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Detaljplan för 

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

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Detaljplan för Del av kvarteret Trädgården, Hagaberg, fastigheten Trädgården 4, har 
under tiden 2013-08-08 till och med 2013-08-29 (3 veckor) varit utsänd för samråd 
till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under 
denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets entré. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Kommunstyrelsens 
förvaltnings eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS ANMÄRKNING 

1 Länsstyrelsen Västmanlands län  

2 Västmanlands läns museum  

3 Sala kommun, Byggenheten Ingen erinran 

4 Sala kommun, Tekniska kontoret Ingen erinran 

5 Skanova Ingen erinran 

6 Räddningstjänsten i Sala Ingen erinran 

7 Vafab AB Ingen erinran 

8 Moderaterna Ingen erinran 

9 Vattenfall eldistribution AB Ingen erinran 
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Kommunstyrelsens förvaltning  
Samhällsbyggnadskontoret 

 
 

 

1. Länsstyrelsen Västmanlands län 
Enligt planbeskrivningen kommer verksamhet att tillåtas. Detta bör även framgå av 
planbestämmelserna, liksom verksamhetens omfattning.  
Varsamhetsbestämmelser bör förtydligas så det framgår vilka karaktärsdrag och värden, som 
ska tas i beaktande. Även vilken del av planen som omfattas av varsamhetsbestämmelsen bör 
förtydligas. Det är olämpligt att reglera utformningen av den nya byggnaden med en 
varsamhetsbestämmelse. För att reglera utformningen av den nya byggnaden är andra 
planbestämmelser lämpligare. Plan- och genomförandebeskrivningens formulering angående 
det planerade uthuset bör ges ett äldre utseende är något otydligt. Det kan till exempel 
förtydligas med färgsättning, proportioner, volymer eller material. 
 
Verksamheten som kommer att finnas på fastigheten Trädgården 4 är ett mindre egenföretag. 
Den nya uthusbyggnaden kommer att fungera som lager av högtalarprodukter samt kontor. Ett 
fåtal kunder kan komma att besöka verksamheten. Sala kommun anser att detta kan gå under 
användningen bostad. Enligt boverkets rekommendationer kan enstaka arbetsrum i en stor 
bostad accepteras. Ovanstående beskrivning har förts in i plan och genomförandebeskrivningen. 

Utformning och varsamhetsbestämmelser har utvecklats och beskrivits i planbestämmelserna och 
i plan- och genomförandebeskrivningen.  

2. Västmanlands läns museum 
För att bibehålla fastighetens karaktär föreslås att det nybyggda uthuset byggs i samma 
material, färg- och kulörval som fastighetens befintliga uthus. 

Detta är även fastighetsägarens tanke och har beskrivits tydligare i planbestämmelser och i plan- 
och genomförandebeskrivningen. 
 

Slutsats inför beslut 

 
Inga synpunkter har inkommit under samrådstiden som ger 
anledning till förändringar av planförslaget. Förtydliganden av 
planen har gjorts. Enheten för planering och utveckling föreslår att 
detaljplanen förs fram för antagande. 

Förslag till beslut 

 
att antaga detaljplan. 
 

 
Karin Nyberg  
Planhandläggare                                             
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