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Detaljplan för 

Del av Stadsparken, del av Kristina 4:11 samt 
del av Kristina 4:4 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
Detaljplan för del av Stadsparken, har under tiden 2014-07-07 till och med 2014-08-25 (7 

veckor) varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala 

förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i 

kommunhusets entré och på Sala kommuns hemsida.  

 

 

REMISSINSTANS ANMÄRKNING 

1 Länsstyrelsen Västmanlands län  

2 Lantmäteriet  

3 Trafikverket Ingen erinran 

4 Västmanlands läns museum Ingen erinran 

5 Byggenheten Sala kommun  

6 Tekniska kontoret Ingen erinran 

7 Kollektivtrafikmyndigheten  

8 Räddningstjänsten Ingen erinran 

9 VafabMiljö Ingen erinran 

10 SHE Sala-Heby Energi   

11 Folkpartiet Ingen erinran 

12 Kristdemokraterna  

13 Socialdemokraterna  



 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Planering och utvecklingsenhetens 

eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil.  

1. Länsstyrelsen Västmanlands län 
Länsstyrelsen påpekar att det, för att upphäva strandskyddet, krävs särskilda skäl och en 
motivering till varför det ska upphävas. Planbeskrivningen måste kompletteras med de särskilda 
skälen för att upphäva strandskyddet och motiveringen behöver utvecklas.  
 
Vidare informerar Länsstyrelsen om att det, inom planområdet, finns flera övriga 
kulturhistoriska lämningar. Lämningarna utgörs av tre minnesstenar (Sala stad 85:1-3) och 
gångvägen som löper längs Pråmån (Sala stad 205:1). Själva kanalen som gränsar till 
planområdet, är en registrerad fornlämning som är skyddad enligt kulturmiljölagen (Sala stad 
211:1). Stadens första skolhus byggt 1839 och fattighuset, båda byggnaderna nu rivna, är 
registrerade som övriga kulturhistoriska lämningar (Sala stad 109:1-2). Vid åtgärder som berör 
någon av dessa lämningar eller om fornlämning påträffas vid markåtgärder inom andra delar av 
planområdet ska kontakt tas med Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion. 
 
I dag når inte vattendrag i Sala tätort framtagna värden för miljökvalitetsnormen (MKN). Det är 
därför av vikt att planförslaget inte medför att vattenkvaliteten ytterligare försämras som en 
följd av planförslagets genomförande. 

Kommentar 

Strandskydd 

Strandskyddet är sedan tidigare upphävt i gällande detaljplan. Den nya planen medger samma 

användning som i gällande plan (PARK). Stadsparken är ett betydelsefullt rekreationsområde för 

stadens invånare. Parken har även en social funktion då den är tillgänglig för alla och erbjuder 

möjligheter för möten mellan människor.  

Planen kompletteras med särskilda skäl samt ett tydliggörande av motiveringen till varför 

strandskyddet i detta fall bör upphävas.  

Särskilt skäl för upphävande av strandskydd (enligt MB 7 kap 18 c §) är att: 

Tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet. Stadsparken är en 

kulturhistoriskt värdefull plats för stadens invånare, som varit en del av den centrala staden under 

lång tid (sedan början av 1900-talet).  

Planområdet utgörs av allmänplats med markanvändning PARK vilket säkrar allmänhetens 

passage längs vattnet.  

Fornlämningar 

Planen kompletteras med information om kända fornlämningar som påträffats inom planområdet.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Genomförandet av planen kan medföra att andelen hårdgjorda ytor blir något större än i 

dagsläget.  Av den totala ytan kommer större delen även fortsättningsvis att utgöras av icke 

hårdgjorda ytor vilket underlättar hanteringen av dagvatten. I dagsläget avleds dagvatten via 

ledningar.  

Planhandlingen kompletteras med information gällande miljökvalitetsnormer för närliggande 

vattenområden. 

 



 

2. Lantmäteriet 

Lantmäteriet har lämnat yttrande och informerar om att även Kristina 4:4 berörs av planen. Om 

avsikten är att hela området ska ligga på en fastighet måste en fastighetsreglering göras. Det ska 

framgå av handlingarna hur det är tänkt att genomförandet ska ske. 

Kommentar 

Handlingarna kompletteras med information gällande fastigheten Kristina 4:4. Detaljplanen 

bedöms kunna genomföras utan fastighetsreglering.  

3. Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra. 

4. Västmanlands läns museum 

Västmanlands läns museum har inget att erinra. 

5. Byggenheten Sala kommun 

Byggenheten anser att det kan vara bra med någon lite tydligare markering gällande utformning, 

i planbestämmelserna. I planbeskrivningen anges ganska kortfattat ”Avsikten är att uppföra en 

väl gestaltad byggnad som harmoniserar med sin omgivning”, men i planbestämmelsen anges 

ingenting av det. Byggenheten menar att det är bra om man inte låser upp material och 

utformning i planen, men den höga ambitionen borde göras tydlig också i bestämmelserna. 

Kanske något i stil med ”Ny bebyggelse ska utformas och färgsättas i samråd med kommunens 

stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare”? 

Kommentar 

Avsikten med planen är att tillkommande bebyggelse ska utformas med hög arkitetktonisk kvalitet 

och fungera som ett landmärke i staden. Ambitionen tydliggörs genom att planbeskrivningen 

kompletteras med förslaget om samråd med kommunens stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare. 

Eftersom utformningens inriktning ännu inte är fastställd kan den inte specificeras i 

planbestämmelserna. 

