
 

 
 

 
Dnr 2009/190 
Antagen 2010-05-26 
Laga kraft 2010-06-21 

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

  

 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Postgiro 
Org.nr Box 304 Stadshuset/ St. Torget 0224-550 00 Vx 0224-188 50 12 39 10-2 
19-21 20 00-2098 733 25  SALA      

  

1(19) 

 

Detaljplan för 
 

del av Silvergruvan 1:4,  
Silvköparens camping  
Sala kommun, Västmanlands län 
 

 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: 
• Plan- och genomförandebeskrivning, 2010-02-12 

Bilaga: Miljöbedömning av detaljplan 2010-02-10  
• Plankarta, 2010-02-12 
• Illustrationskarta, 2010-02-12   
• Samrådsredogörelse 
• Särskilt utlåtande 
• Fastighetsförteckning  
• Grundkarta 

 

Planområdets läge 
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INLEDNING 

Planens syfte och huvuddrag 
 Detaljplanen syftar till att säkerställa att den befintliga campingen vid Silv-

köparen kan utvecklas med inriktning på husvagnscamping och att möjlig-
göra en försäljning av campingen.  

Den kommunala badplatsen vid Silvköparen ska även fortsättningsvis ut-
göra friluftsområde, badplats. I anslutning till badplatsen ska parkerings-
möjligheter finnas.  

Planen omfattar även ett mindre område i sydost som planläggs som mark 
för allmänplats, naturmark. Detta område är i gällande detaljplan betecknat 
som kvartersmark för friluftsbad. Området är avsett att fungera som en 
buffertzon mellan campingplatsen och befintliga fritidshus vid Stenstor-
pet. 

Planförslaget hanteras med enkelt planförfarande enligt reglerna i 5 kap. 
28 § plan- och bygglagen. Det innebär att någon utställning inte kommer 
att genomföras. 

PLANDATA 

Plandata 
Lägesbestämning Planområdet ligger cirka 6 km nordväst om Sala centrum vid sydöstra de-

len av sjön Silvköparen.  

Markägoförhållanden Planområdet ligger inom fastigheten Silvergruvan 1:4. Kommunen är äga-
re till marken inom planområdet.  

Areal Planområdets areal är cirka 12 ha, varav markområdena omfattar cirka 9,5 
ha. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunala planer 
 

Översiktliga planer I den kommuntäckande översiktsplanen Plan för Sala ekokommun från 2001 
(antagen av kommunfullmäktige 2002) anges inga specifika rekommenda-
tioner för mark- och vattenanvändningen inom detaljplanområdet. 
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 Planområdet ligger inom kulturmiljöns riksintresseområde Sala gruva och 

Sala bergstad (K16), inom gruvans vattensystem. Enligt översiktsplanen an-
ges att: 

”Kommunens avsikt är att återupprätta systemet så att det håller kraven på 
erforderlig säkerhet vad gäller översvämningsrisker. Restaureringsåtgär-
derna inriktas på ett återupprättande av äldre magasin, så att systemet fun-
gerar som i äldre tider både ur funktion (riskeliminering) och ur natur- och 
kulturmiljöhänsyn.  

Det finns inga vattendomar för systemet utan regleringstillämpningarna är 
av hävd, varför kommunen strävar efter att få en vattendom för hela sy-
stemet.” 

Detaljplaner För planområdet gäller följande detaljplaner: 

• Detaljplan (byggnadsplan) för Silvköparens badplats med omgivningar, fastställd 
1960-07-26 (plannr. 2248).  Det nu aktuella planområdet är i planen 
från 1960 utlagt som område för friluftsbad (Rb).  

• Detaljplan (byggnadsplan) för område sydost om Olof Jons damm (Sommarhagen), 
fastställd 1978-10-18 (plannr. 3525). Planen omfattar bl.a. området vid 
den f.d. kiosken, som är utlagt för handelsändamål (H). Befintlig par-
keringsyta i anslutning till kiosken är utlagd som allmän plats (gata) 
med ett mindre parkområde direkt söder om kiosken.  

I sydost angränsar planområdet mot områdesbestämmelser för Stentorpet, 
som reglerar befintlig fritidsbebyggelse (plannr. 3946). 

Den nu aktuella detaljplanen innebär att den norra delen av Detaljplan 
(byggnadsplan) för Silvköparens badplats med omgivningar ersätts av den nu aktu-
ella planen och att delar av det tidigare friluftsbadsområdet planläggs som 
campingområde i enlighet med befintliga förhållanden samt med möjlighet 
till expansion. Byggrätterna preciseras inom planområdet. Användningen 
av vattenområdet preciseras i planförslaget till ett mindre område närmast 
stranden för friluftsbad och i övrigt som öppet vatten där enstaka bryggor 
kan anläggas. 

Planen ersätter även en mindre del av Detaljplan (byggnadsplan) för område 
sydost om Olof Jons damm (Sommarhagen) i väster där det tidigare handelsom-
rådet med f.d. kiosk kommer att ingå i campingområdet.  

