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Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar, under förutsättning av kommun
fullmäktiges beslut om finansiering, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, enheten 
för planering och utveckling, att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
för Sala kommun- uppstartsskede och del1 Vision och strategi, 
dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anvisa 430 tkr i tilläggsanslag 2014 för genomförandet av uppstartsskede och del 
l Vision och strategi. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar dels för egen del, under förutsättning av kommunfull
mäktiges beslut om finansiering, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, enheten 
för planering och utveckling, att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
för Sala kommun- uppstartsskede och del1 Vision och strategi, 

dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anvisa 430 tkr i tilläggsanslag 2014 för genomförandet av uppstartsskede och del 
1 Vision och strategi. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnads kontoret, enheten för planering och utveckling 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Ny översiktsplan för Sala kommun 

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska visa riktningen framåt och behandla 
viktiga frågor för kommunen och kommunens utveckling. Olika frågor behandlas 
tillsammans för att skapa en bild av den framtida livsmiljö vi önskar. 

!länsstyrelsens uppdrag ligger att varje mandatperiod aktualitetspröva 
kommunernas översiktsplaner. 2006 prövades Plan för Sala Ekokommun och ansågs 

vara aktuelL Under 2013 prövades planen igen och bedömdes då vara inaktuell. Att 
Plan för Sala ekokommun nu anses inaktuell beror bland annat på att ny lagstiftning 
har tillkommit (bland annat nya Plan- och bygglagen) samt att många nya 
strategiska beslut har tillkommit både på nationell, regional och lokal nivå. 

Översiktsplanen sammanfattar frågor där den dagliga hanteringen ligger hos olika 

förvaltningar och myndigheter och ger en gemensam utgångspunkt för handlande. 
Planen är också ett samlat kunskaps- och beslutsunderlag vilket innebär att det är 

viktigt att den uppfattas som aktuell av alla dem som använder den men också av 
invånarna i Sala kommun. 

Utformningen av översiktsplanen är mycket fri och det är till stora delar upp till 

varje kommun att avgöra vilka frågor man vill fördjupa sig i. Traditionellt sett har 
översiktplaner ofta behandlat frågor kring planering och byggande tex; var nya 

bostäder kan byggas, var företagsetableringar kan ske, var nya vägar kan dras fram 
samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Det finns också möjlighet att 
ange strategier för hur kommunen ska se ut ur andra aspekter exempelvis inom 
näringslivsom rådet, hållbarhetsfrågor, turism, skola och omsorg etc. Länsstyrelsens 
aktualitetsprövning innehåller inte bara en bedömning om att Plan för Sala 
ekokommun inte är aktuell, den utgör också ett bra grundmaterial att bygga vidare 

på då den redogör för den aktuella situationen inom många olika områden. 

Det finns sedan tidigare ett uppdrag att enheten för planering och utveckling ska ta 
fram en ny översiktsplan. Och under hösten 2013 inleddes ett samarbete med 
Tengbom, som nu har tagit fram ett förslag till upplägg av arbetet. 
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Aktualitetsredogörelse av Översiktsplanen för Sala 
kommun 

Inledning 

Plan för Sala ekokommun är en kommunomfattande översiktsplan som har 
sammanförts med en lokal Agenda 21. Planen antogs av kommunfullmäktige 
2002. Länsstyrelsen lämnade en aktualitetsredogörelse av Översiktsplan för Sala 
kommun 2006 på begäran av kommunen. Länsstyrelsen bedömde då att 
översiktsplanen fortfarande var aktuell. 

Enligt 3 kap 28 §Plan- och bygglagen ska Länsstyrelsen minst en gång under 
varje mandatperioden redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och 
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. 

Sammanfattning 

Sedan Sala kommuns översiktsplan antogs har en ny plan och bygglag införts. 
Utöver ny lagstiftning har även en rad politiska mål och visioner medfört att nya 
kunskaps- och planeringsunderlag på både nationell, regional och lokalnivå tagits 
fram. Sådana underlag har påverkan på planens användning och aktualitet. 

Länsstyrelsen anser därmed att den nu gällande översiktsplanen inte är aktuell. 

Rum katalogen och Boverkets sammanställning 

De allmänna intressena och planeringsunderlagen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 
(MB) finns redovisade i det regionala planeringsunderlag, RUM, som 
länsstyrelsen har att tillhandahålla enligt 6 kap 20 § MB. Materialet finns 
tillgängligt på Länsstyrelsens webbplats 
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/samhallsplanering-och
kulturmiljo/planfragor/regionalt-underlagsmateriallrum
katalogen/Pages/index.aspx 
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I RUM-katalogen ajourhålls statliga anspråk, planeringsunderlag samt fakta 
underlag. Där återfinns även länsstyrelsens ställningstagandeangående 
riksintressen enligt 3 och 4 kap MB och centrala förvaltningsmyndighetens 
anspråk på riksintressen enligt förordningen om hushållning med mark - och 
vattenområden m.m. (1988:896). 

