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Detaljplan för Viksberg, Silvergruvan 1:4 m fl 
Sala kommun, Västmanlands län 
- normalt planförfarande 

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E 
 

Ett planförslag för Viksberg, Silvergruvan 1:4 m fl, har under tiden 1 juli 2010 till 16 augusti 2010 
varit utsänt på samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. 
 
Under denna tid fanns detaljplanen tillgängligt i Stadshusets entré samt på kommunens hemsida 
www.sala.se. Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Kommunstyrelsens 
förvaltnings eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

 
 

Remissinstans Anmärkning 

Myndigheter, organisationer m fl  

1.  Länsstyrelsen Västmanlands län  

2.  Lantmäteriet  

3.  Trafikverket region Öst Inget att erinra 

4.  Moderaterna Inget att erinra 

5.  Folkpartiet  

6.  Socialdemokraterna  

7.  Räddningstjänsten  

8.  Tekniska förvaltningen   

9.  Bygg- och miljöförvaltningen  

10.  Sala Heby Energi Elnät AB Inget att erinra 

11.  Vattenfall Inget att erinra 

12.  Skanova  

13.  Västmanlands läns museum  

Sakägare eller motsvarande  

14.  Bertil Österberg, Silvergruvan 1:767  

15.  Karin och Thorsten Schutte, Barbro Norman, Fk 246  

16.  Monica och Jan Lindbeck, Fk 250  

17.  Erik Skarfors och Malin Lundström, Silvergruvan 1:764  

18.  Fredrik Söderstedt, Viksbergs gård, Silvergruvan 1:809  

19.  Hans och Birgitta Johansson, Viksberg 125  

20.  Roger Kjellberg och Monica Öhman, Fk 247  

 

http://www.sala.se/
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1. Länsstyrelsen Västmanlands län 
Planförslaget har behandlats på Länsstyrelsens plansamråd 9juli 2010. 

Riksintresseområde för kulturmiljövården 
Detaljplanen berörs i sin östra del, utmed Långforsen, av riksintresseområde för kulturmiljövård enligt 
3 kap miljöbalken (MB), Sala Silvergruva och bergsstad. Riksintresset motiveras av gruvmiljön vid Sala 
silvergruva och dammsystemet, lämningar efter gruvbyn samt bergsstaden. 

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
Den bebyggelse som i planbeskrivningen har identifierats ha kulturhistoriska värden, främst Vikbergs 
gårds huvudbyggnad och flyglar, bör ges lämpliga bestämmelser fr skydd och bevarande i plankartan. 
Även de lador och annan äldre bebyggelse bör förses med lämpliga skydds- och varsamhetsbestäm-
melser. 

Bestämmelserna kan t.ex. avse att de karaktärsdrag och värden hos bebyggelsen som angivits i planbe-
skrivningen skall särskilt beaktas vid ändring samt att ursprunglig teknik och material skall användas 
vid exteriör renovering. För den värdefullaste bebyggelsen bör rivningsförbud samt förbud mot 
ft5rvanskning enligt 3 kap 12 § PBL övervägas. 

Arkeologi 
Länsstyrelsen har ingen erinran mot planen ur fornlämningssynpunkt. Norr om planområdet finns ett 
antal kända fornlämningar. De flesta är bebyggelselämningar från historisk tid förutom en röselik-
nande bildning, som sannolikt är en naturbildning. Inom planområdet saknas kända fornlämningar. 
Bedömningen är att det inte krävs några arkeologiska åtgärder. 

Strandskydd 
Inom planområdet gäller ett strandskydd på 100 meter från Långforsen. Kommunen avser att i planen 
häva strandskyddet för kvartersmark. Länsstyrelsen konstaterar att det kommer att krävas särskilda 
skäl för att häva strandskyddet. 

Miljöbedömning 
Länsstyrelsen instämmer till kommunens bedömning om att detaljplanens genomförande inte innebär 
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § MB och att en miljöbedömning och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap 18 § PBL inte är nödvändig. 