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 enheten planering och utveckling (se bilaga). Detaljplanen för 
del av Silvergruvan 1:4, Silvköparens camping, har vid ett genomförande 
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inte bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. 

Ställningstagande om miljöbedömning är preliminärt och kan komma att 
ändras om synpunkter som framkommer under samrådet visar att vissa 
frågor kan antas innebära betydande miljöpåverkan. I detta fall upprättas 
en separat miljökonsekvensbeskrivning senare i detaljplaneskedet. 

Övriga kommunala beslut  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-09-22 att en ny detaljplan 
arbetas fram för att möjliggöra en utvidgning och försäljning av camping-
området. 

Strandskydd 
 För Silvköparens vattenområde gäller generellt strandskydd på 100 meter 

enligt bestämmelserna i miljöbalkens 7 kap. 13-18 §§. Eftersom det finns 
en gällande detaljplan för Silvköparens badplats med omgivningar från 
1960 gäller i nuläget inget strandskydd inom det planområde som ingår i 
nu aktuell detaljplan.  

För den nu aktuella planläggningen ska bestämmelserna som infördes i 
miljöbalken i juli 2009 tillämpas. Det innebär att det generella strandskyd-
det återinträder inom detaljplaneområdet och att upphävande av strand-
skyddet åter sker genom införande av planbestämmelse, se vidare under 
rubriken Administrativa frågor, sidan 11-12. 

 

 
Badplatsen vid Silvköparen 

Riksintressen 
 

 Riksantikvarieämbetet har beslutat att Sala gruva och Sala bergstad är en 
kulturmiljö av riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Detta beskrivs 
närmare på sidan 7. 
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Miljökvalitetsnormer 
 

 Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken har nyligen fastställts för 
ytvatten, grundvatten och skyddade områden. Syftet med normerna är att till-
ståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en 
bestämd miljökvalitet. 

Silvköparen ingår i vattenförekomsten Skvalån: Skvalån, Storbäcken. Denna 
del av Skvalån har Måttlig ekologisk status samt God kemisk ytvattensta-
tus. Kvalitetskraven på Skvalån i denna del är satta till God ekologisk sta-
tus år 2021 samt God kemisk ytvattenstatus år 2015. Nedströms planom-
rådet finns vattenförekomsten Olof-Jons Damm, som har God ekologisk 
status samt God kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormen för vatten 
bedöms ej påverkas, se sid 13. 

Miljökvalitetsnormer finns även för utomhusluft.  Dessa bedöms ej beröras 
av detaljplanen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur 
Mark och vegetation  En översiktlig naturbeskrivning av skogsmarken invid campingen har ta-

gits fram av kommunekologen i Sala kommun.  I denna beskrivning har 
skogsområdet sammanfattningsvis betecknats som skogsmark med be-
gränsade naturvärden. 

Marken inom planområdet utgörs i söder, väster och nordväst av skogs-
mark och inom befintlig badplats och campingplats av öppen gräsmark 
och strand, sand och berg i dagen mot sjön Silvköparen. På den öppna 
ytan finns grupper av träd, mest högvuxna tallar men också inslag av löv-
träd.  

I anslutning till befintligt vägnät, grusade parkeringsytor och byggnader 
finns det några planteringsytor med buskvegetation.  

Höjdmässigt stiger området dels mot nordväst, från en lägsta punkt på ca 
72 till 76 m ö h. dels mot öster där badstranden avskiljs av en bergsknalle 
mot väg 800.   

Skogsområdet domineras av blandbarrskog med inslag av lövträd främst i 
de fuktigare stråken. Skogen är av torr-frisk typ med markskikt av blåbärs-
ristyp och det förekommer hällar i dagen. Skogspartiet är bitvis svårfram-
komlig, både pga. vegetationens täthet och förekomst av sly, men också 
beroende av markens blockighet.   

Väster om planområdet gränsar udden mot en grund vik av Silvköparen 
som i sydväst övergår i de norra delarna av Grossmossen. 

Skogsmarken utgörs i huvudsak av medelålders gallringsskogar med en 
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ålder från 40 till 60 år. Samtliga bestånd har genomgått gallringsåtgärder. 
Eftersom bestånden är relativt unga har de ännu inte utvecklat några sär-
skilda naturvärden. 

Utefter sjöstranden förekommer ett litet inslag av träd väsentligt äldre än 
beståndet i övrigt. Tanken har vid tidigare gallringsåtgärder varit att strän-
derna ska öppnas upp något mer jämfört med vad de är idag, så att en 
halvöppen strandkant med i framtiden lite grövre och exponerade stam-
mar formas. Enar och bärande träd som exempelvis rönn ska också priori-
teras.  

 

 
Vegetationen direkt nordväst om befintliga campingplatsen består dels av tät medelålders gallringsskog 
samt yngre lövträdsbestånd i anslutning till vattnet 
 

 Planförslaget innebär att campingen utökas i väster och söder genom att 
befintlig skogsmark tas i anspråk för att anlägga ytterligare husvagnsplat-
ser.  Det innebär att marken till stor del behöver röjas från träd och sten-
block samt fyllas ut. 