På boverkets webbplats går att ladda ner Boverkets rapport "Sammanställning av 
nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering" 
vilken kan utgöra ett stöd för kommunen inför arbetet med en ny översiktsplan. 
http://www.boverket.se/Om-
Boverket/W e b bokhandel/Publikationer/20 11/Sammanstallning -av-nationella-mal
planer-och-program-av-brtydelse-for-f\rsisk-samhallsplanering/ 

Förändrad lagstiftning 

Ny plan och bygglag 2011 

En ny plan och bygglag trädde i kraft den 2 maj 2011. I den stärks 
översiktsplanens strategiska funktion. Olika kommunala planeringsunderlag bör få 
ökat genomslag i översiktsplanen, till exempel grönstrukturplaner, energiplaner 
och avfallsplaner. 

Strandskydd 

Förändringar i strandskyddslagstiftningen infördes 2009. Utgångpunkten var ett 
fortsatt generellt strandskydd i hela landet. Förändringarna i lagstiftningen syftar 
till att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. Dels ska 
kommunen i översiktsplanen ange områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, LIS, dels kan kommunen själva upphäva strandskyddet i detaljplan. 
Kommunerna har även huvudansvaret för att pröva och ge dispens från 
strandskyddet. 

Kommunerna kan i översiktsplanen redovisa lämpliga områden där det f'ar beaktas 
som ett särskilt skäl om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar 
till utvecklingen av landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara 
vägledande när man prövar dispenser från och upphävanden av strandskyddet. 

Kulturminneslagen 

Den l januari 2014 ersätts lag (1988:950) om kulturminnen av kulturmiljölagen. 
Förändringarna innebära bland annat att alla lämningar äldre än 1850 kommer att 
skyddas så som fasta fornlämningar skyddas idag. 
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Bostadsförsörjningslagen 

Den l januari kommer det förändringar i bostadsförsörjningslagen, lag 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvaL Den innebär bland 
annat en tydligare koppling mellankommunernas bostadsförsörjningsansvar och 
den fysiska planeringen. 

Risk och sårbarhet 

Kommunens risk- och sårbarhetsarbete regleras enligt två lagar: "Lag (2006:544) 
om kommuners och Landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap" (LEH) som trädde i kraft 30 juni 2006 samt "Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor" (LSO) som trädde i kraft l januari 2004. 
Dessa lagar, med tillhörande förordningar, som beskriver det arbete som ska 
göras för att minska riskerna och sårbarheten samt ökar robustheten, ska beaktas i 
en revidering/ aktualisering av översiktsplanen. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Regeringen utfärdade år 1998 en förordning om miljökvalitetsnormer. 
Förordningen har sedan dess reviderats ett antal gånger och kompletterats med 
ytterligare normer, för partiklar (PM l O och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Förordningen heter idag 
Luftkvalitetsförordning (20 l O: 4 77). 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Vattendirektivet är införlivat i miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen 
(SFS 2004:660). Enligt direktivet ska miljömål ställas upp för att uppnå en god 
vattenstatus för yt- och grundvatten, dessutom ska en försämring av statusen 
förhindras. I Sverige har direktivets miljömål genomförts i lagstiftningen som 
miljökvalitetsnormer (MKN) och i december 2009 tog vattenmyndigheterna det 
första beslutet om MKN i form av kvalitetskrav för yt- och 
grundvattenförekomster. 

Det ska framgå i översiktsplanen hur kommunen avser att följa gällande MKN. 

Nya mål och underlag 

Miljömålen 

Riksdagen tog den 22 juni 20 l O ett beslut om ny målstruktur för miljöarbetet, ny 
organisation och nya bedömningsgrunder för de nationella miljömålen. Mer 
information om miljömålen finns på Miljövårdsportalen http://www.miljomal.se/. 
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Transportpolitiska mål 

Riksdagen reviderade 2009 det transportpolitiska målet. Det nya transportpolitiska 
målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportfårsärjning för medborgare och näringsliv i landet. Under det 
övergripande målet finns uppsatt ett funktionsmål och ett hänsynsmåL 
Funktonsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. 
Hänsynsmålet handlar om att säkerhet, miljö och hälsa. 

Den europeiska landskapskonventionen 

Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning 
och planering av europeiska landskap. Den svenska ratificeringen av 
landskapskonventionen trädde i kraft den l maj 2011. När större förändringar av 
landskap, både inom staden, landsbygden, industrin m.fl., planeras 
rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen för en utökad dialog med 
medborgarna. 

Landskapskaraktärsanalys för Västmanland 

Länsstyrelsen tagit fram en landskapskaraktärsanalys. Syftet med den är att 
konkretisera tanken om hållbar utveckling genom att identifiera känsligheten och 
potentialen i olika typer av landskap. Materialet är tvärsektoriellt och det 
behandlar landskapets värden utifrån flera olika perspektiv. Analysen finns i 
RUM-katalogen på länsstyrelsens webbplats. 

Regional Utvecklingsplan 

Sedan den regionala utvecklingsplanen (RUP) fastställdes 2008 har ett antal 
insatser gjorts för att säkra och öka samstämmigheten i tillväxtarbetet mellan 
regional och lokal nivå inom olika samhällssektorer. I nära samverkan mellan 
olika parter har gemensamma mål dokument, strategier utarbetats. 

Det saknas en övergripande och sammanfattande målbild och inriktning som är 
tillräckligt aktuell. RUP är i sin grundstruktur fortfarande giltig men har i vissa 
delar blivit inaktuell och ersatts av lokalt satta mål för befolkningsutveckling, 
handel mm. Vidare har behovet av att komplettera RUP med en rumslig 
dimension blivit alltmer påtagligt. Dessa frågor kommer att tas med i den 
aktualisering av gällande RUP som nyligen har påbörjats. 

