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Detaljplan för 

Del av kvarteret TRÄDGÅRDEN, HAGABERG, 
Fastigheten Trädgården 4 
Sala kommun, Västmanlands län 
Enkelt planförfarande 

PLAN-  OCH GENOMFÖRANDEBESK RIVNING 

Planområdets läge 

 

Till detaljplanen hör följande handlingar 

 Plankarta med bestämmelser 

 Plan- och genomförandebeskrivning, 

 Fastighetsägareförteckning 

 Behovsbedömning 

 Samrådsredogörelse 

 Servitutsavtal 

 

Utlåtande, 20XX-XX-X 
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Inledning 

Sammanfattning 

 

För kvarteret Trädgården gäller idag en detaljplan från 1974, Hagaberg 

plannummer 3295, Flertalet av de fastigheter som finns i området idag 

har avstyckats från fastighet Trädgården 4. 

 

När detaljplanen fastställdes fick fastighet Trädgården 4, samma 

bestämmelser som övriga fastigheter i kvarteret. Det befintliga 

bostadshuset var vid tidpunkt för detaljplanearbetet byggt i 2-plan. 

Trots detta fick berörd fastighet begränsning i form av max 1 våning 

samt maximal byggnadshöjd av 3,5 meter. Dessa ”fel” åtgärdades i 

samband med bygglovsansökan för utbyggnad av bostadshuset, via 

detaljplaneändring den 2009-08-26. 

 

Gällande detaljplan inom berörd fastighet anger prickmark, med bredd 

6,0 meter, mot allmänning. På denna prickmark finns ett äldre uthus 

som med dagens bedömning anses värdefullt för området. Uthuset är i 

bra skick och befintlig fastighetsägare önskar bevara detsamma. 

Fastighetsägare vill också kunna försäkra uthuset som i dagsläget inte 

får byggas upp ifall det av någon orsak skulle raseras. 

 

Gällande detaljplan erbjuder en byggnadsarea av maximalt 200 

kvadratmeter. Gällande detaljplan beviljar 1st bostadshus och 1st uthus. 

För möjlighet till nybyggnation av garage, utan att behöva riva befintligt 

uthus, önskar fastighetsägare att byggnadsarean utökad till 300 

kvadratmeter samt att 2st uthus beviljas inom fastighet. 

 

Planens syfte 
Planen syftar till att möjliggöra ändring av markbegränsning längs 

fastighetens östra gräns mot allmänning, från prickmark (byggnad får ej 

uppföras) till plusmark (marken får endast bebyggas med uthus eller 

garage). Byggnadsarean utökas till 300 kvadratmeter samt att antalet 

tillåtna uthus på tomten utökas från 1st till 2st.  

Genom att ändra från prickmark till plusmark kan det befintligta uthuset 

försäkras och återskapas och behöver ej rivas för möjliggörande av 

nybyggnation. 

Lägesbestämning, 
areal och markägo-
förhållanden 

Fastigheten omfattar ca 1600 kvm och är belägen i Hagaberg, ca 1,5 km 

söder om centrala Sala. 

Fastigheten Trädgården 4 är i privat ägo. 
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PLANPROCESSEN 
Figuren Illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 

 

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. 

Samråd 
Planarbetet inleds med att 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 fastighetsägare 

och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. 

redovisas i ytterligare en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen 

innehåller även Samhällsbyggnadskontorets kommentarer och förslag 

till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Antagande 
Planförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för antagande. Ärendet 

bereds innan antagandet i kommunstyrelsens ledningsutskott. 

Överklagande 
Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om 

antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast under 

utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit 

tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten. I första hand är det 

sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och 

hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av Länsstyrelsen vars 

beslut i sin tur kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. 

Tidigare 
ställningstagande 

 

Riksintresse 
Detaljplanen berörs ej av något riksintresse enligt 3 och 4 kap 

miljöbalken.  

Översiktliga planer 
Kommunens översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, antagen 2002, tar 

inte upp någon fråga som berör denna detaljplan. 

