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Detaljplan för Skuggan 4; beslut om antagande 

INLEDNING 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i anslutning till befintligt 
bostadsområde i Skuggan. Området består i dagsläget av skogsmark som i och med 
planens genomförande ianspråktas för enbostadshus i form av exempelvis 
friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus. 
Planområdet utgör en del av den kommunalägda fastigheten Kristina 4:1 och ligger 
cirka 3 kilometer nordväst om centrala Sala. Området är cirka 2,5 hektar stort och 
avgränsas av Banelundsgatan i öst, Dalhemsleden i norr och skogsmark i öst. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/105/4, plan- och genomförandebeskrivning 
Reviderad Bilaga KS 2020/105/4, plan- och genomförandebeskrivning 
Bilaga KS 2020/105/5, utlåtande 
Bilaga KS 2020/105/6, plankarta 

Ledningsutskottets beslut 2020-09-30, § 154 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt 
att anta detaljplan för Skuggan 4. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt 
att anta detaljplan för Skuggan 4. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utd ragsbestyrka n de 
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Detaljplan för Skuggan 4; beslut om antagande 

INLEDNING 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i anslutning till befintligt 
bostadsområde i Skuggan. Området består i dagsläget av skogsmark som i och med 
planens genomförande ianspråktas för enbostadshus i form av exempelvis 
friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus. 
Planområdet utgör en del av den kommunalägda fastigheten Kristina 4:1 och ligger 
cirka 3 kilometer nordväst om centrala Sala. Området är cirka 2,5 hektar stort och 
avgränsas av Banelundsgatan i öst, Dalhemsleden i norr och skogsmark i öst. 

Beredning 
Bilaga KS 2020 /105 / 4, plan- och genomförandebeskrivning 
Reviderad Bilaga KS 2020/105/4, plan- och genomförandebeskrivning 
Bilaga KS 2020/105/5, utlåtande 
Bilaga KS 2020 /105 / 6, plankarta 

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt 
att anta detaljplan för Skuggan 4. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt 
att anta detaljplan för Skuggan 4. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Planområdets läge 

Planområdets läge markerat med röd cirkel. 

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 
Plankarta med planbestämmelser 

• Plan- och genomförandebeskrivning 

Fastighetsförteckning och remisslista 

• Bullerutredning, 2020-06-09 

• Inledande riskanalys, 2020-03-11 

• Miljöteknisk markundersökning, 2018-08-28 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 

Växel : 0224-550 00 

Fa x: 0224-188 50 

kommun.i nfo@sala .se 

www.sala.se 

Samhällsbyggnadskontoret 
Plan- och utvecklingsenheten 
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Planprocessen bedrivs med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) i sin lydelse efter 1/1 2015. Planområdet ligger väster om Banelundsgatan i bostads
området Skuggan. Detaljplanen medger bostads bebyggelse med möjlighet till exempelvis etable
ring av ca 30 enbostadshusenheter. I planen regleras en minsta fastighetsstorlek på 150 kvm. 
Detaljplanen erbjuder en flexibilitet vilket innebär att olika lösningar för exempelvis placering, 
antal fastigheter och bebyggelsens utformning är möjliga. Skalan på tillkommande bebyggelse 
ska ansluta till skalan på befintlig bebyggelse i övriga Skuggan. 

Ett genomförande innebär att oexploaterad skogsmark tas i anspråk för ny bebyggelse. 

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i anslutning till befintligt bostadsområde i 
Skuggan. 

Området består i dagsläget av skogsmark som i och med planens genomförande ianspråktas för 
bostäder. 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Planområdet utgör en del av den kommunalägda fastigheten Kristina 4:1 och ligger ca 3 km 
nordväst om centrala Sala. Området är ca 2,5 hektar stort och avgränsas av Banelundsgatan i öst, 
Dalhemsleden i norr och skogsmark i väst. 
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Planområdet markerat med svart streckad linje. 
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Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så att med
borgare får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen i en planprocess. 

Samråd 
Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan upprättas. Förslaget skickas ut på samråd till 
berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entre. De synpunkter som lämnas från fas
tighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i 
en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller även KSF:s kommentarer och förslag 
till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Granskning 
Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda intressenter samt ställs ut i kom
munhusets entre och på kommunens hemsida. De synpunkter som kommer in under utställ
ningen redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet innehåller även KSF:s kommentarer och förslag till 
ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Antagande 
Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet kommer upp i 
fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. Om inte planen överklagas vinner den Laga Kraft 
inom tre veckor. 

