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Detaljplan för 

Viksberg, del av Silvergruvan 1:4 m fl 
Sala kommun, Västmanlands län 
- normalt planförfarande 
 

 

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan Detaljplanearbetet bedrivs med normalt planförfarande under kommun-
styrelsens arbetsutskotts (KSAU) ledning. Tidplanen redovisar hanteringen 
av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut. 

Juli-augusti 2010, samråd med detaljplanen 
Oktober 2011, utställning av detaljplanen 
December 2011, Kommunfullmäktige beslut om antagande 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor 
efter justeringen av Kommunfullmäktiges protokoll. Därefter kan bygglov 
ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 

Genomförandetid 

 

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Under 
genomförandetiden får detaljplan ändras eller upphävas endast om det är 
nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte 
kunnat förutses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter genom-
förandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att fastig-
hetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. 

Huvudmannaskap Området kommer att utgöras av kvartersmark med privat huvudmanna-
skap. 

För arbeten på ledningar svarar respektive ledningshållare. 

 

 

 



 
- Genomförandebeskrivning för del av Silvergruvan 1:4 m fl, Viksberg - 
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TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten- och avloppsled-

ningar 

Planområdet kommer även fortsättningsvis ligga utanför det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Det innebär att kommunen 
inte har skyldighet att koppla in nya abonnenter. Detaljplanen föreskriver 
att vatten- och avloppsfrågan ska lösas lokalt. Framarbetad va-utredning 
visar på möjligheten att ansluta samtliga bostadsfastigheter i området till 
en gemensam reningsanläggning för avlopp söder om bostadsfastigheter-
na. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning Planen ger möjlighet och utgör underlag för bildandet av nya bostadsfas-
tigheter inom området. 

På kommunal mark kan sju fastigheter bildas varav två är obebyggda och 
fem är bebyggda med hus på ofri grund där kommunen upplåter marken 
genom bostadsarrende. 

Sala kommun ansöker och bekostar fastighetsbildningen för de fastigheter 
som avstyckas från kommunens mark. 

Gemensamhetsanläggning 

 

 

 

 

I samband med fastighetsbildning bildas de gemensamhetsanläggningar 
som är nödvändiga inom området, t ex för avloppsanläggning och vägar. 
Slutligt ställningstagande sker i samband med lantmäteriförrättning.  Servi-
tut kan bli aktuellt som ett alternativ till gemensamhetsanläggning. 

För utfartsvägen från Viksbergsområdet till allmän väg finns gemensam-
hetsanläggning i vilken de nybildade fastigheter skall ingå. 

 
 
 
 
 

Håkan Svärd  Yvonne Fahlman 
Planerings- och utvecklingschef  Markingenjör 

 