I förslaget till den fördjupade översiktsplanen, Plan för Sala stad, som för 

tillfället är i utställningsskedet avses området där fastigheten ingår 

fortsätta vara bostäder.  

Samråd Antagande Laga kraft 
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Detaljplaner 
För planområdet finns en gällande detaljplan antagen i mars 1974, samt 

en ändring av detaljplan för fastigheten Trädgården 4 antagen i augusti 

2009, se nedan.  

Detaljplan över området från 1974 

   

Gällande plankarta från 2009                Föreslagen plankarta 

Miljöbedömning/ 

Miljökonsekvens-
beskrivning 

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 

(bilagd) som utförts av planarkitekt på enheten för Planering och 

utveckling samt miljöingenjör på Tekniska kontoret 

Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av 

detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. 
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Miljökonsekvensbeskrivning upprättas således ej. 

Kommunala beslut 
i övrigt 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2013-04-02 att upprätta 

detaljplan för Trädgården 4 på Hagaberg 

Förutsättningar 
och förändringar 

 

NATUR 
 

Mark och 
vegetation 

Fastigheten, Trädgården 4, är förhållandevis kuperad. Bostadshuset är 

beläget på fastighetens högsta punkt, ca 62,00 RH00. Längs tomtgräns 

mot allmänning i öster, där framtida garage planeras uppföras, har 

marken en höjd av ca +60,50 RH00. 

Hela fastigheten är bostadsträdgård, gräsmatta med några få träd. 

Markbeskaffenhet 
Hela fastigheten är moränmark. 

Geotekniska 
förhållanden 

Marken inom planområdet bedöms vara byggbar. 

Okulär bedömning av sakkunnig ger en markbärighet överstigande 100 

KPa för hela planområdet. Grundvatten är ej undersökt. 

Förorenad mark 

 

Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av 

framförallt 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 

metallföroreningar i mark. Strategin har fastställt platsspecifika 

riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. 

För aktuellt område finns ej platsspecifika värden. 

Radon 
Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger inom 

normalriskområde för radon, men ny bebyggelse bör ändå uppföras 

radonsäkert. 

Vattenområden 
Inom det område fastigheten är belägen bedöms det ej finnas risk för 

översvämning. 
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Fornlämningar 
 

Skydds- och 

varsamhetsbestämm

elser 

Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i 

samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och 

anmälan göras till länsstyrelsen.  

För att säkerställa den befintliga uthusbyggnadens kulturhistoriska 

värden införs varsamhetsbestämmelser. De karaktärsdragdrag och 

värden hos bebyggelsen som är beskrivet nedan skall särskilt beaktas 

vid ändring. 

Befintligt uthus är 50 kvadratmeter stort. Det har träpanel målad med 

falurödfärgs liknande färg och sadeltak med tegel liknande takpannor. 

Tre svartmålade dörrar finns på den västra sidan och ett fönster på den 

norra sidan. 

 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 
 

Bostäder 
Bostadshuset, som ursprungligen härstammar från 1600-talet, har en 

byggnadsarea av 136 kvadratmeter. Det är ett 2-planshus med en äldre 

del och en nyare del, utbyggd 2011. Bostadshuset är placerat på 

fastighetens högsta punkt. 

 

 

Ny garagebyggnad skall harmonisera med det äldre uthus som redan 

står på fastigheten.  Byggnaden ska utformas med falurödfärgsliknande 

träpanel och sadeltak med tegelröda takpannor. Byggnaden får vara 

80kvm. 
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Arbetsplatser, övrig 
bebyggelse 

I ny garagebyggnad kommer fastighetsägaren bedriva sin verksamhet.  

Verksamheten är ett mindre egenföretag. Den nya uthusbyggnaden 

kommer att fungera som lager av högtalarprodukter samt kontor. Ett 

fåtal kunder kan komma att besöka verksamheten. Huvudsyftet på 

fastigheten ska vara bostad. 

Byggnadskultur och 
gestaltning 

Vid platsbesök av Samhällsbyggnadskontorets byggenhet, under hösten 

2012, bedömdes befintligt uthus berika området samt att en placering 

av framtida garagebyggnad bör placeras i lågpunkt så ej denna kommer 

skymma bostadshuset. Framtida garagebyggnad bör ges äldre utseende. 

