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Detaljplan för 

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

 Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Program 2008-04-04 

 Samrådsredogörelse för program, 2010-06-14 

 Samrådsredogörelse, 2011-09-05 

 Planbeskrivning, 2010-06-14, rev 2011-09-12 BILAGOR; ”Beslut om miljöbe-
dömning”, ”Grönyteplanering i Viksbergsområdet” 

 Genomförandebeskrivning, 2010-06-14, rev 2011-09-12 

 Plankarta, 2010-06-14, rev 2011-09-12 

 Fastighetsägareförteckning (ej med i utskicket) 
 

 

Planområdets läge  
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INLEDNING 

Plandata 
Lägesbestämning, areal Området avgränsas av Långforsen i öster samt av Hyttskogen i övriga väders-

träck. Den geografiska avgränsningen redovisas på nedanstående karta. Pro-
gramområdet är ca 7 ha stort. 

Markägoförhållanden Marken inom området är både privatägd (vita ytor på kartbilden nedan) och 
kommunalt ägd. Stamfastigheten Silvergruvan 1:4 ägs av Sala kommun. Några 
privata bostadsfastigheter och fem fritidsarrenden (Fk 246-250) berörs. 
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Planens syfte Syftet med en planläggning är att se över hur området kan utvecklas utan att dess 
karaktär går förlorad. I detaljplanearbetet är det därför viktigt att identifiera ka-
raktärer och låta dessa faktorer vara vägledande i arbetet. Viktiga planfrågor kan 
t.ex. vara att: 

 Säkerställa eventuella kultur- och naturvärden eller andra allmänna och pri-
vata intressen. 

 Reglera utformning och tomtstorlekar för befintlig- och ny bebyggelse. 

 Se över möjligheten att tillskapa fler permanentbostäder i området. Detta kan 
ske genom omvandling av fritidshus (arrenden) till permanentboende och 
tillskapande av fler bostadsfastigheter på obebyggd mark. 

 Utreda förutsättningarna för teknisk försörjning. I vissa fall kan anslutning 
till det kommunala vatten- och avloppsnätet bli aktuellt och i andra fall kan 
frågan hanteras genom enskilda- eller gruppvisa vatten och avloppslösningar. 

 Reglera ansvars- och kostnadsfördelningar mellan kommunen och privata 
fastighetsägare vid genomförande av detaljplanen. Vem ska vara huvudman 
för allmänna platser? Vem bekostar byggandet av tekniska anläggningar? 
Vem sköter driften och skötseln? Vem utför och bekostar förrättningar? 

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 normalt planförfarande tar ca ett år att genomföra. Här nedan 
redovisas gången i planärendet. 

Programsamråd Planarbetet har inletts med ett planprogram. Programmet anger utgångspunkter 
och förutsättningar för planen i syfte att ge berörda en möjlighet till insyn och 
påverkan tidigt i planprocessen. Denna handling har skickats ut på samråd till 
berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entré. Yttranden och syn-
punkter har ställts samman i en samrådsredogörelse som även innehåller kom-
munstyrelseförvaltningens (KSF) kommentarer och ställningstagande till in-
kommande synpunkter. Samrådsredogörelsen ligger till grund för det fortsatta 
planarbetet. 

Samråd Under det fortsatta planarbetet blir planerna alltmer konkreta och ett förslag till 
detaljplan upprättas. Detta förslag skickas ut på samråd till berörda intressenter 
samt ställs ut i kommunhusets entré. De synpunkter som lämnas från fastighets-
ägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. 
redovisas i ytterligare en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller 
även KSF:s kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna syn-
punkter. 

Utställning Det reviderade planförslaget skickas ut till berörda intressenter samt ställs ut i 
kommunhusets entré. De synpunkter som kommer in under utställningen redo-
visas i ett utlåtande. Utlåtandet innehåller även KSF:s kommentarer och förslag 
till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Antagande Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet 
kommer upp i fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. 
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Överklagande Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet satts upp på 
kommunens anslagstavla. De som senast under utställningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga plan-
besluten. I första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, bo-
ende och hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av Länsstyrelsen vars 
beslut i sin tur kan överklagas hos Regeringen. 

Tidigare ställningstaganden 
Detaljplaner Området är ej detaljplanelagt. 

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, i samarbete med kommunens miljöingenjör, Tekniska förvaltningen. 

Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning upprättas 
således ej. 

Kommunala beslut i öv-
rigt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-02-19 att upprätta detaljplan för 
Viksberg, del av Silvergruvan 1:4 m fl. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur och mark 
 

  I detta ärende har en separat ”Grönyteplanering i Viksbergsområdet” (Bilaga) 
tagits fram av kommunekologen som redovisar vegetationen i området. I hand-
lingen redovisas även förslag på skötselåtgärder. Området för grönyteplaneringen 
avser är något större än själva panområdet. 

Viksbergsområdet präglas av sitt läge i det stora området med surare bergarter 
som ansluter väster om urkalkområdet vid Sala, det urbergsområde som i huvud-
sak utgörs av leptit här. Berggrunden är sedan överlagrad av morän av olika 
sammansättning vilket gör att man ser ytterst lite av berg i dagen inom planom-
rådet. 