Inom området för utökad camping bör, där det är möjligt, vegetationen 
gallras mer selektivt. Sparad natur i form av trädgrupper och stenblock 
mellan husvagnsplatser och skogsmarken ger platsen karaktär, ökar orien-
terbarhet och stärker kvartersstruktur. Att behålla skogskaraktär bevarar 
och utvecklar områdets möjligheter till rekreation. Inom strandskydds-
området bör naturmarken med dess variation i träd och buskskikt behållas 
i så stor utsträckning som möjligt för att gynna bl.a. insektsfloran. 

Vägnät och husvagnskvarter bör också i möjligaste mån följa områdets 
topografi och lägga sig längs med höjdkurvor för att undvika stora utfyll-
nader. 

För att säkerställa karaktären av öppen mark med höga tallar i anslutning 
till sjön och badplatsen införs krav på marklov i denna del, se vidare under 
Administrativa frågor. 
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Geotekniska förhållanden Huvuddelen av marken inom planområdet täcks av morän. Dessutom 
finns berg i dagen inom delar av planområdet. Det gäller främst området 
för friluftsbad, men det finns även berg inom campingområdet.   

Kulturmiljö 
Kulturmiljö av riksintresse Sala gruva och Sala bergstad är av kulturmiljö av riksintresse inom vilket 

planområdet är beläget. I riksintresset ingår Sala gruvas vattensystem, som 
är ett damm- och kanalsystem för industriändamål. I den första utbyggna-
den (1509-1543) av Sala gruvas bevattningssystem ingick bl.a. Silvköparen. 
Silvköparen bildades av skog, mossar och kärr vid indämningen av Olov-
Jons damm. Det finns inga vattendomar för vattensystemet utan regle-
ringstillämpningarna är av hävd. 

Detaljplanen innebär inga förändringar i damm- och kanalsystemet. Plan-
bestämmelserna innebär att endast enstaka mindre bryggor kan få uppfö-
ras inom denna del av sjön Silvköparen. 

Fornlämningar Inom planområdet finns inga registrerade fasta fornlämningar eller kultur-
lämningar.  

Enligt lagen om kulturminnen är även icke tidigare kända fornlämningar 
skyddade. Om fornlämning eller fornfynd påträffas vid t.ex. grävning ska 
arbetena omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 

Friluftsområden 
 

 
Befintlig campingplats med servicebyggnaden till vänster i bild. 
 

Friluftsområde, camping 
(N1) 

Befintlig camping har idag cirka 60 husvagnsplatser och fem uthyrnings-
stugor med två lägenheter per hus.  På campingplatsen finns idag recep-
tion samt servicehus med dusch, toa, kök och tvätt. En iordningsställd 
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minigolfbana ligger i anslutning till den kommunala badplatsen.  

 Campingplatsen har hittills ägts av kommunen. Planen ska möjliggöra en 
försäljning av campingplatsen. 

 Planen möjliggör utökning av antalet husvagnsplatser både söderut och 
västerut. Sammantaget bedöms campingplatsen efter utbyggnad kunna 
inrymma cirka 160 husvagnsplatser. En utvidgning av campingplatsen är 
bygglovpliktig. 

Campingfordon (husvagnar) på högst 25 m2 kan ställas upp inom cam-
pingplatsen, förutom inom de delar där det generella strandskyddet gäller, 
dvs. fordon kan inte ställas upp inom a1. Inom punktprickad mark får 
campingfordon endast ställas upp under kortare tid, se även under Admi-
nistrativa frågor. 

 Inom campingplatsen finns idag fem campingstugor med två mindre lä-
genheter i vardera. Planförslaget innebär att ytterligare ett tiotal camping-
stugor kan uppföras 

 

 
Befintliga campingstugor. 
 

 Inom campingområdet finns tre områden inom vilka byggnader kan upp-
föras. Dessa områden är betecknade med e. Inom respektive delområde 
regleras i vilken omfattning bebyggelse får uppföras. Generellt gäller att 
enbart källarlösa envåningsbyggnader får uppföras. Största tillåtna takvin-
kel är 30 grader.  

Inom e1, som ligger i anslutning till infarten och med en befintlig mindre 
receptionsbyggnad, får servicebyggnader med en sammanlagd byggnads-
area på maximalt 150 m2 uppföras. 

Inom e2, där befintlig servicebyggnad finns, kan ytterligare servicebyggna-
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der, samlingslokal m.m. uppföras med en sammanlagd största byggnads-
area på 500 m2 och där varje servicebyggnad får ha en största byggnads-
area på 250 m2.  

Inom e3, som omfattar befintliga campingstugor och ett område sydväst 
om dessa, kan ytterligare servicebyggnader/ campingstugor uppföras. Var-
je byggnad får ha en maximal byggnadsarea på 80 m2, dock högst 60 m2 

per lägenhet. Den sammanlagda största tillåtna byggnadsarean inom områ-
det är 800 m2. 

