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Detaljplan för 
 

FOLKETS HUS 
Fastigheten Borgmästaren 1, Sala tätort 
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, 2011-04-13, rev 2011-05-20 

 Plan- och genomförandebeskrivning, 2011-04-13, rev 2011-05-20 

 Fastighetsägareförteckning, 2011-03-14 (ej med i utskick) 

 Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning, 2011-03-14 

Planområde 
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INLEDNING 

Sammanfattning Fastigheten Borgmästaren 1 inrymmer idag Folkets hus och Kooperativa före-
ningen. Fastighetsägaren Sala Nya Folketshusförening vill i och med den nya 
detaljplanen möjliggöra annan markanvändningen än den rådande i gällande de-
taljplan från 1958. Intentionen är att befintliga byggnader ska rivas för att ge plats 
åt nya bostäder i flerfamiljshus. Planen kommer på grund av sitt centrala läge 
även att möjliggöra markanvändningen ”Centrumändamål” vilket kan innebära 
butiker, service, kontor, bio, bibliotek, teater, kyrka, föreningslokaler, restau-
ranger, hotell osv.  

Frågor som getts extra utrymme i planprocessen är kulturmiljön i Kooperativa 
föreningen, byggnadshöjd och parkeringslösningar.  

Planens syfte Syftet med att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Borgmästaren 1 är att 
möjliggöra bostäder samt verksamheter med centrumändamål i kvarteret.  

Plandata 

Lägesbestämning Planområdet som utgörs av fastigheten Borgmästaren 1 är beläget cirka 150 me-
ter norr om Stora torget i centrala Sala. Fastigheten angränsar till Kungsgatan i 
norr och Borgmästaregatan i väster.  

Areal och markägoförhåll-

anden 

Fastighetens och planområdets areal är cirka 1500 kvm och ägs av Sala Nya Fol-
ketshusförening.  

Planprocessen 

 Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så att 
alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen. Plan-
processen med enkelt planförfarande tar ca ett halvår att genomföra. Här nedan 
redovisas gången i planärendet. 

Samråd Som ett inledande steg i processen upprättas ett förslag till ny detaljplan. Detta 
förslag skickas ut på samråd till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhu-
sets entré. De synpunkter som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare 
samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i en samrådsredo-
görelse. Samrådsredogörelsen innehåller även KSF:s kommentarer och förslag till 
ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Antagande Planförslaget och samrådsredogörelsen överlämnas till kommunfullmäktige för 
antagande. Innan ärendet kommer upp i fullmäktige bereds det i kommunstyrel-
sen. 

Överklagande 

 

 

 

 

 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagande 
satts upp på kommunens anslagstavla. De som under samrådsskedet skriftligen 
har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga 
planbesluten. I första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende och hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av Länsstyrelsen vars 
beslut i sin tur kan överklagas hos Regeringen. 
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Tidigare ställningstaganden 

Detaljplaner Gällande plan för Borgmästaren 1 är upprättad 1958. Under den perioden togs 
även en saneringsplan för Sala innerstad fram, vilket fick till följd att en rad kvar-
ter revs och bebyggdes enligt den tidens byggnadsideal.   

Markanvändningen för varuhus-
byggnaden i hörnet Kungsgatan - 
Borgmästergatan är enligt gällande 
plan H, handelsändamål.  

För resterande del av fastigheten 
visar markanvändningen på GH, 
garage- och handelsändamål.  

I fastighetens södra delar finns ett 
avprickat område som inte får 
bebyggas. Garage- och handelsde-
len får uppföras i max en våning 
med en maximal byggnadshöjd på 
4,4 meter. Maximal byggnadshöjd 
för varuhuset är 10,5 meter.  

 

 

 

Miljöbedömning För varje detaljplan som 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 (se bilaga) 
som utförts av enheten för Planering och utveckling, Kommunstyrelsens förvalt-
ning.  

Enheten för Planering och utveckling anser inte att ett genomförande av detalj-
planen innebär betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning kommer 

således ej upprättas. 

Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-02-01 att upprätta ny detaljplan 
för Folkets hus, fastigheten Borgmästaren 1. 

Riksintressen Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården – Sala silvergruva och 
Sala bergstad. Sådana intressen skall enligt lag skyddas mot åtgärder som kan med-
föra påtaglig skada på kulturmiljön.  
 
