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Detaljplan för 
 

HEDÅKER 1:80 
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, 2010-04-28 
• Plan- och genomförandebeskrivning, 2010-05-25 
• Motiverat ställningstagande för behovet av miljöbedömning,  
    2010-04-28 
• Fastighetsägareförteckning, 2010-03-29 
 

Planområdets läge 
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INLEDNING 
Sammanfattning Inom planområdet möjliggörs uppförande av två enbostadshus på fastig-

heten Hedåker 1:80.  

Planens syfte Planen syftar till att skapa två nya bostäder på en fastighet som tidigare 
varit bebyggd med ett enbostadshus. Planområdet ligger i direkt anslutning 
till befintlig bebyggelsestruktur i centrala delarna av Hedåker.  

Plandata 
Lägesbestämning, mark-
ägoförhållanden och areal  

Planområdet, som idag utgörs av odlingsmark, gränsar i öster till fastighet 
som även den ingår i den planerade nyexploateringen i området. Intillig-
gande fastighet är detaljplanelagd och idag finns ett mindre uthus på tom-
ten. I söder angränsar planområdet till befintlig träindustri. Tidigare bygg-
nad, som redovisas i karta och på ortofoto nedan, har rivits. Området lig-
ger direkt norr om Kilbovägen i Hedåker, Sala kommun. Områdets areal 
är ca 2500 kvm. Fastigheten heter Hedåker 1:80, och är privatägd.  

 

 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer I översiktsplanen Plan för Sala ekokommun återfinns rekommendationer 

för byggande på landsbygden och för områden utanför detaljplanelagt 
område. Rekommendationerna säger att: ” utanför tätorterna är det lämp-
ligast att placera ny bebyggelse i anslutning till redan befintliga bebyggelse-
grupper där den utgör en naturlig komplettering. Det är också viktigt att 
undvika jordbruksmark och placera byggnader i gränsområdet mellan skog 
och öppen mark, intill befintliga vägar med bevarande av natur och ter-
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rängförhållanden. Traditionellt byggnadssätt och traditionell färgsättning 
är att föredra på landsbygden.”  

Vidare finns rekommendationer för lokalsamhällen och utformning av 
byggnader: ”Ny bebyggelse ska lokaliseras för att erhålla överskådliga lo-
kalsamhällen med bykaraktär (motverka för glest och för koncentrerat)” 
och ” Ny bebyggelse skall i första hand utformas som småhus med höga 
estetiska värden, väl anpassade i färg, form och storlek, till byggnadsplat-
sens förutsättningar.” 

Detaljplaner Marken är sedan tidigare inte planlagd, men ligger i direkt anslutning till 
Hedåker by med byggnadsplanbestämmelserna från 1957.  

Beskrivningen av byggnadsbestämmelserna lyder bland annat: ”syftet med 
planen är att möjliggöra byggandet av bostäder för de vid industrierna 
anställda men även andra. I detta hänseende upptager planförslaget cirka 
25 nya tomtplatser för egnahem, varjämte ett område reserverats för bo-
stads- och handelsändamål.” För fastigheten 1:36 direkt öster om den ak-
tuella fastigheten (1:80) anges i planbestämmelserna ”bostad i en våning 
med friliggande huvudbyggnad och en minsta tomtplats på 900 kvadrat-
meter. Vind får inredas och huvudbyggnad ha maxhöjd 5,6 meter.” 

Miljöbedömning När en detaljplan ska upprättas ska en behovsbedömning 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 som 
utförts av enheten för Planering och utveckling, kommunstyrelsens för-
valtning. Enheten anser att ett genomförande av detaljplanen inte innebär 
betydande miljöpåverkan, varför ingen MKB avses upprättas. Se förslag till 
beslut i bilaga till detta dokument. 

Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-11-03 § 200 att upprätta 
ny detaljplan för att möjliggöra uppförande av två enbostadshus på fastig-
heten Hedåker 1:80. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 
 

Mark och vegetation Området består av brukad mark och uppvuxen vegetation längst med den 
östra fastighetsgränsen i form av gran, asp och björk.  

Geotekniska förhållanden Geoteknisk undersökning har ej tagits fram. Marken bedöms vara byggbar 
och en geoteknisk utredning tas fram i bygglovsskedet.  

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. 
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Fornlämningar Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Om sådan på-
träffas vid markarbeten skall anmälan göras till länsstyrelsen. 

Bebyggelseområden 
 

Bebyggelse Planområdet har varit bebyggt med ett bostadshus som numera är rivet. 
 
Öster om området, i de centrala delarna av Hedåker domineras bebyggel-
sen av enbostadshus i främst två våningar. Husen har en traditionell 
landsbygdskaraktär med träfasader i röda och gula nyanser. Ålderstruktu-
ren på bebyggelsen varierar.  
 
Söder om planområdet ligger en träindustri (Hedåker 1:11) med tillhöran-
de lagerlokaler med tegel och träfasader.  
 

 
Planområdet sett från Kilbovägen 
 

 
Befintlig bebyggelse söder om Kilbovägen 



 
5(7) 

 

 
Befintlig bebyggelse öster om Brobackevägen 
 
Detaljplanen möjliggör två friliggande småhus i högst en våning på tomter 
med minsta tomtstorlek på 900 kvm och byggarean är max 20 % av fastig-
hetsarean. Huvudbyggnad får max uppgå till 140 kvm. Tillåten takvinkel är 
17-34° och maximal byggnadshöjd 3,5 meter. 
 