Inom e4 i sydvästra delen av området kan servicebyggnad med dusch och 
toaletter uppföras med en största byggnadsarea på 100 m2. Dessutom kan 
några campingstugor uppföras med en sammanlagd största byggnadsarea 
på 600 m2 byggnadsarea och med en största byggnadsarea på 80 m2  per 
campingstuga. Varje lägenhet får vara högst 60 m2. 

Inom e5 i nordvästra delen av området kan enbart campingfordon ställas 
upp under kortare tid. Inom denna del gäller inte bygglovbefrielse för 
uppställning under längre tid än maximalt 4-6 veckor, se vidare under Ad-
ministrativa bestämmelser. 

Friluftsområde, camping 
med servicebyggnad inklu-
sive handelsändamål/ re-
staurang (N3H) 

Den före detta grillkiosken i anslutning till väg 800 avses att nyttjas som 
receptionsbyggnad m.m. Planen möjliggör att byggnaden även kan in-
rymma handel i form av försäljning av livsmedel el. dyl. för att kunna till-
godose besökarnas elementära behov. Även restaurangverksamhet tillåts. 
Planen medger mindre utbyggnad av befintlig byggnad alternativt nybygg-
nad.  

Friluftsområde, badplats 
(N2)  

I den östra delen av planområdet ligger den befintliga kommunala bad-
platsen. Badplatsen fanns redan i början på 1950-talet enligt detaljplan (bygg-
nadsplan) för Silvköparens badplats med omgivningar, som fastställdes 1960. 

Badplatsen består av ett strandparti med sand samt intilliggande berghällar. 
Inom området finns en anlagd mindre lekplats samt enklare uthusbyggna-
der för omklädning och torrtoalett. Planen möjliggör utbyggnad av ytterli-
gare enklare byggnader för badhytter el. dyl. i denna del.  

 

 
Badplatsen vid Silvköparen är utrustad med lekredskap på land. 
 

Vandringsled Gruvdammsrundan är en kultur- och naturvandringsled, som sträcker sig 
runt Sala Silvergruvas vattensystem. Rundan erbjuder flera olika vand-
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ringsalternativ i vacker och omväxlande natur. Leden går väster om plan-
området och går sedan genom campingplatsen och friluftsbadet.  

Utbyggnaden av campingplatsen innebär att vandringsledens sträckning till 
del behöver flyttas inom planområdet. Genom att strandskyddsbestäm-
melserna gäller närmast sjöstranden har möjligheterna för allmänheten att 
kunna förflytta sig utmed stranden säkerställts. Ny sträckning på vand-
ringsleden kommer att anläggas inom planområdet. 

Vattenområden 
Öppet vatten (W1) Större delen av Silvköparen, som ingår i detaljplanen, är planlagd som öp-

pet vatten. Inom området får enstaka mindre bryggor uppföras. Sådan 
åtgärd kräver dock strandskyddsdispens. 

Friluftsbad (WN) Sjöns sydöstra del är utlagd som vatten för friluftsbad. I vattnet finns en 
badflotte en bit ut från stranden. 

Detaljplaneförslaget innebär att denna del av sjön Silvköparen även fort-
sättningsvis ska nyttjas för friluftsbad. Inom vattenområdet kan anlägg-
ningar som har samman med friluftsbadet uppföras, t.ex. badflottar. 
Strandskyddsbestämmelserna hävs för denna del av vattenområdet. 

Strandskydd Beträffande strandskydd i vattenområdet se under avsnittet Administrativa 
frågor. 

Översvämning Silvköparen ingår i gruvans vattensystem. Vattensystemets nivåer regleras 
kontinuerligt av Tekniska förvaltningen, Sala kommun. Campingen är 
placerad relativt högt vilket innebär att risken för översvämningar är 
mycket liten.  

Trafik 
 

Gatunät Badplatsen och campingområdet nås via väg 800 (f.d. väg 70), som går 
från Sala mot Broddbo. Vägen trafikeras av cirka 2 200 fordon per årsme-
deldygn. 

Från väg 800 finns redan idag en anslutningsväg in mot campingplatsen 
och bebyggelsen i Stenstorpet. Planområdet gränsar till anslutningsvägen. 

Utfartsförbud Inom planen finns utfartsförbud mot väg 800. Utfart mot väg 800 är en-
dast tillåten i norra delen av den befintliga parkeringen. 

Gång- och cykeltrafik Gång- och cykelbana finns från Sala centrum utmed väg 800 till norra 
änden av Långforsen och infarten mot Solvik. Därifrån kan man cykla på 
mindre vägar norr ut mot Stentorpet och Silvköparen. På sträckan Viks-
berg till silvköparen går gång- och cykeltrafiken på enskild väg med stats-
bidrag. 
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Kollektivtrafik Sträckan Sala och Broddbo, med hållplats i anslutning till Silvköparens 

camping och badplats, trafikeras med landsbygdsbuss under vardagar.  