HÄLSA OCH 
SÄKERHET 

 

Tillgänglighet 

 

Det befintliga bostadshusets utbyggnad validerar gällande norm för 

tillgänglighet. Tomten är delvis kuperad men längs väg och gångar är 

den tillgänglig. 

Störningar 
Den framtida verksamheten i framtida garagebyggnaden bedöms inte 

vara störande. Verksamheten bedrivs inomhus och kommer inte för 

omgivningen skapa buller eller lukt. 

Olycksrisker 
Planen medger inga verksamheter som kan medföra någon ändring av 

riskbilden för planområdet eller dess omgivning. 

Skyddsanordningar, 
skyddszoner 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

Lek och rekreation 
I direkt anslutning till fastighet finns en allmänning med fruktträd. 

Lekpark finns i direkt anslutning till denna allmänning, 

Lekplatsen i området är väl utrustad samt att intill denna finns en 

fotbollsplan som av de boende spolas till is plan vintertid. 

Naturmiljö och 
vattenområden 

Inom 1 km radie finns motionsspår (skidspår vintertid), promenadstråk 

och vattendrag.  

Gator och park 
I hela bostadsområdet finns lokalgator och GC-banor. Allmänningar i 

området sköts av kommunen. 

GATUNÄT, GÅNG, 
CYKEL- OCH 
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MOPEDTRAFIK 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplatser ligger 200 meter nordväst om planområdet. 

Avståndet till centralstation i centrala Sala är 2 km. 

Parkering, 
varumottagning, 
utfarter  

Utfart 
Fastigheten har idag utfart mot Nybergsgatan, ingen ny utfart får anläggas. 

TEKNISK 
FÖRSÖRJNING 

 

VA 
Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och 

avlopp. Fastigheten är ansluten till befintliga allmänna ledningar. 

Uppvärmning 
Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet. 

Elektroniska 
kommunikationer 

Fastigheten är ansluten till lokalt el, tele och fibernät. 

Avfall 
Hushållsavfall hämtas genom kommunens försorg. Fastigheten 

källsorterar via områdets miljöstation. 

KONSEKVENSER 
 

 

Den förändring som ett antagande av föreslagen detaljplan kommer att få 

är nybyggnation av garagebyggnad. Denna garagebyggnad kommer 

tillföras de närmaste grannarnas utsikt men bedöms inte skymma 

densamma. 

Då befintligt uthus befrias från prickmark kan detta försäkras vilket gör 

skötsel och underhåll för detsamma mer prioriterat. 

Administrativa frågor 

 

TIDPLAN 
Detaljplanearbetet bedrivs med enkelt förfarande under KSLU:s ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade 

tidpunkter för olika beslut. 

Augusti 2013  Kommunstyrelsens ledningsutskott, 

                            beslut om samråd  

Aug - Sept 2013 Samråd 

Sept-Okt 2013 Kommunstyrelsen, beslut om antagande 

 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor 

efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. Därefter kan bygglov 
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ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 

 SERVITUT 

 

Servitut för underjordiska kommunala VA-ledningar finns inom 

planområdet. Dessa VA-ledningar ligger utanför den norra tomtgränsen, 

dock är ledningarnas u-område inom fastighet. Servitutsavtal upprättat 

1971 finns som bilaga. 

HUVUDMANNASKAP 
För eventuell byggnation och andra åtgärder på kvartersmark svarar 

fastighetsägaren.  

Kommunen är huvudman för allmän plats. Då detta kan påverka frågor 

om bl.a. marklösen och gatukostnader anges detta trots att det i denna 

detaljplan inte finns någon allmän plats. 

PLANEKONOMI 
Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom 

plankostnadsavtal mellan Sala kommun och fastighetsägare. 

GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

 
 

  

 

Andreas Karlsson 

Planförfattare 

Finntorpets byggkonsult 

 Karin Nyberg

 Planhandläggare

 Sala kommun 

 

 

 