Överklagande 
Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagande satts upp på 
kommunens anslagstavla. De som senast under granskningstiden skriftligen har framfört syn
punkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten. I första hand är det 
sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer. Överkla
gandet prövas av Mark- och miljödomstolen. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 
Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. 

Väster om planområdet finns Långforsen som är del av område utpekat som riksintresse för kul
turmiljövård enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. Långforsen utgör en del av det stora <lammsystem 
som omfattas av riksintresseområdet Sala silvergruva och Sala Bergstad (U 16). 

Norr om planområdet finns järnvägen Dalabanan som utgör ett riksintresse mellan Uppsala och 
Mora. 

Översiktliga planer 
I den fördjupade översiktsplanen, plan för Sala stad, som godkändes våren 2014 och därmed er
sätter den kommunomfattande översiktsplanen inom det aktuella området, utpekas planområ
det som "nytt område för bostäder". 

Detaljplanens syfte stämmer därmed överens med de riktlinjer som anges i den fördjupade över
siktsplanen. En mindre del av området är utpekat som värdefull skog. I framtagen naturvär
desinventering konstateras dock att det inte finns några höga naturvärden på platsen. Därmed 
bedöms det som rimligt att inte plangränsen följer avgränsningen fullt ut som redovisas i Plan 
för Sala. 

Utvecklingsområde 
- runt bostäder, verksamheter eller allmänt 

ändamål betyder att området är nytt. 

- Bostäder 
Markanvändningen kan inrymma många 
olika sorters boende, som småhusområden, 
flerbostadshus, äldreboenden med mera. 
Det kon i mindre utsträckning även ingå 
handel och service men då inte ov 
centrumkaroktär. 

Värdefull skog 
Jlljjrs trövskog och kvorterströvskogar. 
},drtrövskog är en stor skog som är 
viktig för friluftslivet och har ett stort 
upptagningsområde. Kvartersskog är 
en mindre avgränsad skog i stadens 
bebyggelsestruktur. Skogen har ett 
start värde för det dagliga friluftslivet 
som till exempel lek, promenad, 
motion och hundrastnin 

Utdrag ur den fördjupa e overs1 tsp anen or a a sta , go an . 
Aktuellt planområde är markerat med vit streckad linje. 

Detaljplaner 
Planområdet omfattas inte av någon gällande detaljplan. I öst och söder angränsar området till 
detaljplanelagt område, Stadsplan för Skuggan etapp III (DP 3131), antagen 1971, samt detalj-
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plan för Skuggan (DP 4022), antagen 2009. Stadsplanen medger markanvändningen bostadsän
damål, fristående hus. Detaljplanen i söder medger främst naturmark och vattenområde, med 
inslag av bostäder och centrumändamål. 

Miljöbedömning 
En behovs bedömning för miljöbedömning har gjorts av Plan- och utvecklingsenheten. Med ut
gångspunkt i behovs bedömningen anser kommunen att ett genomförande av detaljplanen inte 
innebär sådan betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 11 § i Miljöbalken och att en miljö
konsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 §Plan-och bygglagen (PBL 2010:900) inte är nödvändig. 
Länsstyrelsen har 2018-11-12 meddelat att de delar kommunens bedömning. 

Skydd av natur 
Området omfattas inte av skyddad natur somt.ex. strandskydd, natura 2000 eller naturreservat. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med exploate
ringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 

Kommunala beslut i övrigt 
2018-02-20 fattade Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) beslut om att ge Samhällsbygg
nadskontoret, Plan- och utvecklingsenheten, i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Skug
gan, Banelundsgatan, Kristina 4:1. 

2019-10-23 godkände Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) förslaget och uppdrog åt 
plan- och utvecklingsenheten att sända ut detaljplanen på samråd. 

2020-06-24 godkände Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) förslaget och uppdrog åt 
plan- och utvecklingsenheten att sända ut detaljplanen på granskning. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 

Utöver att Långforsen (som ligger i närheten av planområdet) ingår i riksintresseområde är det 
också klassat som nationell värdefull vattenmiljö, ligger vid det föreslagna området. 

Mark och vegetation 

Förutsättningar 
Marken inom planområdet består av skogsmark som är något kuperad men saknar större höjd
skillnader. Genom planområdets västra del sträcker sig en skogsstig som ansluter till den befint
liga vandringsleden Gruvdammsrundan/Gröna gången. 