Naturvård 

För ett flertal av riksintresseområden i kommun har avgränsningenjusterats sedan 
översiktsplanen upprättades. 

Regeringen har pekat ut särskilda skyddsområden och särskilda 
bevarandeområden enligt fågeldirektivet (79/409/EEG) och habitatdirektivet 
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(92/43/EEG). Områdena omnämns allmänt "Natura 2000-områden" och omfattas 
av särskild skyddslagstiftning, se 7 kap miljöbalken. Områdena är av riksintresse. 

Ett stort antal värdefulla naturområden som är av stor vikt för uppfyllandet och 
genomförandet av de nationella och regionala miljökvalitetsmålen återfinns i Sala 
kommun. Huvuddelen av dessa redovisas inte i översiktsplanen idag. De 
naturvårdsrelaterade miljömålen som avses här är främst Levande skogar, 
Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och 
Levande sjöar och vattendrag. Information om vilka områden som anses vara av 
stor betydelse för miljökvalitetsmålen tillhandahålls av bl.a. Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen. Bl.a. finns information om värdefulla ängs- och betesmarker, 
värdefulla skogsmiljöer och värdefulla våtmarker. 

Översiktsplanen behöver även uppdateras med nybildade och reviderade 
naturreservat. 

Ett flertal naturvårdsavtal har tecknats i kommunen. Naturvårdsavtalen syftar till 
att skydda värdefulla skogsområden. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som 
tecknas mellan markägare och staten genom skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. 

Strandskydd 

Länsstyrelsen arbetar för närvarande med en revidering av det utvidgade 
strandskyddet i Västmanland. För Sala föreslås bland annat ett utvidgat 
strandskydd för delar av Fläcksjön, där det tidigare inte funnits ett utvidgat 
strandskydd. 

Malm och mineral 

Sala kommun ligger i Bergslagen som har en lång tradition av bergsbruk och 
gruvdrift. Detta innebär både möjligheter och risker som kommunen bör beakta i 
sin översiktsplanering. Äldre gruvområden ger tillsammans med kulturmiljön 
möjlighet att utveckla intressanta besöksmåL Äldre gruvområden kan även 
innebära förekomst av förorenad mark och rasrisk De mineraliseringar som finns 
i Sala kommun kan även vara av intresse för etablering av nya gruvor vilket kan 
få stor påverkan på mark- och vattenanvändningen i kommunen. 

Tistbrottet är ett riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap. 7 § 
andra stycket miljöbalken. Det är dock ännu inte detaljavgränsat 

Kulturmiljö 

Miljöer som är skyddade enlig lagen (1989:950) om kulturminnen m.m. bör 
beaktas av den fysiska planeringen. Detta omfattar bland annat fornlämningar, 
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. 
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Sedan 2008 finns det digitala registret över fasta fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar tillgängligt både för yrkesverksamma och för 
allmänheten. Databasen heter Fornsök och hittas på Riksantikvarieämbetets 
hemsida www.raa.se. Speciellt viktiga platser och fornlämningar i Salas historia 
är Sala silvergruva, Sala gruvby (Sala stad 15: l) där bebyggelsen låg innan den 
flyttades, samt den nuvarande platsen för Sala stad (Sala stad 62: l). 

I Sala kommun finns det idag fem byggnadsminnen; Sala, fd badhus, Fläckeho 
Norrmanska gården, Fläckeho f d komministergård, Videbo f d prästboställe och 
Sala silvergruva. Fråga har även väckts om byggnadsminnesförklaring av Sala bly 
och Sätra brunn. 

Sala kommuns kulturmiljövårdsprogram är från 1985. Materialet är fortfarande 
ett viktigt kunskapsunderlag, men det finns behov att uppdatera det då både Sala 
kommuns bebyggelse och synen på kulturmiljövård har hunnit förändras mycket 
sedan 1985. Länsstyrelsen har tillsammans med Västmanlands läns museum tagit 
initiativ till ett projekt över flera år som ska uppmuntra kommunerna att ta fram 
nya kommunala kulturmiljövårdpro gram. Arbetet samfinansieras av 
Länsstyrelsen, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Länsstyrelsen 
ser gärna ett samarbeta med Sala för att på sikt uppdatera kommunens 
kulturmiljöprogram. 

Kunskapen om länets moderna historia, kulturarv och bebyggelsemiljöer är 
bristfällig. Modernismen i Västmanland är ett flerårigt projekt med fokus på 
modernismens bebyggelse, historia och kulturarv. Projektet drivs av Länsstyrelsen 
i Västmanlands län och Västmanlands läns museum. Projektets huvudsakliga 
målsättning är att öka kunskapen om och förståelsen för modemismens 
bebyggelse. Projektet Modemismen i Västmanland omfattar kulturmiljöer från 
1930 fram till och med 1970-talet, en tidsperiod som varit av stor vikt för länets 
framväxt. Som en del i projektet har en kommunberättelse om Sala tagits fram. 
Den finns tillgänglig på webbplatsen .www.modemismen.se 

Gruvhantering, skogindustri och tegeltillverkning har satt en tydlig prägel på 
Västmanland. Industrin har präglat landskapet och dess bebyggelse för både 
arbetsplatser och bostäder. I inventeringen Avtryck av den industriella 
utvecklingen En inventering 1998-1999 redogörs för Västmanlands 
industrihistoriska kulturarv. Den är till stora delar fortfarande aktuell och utgör ett 
viktigt kunskapsunderlag för arbetet med för det fortsatta arbetet med kommunens 
industrihistoriska kulturarv. 