Kulturmiljön inom riksintresset Sala silvergruva och Sala bergstad består av: 
”Stadsmiljö som illustrerar 1600-talets stadspolitik och strävan att utveckla bergshanteringen 
och en av landets få bergsstäder. Sala har en regelbunden rutnätsplan från 1624 med omväx-
lande kvadratiska och rektangulära kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga planerna i en 
nyanlagd stad. Bebyggelse är småskalig i trä och puts.” 
 
För fastigheten Borgmästaren 1 får dock den ovan beskrivna riksintressanta mil-
jön anses redan gått förlorad. Kvarteret ingick under 60-talet i en saneringsplan 
för Sala innerstad och den gamla bebyggelsen ersattes med ny. Det värde som 
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finns kvar och som även fortsättningsvis bör bevaras är den regelbundna kvar-
tersstrukturen. Den nya bebyggelsen förslås därför placeras utåt gatan med 
gårdsmiljö inåt kvarteret i enlighet med 1624 års stadsplan.  
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 
 

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

I detta skede av planprocessen är det svårt att fastställa vilken omfattning av 
provtagning som behövs för att fastställa markens bly- och kadmiumhalter. Frå-
gan följs istället upp i bygglovskedet och det kommande byggsamråd. 

Vid en framtida provtagning av marken inom fastigheten krävs tillstånd för mar-
kingrepp av Länsstyrelsen då fastigheten ligger inom fornlämningsområde, se 
nedan.  

Radon Detaljplaneområdet ligger inom ett normalrisk-område för radon. 

Fornlämningar Planområdet berör fast fornlämning enligt lagen om kulturminnen mm. Forn-
lämningen består av under mark liggande kulturlager med beteckningen Sala stad 
62:1. Fornlämningen tillhör kategorin Bebyggelselämningar - boplatser och visten 
och är daterad till medeltid och nyare tid. Fornlämningen beskrivs som ett kul-
turlager stad och en rad utgrävningar i innerstaden visar exempel på bebyggelse-
strukturer, konstruktioner, slagg från hyttor och smeder, keramik och hushålls-
föremål. På flera platser hittades även spår efter branden år 1736.  

Enligt kulturminneslagen är det förbjudet att genom övertäckning, schaktning 
eller på annat sätt skada fornlämningen. Alla markingrepp inom fornlämnings-
området Sala stad 62:1 kräver Länsstyrelsens tillstånd. Kontakt ska därför tas 
med Länsstyrelsen inför markingrepp inom fastigheten Borgmästaren 1.   

Bebyggelseområden 
 

Befintlig bebyggelse Fastigheten är idag bebyggd med relativ storskalig bebyggelse jämfört med andra 
delar av innerstaden. På fastigheten inryms Folkets hus och Kooperativa före-
ningen. Byggnaderna är uppförda i tegel och puts med relativt platta tak.  

 

Befintliga byggnader och verksamheter inom fastigheten Borgmästaren 1. 
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Borgmästaregatan med fastigheten Borgmästaren 1 markerad till höger.  

Kooperativa förbundets byggnad utmed Kungsgatan är uppförd på 1930-talet av 
Olof Hults och utgjorde ett av Sveriges tidigaste Konsumvaruhus i modernistisk 
form. Affärshuset var putsat med mycket flackt tak, hade högt placerade liggande 
fönsterband, stora skyltfönsterytor, ett glasat skyltskåp över ett hörn och ett 
modernistiskt typsnitt på skyltbokstäverna. Affärshusets första våning inhyste 
varor som skor, manufaktur, husgeråd, porslin och glas. I gatuplanet fanns char-
kuteriavdelning och speceriavdelning.  

 

Konsumvaruhusets ursprungliga utseende och karaktär.  

Idag har byggnaden förvanskats genom att skyltfönster har murats igen. Vissa 
stildrag i byggnadens funktionalistiska stildrag kan dock utläsas.  
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F.d Konsumvaruhusets fasad mot Kungsgatan. Bottenvåningens skyltfönster är igenmurade och skyltskå-
pet borttaget.  

 

 F.d Konsumvaruhusets fasad mot Borgmästaregatan. Förändring har skett av fönstrens utformning och 
antal. 
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Samtliga befintliga byggnader inom fastigheten föreslås rivas. En bebyggelse-
dokumentation ska därför tas fram för Kooperativa förbundet för att dokumen-
tera och bevara kulturmiljön inför framtiden. Dokumentationen tas fram av fas-
tighetsägaren i samråd med Länsstyrelsen i Västmanland. eller Västmanlands läns 
museum.  