Enligt framtagen naturvärdesinventering anges att skogen i område är relativt ung, ca 50-60 år 
och att skogen i stort sett består av tall men med ett stort inslag av björk och i viss mån asp. 
Inom planområdet finns också en våtmark i norra delen där björk dominerar med en del al och 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 
Plan- och utvecklingsenheten 

6 (19) 

2020-09-16 

DIARIENR: 2018/255 

ANTAGANDEHANDLING 

sälg.Pga att träden är unga finns inte så höga biologiska kvaliteter inom planområdet. Strand
zonen har dock bedömts som viktig med naturvärdesklass 3. Som kantzon till stranden har den 
stort värde och kan få en ökad biologisk betydelse i framtiden. 

I Grönstrukturplanen anges att skogsområdet är mycket värdefullt för rekreation och vardagsfri
tid. Genom området går Gruvdammleden, som sedan fortsätter längs sjöstranden och Gröna 
gången som går tvärs genom området. Inpassager går längs etablerade stigar främst i söder och 
norr. Strandskydd finns i en mindre del av planområdet, se illustration nedan. 

Väster om området finns område (markerat i orange) som bedömts 

vara av naturvärdesklass 3. (Bild: Conec] 

fl 
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I och med planens genomförande kommer befintlig skogsmark inom planområdet delvis avver
kas för att ersättas av tomtmark för bostäder. 

Ca 0,6 hektar mark i den nordöstra delen av planområdet, samt en mindre markyta i söder plan
läggs som naturmark (NATUR) med plats för fördröjning och rening av dagvatten. Befintlig 
skogsstig kommer dras om och placeras väster om planområdet. För att bevara karaktären av en 
skogsstig regleras i planen ett bebyggelsefritt område mot skogen på 5 meter inom vilket 
marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter på minst 0,15 meter, mätt på en höjd av 
1,0 meter ovan mark (a1). 

Det mindre område som omfattas av strandskydd, planläggs som NATUR, vilket innebär att det 
inte påverkas av exploateringen och fortsatt blir tillgängligt för allmänheten. 

Bebyggelseområden 

Förutsättningar 

Planområdet angränsar till resterande delar av bostadsområdet Skuggan i öst som till större de
len består av tomtmark för enbostadshus med tillhörande gator. Här finns bebyggelse i form av 
villor, kedjehus och radhus uppförda från 1960-talet och fram till idag. Söder om planområdet 
ligger del av området kring Måns-Ols väg med bebyggelse som succesivt har uppförts och förtä
tats under ett par hundra år, viss förtätning sker även idag. Området har en lantlig karaktär där 
merparten av bebyggelsen har en traditionell utformning med rödmålad träpanel och tegel-

Foto. Skogsstig i planområdets västra del som dras om 

och förläggs utanför planområdet. 

täckta sadeltak. 

Foto nedan. Banelundsgatan som sträcker 
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Området planläggs för markanvändningen bostadsändamål (B) med en föreslagen utformning 
som möjliggör ca 30 nya tomter för bostäder i form av tex friliggande villor, radhus, kedjehus 
och parhus. Fastighetsstorleken regleras till en minsta tillåtna fastighetsarea på 150 kvadratme
ter ( ez). 

Situationsplan {Illustration: Elghammar AB). Exempel på hur bebyggelse kan uppföras i området. 

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea inom användningsområdet är 35 % 
(e1). Utöver detta får för villor och parhus garage- och komplementbyggnader uppföras med 
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max 30 m2 per bostadsenhet. För rad- och kedjehus får (utöver byggnadsarean) komplement
byggnader om max 15 m2 uppföras per enhet, samt gemensamt miljöhus/teknikhus om högst 
80 m2. Förråden får byggas samman. 

Byggnadshöjden regleras till högst 7 meter vilket syftar till att möjliggör bebyggelse på upp till 
två våningar. 

Byggnader ska placeras minst 2,5 meter från fastighets gräns mot gata (p1) vilket syftar till att 
säkerställa fri sikt för trafik på gatan. I samma bestämmelse regleras också att: Komplement
byggnader placeras och byggas samman i tomt- och fastighetsgräns. Om inte sammanbyggnad 
sker ska komplementbyggnad placeras minst 1 meter från fastighetsgräns. 

Ett område på 5 meter mot skogen i väst prickmarkeras vilket innebär att marken inte får förses 
med byggnader. Begränsningen ger ett bebyggelsefritt avstånd mot skogen. 

Detaljplanen erbjuder en flexibilitet vilket innebär att olika lösningar för exempelvis placering, 
antal fastigheter och bebyggelsens utformning är möjliga. I situationsplanen på föregående sida 
redovisas en tänkbar lösning. 

