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Detaljplan för 
 

NYTT ÄLDREBOENDE SÖDER OM JOSEFDALSVÄGEN 
Del av fastigheten Kristina 4:4 
Sala kommun, Västmanlands län 
- enkelt planförfarande 
 

S A M R Å D 
Remisslista 
Länsstyrelsen i Västmanland Socialdemokraterna Polismyndigheten i Västmanland 
Lantmäterimyndigheten Vänsterpartiet Västmanlands läns museum 
 Kristdemokraterna  
Bygg- och miljöförvaltningen Miljöpartiet Sala stadsutvecklingsförening 
Tekniska förvaltningen Sverigedemokraterna Svensk Handel Sala 
Kultur- och fritidsförvaltningen Salas Bästa Företagarna i Sala 
Räddningstjänsten  Sala Hembygds- och fornminnesförening 
Kommunala Handikapprådet Sala - Heby Energi AB  
Vård och omsorg Sala - Heby Energi AB, Elnät Berörda fastighetsägare enligt förteckning 
 SalaNet Kriminalvården 
Moderaterna TeliaSonera  
Folkpartiet Skanova Networks AB  
Centerpartiet Postcenter i Sala Sala Allehanda (för kännedom) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2011-09-06 beslutat att samråd ska ske över 
rubricerad detaljplan. Samrådstid: 2011-11-04 – 2011-11-25 (3 veckor) 
 
En detaljplan är en plan för utformning av bebyggelse och mark inom ett visst område. Detaljplanen 
reglerar var man får bygga samt vad byggnader och markområden skall användas till (exempelvis bo-
stadsändamål, handel, industri, park eller kontor). Även byggnaders utseende kan regleras i en detalj-
plan. Byggrätten i detaljplanen anger hur mycket bebyggelse som maximalt kan tillåtas på en plats. 
Byggrätten avgränsas av exempelvis byggnadsarea, antal byggnader, hushöjd, och våningsantal. De-
taljplanen styr bland annat bygglov. Att ett område är detaljplanerat har betydelse för vilka regler som 
gäller enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Detaljplaner tas fram genom en demokratisk plan-
process där kommunens politiker fattar beslut om vilka bestämmelser som ska gälla i en detaljplan. 
   
Samrådshandlingar översänds för kännedom och eventuellt yttrande. Handlingarna finns dessutom 
utställda vid kommunhusets entré, Stora Torget, samt på kommunens hemsida www.sala.se. Syn-
punkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Planering och Ut-
veckling, Box 304, 733 25 Sala, senast den 25 november 2011. Den som då inte framfört skriftliga 
synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
 
Planförslaget kommer efter samråd att antas av kommunstyrelsen. Handlingarna kommer efter sam-
råd att kompletteras med ett utlåtande, en redogörelse över samrådet. Upplysningar lämnas av Håkan 
Svärd, planerings- och utvecklingschef, tel. 0224-552 06, hakan.svard@sala.se 

 


