
 

 
 Dnr 2011/230 

 
Antagen 2012-05-10 
Laga kraft 2012-06-05 

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

  
   
 

 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Postgiro 
Org.nr Box 304 Stadshuset/ St. Torget 0224-550 00 Vx 0224-552 12/185 56 12 39 10-2 
19-21 20 00-2098 733 25  SALA Fabriksgatan 12  0224-552 83 

  

1(7) 

Detaljplan för 
 

Kv Gruvsmeden 6  
Sala kommun, Västmanlands län 
– enkelt planförfarande 
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HANDLINGAR 
 Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning, 2012-02-07 
• BILAGA 1; ”Beslut om miljöbedömning” 
• Plankarta, 2012-02-07 
• Fastighetsägareförteckning (ej med i utskicket) 
 

 

Planområdets läge 
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INLEDNING 

Planens syfte 
 Detaljplanen skall ligga till grund nya bostäder inom fastigheten Gruvsme-

den 6. Den nu gällande planen medger bostadsändamål men har en alltför 
liten byggrätt för att rymma det aktuella bostadsprojektet. 

Plandata 
 Planområdet består av fastigheten Gruvsmeden 6 som gränsar mot Vega-

gatan i väster och Östra Tulegatan i norr.  

Områdets areal är 942 m2. Marken ägs av Fernströms Fastighets AB. 

 

Planprocessen – enkelt planförfarande 
 Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs 

så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka plane-
ringen. Planprocessen med enkelt planförfarande tar ca 6 månader att 
genomföra. Här nedan redovisas gången i planärendet. 

Samråd Ett förslag till detaljplan upprättas. Detta förslag skickas ut på samråd till 
berörda intressenter samt anslås i kommunhusets entré för granskning. De 
synpunkter som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare samt hy-
resgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i ett särskilt utlåtan-
de. Utlåtandet innehåller även kommunstyrelseförvaltningens kommenta-
rer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter. 
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Antagande Planförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för antagande. Innan ären-
det kommer upp i nämnden bereds det i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Överklagande Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet satts upp 
på kommunens anslagstavla. De som senast under samrådstiden skriftligen 
har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att över-
klaga 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. 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer Kommunens översiktsplan tar inte upp någon fråga som berör denna de-

taljplan. 

I den fördjupning av översiktsplanen, Plan för Sala stad, som är under 
arbete avses området där kvarteret ingår reserveras för bostäder. 

Detaljplaner För de aktuella fastigheterna gäller en detaljplan antagen 2003-06-19. Pla-
nen tillåter bostäder men byggnadsarean är begränsad till 250 m2 (se utsnitt 
nedan).  

 

Miljöbedömning Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan (BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § 
genomföras. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan identifie-
ras, beskrivs och bedöms. 

Projektet är princip i linje med gällande detaljplan. Kommunens bedöm-
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ning är därför att det inte medför någon betydande miljöpåverkan. 

Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-09-20 att upprätta detalj-
plan för området för prövning av frågan om att möjliggöra en utökning av 
byggrätten inom fastigheten. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Mark och natur 

 
Området är helt plant. På kartan tillhörande den gällande planen visas en 
byggnad. Denna är nu riven och på tomten har det lagts upp matjord i ett 
ca en halvmeter tjockt lager från den nu nedlagda handelsträdgården på 
andra sidan Östra Tulegatan. Ingen vegetation finns.  

Bebyggelse och tomtmark 
Inom planområdet och 
dess närmaste omgivning 

I tomtens nordöstra hörn ligger en mindre transformatorstation. 

Bebyggelsen i området har med några undantag tillkommit från förra se-
kelskiftet och några årtionden framåt. Den gällande planen redovisar en q-
bestämmelse för flera fastigheter innebärande att miljön är värdefull och 
får inte förvanskas. Tomterna är bebyggda på ett likartat sätt med huvud-
byggnader i en eller två våningar placerade några meter från gatan och 
med en byggnadsarea om 100-150 m2. Uthuslängor ligger på tomternas 
inre delar, ibland gränsande mot grannfastigheten. 

Bostadshusen är oftast i trä men det finns även putsade hus. Fasaderna är 
målade i gråvitt, gult och grönt. Något enstaka är falurött vilket annars är 
den typiska färgen för uthusen. Taken är i form av sadeltak eller brutna 
sadeltak med traditionell lutning och är oftast täckta med pannor eller plåt. 

Bostadshusen på angränsande tomt, Gruvsmeden 7, avviker i utformning 
markant från den övriga bebyggelsen. De är i tre våningar där den översta 
är något indragen. Fasaderna är putsade i vitt med inslag av fält i rött. Ta-
ken är flacka sadeltak. 