2. Lantmäteriet 
Av genomförandebeskrivningen framgår det att nödvändiga gemensamhetsanläggningar inom områ-
det för t ex. va-anläggningar, vägar och grönområden inom kvartersmark skall bildas. Något lämpligt 
område för va-anläggningar, t ex minireningsverk finns dock inte inlagt på plankartan (såvida det inte 
är tänkt att det kan ligga på vändplatsen längst söderut). 

Område för gemensam avloppsanläggning läggs in i detaljplanen. 

5. Folkpartiet 
Ser positivt på att området planläggs för att kunna utvecklas. Partiet delar uppfattningen att det är 
viktigt att säkerställa eventuella kultur- och naturvärden. 
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6. Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna i Sala ställer sig i huvudsak positiva till en detaljplan som möjliggör bebyggelse av 
enfamiljshus på det angivna området. Vi delar bedömningen att ett strandnära boende kan göra det 
mer attraktivt att bosätta sig på området. Samtidigt är det av vikt att Långforsen är tillgänglig även i 
framtiden för att de fastigheter som inte har sjötomter i området ska vara attraktiva. Av framförallt två 
skäl finns det anledning att ifrågasätta ny bebyggelse i den norra delen av området. Det kan det uppstå 
en intressekonflikt med det jordbruk som drivs på Viksbergs gård om driften där kommer att inklu-
dera djurhållning. De fastigheter som kan byggas där kommer inte heller att f något tillträde till Lång-
forsen och blir därmed mindre attraktiva. Ett bättre alternativ kan därför vara att tillskapa flera tomter 
söder om det område som idag finns i detaljplanen. Där finns också utrymme att tillskapa exempelvis 
badplats och båtbryggor på kommunalt ägd mark. 

Det förutsätts också att vatten- och avloppsfrågan kan få en godtagbar lösning. Idag har flera av fas-
tighetsägarna ordnat med tillgång till både vatten och avlopp. I de fall som dessa lösningar fungerar på 
ett tillfredsställande sätt saknas skäl att tvinga in dessa i en gemensam anläggning. 

Uppmärksamhet måste också ägnas vägen till området. På sikt kan en förstärkning av vägen bli nöd-
vändig ft5r att den ska klara en ökad belastning och den bör även göras mer användarvänlig för per-
soner med funktionshinder och för cyklister. 

7. Räddningstjänsten 
Ser ur räddningstjänstsynpunkt inget hinder mot att utöka bostadsbebyggelsen i området. 

8. Tekniska förvaltningen 
Ändra skrivning från riksväg 70 till länsväg 800. 

9. Bygg- och miljöförvaltningen 
I planbeskrivningen, teknisk försörjning, vatten och avlopp, står att enskilda och gruppvisa lösningar 
för vatten och avlopp krävs. Lösningarna ska godkännas av bygg- och miljöförvaltningen. En vatten- 
och avloppsutredning för området har tagits fram som redovisar de tekniska och ekonomiska förut-
sättningarna för en utbyggnad av en gemensam VA-anläggning inom området. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att Viksberg ligger i ett område som är känsligt ur både miljö- 
och hälsoskyddssynpunkt. Det är därför viktigt med VA-anläggningar av hög kvalitet och reningsgrad. 
Statusen på befintliga VA-anläggningar i området är för närvarande överlag dålig. Den VA-utredning 
som är utförd rekommenderar ett reningsverk för hela området, placerat i norra delen av Viksberg. 
Bygg- och miljöförvaltningen har ingen anledning att göra någon annan bedömning än den som är 
gjord i VA-utredningen och bygg- och miljöförvaltningen kommer sannolikt inte att godkänna några 
andra VA-lösningar än en gemensam sådan. Detta bör förtydligas i planbeskrivningen så att inte en-
skilda VA-lösningar på varje enskild tomt framstår som ett alternativ. 

Planförslaget bygger på en gemensam lösning för avlopp. Lokalisering för rening i områdets södra del. Vattenförsörjning 
regleras ej i planförslaget. I nuläget är frågan om kommunalt vatten ej aktuell. 