Parkering Den befintliga parkeringsplatsen framför f.d. kioskbyggnaden utmed väg 
800 kommer enligt planen att tillhöra friluftsbadet. Cirka 45 parkerings-
platser kan anordnas inom detta område. Infart till parkeringsplatsen sker 
via befintlig anslutningsväg för campingplatsen och till bebyggelsen i 
Stenstorp (ligger utanför planområdet). I norra delen av parkeringen tillåts 
utfart mot väg 800. Tanken är att denna anslutning ska skyltas så att enbart 
utfart är tillåten, dvs. inte infart. 

För att säkerställa att denna parkering inte kommer att nyttjas för nattpar-
kering av husvagns- och husbilsägare ska en gemensamhetsanläggning (g) 
bildas för parkeringen med campingområdets fastighetsägare som part. 
Det innebär att gemensamhetsanläggningen bl.a. har att hantera frågor 
rörande skylting och drift av parkeringsområdet. 

 För att säkerställa god tillgång till parkering för badgäster under dagtid ska 
en gemensamhetsanläggning bildas inom campingområdet (g). Här kan 
dagparkering ske för badplatsbesökare. Under kvälls- och nattetid avses 
denna yta användas för så kallat Quick-stopp, dvs. för husbilar/ husvagnar 
som anländer sent och bara vill övernatta innan man åker vidare nästa 
morgon. 

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp, avfall 
och tele 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten via en sommarvattenledning 
som ligger i Långforsen och Stentorpsdammen. Anslutningspunkten finns 
vid Banelundsgatan, några km sydost om planområdet.  

Området har idag enskilt avlopp. De anläggningar som finns registrerade 
är en infiltrationsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten från 1979, en 
vakuumtank för toaletter från 1972 och en sluten tank för tömning av 
husvagnslatriner från 2001.  

Den f.d. grillkiosken intill väg 800 har enskilt vatten och avlopp. 

Generellt kan sägas att anläggningarna är föråldrade och nya lösningar 
behövs på sikt. I sjön Silvköparen och vidare sydväst ut genom skogsmar-
ken utanför planområdet går en kommunal tryckavloppsledning från 
Broddbo. Sala kommun kommer under 2010 att påbörja arbetet med att ta 
fram en VA-plan för kommunen. I VA-planen bör campingens möjlighet 
att ansluta till kommunalt vatten och avlopp studeras i samband med att 
vatten- och avloppssituationen för omgivande stugbebyggelse utreds. En 
ny enskild lösning kan också bli aktuell. Då en utvidgning av campingen är 
bygglovpliktig kommer frågan om avloppslösning för campingen hanteras 
i samband med bygglovet. För meddelande av bygglov krävs att godkänd 
avloppsanläggning finns, se Administrativa bestämmelser.  
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 På den befintliga rundslingan i söder finns dagvattenbrunnar anlagda. 

Dagvattnet från denna yta leds idag till dike sydost om campingplatsen. 

Dagvatten ska så långt som möjligt tas om hand lokalt genom markinfiltra-
tion. Endast körvägar avses hårdgöras som asfaltsytor. Uppställningsplat-
ser grusas. Redovisning om hur dagvattnet ska omhändertas ska finnas i 
samband med bygglov-/marklovansökan.  

I västra delen av planområdet går en telekabel (jordkabel). 

Avfallet källsorteras med kommunal sophämtning. Miljöstationer finns i 
Broddbo samt i Skuggan. 

Elförsörjning (E) Sala Heby Energi har idag en transformatorstation i östra delen av plan-
området (E). Inom planområdet finns både hög- och lågspänningsledning-
ar (luftledningar och jordkabel). Dessa säkerställs genom ledningsrätt.  

Campingplatsen är ansluten till elnätet. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Upphävande av generellt 
strandskydd  
(område där generellt 
strandskydd bibehålls a1) 

Eftersom det finns en gällande detaljplan för Silvköparens badplats med 
omgivningar från 1960 gäller i nuläget inget strandskydd inom det tidigare 
detaljplanelagda området.  

För den nu aktuella planläggningen ska bestämmelserna som infördes i 
miljöbalken i juli 2009 tillämpas. Det innebär att det generella strandskyd-
det återinträder inom detaljplaneområdet och att upphävande av strand-
skyddet åter sker genom införande av planbestämmelse. 

De generella strandskyddsbestämmelserna kommer att upphävas inom 
planområdet, förutom inom de delar som är betecknade med a1. Metoden 
att redovisa var strandskyddsbestämmelserna kvarstår har valts för att öka 
tydligheten beträffande vilka bestämmelser som gäller inom planområdet. 
För att även redovisa var strandskyddet avses upphävas finns en kartbild 
på sid 14. De skrafferade ytorna visar var strandskyddet upphävs samt 
vilket särskilt skäl som åberopas för upphävandet. 