Trafik och parkering 
Planområdet angörs från Dalhemsleden (väg 800) i norr, via Banelundsgatan. Inom planområdet 
finns i dagsläget inga gator. 

En ny gatuslinga föreslås anläggas för att försörja tillkommande bebyggelse vilket innebär två 
nya angöringspunkter längs Banelundsgatan. Dessa föreslås placeras i höjd med två befintliga 
korsningspunkter, Banelundsgatan-Lingongatan samt Banelundsgatan-Blåbärsgatan. Detta ger 
en naturlig fortsättning på befintligt gatunät med möjlighet att skapa två fyrvägskorsningar. Alla 
gator i området planläggs som allmän plats (GATA). 

Parkering ska ske på den egna fastigheten. Olika lösningar för parkering intill planerade radhus 
finns, kvartersmarkens avgränsning har justerat så att olika alternativ inryms. Om parkering an
ordnas i norr intill infarten till Banelundsgatan behöver utformning ske så att befintligt elskåp 
och va-ledning blir tillgänglig. Ett u-område har därför lagts in i denna del. 

Gång och cykel 
Inga gång- och cykelbanor finns inom planområdet. I resterande del av Skugganområdet finns 
separata gång- och cykelbanor som förbinder Skuggan med bland annat Salas centrala delar. 
Även utmed Dalhemsleden, norr om Skuggan, finns separat gång- och cykelbana. 

Inom planområdet föreslås all cykel trafik ske i gata blandat med biltrafik. 

Kollektivtrafik 
Stadsbussen Silverlinjen, Ängshagen - Sala Resecentrum - Åkra (Skuggan), trafikerar området 
med avgångar fyra gånger per dag på vardagar och en gång per dag på helgen. Turen måste för
beställas. Närmaste busshållplats är Krokusgatan som ligger ca 350 meter söder om planområ
det. Väg 800 (Dalhemsleden) trafikeras av busslinjen 63, som trafikerar sträckan Sala - Broddbo 
- Möklinta, med 8-10 avgångar på vardagar. Närmaste hållplats är Banelund som ligger ca 250 
meter från planområdets norra del. 
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Sala resecentrum ligger ca tre kilometer sydöst om planområdet med tåg och bussförbindelser 
mot bl a Uppsala/Stockholm, Västerås, Avesta och Karlstad. 

Service 
Närmaste skola är Lärkbacksskolan, F-6, som ligger ca 2 km sydöst om Skuggan och i centrala 
Sala, ca 3 km från planområdet, finns ytterligare ett antal grundskolor. Närmaste förskola är Dal
hems förskola, sydöst om området, med fyra avdelningar. Ca 1,5 km öster ut ligger Gärdesta för
skola med två stora avdelningar. 

I Sala kommun finns två gymnasieskolor, Kungsängsgymnasiet med flera olika gymnasiepro
gram som till exempel Barn- och fri tidsprogrammet, El- och energiprogrammet samt Naturve
tenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. I Saladamm ligger Ösby, Västman
lands naturbruksgymnasium. 

I centrala Sala finns kommersiell service i form av exempelvis dagligvaruhandel och restau
ranger. 

Klimatanpassning 

Dagvatten 
Ett genomförande av planen kommer innebära att fler ytor hårdgörs än i dagsläget vilket inne
bär ökade dagvattenflöden som behöver tas omhand. Dagvattenflödet från området får inte öka i 
jämförelse med befintligt utflöde. Föreslaget dagvattensystem för planområdet beräknas ge 
en fördröjningsvolym på totalt ca 200 m 3 vilket säkerställer att det dimensionerande flödet 
inte ökar vid ett 20-årsregn. 

Recipienten för dagvatten är Lillån som i dagsläget har måttlig ekologisk status och ej uppnår 
god kemisk status, främst med avseende på bly och blyföroreningar samt dålig hydromorfo
logi. En ökad föroreningsbelastning på recipienten bör undvikas, dagvattnet bör därmed renas 
innan det släpps vidare till recipienten. 

En dagvattenutredning, daterad 2020-07-06, har tagits fram. Åtgärder som redogörs nedan ska 
utföras för att få en fungerande dagvattenhantering och inte öka belastningen på recipienten. 