6. Tekniska kontoret 

Tekniska kontoret har inget att erinra. 

7. Kollektivtrafikmyndigheten 

Kollektivtrafikmyndigheten har tidigare under processen haft kontakt med kommunen och 

lämnat synpunkter på utformning av hållplatser. De har inga övriga synpunkter, utöver vad som 

framförts tidigare: 

- Att hållplatserna utformas som körbanehållplatser är en godtagbar lösning 

- Hållplatsen mot parksidan, riktning Ringgatan, skall ha en plattformslängd vilken 

rymmer två boggibussar 

- Hållplatsen mot parksidan, riktning Ringvägen bör ha väderskydd 

- Hållplatserna ska utformas för funktionshindrade, ledstråk för synskadade samt 

betongkantstöd 17 cm 



 

Kommentar 

Trafiklösningar kommer inte att regleras i detaljplaneskedet. Planen möjliggör ett genomförande 

av kollektivtrafikmyndighetens önskemål. Tillgänglighetsfrågor regleras i bygglovsskedet.  

8. Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har inget att erinra. 

9. VafabMiljö 

VafabMiljö ser positivt på att avfallshanteringen har beaktats på ett genomtänkt sätt i förslaget 

till detaljplan. Det ökar chansen att avfallshanteringen kommer att fungera bra när planen väl 

realiseras. VafabMiljö har därför inga synpunkter på planförslaget. 

10. SHE Sala-Heby Energi  
Sala-Heby Energi informerar om att det inom området finns kabelskåp, lågspänningskablar samt 

belysning som måste flyttas vid en ombyggnad. 

Befintlig kabel till kiosk är underdimensionerad och kan ej utnyttjas till den nya byggnaden. 

Sala-Heby Energi undrar också om det kommer bli särskilda parkeringar för elbilar och var 

dessa kommer att placeras. 

 

Kommentar 

Planhandlingarna kompletteras med information gällande befintliga elanläggningar och 

elbilsparkeringar. 

I dagsläget finns ingen kommunal policy med riktlinjer för anläggandet av parkeringsplatser med 

laddningsstolpar. I Sala finns det flera parkeringsplatser som förberetts för att möjliggöra 

anläggandet av elbilsparkeringar. Inom planområdet finns möjlighet att anlägga den typen av 

parkeringsplatser.  

11. Folkpartiet 

Folkpartiet har inget att erinra. 

12. Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna ser positivt på planförslaget som sin helhet och har endast lämnat 

synpunkter på trafiklösningen med busshållplatser och cykelbanans korsande av Ekebygatan 

mellan Ekebyskolan och Karlbergs kiosk. 

Kristdemokraterna förespråkar en lösning där gatan smalnas av till endast en fil i gatans mitt 

där busshållplatsen anordnas. Cykel- och gångbanans korsning med Ekebyvägen kan då läggas i 

anslutning till busshållplatsen varvid oskyddade trafikanter får endast ett körfält att korsa och 

fordonshastigheten är låg på grund av avsmalnande gata.  

Kommentar 

Detaljplanen möjliggör trafiksäkra lösningar. Trafiklösningar studeras närmare i ett senare skede. 



 

13. Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna ställer sig bakom det framarbetade förslaget och har ingen erinran mot 

någon del i plan- och genomförandebeskrivningen.  

Socialdemokraterna anser att det är värt att notera att parkanläggningarna i Sala är kända för 
sin vackra utformning och mycket goda skötsel. En ytterligare utveckling av parkområdena är av 
godo för såväl kommunens invånare som dess besökare och en förhöjning av livskvaliteten. 
 
Alldeles särskilt gäller detta lekparken som är känd utanför kommunens gränser och även lockar 
många besökare. Såväl barnfamiljer som förskoleklasser avlägger besök i lekparken, och den är 
en av Salas största attraktioner. En ytterligare utveckling av den, med tillskapande av 
servicebyggnader och säkrare parkeringsmöjligheter gör parken ännu mer attraktiv.  
 
En ytterligare förbättring av service är att planera in en s.k. parkstuga med samma funktion som 
tidigare fanns i stadsparken; möjlighet till kaffeservering och försäljning av glass mm. 
 
Socialdemokraterna ser fram mot att arbetet med utvecklingen av stadsparken och lekparken 
fortskrider utan dröjsmål så att den fina miljön som finns kan bli ännu bättre. 

Kommentar 

Tidigare fanns en servering i Stadsparken, parkstugan. Det finns ett politiskt beslut (KF 2012-05-28 

§ 55) om att ny servicebyggnad till viss del ska ersätta parkstugan. Kontorets bedömning är att det 

ursprungliga läget inte är lämpligt ur logistiska och kommersiella skäl. Planen möjliggör 

etablerandet av en serviceverksamhet som erbjuder parkstugans tidigare funktioner, dock ej på 

dess ursprungliga plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slutsats inför beslut 

 Handlingarna justeras med nedan angivna kompletteringar: 

 Särskilda skäl samt motivering till upphävande av 

strandskydd 

 Information om kända fornlämningar 

 Information om miljökvalitetsnormer för dagvatten 

 Information om att planområdet även omfattar del av 

fastigheten Kristina 4:4  

 Information gällande utformning av tillkommande 

bebyggelse 

 Information om befintliga elanläggningar och möjligheten att 

anlägga elbilsparkeringar 

 

Förslag till beslut 

 
att godkänna denna redogörelse samt 
 

att ställa ut förslaget för granskning. 

 

 

 Magnus Holmberg Muhr Sofia Elrud 

Tf Planchef Handläggande planarkitekt 

 