Strandskyddsbestämmelserna behålls (a1) för det öppna vattenområdet 
(W1), för badplatsen (N2) och för delar av strandområdet. inom camping-
området (N1). Inom den utökade delen av campingområdet (N1), den 
nordvästra delen av planområdet, behålls strandskyddet på en bredd av 
cirka 65 meter utmed stranden. Inom detta område får inga byggnader 
uppföras enligt planbestämmelserna. Enligt de generella strandskyddsbe-
stämmelserna får inte heller anläggningar eller anordningar utföras, om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda området. Inte heller får 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för anläggningar 
eller anordningar eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillko-
ren för djur- eller växtarter. Det innebär att inom med a1 betecknat områ-
de krävs strandskyddsdispens för t.ex. grävningsarbeten, anläggande av 
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bryggor och större förändringar av markskikt. 

 För upphävande av strandskydd utanför med a1 betecknat område hänvi-
sas till följande särskilda skäl (MB 7 kap 18c §). Upphävandet avser områ-
de som (hänvisning till skrafferade områden framgår av karta på sid 14):  

• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-
skyddets syften.  
Huvuddelen av campingen och badet, som ligger inom 100 meter från 
stranden, är redan ianspråktagna som campingplats respektive badplats 
och därmed hänvisas till detta särskilda skäl. Inget strandskydd gäller i 
den äldre detaljplan som ersätts med den nu aktuella detaljplanen. Den 
nya planen innebär att strandskyddet även fortsättningsvis är upphävt 
med hänvisning till ovanstående särskild skäl inom de områden som 
på kartan grönskrafferats. Endast i anslutning till befintlig receptions-
byggnad (e1) ges byggrätt med möjlighet att utvidga befintlig recep-
tion/servicebyggnad. Strandskyddet upphävs också inom en del av be-
fintlig parkeringsplats utmed väg 800.  
Genom den nu aktuella detaljplanen gäller strandskyddsbestämmelser 
åter inom cirka 50 meter utmed stranden inom befintligt campingom-
råde. Dessutom införs marklovbestämmelser (a3) inom huvuddelen av 
området som ligger mellan 50-100 meter från stranden (som närmast 
46 meter). Det innebär t.ex. att områdets karaktär med den öppna 
gräsmarken med höga tallar kan bibehållas. Inom större delen av om-
rådet 100 meter från stranden får inte marken bebyggas.  
Totalt bedöms detta innebär en förbättring gentemot gällande detalj-
plan (nollalternativet) där inget generelltstrandskydd gäller och ingen 
reglering av bebyggelse finns utan endast en användningsbestämmelse 
om ”friluftsbad”.  
Av de befintliga campingstugorna ligger 2½ stuga utanför nu gällande 
detaljplan. Dessa stugor ligger cirka 80 meter från stranden. I den ak-
tuella detaljplanen föreslås att ytterligare några campingstugor kan 
uppföras söder om de befintliga campingstugorna, dvs längre från 
stranden. Planförslaget innebär att ytterligare cirka 1 campingstuga kan 
uppföras inom 100-metersavståndet, men stugan kommer att ligga av-
skärmade från stranden genom de befintliga byggnaderna (gul skraffe-
ring).  

• behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området.  
Friluftsbadet är en anläggning som för sin funktion behöver ligga vid 
vattnet (N2-området). Inom friluftsbadsområdet återinförs strandskyd-
det förutom inom ett område i anslutning till befintlig badhytt och 
torrtoalett, där uppförande av ytterligare uthus, badhytter tillåts. Dess-
utom upphävs strandskyddet för det vattenområde (WN) som ska ut-
göra friluftsbad inklusive badbryggor och dylikt (blå skraffering). 
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Kartan redovisar områden där det generella strandskyddet upphävs. Skraffe-
ringarna färg visar grunden för särskilt skäl, se närmare planbeskrivningens 
text. 
 

 Utöver dessa områden upphävs ett mindre område inom campingområ-
det som: 

• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomfö-
ras utanför området.  
Det nordvästra hörnet av det utvidgade campingplatsområdet ligger 
inom strandskyddat område. Området (e5), som är avskilt från stran-
den av vandringsleden Gruvdammsrundan och förlängningen av den 
befintliga vägen norr om campingstugorna. Området ligger cirka 65 
meter från stranden. Inom detta område får campingfordon (husvag-
nar) ställas upp under kortare perioder. Marken får inte bebyggas. Om-
rådet där strandskyddet upphävs är begränsat, cirka 3 325 m2 (röd 
skraffering). 
  