12. Skanova 
Skanova önskar behålla befintligt nät som passerar L området enligt bifogad karta, Tvingas Skanova 
vidta undanflyttningsåtgärder förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar 
den. För övrigt har vi inget att erinra mot bygg planen. För ärenden som avser kabelanvisning kon-
takta 020-531 000. 
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13. Västmanlands läns museum 
Det berörda planområdet ligger till stora delar inom riksintresseområde för kulturmiljövården, U 16. 
Västmanlands läns museum gör bedömningen att riksintresseområdet inte tar skada av planförslaget. 
Länsmuseet ser positivt på ambitionen att låta området utvecklas utan att dess karaktär går förlorad 
och att ny bebyggelse eller förändringar av befintlig bör anpassas efter topografi, vegetation och övrig 
bebyggelse. De gamla slåtterängarna bör fortsättningsvis hållas öppna och ej bebyggas. 1 övrigt har 
länsmuseet inget att erinra mot föreslagna åtgärder. 

14. Karin och Thorsten Schutte, Barbro Norman, Fk 246 
Som våra synpunkter till planprogrammet vidhåller vi vårt tidigare yttrande (punkt 12 i samrådsredo-
görelsen). Vi konstaterar att den av oss nämnda för bebyggelse förberedda tomten nu finns med i 
handlingarna, avsedd för två hus. På ritningarna saknas på vår tomt ”svärmorsstugan” som finns där, 
med bygglov, sedan hösten 1995; dessutom är breddningen av bryggan i dess bortre ände vänd åt fel 
håll. Vi ser med spänning emot fortsättningen i detta ärende. 

Synpunkterna förs fram till kommunens kartverksamhet. 

15. Bertil Österberg, Silvergruvan 1:767 
Som ägare av fastigheten Silvergruvan 1:767 är min uppfattning att den ursprungliga miljön av ett 
småjordbruk inom den fastighet som sedan omkring 2005 ägs av Erik Skarfors och Malm Lundström 
kommer att förlora sitt kulturella värde med en planerad byggnation av 3st fastigheter på åkerområdet 
på höger sida direkt efter infartsvägen vid Söderstedts. 

Tidigare ägare av Skarfors fastighet planterade omkring 1975 till 1980 gran och tall på den av hans 
föräldrar tidigare brukade åkermarken samt såkallade Slåtterytor/Hårdvall mellan befintlig väg och 
Långforsens strand till stor del från bäcken t.o.m. fastighet 1:831763. Skarfors har till stor del återställt 
dessa ytor i ursprungligt skick. 

Nuvarande bebyggelse ligger till största delen på vägens högra sida och till viss del på dom höjdpartier 
som finns mot Långforsen. För att bevara området med känslan av en tidigare lantlig småjordbruks-
miljö anser jag att det vore lämpligt att se över möjligheten att förlänga nuvarande väg från “ängen” 
efter sista huset på vänster sida och utefter den förlängda vägen planera för en förtätning av fritidshus 
ev ytterligare permanentboende som kan få attraktiva tomter. 

Silvergruvan 1:767 utgår i ärendet eftersom planområdet minskas. 

16. Monica och Jan Lindbeck 
 
Friköp av tomt 
Vi ser positivt på att äntligen få möjlighet att friköpa vår arrendetomt som vi tidigare gjorde en skrift-
lig förfrågan om den 12/9 2004. 

Däremot ifrågasätter vi varför det ska bli skillnad på fritidshus och fritidshus. Vissa ska bli perma-
nentboende och andra inte. Är det någon klasskillnad? 

De arrenden som friköps ges förutsättningar att utgöra permanentboende. 

Vägens beskaffenhet 
Utveckling av området med nya tomter medför mer trafik, vägens beskaffenhet blir knappast bättre 
när det blir mer personbilar i omlopp, sop och plogbil får mer att göra. Särskilt under själva byggnads-
tiden kommer vi att f en sämre standard på väg. Det blir olika slag av maskiner och transportfordon 
som kommer att trafikera och öka slitaget. Är det då rimligt att vi som har permanentboende eller 
fritidsboende där ska stå för de extrakostnader som detta innebär? 

Bad, båt och bryggplats 
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Det attraktiva med att få bygga på ett område som detta är ju givetvis att få tillgång till bad, båt och 
bryggplats. Varför finns det inte angivet i planen? 

