tomt med förbindelsepunkt vid Forsellesgatan. 

Sala kommun är huvudman för allmän plats inom området 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, servitut Detaljplanen ger underlag för lantmäteriförrättning och bildandet av nya 
fastigheter. Tillkommande tomt skall ha servitut för VA samt servitut för 
tillfartsväg. Servitut ordnas via Lantmäterimyndigheten. 

Avtal Det avtal med teleoperatör som finns förs över till köparen. 
 
Sala bandyklubb innehar ett nyttjanderättsavtal som kommunen säger upp 
förutsatt att denna plan vinner laga kraft. 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar De tekniska utredningar som krävs för bygglov/bygganmälan och genom-

förande bekostas av byggherren. 

Tillfart till ny fastighet Planen medger ny tillfart till avstyckad tomt. Tillfarten byggs först vid för-
säljning av fastighet och bekostas av berörd fastighetsägare 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning.  

Planavgift tas ut i samband med bygglov. 

Anläggningsavgift för VA kommer att debiteras fastighetsägare enligt gäl-
lande VA-taxa. Avgifter för VA-servitut etc. bekostas och anordnas av 
fastighetsägaren/byggherren. 

Telenät anslutes till fastigheten efter särskilt avtal mellan fastighetsäga-
re/byggherre och bekostas av fastighetsägare/byggherre. Behöver kablar 
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flyttas eller åtgärdas på annat sätt (ex mekaniskt skydd) bekostas detta av 
fastighetsägare/byggherre. 

Elnätanslutning till fastigheten bekostas av fastighetsägare/byggherre. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  
 I planarbetet har Petra Pertoft Arkitekt SAR/MSA, Sven George Zeitler 

Arkitekt SAR/MSA, Håkan Qvarnström Landskapsarkitekt, Mats Sterner 
Civilingenjör medverkat från A5 Arkitekter och Ingenjörer.  Från kom-
munen har Håkan Svärd, Planerings och utvecklingschef. Lisa Granström 
miljöingenjör, Lars Modin, VA-ingenjör samt Anders Dahlberg markin-
genjör medverkat. 

 
 
 
 
 
 
 
Petra Pertoft  Håkan Svärd 
Arkitekt SAR/MSA  Planerings- och utvecklingschef 
A5 Arkitekter och Ingenjörer  Sala kommun 
 
 
 