Tillgänglighet Marken är plan vilket medger goda förutsättningar för funktionshindrade 
att vistas på fastigheten.  

Gator och trafik 
 

Gatunät Infart till planområdet sker från Kilbovägen i söder. 

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

Störningar 
Buller 

 

 

 

 
Planområdet ligger direkt norr om Kilbovägen, med en årsdygnstrafik på 
340 fordon (felmarginal 19%) vilket anses lågt. Söder om Kilbovägen lig-
ger tidigare nämnd träindustri, med i snitt tre tunga transporter per dag. 
Bedömningen är att planområdet inte är bullerstört utifrån de uppmätta 
trafikflödena och Boverkets riktvärden för buller i utomhusmiljöer. Träin-
dustrin är ett hyvleri där verksamheten bedrivs inomhus vilket bedöms 
som icke-störande.  
 
 
 

Förorenad mark I och med att planområdet ligger i direkt anslutning till en träindustri 
(Hedåker 1:11) har frågan om förorenad mark utretts. Inom industrifastig-
heten har tidigare träimpregnering förekommit. Området är inventerat och 
klassat enligt MIFO till riskklass 2. Motiveringen till riskklassen grundar 
sig på att ”verksamheten tycks ha medfört en hel del spill och fastigheten 
ligger i anslutning till en viktig grundvattenåder. Använda kemikalier be-
döms ha hög farlighet”.  
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Miljöenhetens bedömning är dock att markföroreningarna inte påverkar 
planområdet i sådan utsträckning att det kan anses betydande eftersom 
fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  
 
 

Avloppsreningsverk 

 

 

 

 

 

Cirka 250 meter sydväst om planområdet ligger ett mindre avloppsre-
ningsverk med numera endast en öppen reningsdamm. Reningsverket 
klassas enlig ”Bättre plats för arbete” som mindre med < 5000 personek-
vivalenter vilket ger det rekommenderade skyddsavståndet 300 meter. Den 
främsta risken för eventuella störningar är lukt. 

Trots att planområdet, liksom stora delar av tätorten Hedåker, ligger i syd-
västlig vindriktning är bedömningen att avloppsreningsverket inte orsakar 
störningar som omöjliggör nya bostäder enligt detaljplanen. Främsta orsa-
kerna till detta är dels att reningsverkets omgivningar utgörs av ett öppet 
landskap med åkermark som medger mycket goda vädringsförhållanden 
samt dels att landskapet öppnar sig i en mindre dalgång i nord-sydlig rikt-
ning som medger att nordanvinden ofta är dominerande. 

Planområdet ses som en naturlig utbyggnad av Hedåker tätort och det 
finns inga tidigare inrapporterade klagomål från boende i tätorten. Befint-
lig bebyggelse ligger på samma avstånd till reningsverket som planområdet 
vilket ger en uppfattning av störningens begränsade omfattning. 

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp Fastigheten ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp, men kommer efter att planen vunnit laga kraft upptas i verksam-
hetsområdet. Kommunala vatten- och avloppsledningar finns utbyggda 
söder om Kilbovägen. Förbindelsepunkt för vatten- och avlopp kan erhål-
las söder om Kilbovägen. Delas fastigheten i två fastigheter är denna för-
bindelsepunkt gemensam för fastigheterna. Vattenmätning sker gemen-
samt för de båda byggnaderna.                                                                                          

Dag- och dräneringsvatten omhändertas lokalt, inom fastigheten.  

El Planområdet avses anslutas till omkringliggande elnät tillhörande SHE. 

Avfall De nya abonnenterna har att välja på att lämna avfall vid miljöstation (det 
vill säga ingen hämtning vid tomten) eller genom kärlhämtning vid tomt-
gräns. 

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.  

April 2010, Bygg- och miljönämnden (BMN), beslut om samråd i 3 veckor 
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Juni 2010, 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.  

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

Ansvarsfördelning Kommunen ansvarar för planläggning. Byggherren/markägaren har ansvar 
för anläggnings- och byggnadsarbeten inom fastighetsgräns.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning, gemen-
samhetsanläggning mm 

Detaljplanen ger underlag för lantmäteriförrättning och bildandet av nya 
fastigheter. Gemensamhetsanläggning kommer att behöva bildas för VA-
ledningar inom fastigheten om/när fastigheten delas. 

Servitut Servitut kommer att behöva upprättas för infarten till fastigheterna i sam-
band med lantmäteriförrättning.  

Ekonomiska frågor 
Planekonomi En planavgift tas ut i samband med bygglovet enligt gällande plantaxa. 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 

 

 

Teknisk försörjning 

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. 

 
Markägaren ansvarar för utbyggnad av den tekniska försörjningen inom 
området. 

 

Medverkande tjäns-
temän 

 

 
 
Håkan Svärd, planerings- och utvecklingschef 
Yvonne Fahlman, markingenjör 

 
 
 
 
 
 
Isabell Lundqvist  
Planarkitekt   
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