Särskilt skäl för att upphäva strandskyddet är att en ytterligare utvidg-
ning av campingområdet, utöver den utvidgning som ingår i planför-
slaget, bedöms vara svår på grund av markens beskaffenhet och höjd-
nivåer. En central intention är att campingplatsen ska ha karaktär av 
naturcamping, dvs att uppställningsplatserna så långt som möjligt ska 
upplevas ha en naturlig placering i naturen. En utvidgning ytterligare 
söder ut skulle innebära större markingrepp. En utvidgning väster ut 
innebär dels svårigheter vad gäller markens beskaffenhet och därmed 
större markingrepp samtidigt som campingplatsen kommer nära eller 
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inom Gruvdammsrundan. Bedömning har gjorts att en utvidgning åt 
väster påverkar allmänhetens möjlighet att röra sig i området mer än 
en utvidgning mot vattnet i norr. Miljön runt vandringsleden kommer 
att påverkas om marken behöver fyllas ut och campingen kommer 
närmre leden. Gruvdammsrundans attraktivitet och kvalitet kan ge-
nom detta försämras.  
Att möjliggöra en utvidgning av campingplatsen till cirka 160 platser är 
väsentligt för att på ekonomiska grunder långsiktigt kunna driva cam-
pingplatsen. Campingplatsen är av väsentlig betydelse för turismen i 
Sala kommun. Detta intresse bedöms som tyngre än strandskyddsin-
tresset inom den begränsade ytan. Allmänhetens tillträde till stranden 
begränsas något, men planen innebär att allmänheten har full tillgång 
till stranden inom en zon på cirka 65 meter närmast stranden. För att 
erhålla en tydlig gräns mellan husvagnsuppställningsplatserna och 
strandområdet och för att undvika privatisering av strandområdet ska 
husvagnsuppställningen ske ovanför internvägen, dvs vägen utgör av-
gränsning mot strandområdet. Gruvdammsrundan går nedanför e5 
inom det generella strandskyddet. En samlad bedömning har gjorts att 
en utvidgning av campingplatsen är lämpligast i det förslagna läget och 
att allmänhetens tillträde till stranden inte hindras i någon större ut-
sträckning. 

 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Miljöbalken lämnar även utrymme att upphäva strandskyddet i strandnära 
lägen om det kan utveckla landsbygden (MB 7 kap 18§ punkt 6). Ett vill-
kor för att hänvisa till detta särskilda skäl är att kommunen i sin översikts-
plan redovisar för vilka områden detta särskilda skäl kan tillämpas. Sala 
kommun har ännu inte genomfört en kommunövergripande analys för att 
utse så kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden). 
Stöd i översiktsplanen saknas således i nuläget.  

I inledande diskussioner i arbetet med att utse LIS-områden/utveckla en 
policy för LIS-områden har konstaterats att Silvköparens camping är ett av 
Sala kommuns viktigaste och mest självklara områden att peka ut som 
LIS-område. En utvidgning och utveckling av campingområdet bedöms 
bidra till utveckling av landsbygden genom ökade möjligheter för turister 
att övernatta, vilket bland annat bidrar till att den lokala servicen utvecklas. 

Planområdet saknar inte betydelse för det rörliga friluftslivet, men genom 
planbestämmelserna är det möjligt att även fortsättningsvis bedriva fri-
luftsliv inom delar av området på samma sätt som tidigare, dvs förflytta sig 
inom området till fots och vistas i anslutning till strandområdet. 

Marklov (a2) Inom strandområdet där det generella strandskyddet behålls införs en 
planbestämmelse om att marklov krävs för nedtagning av träd med större 
stamdiameter än 20 cm på en höjd av 1,3 meter över marken. Denna be-
stämmelse är en komplettering av bestämmelserna i miljöbalken. Enligt 
bestämmelserna får inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten 
utföras för anläggningar eller anordningar eller åtgärder vidtas som väsent-
ligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Inte heller får anlägg-
ningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten 
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från att beträda området.  

Marklov (a3) För den centrala öppna platsen med höga tallarna inom befintlig camping-
plats samt utvidgningen av campingplatsen inom gällande strandskydd 
(områden betecknade med a3) är det värdefullt att marken och vegetatio-
nen ges en omsorgsfull utformning. Bestämmelse om att marklov införs 
därför för nedtagning av träd med större stamdiameter än 20 cm på en 
höjd av 1,3 meter över marken. Marklov krävs även för schaktning/-
fyllning på mer än 30 cm. För den öppna platsen är bevarande av träd-
grupper viktig för dess karaktär och orientering, och behov av föryngring 
genom plantering kan komma. 

Bygglovbefrielse (a4) Enligt plan- och bygglagen erfordras inte bygglov för uppställning av hus-
vagnar/campingvagnar under en normal semester, medan en husvagn vid 
en längre uppställning är att jämföra med en byggnad/campingstuga. För 
att undvika oklarheter vad gäller administrativa krav på bygglov har en 
planbestämmelse införts om att uppställning av campingfordon upp till 18 
månader inte kräver bygglov inom de delar av detaljplanen som är beteck-
nade med a4. 

Generellt krav vid bygglov Generell bestämmelse finns att inom N1 och N3H får inte bygglov beviljas 
innan godkänd avloppsanläggning finns. 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Kulturmiljö Planförslaget bedöms inte påverka kulturmiljöns riksintresse. 

Landskapsbild Detaljplanen medger utökning av campingområdet åt söder och väster. 
Byggrätten utökas jämfört med befintlig bebyggelse.  

Utbyggnaden av campingplatsen innebär avverkning av skogsmark genom 
röjning och gallring, vilket förändrar landskapsbilden. Konsekvensen blir 
ett mer öppet landskap. Karaktären av tät skogsmark i södra delen av 
planområdet kommer att förändras till mer öppen och anlagd mark. 