Vägar och järnvägar 

Vägarna 56, 70 och 72 är av riksintresse. Ävenjärnvägen är av riksintresse. 
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Beslut om utökat byggnadsförbud längs allmänna vägar har reviderats. Ett nytt 
beslut togs 2008-04-30. I Sala kommun berörs väg 56, 70, 72 och 256 med utökat 
byggnadsförbud 30 meter. 

Trafikverket anser att ett område om 30 meter från järnvägen bör vara 
bebyggelsefritt. När det gäller bostadsbebyggelse rekommenderas ett större 
avstånd. Inom 50 meter från järnväg är det svårt att åstadkomma en god 
bebyggelsemiljö trots att bullerdämpande lösningar vidtas. 

Primära transportvägar för farligt gods är väg 56 (56/70, 56/72)och 70. Sekundära 
transportvägar för farligt gods är väg 726, 771, 256, 833, 835 och 800. Även på 
järnvägen transporteras farligt gods. 

Flygplats 

stockholmNästerås flygplats är av riksintresse. Vid flygplatser finns olika 
skyddsområden för att flygverksamheten ska fungera säkert. En radie 55 km runt 
flygplatsen påverkas av detta. 

I samband med planering av byggnader eller föremål högre än 20 meter ska 
Luftfartsverket (LFV) göra en lokaliseringsbedömning. 

Höga objekt 

Hela landet utgör samrådsområde för höga objekt. Om en detaljplan medger 
exploatering högre än 20meter utanför, eller 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse, behöver planförslaget remitteras till Försvarsmakten. Remissen ska 
ställas till högkvarteret. 

Cykelstrategi 

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en regional cykelstrategi for länet. Syftet 
är att ta fram ett planeringsunderlag med en gemensam syn på prioriteringar, för 
såväl befintliga åtgärder som framtida investeringar för cykelinfrastruktur. Arbetet 
sker i sammarbete med Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheten och 
kommunerna. Arbetet planeras vara klart under 2014. 

Digitala kommunikationer/bredband 

Sedan oktober 2011 finns det nya mål för landets !T-infrastruktur genom Sveriges 
digitala agenda. Målet innebär att senast 2020 ska 90 % av landets invånare och 
företag ha tillgång till l OOMbit/s. Bakgrunden till denna målbeskrivning är bland 
annat behovet av att kunna ordna samhällsnyttiga tjänster och företags- och 
handelsutveckling via en effektiv elektronisk infrastruktur. En förutsättning för att 
målbilden ska kunna uppnås är att IT -infrastrukturen byggs ut med fibernät 
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Länsstyrelsen vill rekommendera kommunen att i ett kommande arbete med ny 
kommuntäckande översiktsplan tar ställning till förutsättningarna för att målet ska 
kunna uppnås. 

I arbetet med ny kommuntäckande översiktsplan vill Länsstyrelsen rekommendera 
Boverkets skrift Elektroniska kommunikationer i planeringen 

Länsstyrelsen publicerade i maj 2013 Bredbandsstrategi för Västmanland län. 
Bredbandsstrategin är tänkt att ge stöd, vägledning och inspiration tilllänets 
kommuner. Information om bredbandsstrategin finns att tillgå på Länsstyrelsens 
we b bp lats; www .lansstyrelsen. se/vastmanland 

stamnät 

Svenska Kraftnät har planer på att bygga en ny 400 k V -luftledning mellan 
planerade 400 kV stationerna Grönviken ( Ockelbo) och Himmeta (Köping). 
Planeringen är att ledningen genom Sala kommun kommer att byggas parallellt 
med befintliga 220 k V -ledningar mellan Horndal och Finnslätten. Den 
tillkommande ledningen kan även innebära andra förändringar av stamnätet inom 
kommunen. 

Enligt Svenska kraftnäts policy för magnetfålts ska ny bebyggelse där människor 
stadigvarande vistas varaktigt placeras minst 80 meter från en 220 k V -ledning 
respektive 130meter från en 400 kV-ledning. 

Ras och skred 

Geotekniska förhållanden och förutsättningar bör redovisas översiktligt med 
avseende på geotekniska riskfaktorer (t.ex. risker för ras/skred i berg/jord, erosion 
och översvämning). Det framgår av den nu gällande översiktsplanen att det finns 
ras- och skredrisker vid gruvan och dess vattensystem, dessa beskrivs också i FÖP 
för Sala stad. 

Vid prövning av markens lämplighet anser Länsstyrelsen att livslängden hos 
bebyggelse och anläggningar bör vara utgångspunkt. Klimatförändringen 
indikerar att ökad nederbörd förväntas leda till mer extrema nederbördsperioder 
som kan leda till ökade flöden i vattendrag och förhöjda nivåer i hav och sjöar. 
Hänsyn till effekter av framtida klimatförändringar bör därför vägas in redan vid 
översiktsplanering. 