Skogsområdena runt Viksberg kännetecknas av småblockig morän med tydliga 
moränryggar vilket märks bland annat på västra sidan av åns inlopp i Långforsen. 
Här är ryggen så mäktig att utrymme finns för de fritidshus som byggts på krö-
net. 

Grundförhållandena som råder i planområdet ger de naturtyper vi finner här. De 
våtare partierna i form av ett kärr omedelbart söder om fritidshusen domineras 
av klibbal eftersom ytvattennivån ligger högt här och står under påverkan av 
sjöns yta. Torvområdet utefter Viksbergsån uppströms gården domineras däre-
mot av glasbjörk vilket är typiskt för tillfälligt översvämmade marker. Här har 
tidigare varit våtslåtterytor. 

Tidigare hårdvall slåtterytor i anslutning till den odlade marken och mer stor-
blockiga ytor, domineras idag av lövet som här utgörs av asp, vårtbjörk och hägg 
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- rönn inslag. Påfallande ofta finner vi även hasselrunnor både som ett inslag i 
lövbiotoperna och i barrskogen, vilket indikerar ett grönstensinslag i moränen. 

Den rena barrskogen domineras av tall och gran med ett litet lövinslag. 

I planområdet finner vi även tidigare odlade ytor som i sen tid planterats med 
gran och därmed utgör ett avbrytande och främmande inslag i miljön på platsen.    

Bebyggelseområden   
 

Kulturhistoria, befintlig 
bebyggelse 
 

Under 1500-talets första årtionden skapades Långforsdammen för att möjliggöra 
hyttdrift i gruvans närhet. Planområdet Viksberg avgränsas i öster av viken som 
utgör Långforsens norra del, medan planområdets nordöstra del även inkluderar 
mark på andra sidan viken och tilloppskanalen. 

Ca 500 m norr planområdet ligger Viksbergs gård som betecknades ”Swartmylle 
Åker” och väster om detta fanns ”Grufjord tillköpt 1621”. 

På den plats där arrendetomterna ligger hade man kåltäppa och ängen längst i 
söder var möjligen det som då kallades ”Hagelått af merendels myrvallsslåtter”. 

Under andra halvan av 1900-talet har delar av området växt ut till ett fritidshus-
område av betydelse. Byggnaderna inom planområdet utgör fritidshus på arren-
derade tomter. Norr om planområdet finns inslag av permanentboende. 

Byggnaderna i hela Viksbergsområdet är ganska nätta till formatet. Planformen är 
rektangulär men ibland vinkelbyggd och husen är i ett plan. Sadeltak är nästan 
allenarådande. Pulpettak förekommer på uthus och det finns också något enstaka 
lusthus med annan takform. 

Det förekommer fem olika sorters taktäckningsmaterial, nämligen tegel, betong, 
plåt, papp och eternit. Av de två sistnämnda materialen finns endast ett av varje.  

Plåten dominerar och förekommer som trapetskorrugerad, sinuskorrugerad och i 
tegelimitation. Kulörer är rött och svart i ungefär jämn fördelning. På god andra 
plats kommer tegelpannor, medan betongpannorna fortfarande är i minoritet. 
Dominerande takkulör är alltså röd, men svart har en stor andel. 

När det gäller fasader så finns det faktiskt sju byggnader i liggande timmer där 
stommen är synlig. I övrigt dominerar liggande panel, medan stående dito repre-
senterar en knapp fjärdedel av fasadbeklädnaden. Andra fasadmaterial än trä 
förekommer inte.  

Den förhärskande fasadkulören är röd och den pryder mer än 60 % av fasaderna. 
Av betydelse är också kulörerna brun och grön, medan gul endast uppträder i 
några fall. 

Delar av planområdet innefattar riksintresseområde för kulturmiljövården (se sid 
7). 

Ny bebyggelse 
  

I planområdet finns 5 fritidsarrenden samt två nya bostadstomter. Detaljplanens 
syfte är bl.a. att möjliggöra att samtliga arrenden kan friköpas för att sedan kunna 
utgöra permanentboende. I arbetet har utretts vilka förutsättningar för exploate-
ring som ska gälla för de nybildade fastigheterna. Utöver denna omvandling före-
slås några nya enbostadshus tillskapas på kommunal mark i anslutning till befint-
lig bebyggelse. 

Vid bedömningen har det varit viktigt att vatten- och avloppsfrågan kommer att 
lösas på ett miljöriktigt sätt (läs mer i avsnittet ”Teknisk försörjning”).  

Vid utbyggnad bör utformningen vara av god arkitektur. Med detta menas att 
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utformningen av byggnaderna anpassas till de rådande förutsättningarna såsom 
topografi och vegetation, men även till övrig bebyggelse. På detta vis kan områ-
dets karaktär och omgivning bevaras. 

Detaljplanen medger att endast en huvudbyggnad får uppföras per fastighet med 
bostadsändamål. Antalet komplementbyggnader (uthus, förråd, garage etc.) be-
gränsas ej. 