Naturmark Planområdet har inga specifika naturvärden.  

För att kunna påverka vilka förändringar som ska kunna ske närmast sjö-
stranden har dels det generella strandskyddet bibehållits, dels har marklov 
för fällning av träd med större stamdiameter än 20 cm på en höjd 1,3 me-
ter över marken införts. Sammantaget bedöms dessa åtgärder innebära att 
påverkan på naturmiljön i anslutning till sjöstranden kommer att bli små. 

Friluftsliv och rekreation Planen innebär inga förändringar vad gäller befintligt friluftsbad. 

Planen möjliggör utvidgning av campingplatsen. Skogsmark och delar av 
strandområdet utmed Silvköparen kommer att tas i anspråk för främst 
husvagnsparkering. I planen har dock det generella strandskyddet bibehål-
lits för närområdet utmed stranden med minst 45 meters bredd inom tidi-
gare ianspråktagna områden, dvs befintligt campingområde, som i dagslä-
get inte omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna och med 
minst 65 meter inom den mindre del som omfattar utvidgning av tidigare 
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planlagt område.  

Planbestämmelserna säkerställer möjligheterna att vistas och färdas utmed 
stranden. Se även ovan under Administrativa frågor, upphävande av strand-
skydd. 

Turism Planförslaget innebär ökade möjligheter för turister att övernatta inom 
Sala kommun med naturnära vistelse för besökare i kommunen. 

Teknisk försörjning Campingplatsens avloppslösning måste utredas närmare innan en större 
utvidgning kan ske. En utvidgning av campingen är bygglovpliktig. Frågan 
om avloppslösning för campingen hanteras i samband med bygglovet.  

I den kommande VA-planen för kommunen kommer bl.a. campingens 
möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp studeras. En ny 
enskild lösning kan också bli aktuell. 

Yt- och grundvatten Yt- och grundvatten bedöms påverkas i liten utsträckning av detaljplanen. 
Detaljplanen bedöms inte innebära att uppsatta kvalitetskrav enligt miljö-
kvalitetsnormen för ytvatten kan uppnås. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 
Tidplan Detaljplanearbetet bedrivs med enkelt förfarande under Bygg och miljö-

nämndens ledning. 

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

Februari 2010 Bygg- och miljönämnden (BMN), beslut om samråd 
Mars 2010 Samråd 
April/maj  Underrättelse 
Maj 2010 BMN, beslut om antagande 
 
Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor 
efter justeringen av nämndens protokoll. Därefter kan bygg- och marklov 
ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 

Genomförandetid Genomförandetiden slutar 2020-12-31. 

Ansvarsfördelning/  
huvudmannaskap 

Kommunen ansvarar för planläggning, fastighetsbildning och försäljning 
av campingplatsområdet.  

För utbyggnad och utveckling av campingområdet ansvarar fastighetsäga-
ren.   

Kommunen är huvudman inom planområdet.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning Avstyckning av fastigheten Silvergruvan 1:4 kommer att göras. 

Campingplatsen (N1) ska utgöra en fastighet. Det innebär att fastigheten 
inte får avstyckas. 

Gemensamhetsanläggning För att säkerställa möjligheterna att nyttja ett område inom campingplat-
sen för parkering dagtid för badgäster ska en gemensamhetsanläggning 
bildas. Även området med befintlig parkering i anslutning till väg 800 ska 
omfattas av gemensamhetsanläggning för att möjliggöra samordning med 
campingplatsens behov av att kunna avstyra övernattning i husbilar och 
campingvagnar. Områdena är betecknade med g på plankartan. 

Sevitut Eventuellt kan servitut komma att upprättas för vandringsleden inom 
campingområdet. Eftersom strandskyddet behålls inom en zon närmast 
stranden är det tveksamt om en sådan åtgärd är nödvändig. 

Ledningsrätt Befintlig jordkabel inom planområdet ska säkerställas genom ledningsrätt. 
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Planekonomi Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan regleras genom avtal 
mellan kommunen och ägaren av campingplatsen.  

Kostnaden för flytt av vandringsleden bekostas av ägaren till campingplat-
sen. 

Tekniska frågor 
Teknisk försörjning Ägaren till campingplatsen ansvarar för utbyggnad av den tekniska för-

sörjningen inom området.  

 Idag finns två elabonnemang inom planområdet. Vid utökning eller om 
abonnemangen ska slås samman kan det behövas ombyggnads/-
förstärkningsarbeten som bekostas av beställaren. 

Medverkande tjänstemän 
 Planförfattare är arkitekt SAR/MSA Yvonne Seger på Sweco Architects 

AB i Falun. Kommunens planhandläggare är planarkitekt Anna Jägvald. 
Dessutom har markingenjör Anders Dahlberg medverkat. 

 
 
 
 
 

Yvonne Seger Anna Jägvald 
Arkitekt SAR/MSA Planarkitekt 
Sweco Architects Sala kommun 
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