Länsstyrelsen rekommenderar generellt att man i översiktsplaner tydligt redovisar 
eventuella riskområden, förslagsvis på kartor. Dessutom bör en strategi redovisas 
över hur dessa områden skall utredas i samband med framtida detaljplaner eller 
bygglov. 

Det bör framgå av översiktsplanen att kommunen ska ha beredskap för att klara 
extraordinära händelser, samt hur den fysiska planeringen kan bidra till att viktiga 
funktioner som energi- och vattenförsörjning, livsmedelsförsörjning och 
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transporter kan klaras i sådana situationer. Relevanta avsnitt av kommunens risk 
och sårbarhetsanalys bör arbetas in i översiktsplanen. De mål som kommunen 
angivit i sitt handlingsprogram enligt "Lagen om skydd och olyckor" bör utgöra 
ett underlag i planeringsprocesser och arbetas in vid omarbetning av 
översiktsplanen. 

Användbart material om skred, ras och översvämningsrisker finns på MSBs 
hemsida: www.msb.se. Dessutom är rapporten "Översvämningsrisker i fysisk 
planering - Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse" (utgiven i 
augusti 2006). 

Idag lider många människor av allergier. Länsstyrelsen anser därför att i 
översiktsplanen bör behandla socialstyrelsens rekommendation på ett 
skyddsavstånd mellan hästverksamhet och bebyggelse. Rekommendationen är 200 
meter. 

F ö rorenade områden 
Det är av vikt att kommunen beaktar föroreningsproblematiken i planarbetet Hela 
Sala tätort är påverkad av den tidigare gruvverksamheten, bl.a. genom att 
restprodukter spritts i tätorten. Det finns även föroreningar som uppkommit 
genom andra verksamheter. Uppgifter återfinns i Länsstyrelsens databas över 
förorenade områden, det s.k. EBH-stödet. Det kan även finnas områden som är 
förorenade, men som inte återfinns i EBH-stödet. 

Radon 

Radon utgör en olägenhet för människors hälsa och det finns alltid tillräckligt med 
radon i marken för att gällande gräns- och riktvärden för radon ska kunna 
överskridas i en byggnad, om konstruktionen är otät. Detta gäller även i så kallade 
lågriskområden. I områden med förhöjdstrålning från berggrunden kan också 
finnas risk för förhöjda halter av radon och uran i dricksvattnet från enskilda 
brunnar. Boverket har uppdaterat sina rekommendationer vad gäller byggnadssätt 
med avseende på radon (Åtgärder mot radon i bostäder, Upplaga 3, Utgivningsår: 
2013, ISBN-nummer: 978-91-7563-005-2), huvudrekommendationen är att alltid 
bygga tätt mot marken. 

Vatten 

Översiktsplanen bör innehålla ett avsnitt om nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjning. 
För att hänsyn ska kunna tas till vattenskyddsområden och viktiga 
grundvattenresurser vid planeringen anser länsstyrelsen att översiktsplanen bör 
innehålla en beskrivning av kommunens grundvattensresurser och 
vattenskyddsområden. 
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Sedan den nuvarande översiktsplanens tillblivelse har Vattenmyndigheterna pekat 
ut vattenförekomster som ska ingå i vattenförvaltningsarbetet samt statusklassat 
dessa. Länsstyrelsen anser att de grundvattenförekomster, som pekats ut av 
Vattenmyndigheten, bör redovisas i översiktsplanen. V artenmyndigheten har 
bedömt att alla kommunens grundvattenförekomster har god kemisk och 
kvantitativ status. 

Miljökvalitetsnormer och aktuella bedömningar av ekologisk och kemisk status 
för yt- och grundvattenförekomster finns tillgängliga i databasen VISS 
http://www.viss.lst.se/ 

Länsstyrelsen Dalarna koordinerar vattenförvaltningsarbetet för hela Dalälvens 
avrinningsområde, som sträcker sig in i Sala kommun. Hur kommunen avser att 
arbeta med grundvatten, sjöar och vattendrag inom vattenförvaltningsarbetet 
behöver utvecklas. Kommunen bör beskriva hur de arbetar per vattensystem, och 
vilka eventuella samarbeten de har med andra kommuner och län där påverkade 
vatten rinner över administrativa gränser. 

Klimatanpassning 

Alla kommuner behöver förbereda sig inför kommande klimat förändringar. 
Boverket har gett ut en skrift "Bygg klimatsäkert" 
http :/ /www. bo verket. se/G lo bal/W e b bokhandel/Dokument/2009/Bygg_ klimatsake 
rt.pdf som kan vara en vägledning i vad som ska finnas med i en översiktsplan. 

Flera av de frågor som ska behandlas i översiktsplanen kan med fördel redovisas 
eller illustreras med hjälp av kartor. 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

Enligt Plan- och bygglagen, PBL, ska varje kommun ha en aktuell och 
kommuntäckande översiktsplan. Sala kommuns översiktsplan, Plan 
för Sala ekokommun, antogs 2002 och är enligt länsstyrelsens 
aktualitetsbedömning inte längre aktuell. 

