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Detaljplan för 

Fastigheten Kärrbäcksbo 1:66, Ransta 
Sala kommun, Västmanlands län 
Begränsat standardförfarande 

GRANSKNINGS UTLÅTANDE  
Förslaget till detaljplan för fastigheten Kärrbäcksbo 1:66, har under tiden 2015-06-22 till 

och med 2015-07-22 (4 veckor) varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, 

myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget 

även tillgängligt på Medborgarkontoret i kommunhusets entré och på kommunens 

hemsida. 

Under samrådstiden har 13 yttranden inkommit. 

REMISSINSTANS ANMÄRKNING 

1 Länsstyrelsen Västmanlands län Inget att invända 

2 Tekniska kontoret, Sala kommun Inget att erinra 

3 Räddningstjänsten Sala-Heby Inget att anföra 

4 Byggenheten, SBK, Sala kommun Ingen erinran 

5 Moderaterna Inga synpunkter 

6 Socialdemokraterna i Sala Inget att erinra 

7 Villaägareföreningen Sala-Heby Intet att erinra 

8 Hans Westerlund Godkänner planförslaget 

9 Leif Westerlund Godkänner planförslaget 

10 Peranders Waldermarsson och Anna Eriksson Godkänner planförslaget 

11 Arne och Radka Strömbäck Godkänner planförslaget 

12 Marie Svendsen och Tobias Johansson Godkänner planförslaget 

13 Maud och Yngve Wiklund Godkänner planförslaget 

14 Solveig Lundin Godkänner planförslaget 

 

Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Enheten för Planering och 

utvecklings eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

Länsstyrelsens fullständiga granskningsyttrande bifogas handlingarna. 
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Byggenheten, Samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 

Byggenheten har ingen erinran mot förslaget till detaljplan för Kärrbäcksbo 1:66. De anser att 

den föreslagna byggrätten fungerar på den aktuella fastigheten så som den aktuella 

tillbyggnaden är planerad, men att det knappast är troligt att samma generösa byggrätt kan 

medges på övriga fastigheter i området som redan känns relativt fullbyggt. 

 

Slutsats inför beslut 

 Samtliga inkomna yttranden tillstyrker planförslaget, endast ett 

innehåller några synpunkter. 

Samrådskretsen enligt remisslistan inkluderar även Lantmäteriet, 

åtta politiska partier till, Miljöenheten och Kultur- och 

fritidskontoret. Dessa har inte lämnat något yttrande under 

samrådstiden. De bedömdes berörda men anses inte ha ett 

väsentligt intresse av planförslaget, varför det inte bör hindra 

följande. 

Planförslaget har under samrådstiden godkänts av samtliga kända 

sakägare och Länsstyrelsen. Planarbetet kan därför drivas med 

begränsat standardförfarande, vilket innebär att granskningen kan 

uteslutas och förslaget kan tas från samråd direkt till antagande. 

Därmed erbjuds inga fler möjligheter att lämna synpunkter. Detta 

har sakägarna underrättats om. 

Förslag till beslut 

 
att godkänna detta utlåtande samt 
 
att anta detaljplanen. 

 

 

  

Lena Steffner Sofia Elrud 

Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 