Ny bebyggelse Fastighetsägarens ambition är att bygga små och medelstora lägenheter 
med hyresrätt. Förslaget är att placera en byggnad i två våningar utmed 
Östra Tulegatan indraget ca 4 m från gatan.  
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Det tänkta huset innehåller fyra kompakta lägenheter om 3 rum och kök 
där lägenheterna på det övre planet nås via en utvändig trappa från gården. 
En mindre envåningsbyggnad placeras i den södra tomtgränsen. Den in-
rymmer lägenhetsförråd för alla lägenheterna och eventuellt något hobby-
rum. 

Den arkitektoniska förebilden är den äldre bebyggelsen i omgivningen. 
Planen innehåller därför bestämmelser om utformningen. Huvudbyggna-
den ska ha ljusa fasader, antingen i puts eller stående locklistpanel. Taket 
ska vara i form av sadeltak och täckas av tegelröda pannor. Förrådsbygg-
nadens fasader ska vara av matt röd träpanel. Om uthuset läggs i tomt-
gräns bör det lämpligen täckas av ett pulpettak. 

Tillgänglighet Närmsta busshållplats finns på Ekebygatan norr om planområdet, fågelvä-
gen cirka 400 meter. Avståndet till Stora torget är fågelvägen ca 800 meter. 

Fornlämningar Det finns inga kända fornminnen inom programområdet. 

Geotekniska förhållanden De geotekniska förhållandena är inte kända och bör utredas inför byggna-
tionen. Marken bedöms dock vara byggbar. 

Trafik 
 

Gatunät Fastigheten får angöring från Vegagatan. Planen lägger ett utfartsförbud 
mot Östra Tulegatan för att inte onödigtvis störa trafiksäkerheten på 
gångbanan. 

Parkering Parkeringsbehovet skall tillgodoses inom fastigheten. Parkeringsriktlinjerna 
anger att p-behovet är 1,2 platser/lägenhet. Med ett antaget innehåll om 
fyra lägenheter bör följaktligen 5 platser anläggas. 

Gång- och cykeltrafik Östra Tulegatan har separat gång- och cykelbana. 
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Störningar 
 

Förorenad mark Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av fram-
förallt bly och kadmium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de 
processer som använts för att förädla malmen. 

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallförore-
ningar i mark. Strategin har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskba-
serade) för kontaminerad ytjord. För bly gäller tex riktvärdet 110 mg/kgTS 
om markanvändningen är bostäder. 
 
Detaljplanen säger att planområdet får användas för bostäder och området 
klassas därmed som ett KM-område (Känslig Markanvändning) enligt Na-
turvårdsverkets terminologi. En översiktlig markundersökning skall göras 
av exploatören i samråd med kommunens miljöenhet innan bygglov kan 
beviljas för att klarlägga om marken är påverkad av tungmetaller från gru-
vans drift.  
 
Om undersökningen visar att marken inom planområdet inte klarar plats-
specifika riktvärden skall åtgärder vidtas så att marken utgörs av 0,5 m 
rena massor före byggnation. Som underlag används då den illustration 
som ligger till grund för byggnation. Under flerbostadshus och hårdgjord 
parkering (exempelvis asfalt) krävs inga åtgärder. Vid eventuella schaktar-
beten ska överskottsmassor läggas på en för miljökontoret godkänd plats. 

Radon Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger inom 
normalriskområde för radon. Det rekommenderas att byggnader uppförs 
radonsäkra. 

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp, fjärr-
värme, el 

Anslutning av vatten och avlopp för fastigheterna kommer att ske utmed 
Vegagatan. Plan- och höjdlägen för förbindelsepunkter samt ledningsdi-
mensioner bestäms av tekniska förvaltningen efter överenskommelse med 
exploatören. Exploatören ansvarar för ledningsdragningar inom fastighe-
ten.  

Anslutning för el finns runt fastigheten. Det finns möjlighet att koppla på 
sig på fjärrvärmenät som ligger i Östra Tulegatan. Det finns en befintlig 
transformatorstation på fastigheten. Skyddsavstånd är 5 meter till oskyd-
dad bostad.  

För dagvatten ska ett lokalt omhändertagande inom fastigheten (LOD-
lösning) eftersträvas. Eventuellt överskott av dagvatten leds till utbyggt 
dagvattennät i Vegagatan. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Tidplan Detaljplanearbetet bedrivs med enkelt förfarande under KSAU:s ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tid-
punkter för olika beslut. 

Mars 2012  Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), 
  beslut om samråd  
Mars-april 2012 Samråd 
April/maj 2012 Kommunstyrelsen, beslut om antagande 
 
Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter 
justeringen av kommunstyrelsens protokoll. Därefter kan bygglov ges för 
åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 

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

Huvudmannaskap Markägaren ansvarar för åtgärder inom kvartersmark.  

Planekonomi Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom plankost-
nadsavtalet. 

 

 

 
 

Staffan Stenvall Eva-Marie Larsson   
Arkitekt SAR/MSA Planarkitekt   
Sweco Architects AB Sala kommun   

 