Enligt Plan- och bygglagen ska av översiktsplanen framgå: 

l. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark
och vattenområden 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras 

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen 

5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljö balken. (LIS) 

Översiktsplanen är ett viktigt dokument inom den fysiska 
planeringen. Den utgör beslutsunderlag såväl i detaljplaneärenden, 
bygglov och andra tillståndsprövningar som för andra myndigheters 
hantering av liknande ärenden. För att vara användbar för många 
bör översiktsplanen; 

uttrycka den kommunala viljan i visioner och mål 

bygga på kunskap och aktuella planeringsunderlag 

vara enkel och tydlig 

vara användbar över tid- översiktsplanearbetet ska inte 
bara mynna ut i en produkt utan också en process som kan 
fortgå och upprepas för att hålla översiktsplanen aktuell. 

För att uppnå detta föreslås en metod för framtagandet av en ny 
översiktsplan i tre steg, där den första och inledande delen handlar 
om att samlas kring en gemensam vision och strategi för Sala och 
den fortsatta planprocessen. 
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Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska 
visa riktningen framåt och behandla viktiga frågor för kommunen 
och kommunens utveckling. Olika frågor behandlas tillsammans för 
att skapa en bild av den framtida livsmiljö vi önskar. 

Planen är också ett samlat kunskaps- och beslutsunderlag vilket 
innebär att det är viktigt att den uppfattas som aktuell av alla dem 
som använder den men också av invånarna i Sala kommun. 

PLAN FÖR SALA EKOKOMMUN 

Plan för Sala ekokommun (PFSE) är en kommunomfattande 
översiktsplan som har sammanförts med en lokal Agenda 21. Planen 
antogs av kommunfullmäktige den 31 januari 2002. 

Planen grundar sig på ett omfattande planeringsunderlag som togs 
fram genom projektet "Vår bit av Jorden" under slutet av 90-talet. 
Projektet gav möjligheter för 
dialog och utbyte av kunskaper, 
ideer och erfarenheter och 
skapade en plattform för 
deltagarna att ta sin del av det 
gemensamma ansvaret för en 
bättre miljö i Sala kommun. 

Planen är framtagen i en tid då 
byggtrycket inte var särskilt stort 
den är därför förvaltande till sin 
karaktär. Stor plats har givits till 
mjukare frågor med fokus på miljö 
och Agenda 21. Konceptet rönte 
stor uppmärksamhet och 
kommunen fick mycket fin kritik 
för sin ÖP. I dagsläget är dock 

Projektet Vår bit av Jonten 

Plan för Sala ekokommun 
Sammanfattning av planeringsunderlag 

Lokal Agenda 21/ 
Översiktsplan 2000 

dokumentet föråldrat och används inte i så stor utsträckning som 
det skulle kunna göras. Andra frågor, som inte finns med i planen, 
har blivit viktiga. 

FÖRDJUPNINGAR OCH ORTSANALYSER 

Arbetet med att ta fram underlag till en ny översiktsplan för hela 
Sala kommun inleddes 2010 med ortsanalyser för sju av 
kommunens mindre orter (Broddbo, Kurnia kyrkby, Möklinta, 
Ransta, Saladamm, Sätra brunn och Västerfärnebo ). Det 
inventeringsarbete och den beskrivning av orterna som 
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sammanställdes syftade till att fungera som kunskapsunderlag och 
visa på de viktigaste utvecklingsfrågorna i respektive bygd. 

På samma sätt utgör de fördjupningar av översiktplanen som tagits 
fram, Planför Sala stad -fördjupning av översiktsplanenför Sala stad 
och Översiktsplan för Sahlberget -fördjupad översiktsplan för 
gruvområdet i Sala med omgivningar, underlag inför det kommande 
översiktsplanearbetet 

Kartan på första sidan visar de orter där fördjupningar och 
ortsanalyser har gjorts. 

VARFÖR ÖVERSIKTSPLAN? 

En översiktsplan (ÖP) är ett kommunalt dokument som beskriver 
och reglerar bebyggelsen och mark- och vattenanvändningen. Enligt 
lagstiftningen (kapitel 3 i Plan- och bygglagen) är varje kommun 
skyldig att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. 

Översiktsplanen är ett viktigt dokument inom den fysiska 
planeringen. Den utgör beslutsunderlag såväl i detaljplaneärenden, 
bygglov och andra tillståndsprövningar som för andra myndigheters 
hantering av liknande ärenden. 

ÖP:n utgör också ett viktigt fundament i utvecklingsfrågor. Genom 
att lägga upp en långsiktig strategi för utvecklingen av den fysiska 
miljön kan denna också kommuniceras mot andra aktörer. 

I december 2013 inkom Länsstyrelsen med en aktualitets
redogörelse över Plan för Sala ekokommun, där de konstaterar att 
översiktsplanen inte är aktuell och inte längre uppfyller kraven i 
plan- och bygglagen. Dess inaktualitet beror bland annat på ny 
lagstiftning samt att många nya strategiska beslut har tillkommit på 
såväl nationell, regional som lokal nivå. Enligt Plan- och bygglagen 
ska av översiktsplanen framgå: 

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark
och vattenområden 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras 

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen 

5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
som avses i 7 kap. 18 e§ första stycket miljö balken. 
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Utformningen av översiktsplanen är mycket fri och det är till stora 
delar upp till varje kommun att avgöra vilka frågor man vill fördjupa 
sig i. Traditionellt sett har översiktplaner ofta behandlat frågor kring 
planering och byggande t ex; var nya bostäder kan byggas, var 
företagsetableringar kan ske, var nya vägar kan dras fram samt hur 
kommunen avser att tillgodose riksintressen. Det finns också 
möjlighet att ange strategier för hur kommunen ska se ut ur andra 
aspekter exempelvis inom näringslivsområdet, hållbarhetsfrågor, 
turism, skola och omsorg etc. 