Planens syfte är att vid friköp av arrende möjliggöra permanent boende. Stora delar av strandlinjen ligger intill mark 
som arrenderas av privatpersoner. Bad får ske norr eller söder om planområdet. Iordningställande av ny badplats sker i 
annan ordning än i detta planärende. Likaså gäller uppförande av mindre bryggor. Samråd ska dock ske med kom-
munen då kommunen äger vattenområdet. 

Angående de två fastigheter som ska byggas nedanför oss FK 250 
Vegetationen och förändringen av karaktären på lantortsmiljön kommer radikalt att förändras. 

Marken nedanför vår tomt är sank och är tämligen rik på insekter av olika slag därav ett rikt fågelliv 
med olika fågelarter som då kommer att försvinna. 

Tänkvärt: Placera tomterna 15-20 m västerut och försök behåll lite av lövskogskaraktären. 

Miljöstation 
Detaljplanen saknar en miljöstation. 

Plankartan saknar gäststuga på arrendetomt 246 

17. Erik Skarfors och Malin Lundström, Silvergruvan 1:764 
 
Kulturhistoriskt och öppet landskap 
Vi är starkt kritiska till bebyggelse på ängen. Vi ger medhåll till arrendatorn av Viksbergs gård, Fredrik 
Söderstedt, om att den kulturhistoriska gårdsmiljön skall bevaras. Genom att bebygga den åker som 
ligger i direkt anslutning norr om vår tomt Silvergruvan 1:764, och i anslutning till Viksberg gård, 
skulle det innebära att förutsättningarna för att bevara det öppna landskapet direkt skulle gå förlorad. 
Karaktären med tre nybyggda villor kommer totalt att förändra landskapet. Den öppna ängsytan ger 
den karaktäristiska bilden av en öppen landsortsmiljö, som fler av oss r måna om att bevara (se bif. 
karta. Anm A). 

Hästar och kor 
Hästar kommer att finnas på var gård, i direkt anslutning till de tre tänkta villorna i norr, vilket vi in-
formerat Håkan Svärd om tidigare. Detta skulle skrivas in i missivet av honom, men det gjordes tyvärr 
inte. Vi vill även framhålla markägarna Karl-Erik & Ingegärd Söderstedt och arrendatorn Fredrik Sö-
derstedts framställan i tidigare brev, om att möjligheten till djurhållning på Viksbergs gård, skall kvar-
stå i framtiden. Därför vore det direkt olämpligt att lägga ny bebyggelse i anslutning till vara bada 
tomter, främst med tanke på de öppna landskapet och även med tanke på de ev. nya fastighetsägarna. 

Ej tillgång till vattnet & bryggor 
Vi vill även påpeka att ägarna av de tre tänkta villorna i norr på ängen i direktanslutning till vår tomt-
gräns, inte kommer att kunna ta sig ner till sjön. All mark ner till sjön är privatägd och tillgång till bad 
och bryggor finns inte. Däremot om bebyggelsen läggs söderut, kan Sola kommun bereda plats för 
bad och bryggor för dessa. 

Bebyggelse söderut 
Vi är fortfarande av den uppfattningen att vi står positiva till bebyggelse söderut och efter höjden 
söderut längs Långforsen. Då den bebyggelse som idag finns i området nästan uteslutande är placerad 
utefter kanter och åsar, anser vi att det i fortsättningen skall vara så för att behålla den fantastiska mil-
jön som det idag är. Genom att placera ny bebyggelse på samma sätt som det är idag, bibehålles ka-
raktären i området för framtiden. 

Tilläggas skall även att vår mark på udden, (se bif. karta. Anm. B) skall registreras som enskild fastig-
het för att möjliggöra bebyggelse i framtiden. 
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Fastigheten lyfts ur planen eftersom djurhållning finns inom området vilket försvårar permanentboende vid detaljplane-
läggning. 

18. Fredrik Söderstedt, Viksbergs gård, Silvergruvan 1:809 
Som vi tidigare påpekat i vårt brev till kommunstyrelsens förvaltning ser vi positivt på en viss del av 
utökning av bebyggelse i Viksberg, men vi vill fortfarande kunna ha förutsättningar att bevara det 
öppna landskapet. 