Byggnadsytan begränsas till 200 kvm. Maximal byggnadsyta för huvudbyggnad är 
150 kvm. Antalet uthus begränsas ej. 

Huvudbyggnad tillåts placeras minst 5 meter från fastighetsgräns. Uthus tillåts 
placeras minst 2 meter från fastighetsgräns. 

Våningshöjden begränsas till en till två våningar. Byggnadshöjden för uthus, 
garage, förråd eller dylikt begränsas till 3 m. 

Tillåten takvinkel är 18-38 grader för sadeltak, mindre takvinkel tillåts på byggna-
der med pulpettak.  För samtliga fastigheter inom planområdet tillåts uthus med 
pulpettak. Valmat tak tillåts ej. 

Byggnader ska förses med träpanel.  

Plankartan reglerar färgsättningen. 

Tillgänglighet Fastigheterna trafikmatas via samfälld väg som ansluter till riksväg 70 i norr.  
Gruvdammsrundan leder väster om områdets bebyggelse i nord-sydlig riktning. 

Områdets topografi, grusade vägar samt avsaknad av gatubelysning försvårar 
framkomligheten för personer med funktionshinder. 

Vattenområden 
 

 Långforsen avgränsar programområdet i öster. 

Strandskydd 

 

 Inom planområdet gäller ett strandskyddsområde på 100 meter från Långforsens. 

Strandskyddet avses att upphävas för kommande kvartersmark inom strand-
skyddsområde. 
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Riksintressen m.m. 
 

 Riksintressen för kulturmiljövård ligger i planområdets östra del, utmed Långfor-
sen. Ingen ny bebyggelse planeras inom riksintresseområdet. Intresset bedöms 
därav ej påverkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornlämningar 
 

 Inga kända/registrerade fornminnen finns inom programområdet. 

Friytor 
 

Lek och rekreation Inom och i områdets närhet finns stora möjligheter till friluftsliv. Gruv-
dammsrundans sträckningen leder väster om områdets bebyggelse och vidare i 
nord-sydlig sträckning utmed gruvans vattensystem. 

Gator och trafik 
 

Vägnät Fastigheterna trafikmatas via samfälld väg som ansluter till riksväg 70 i norr. 
Denna "tillfarts-/angöringsväg" ingår som del i Viksbergs vägsamfällighet och är 
en enskild väg med statligt och kommunalt bidrag. Väghållare är Viksbergs sam-
fällighetsförening. 

I huvudsak finns de vägar och tillfarter som erfordras för att trafikförsörja samt-
liga bostadsfastigheter. Bredden på vägområdet och andra mindre vägar och 
tillfarter anpassas efter nuvarande fastighetsbildningar i den kommande detalj-
planekartan. 

Trafiken på vägen beräknas öka marginellt då några få permanentbostäder till-
skapas i området. Varje permanentbostad genererar 3 bilrörelser/årsmedeldygn. 

Gruvdammsrundan leder genom området i nord-sydlig riktning. 

Parkering Bilparkering sker genom markparkering på egen tomtmark. 
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Störningar 
 

Radon 
  

Enligt kommunens radonkarta utgör marken inom planområdet normalriskom-
råde. Vid byggnation skall denna dock ske på ett sådant sätt att byggnaden är 
radonsäkrad. 

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp 
  

Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och av-
lopp. Området kommer även efter planläggning att ligga utanför kommunens 
verksamhetsområde. 

Vattenförsörjning klaras genom att respektive fastighet borrar egen brunn. 

Detaljplanens utformning möjliggör en gemensam lösning för avlopp. Kommu-
nens markverksamhet avser att iordningställa avloppsanläggningen som senare 
kommer att utgöra gemensamhetsanläggning för samtliga fastigheter inom plan-
området och närliggande fastigheter norr om planområdet. Avloppsanläggningen 
ska godkännas av bygg- och miljöförvaltningen. 

Enskilda avloppsanläggningar finns i nuläget enligt nedanstående: 

- Fk 246, sluten tank för wc, tillstånd 1986  
- Fk 247, sluten tank för wc, tillstånd 2003  
- Fk 248, sluten tank för wc samt infiltration av BDT-vatten, tillstånd 1997 
- Fk 249, infiltration av BDT-vatten, tillstånd 1975 
- Fk 250, förmultningstoalett samt BDT-vatten till stenkista, tillstånd 1980 

SILVERGRUVAN 1:763, markbädd med extra polersteg, tillstånd 2006 
  

Värme Uppvärmning av bostäder skall ske med enskilda anläggningar. 

El Området är elförsörjt. 

Avfall Sophämtning ska ske med lastbil från gemensamma sopskåp placerade utanför 
planområdet.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN - ARRENDEGRUPPEN 
 Leif Berggren, bygglovhandläggare, kulturhistoriska byggnader 

Dan Ola Norberg, stadsarkitekt, byggfrågor 
Kjell Eklund, kommunekolog, naturfrågor 
David Lundqvist, miljöinspektör, miljö- och hälsofrågor 
Yvonne Fahlman, markingenjör, kommunal mark, genomförandefrågor 

 
 

 
 

Håkan Svärd   
Planerings- och utvecklingschef    

 