Översiktsplanen är ett instrument för att kartlägga möjligheten för 
bland annat strandnära boende eller s.k. LIS-områden, där kvaliteten 
strandnära kan bidra till en utveckling av landsbygden. LIS-områden 
handlar inte bara om boende, utan om landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Det kan alltså även handla om verksamheter eller 
rekreation/turism. Det viktiga är att det på något sätt bidrar till 
utveckling i landsbygden. Upphävandet av strandskyddet ska 
långsiktigt gagna en positiv sysselsättningseffekt och bidra till att 
upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden, samtidigt som 
tillgången till strandområden tillgodoses långsiktigt. 

SALA ÖVERSIKTSPLAN - PRODUKT OCH PROCESS 

För att vara användbar för många bör översiktsplanen; 

tydligt uttrycka den kommunala viljan i visioner och mål 

bygga på kunskap och aktuella planeringsunderlag 

vara enkel och tydlig 

vara användbar över tid - översiktsplanearbetet ska inte 
bara mynna ut i en produkt utan också en process som kan 
fortgå och upprepas för att hålla översiktsplanen aktuell. 

Enheten för Planering och utveckling har de senaste åren jobbat med 
att få till ett kontinuerligt arbete med översiktlig planering. För att 
översiktsplanen ska vara aktuell över tid så är det viktigt att få till en 
kontinuitet och en löpande process. Enligt lag ska ÖP 
aktualitetsprövas av kommunfullmäktige minst en gång varje 
mandatperiod, en prövning som bör följas av att de delar som är på 
väg att bli inaktuella uppdateras. På så sätt hålls både dokumentet 
och diskussionen om kommunens utveckling levande. 

För att uppnå ovan beskrivna önskemål föreslår våra konsulter på 
Plan, Tengbom, en metod för framtagandet av den nya 
översiktsplanen som tar tag i, utgår ifrån och vidareutvecklar det 
omfattande arbete som redan har gjorts inom ramen för den 
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fördjupade översiktsplanen "Plan för Sala stad" och ortsanalyserna 
runt om i kommunen. 

Arbetssättet kan delas in i tre tydligt avgränsade delar där fokus i 
den första delen handlar om att knyta an till tidigare arbeten för att 
identifiera strategier och utmaningar som ska ligga till grund för det 
fortsatta arbetet. 

För att optimera ett tidseffektivt framtagande av översiktsplanen 
läggs en tyngdpunkt i processen på öppenhet och dialog för att 
koppla detta arbete till tidigare genomförda medborgardialoger. 

Del 1 - vision och strategi 

DEL1 
VISION OCH 
STRATEGI 

sala 

DEL2 
ANALYS OCH 

KONCEPT 

(SAMRÅD) 

DEL3 
FÖRSLAG 

(UTSTÄLLNING) 

FORMELL HANTERING ENLIGT PBL 

Dialogen med Salaborna, Salas näringsliv samt förvaltningar, 
verksamheter och myndigheter om översiktsplanens funktion och 
relation till tidigare utfört arbete ska borga för en effektiv och smidig 
process och bygga trovärdighet för översiktsplanen och dess 
aktualitet över tid. Därför ska första delen identifiera, avgränsa och 
förankra de strategier som finns framtagna i "Plan för Sala stad" med 
framtidsbild 2024 och anpassa dem till hela kommunen. Den första 
delen i processen ska också definiera produkten/processen -
översiktsplanen - hur ska den se ut, hur ska den användas och hur 
kan den hållas aktuell över tid? 

Den första delen är en förutsättning för att det formella förfarandet, 
med samråd, utställning och antagande, ska kunna genomföras på 
ett smidigt och effektivt sätt. 

Del l innehåller i sig flera olika steg och moment som beskrivs 
nedan; 

1.1 Uppstart-arbetet med att ta fram Salas nya översiktsplan 
är i gång! 

Arbetet inleds officiellt med ett eller flera even t. Detta för att 
informera om att översiktsplanearbetet har påbörjats och för att 
tydligt redovisa planens syfte men också för att väcka engagemang 



7 {lO) 

ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 
TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

bland såväl allmänhet som politiker och tjänstemän. 

1.2 Sammanställa befintligt underlag och identifiera strategier 
och mål för hela kommunen 

1.3 Avstämning dialogarbete och ortsanalyser 

Som en del i tidigare genomfört dialogarbete kan en tydlig 
återkoppling till vissa intressegrupper som har engagerat sig vara 
nödvändigt. Redan utfört arbete stäms av och kompletteras med nya 
delar genom t.ex. kompletterande dialog- och infomöten och 
tematiska fördjupningar samt eventuellt ortsanalyser i orter där 
dessa inte har gjorts men bedöms som viktiga. 

1.4 Definiera den produkt och process översiktsplanen ska vara 
Hur ska ÖP se ut, hur ska den användas och hur kan den hållas 
aktuell över tid? 