Som vi även skrev i tidigare brev kommer det inom kort att ske ett generationsskifte på Viksbergs 
gård, Silvergruvan 1:809, då jag, Fredrik Söderstedt, tar över driften och kommer förvärva fastigheten 
av mina föräldrar Karl Erik & Ingegerd Söderstedt. Jag har ett stort intresse att bevara den kulturhi-
storiska gårdsmiljön, de öppna ängshagarna, åkrarna och möjligheten att snabbt kunna ändra produkt-
ionens inriktning. 

Med tanke på de tre tilltänkta tomterna på ängen i anslutning till vår mark i söder och 1 direkt anslut-
ning till Silvergruvan 1:764 i norr (se bifogad karta), anser jag att det där är direkt olämpligt att placera 
hus. Detta med argumentet att de nya fastighetsägarna kommer att utsättas för höga ljud från lant-
bruksmaskiner, sädesfläktar och ljud och dofter vid ev. djurhållning. Företaget på vår gård är Ekolo-
giskt Kravgodkänt sedan 5 år tillbaka och behöver hela tiden utrymme för förändring och exploate-
ring. Jag vill verkligen försäkra mig om att mjlighetema till jordbruksverksamhet och djurhållning 
kvarstår även i framtiden. 

Som vi tidigare meddelats i det utskickade missivet, kommer Viksbergs gård att läggas utanför plan-
området vilket vi är tacksamma för. Vi vill med denna skrivelse yttra oss om att vi anser att det ej skall 
bebyggas på den i texten ovannämnda ängen. Detta för att säkerställa gårdens och företagets framtid 
samt bevarandet av det öppna landskapet. Vi ser däremot positivt på ev. bebyggelse söderut efter de 
fastigheter som idag redan finns i området. 

Fastigheten lyfts ur planen eftersom djurhållning finns inom området vilket försvårar permanentboende vid detaljplane-
läggning. 

19. Hans och Birgitta Johansson, Viksberg 125 
Då vi redan vi förra programsamrådet 2008 skrev om våra farhågor för vägarna, så behöver vi ej orda 
mer om detta, mer än att mer slitage medför ökade kostnader för oss boende i området. 

Det vi däremot funderat en hel över, är om vi som för ca 18 år sedan beslutade att lämna villan i Sala 
och flytta ut på landet, för att få lugn och ro och inte ha en massa grannar inpå knuten, nu skall få tre 
nya grannar. 

Dessa tre tomter kommer att ligga i direkt närhet till oss, och sedan planeras det för tomter längre in 
efter vår väg, vilket kommer att öka trafiken. 

Sedan ser vi att det planeras för en allmän plats som skall användas till olika sammankomster, detta är 
heller inget som vi vill ha inpå knutarna. Då det kommer att ges möjlighet att friköpa tomter och på 
detta viset möjliggöra för permanent boende, så känner vi att det räcker med detta, och det måste vara 
bättre att redan boende i området, ges möjlighet att köpa, då intresse finns för detta.( är även villig att 
villkora köpet så att inget byggs). 

Fastigheten lyfts ur planen. 

20. Roger Kjellberg och Monica Öhman, Fk 247 
Har inga synpunkter på förslaget, annat än att byggnadshöjden ändras från föreslagna 3,0 m till 3,5 m. 

3,0 m i byggnadshöjd gäller endast uthus och garage. Byggnadshöjden 3,0 föreslås behållas då uthusbyggnader ska un-
derordnas fastighetens huvudbyggnad. 
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SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL VIDARE HANDLÄGGNING 
 

Genomfört samråd och inkomna yttranden har visat på följande frågor som bearbetats inför 
utställningen: 

Planområdets norra del lyfts ur planförslaget eftersom det finns djurhållning inom och i planorådets 
norra del. 
 
Plankartan förses med yta för att lösa avloppsfrågan gemensamt. 

 
Med ovanstående anser kommunstyrelsens förvaltning att ärendet kan föras fram till kom-
munstyrelsens arbetsutskott för beslut om utställning. 

Håkan Svärd  
Planerings- och utvecklingschef  

 