Ny bebyggelse Den nya bebyggelsen inom planområdet föreslås bli bostadsbebyggelse i fyra 
våningar där den fjärde våningen är indragen. Planen kommer på grund av sitt 
centrala läge även att få markanvändningen ”Centrumändamål” som möjliggör 
butiker, service, kontor, bio, bibliotek, teater, kyrka, föreningslokaler, restau-
ranger, hotell osv.   

Plankartan har försettsmed utformningsbestämmelse för att anpassa ny bebyg-
gelse till befintlig. 

 

 Service I och med kvarterets centrala lokalisering i staden finns skola, sporthall, äldrevård 
och sjukvård samt stadens kommersiella serviceutbud i direkt anslutning till 
planområdet. 

Tillgänglighet För planerade bostäder och verksamheter kommer krav ställas på tillgänglighet i 
samband med bygglov. Vid nybyggnad gäller kraven på tillgänglighet och an-
vändbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga fullt ut 
enligt 8 kapitlet i den nya plan- och bygglagen. 
 

Gator och trafik 
 

Gatunät, gång, cykel- och 

mopedtrafik 

Planområdet gränsar till Borgmästargatan i väster och Kungsgatan i norr. Kungs-
gatan är betydligt hårdare trafikerat än Borgmästaregatan i dagsläget.  

Kollektivtrafik Tack vare planområdets centrala läge finns god tillgång till kollektivtrafik i form 
av både tågtrafik och lokal och regional busstrafik.   

Parkering, varumottagning, 

utfarter 

Boendeparkering ska lösas inom den egna fastigheten. Möjlighet finns till över-
däckning av delar av innergården, vilket ökade förutsättningar för en god ute-
miljö på gården. Parkeringarnas läge och antal redovisas närmare i bygglovskedet. 
Exploateringen beräknas i detta skede av planprocessen klara kommunens parke-
ringsnorm.  
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Teknisk försörjning 
 

Vatten, avlopp, fjärrvärme, 

el och avfall 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät via servis-
ledningar i Borgmästargatan.  

För uppvärmning är fastigheten ansluten till fjärrvärmenätet.  

Sala-Heby Energi AB har ledningsrätt inom planområdet. Vid en rivning och 
nybyggnation inom fastigheten bör möjligheterna att flytta anläggningen under-
sökas då det är olämpligt att placera en transformatorstation i direkt anslutning 
till bostäder. Fortsatt samråd med Sala-Heby Energi AB krävs.  

ALLMÄN KONSEKVENSREDOGÖRELSE 

Stadsbild och solförhållan-

den 

Den omkringliggande bebyggelsen i området består av trevånings lamellhus i rött 
tegel längs med Borgmästaregatan och varierad bebyggelse i 3-4 våningar norr 
om Kungsgatan. Bebyggelsen i denna del av stadskärnan är alltså relativt storska-
lig. Det gör att den nya bebyggelsen i fyra våningar kan integreras på ett bra sätt i 
miljön.   

För att minska skuggeffekterna av det nya 4-våningshuset föreslås fjärde våning-
en vara indragen. 

 

Fågelperspektiv från norr.  

 

Gatuperspektiv från Kungsgatan. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 

Tidplan Detaljplanearbetet bedrivs med enkelt planförfarande under kommunstyrelsens 
arbetsutskotts (KSAU) ledning.  

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för 
olika beslut.  

2011-04-26, beslut om samråd. 
2011-04-27 till 2011-05-18, samråd för planförslag 
2011-06-09, Kommunstyrelsen beslut om antagande av detaljplanen 
 
Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter juste-
ring av kommunstyrelsens protokoll.  
 

Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning Fastighetsägaren tar fram en bebyggelsedokumentation för Kooperativa förbun-
det.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi Planarbetet bekostas av fastighetsägaren av Borgmästaren1 genom plankostnads-

avtal. Ingen planavgift tas ut under bygglovskedet. 

Medverkande  
tjänstemän 

Isabell Lundqvist, planarkitekt 

Yvonne Fahlman, markingenjör 

 
 
 
 
 
 
Håkan Svärd 
Planerings och utvecklingschef 

 