Deltagare: 

• Förvaltningschefer 

• Tjänstemän 

1.5 Återkoppling till politiken 

Del l avslutas med att Tengbom sammanfattar och analyserar hittills 
genomfört arbete. Utifrän analysen tas strategier för den fortsatta 
processen fram, vilka ska återkopplas till politiken inför fortsatt 
uppdrag. 
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Del 2 och 3- analys, koncept och förslag 

Framtagande av 
samrådsförslag 

SAMRÅD 

Samrådsredogörelse 

UTSTÄLLNING 

Utlåtande 

slutjustering (vid 
väsentlig ändring; ny 

utställning) 

Antagande 

Den andra delen i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
Sala kommun utgörs av den faktiska planprocessen, enligt PBL. En 
stor del av arbetsinsatsen och tidsåtgången ligger i att ta fram ett 
planförslag för samråd. Framtagandet i sig kan delas in i olika 
skeden och består bland annat i kunskapsinhämtning i form av 
inventeringar, utredningar, analyser, framställning av olika material 
som kartor, illustrationer och texter. Inventering och framtagandet 
av LIS-områden, (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) görs i 
detta skede. Skedet ska också innehålla en fortsatt dialog med 
medborgarna utifrån olika teman. 

Det färdiga planförslaget ska samrådas med länsstyrelsen, 
regionplaneorgan och berörda kommuner samt berörda 
myndigheter och enskilda medborgare. Samråd kan ske på en rad 
olika sätt. 

Synpunkter på förslaget sammanställs i en samrådsredogörelse. 

Förslaget bearbetas och revideras utifrån de synpunkter som 
inkommit under samrådet och ställs sedan ut i minst 2 månader. 

Synpunkter på det utställda planförslaget sammanställs i ett 
utlåtande. 

Förslaget justeras för att sedan gå vidare mot ett antagande. 

Översiktsplanen antas politiskt och blir vägledande för fortsatta 
beslut. 
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ÖVERSIKTSPIAN FÖR SAIA KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

Del1, som det här beslutet delvis avser, avses genomföras under 2:a 
och 3:e kvartalet 2014. Därefter fattas beslut för uppstart av fortsatt 
process. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är omfattande 
och kräver en bred arbetsinsats, med många inblandade. Nedan följer 
en grov och preliminär tidplan; 

2:a och 3:e 
kvartalet 2014 

4:e kvartalet 2014 

2:a kvartalet 2015 

3:e kvartalet 2015 

4:e kvartalet 2015 

Del 1 - vision och strategi - arbetet med att 
förankra processen och definiera den produkt 
processen ska utmynna i. 

Del 2 -Återkoppling till politiken och uppstart 
av formell planprocess 

Del 2 - Samråd 

Del 3 - Utställning 

Del 3 -Antagande 

Arbetet påbörjas med uppstartskede och del l. Vision och strategi. En 
detaljerad budget för del 2 och 3 är beroende av slutsatser och 
resultat från del1 och kommer att kunna tas fram inför beslut om 
fortsatt arbete hösten 2014. Uppskattade kostnader nedan omfattar 
endast externa konsulttjänster. Dessa ryms inte inom befintlig 
budget, varken del1 eller 2 och 3. I strategisk plan 2015-2017 har 
Planering och utveckling gjort en grov uppskattning och äskat 1 + 1 
miljoner kronor 2015 resp 2016 för del2 och 3. Men redan 2014 bör 
medel anvisas för att genomföra uppstartsskede och del l. 

Inläsning och genomgång av aktuella planeringsunderlag 
Identifiering och uppstart av organisation och arbetssätt april 2014 

Uppskattad kostnad 85 000 kronor 

Del 1. Vision och strategi 

1.1 Uppstart-arbetet med att ta fram Salas nya översiktsplan är i gång 

1.2 Sammanställa befintligt underlag och identifiera strategier och mål april -oktober 2014 

1.3 Definiera den produkt översiktsplanen ska vara 
1.4 Avstämning dialogarbete och ortsanalyser 

1.5 Återkoppling till politiken, beslut om den fortsatta processen 

Uppskattad kostnad 345 000 kronor 

Uppskattad totalkostnad del1 430 000 kronor 

Del 2 och 3 - analys, koncept och förslag 

För del 2 och 3 bedöms den externa kostnaden vara mellan 1,8 och 2,3 miljoner kr. nov 2014- dec 2015 

Kostnaden beror på inriktning och omfattning som beslutas under del1. 1800 000-
2 300 000 kronor 



slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 
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ÖVERSJKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVE L5E INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

Att påbörja arbetet med en ny översiktsplan är angeläget, gällande 
plan, Plan för Sala ekokommun, är inte längre aktuell. 
Översiktsplanen är ett centralt och viktigt dokument som tar ett 
helhetsgrepp i frågor som berör hela kommunen. Därför är det också 
ett omfattande arbetet att ta fram en ny plan, inte minst eftersom det 
finns många berörda intressenter. 

Del l syftar till att sammanfatta och komplettera redan gjort arbete 
(Plan för Sala stad, ortsanalyser), definiera produkten, dvs den nya 
översiktsplanen och komma överens om en gemensam strategi för 
den efterföljande planprocessen. 

• Att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
Sala kommun 

• Att påbörja del 1 -vision och strategi 

• Att anvisa extra anslag om 430 000 kr till genomförande av 
Del l, med Uppstartsskede samt Vision och strategi. 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Magnus Holmberg Muhr 
Samhällsbyggnadschef 