Dagvattnet leds till den norra delen av planområdet som förblir naturmark där vattnet kan an
samlas och sedan infiltreras. Det är alltså en infiltrationsyta av befintlig naturmark som fördrö
jer och renar dagvattnet. Den yta inom planområdet som bedöms som mest lämplig till att om
händerta dagvattnet från planområdet är det låglänta området i det nordöstra hörnet. Denna är 
planområdets lågpunkt och då nyttjas områdets topografi till att skapa ett hållbart dagvattensy
stem. Dagvattnet leds till infiltrationsytan via makadamdiken inne i kvarteret och ett svackdike 
längs den östra gränsen av planområdet. I den södra delen av planområdet (inom naturmark, 
söder om gatan) anläggs dessutom en dagvattenanläggning för att omhänderta dagvatten från 
två hus och en del av kvartersgatan. Denna dagvattenanläggning ska ha en erforderlig utjäm
ningsvolym om 30 m3• 

I händelse av ett skyfall bör eventuella dagvattenanläggningar bredda ut mot bevarad natur
mark inom planområdet där marköversvämning tillåts. Vid kraftiga översvämningar bör natur
marken inom planområdet i sin tur bredda ut över de omgivande vägarna för vidare ytavrinning 
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till recipienten. Dräneringen av den närliggande järnvägen och Dalhemsleden måste också beak
tas vid implementering av dagvattensystemet. En eventuell ansamling av vatten får inte ligga för 
nära järnvägen. 

Sammantaget bedöms exploateringen, tillsammans med de föreslagna åtgärderna för dagvatten
hanteringen, inte öka belastning på det befintliga dagvattennätet och inte påverka recipientens 
möjlighet att uppnå dess MKN. 

Luft 
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft bedöms inte överskridas. 

Hälsa och säkerhet 

Tillgänglighet 
Inom offentlig platsmark säkrar kommunen att tillkommande gång- och cykelvägar är tillgäng
liga för personer med funktionsnedsättning. 

För byggnader finns bestämmelser som omfattar krav på tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Dessa krav behandlas i bygglovsskedet. 

Buller 
Norr om planområdet stäcker sig Dalhemsleden och järnvägen (Dalabanan) som ligger ca 30 re
spektive 50 meter från plangräns. Dessa genererar störningar i form av buller. 

Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen om tra
fikbuller. Vid fasad gäller att 60 dBA ekvivalent ljudnivå ska innehållas för bostäder som översti
ger 30 m2. På uteplats gäller att 50 BA ekvivalent ljudnivå ska innehållas samt 70 dBA maximal 
ljudnivå. 

Utrymme Högsta trafikbullemivå (dBA frifält) 

Utomhus ( frifältsvärde) 
ö 

vid fasad 

på uteplats 

Ekvivalent ljudnivå 

60/ 65 a) 

50 

a) För bostad om högst 35 1112 gäller det högre värdet 
b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggJ/ tilllllle kl. 06:00-22:00 

j\;f aximal ljudnivå 

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrnmmen ha 
tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 70 dBA 
kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses mm för daglig samvaro och mm för sömn, ej kök. 

Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler (BBR). 

Tabell som anger riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder. 

Trafikuppgifter på Dalhemsleden till bullerutredningen har inhämtats från Sala kommun. Leden 
trafikerades 2010 av 3700 fordon/dygn. År 2030 har bedömning gjorts att 6700 fordon/dygn 
kommer att trafikera leden. Andel tung trafik har för båda årtalen bedömts utgöra 5%. 

Spårtrafikuppgifter har inhämtats från Trafikverkets basprognos för 2040, se uppgifter nedan. 
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Beräkningar visar att ljudnivån vid fasad som högst uppgår till 57 dBA vid fasader längst upp i 
norr. Därmed innehålls riktvärdet om 60 dBA för bostäder utan åtgärder. I den norra delen av 
området behöver för en planerad tomt enligt förslaget i illustrationsplanen en skärm om ca 1,5 
m anordnas för att riktvärden för uteplatser ska innehållas. För illustrerade radhus i norr kan en 
gemensam uteplats anordnas där riktvärdena innehålls Om friliggande villor uppförs i norr eller 
radhusen placeras på annat sätt kan det bli aktuellt med fler skärmar för att riktvärden för ute
plats ska innehållas. Frågan behöver hanteras i bygglovsskedet. 

Tillkommande bebyggelse kommer att generera viss ny trafik som främst kommer belasta 
Banelundsgatan samt tillkommande gator inom planområdet. Tillkommande trafik på lokalga
torna bedöms inte generera störningar så att riktvärdena överskrids. 

Målet med trafikbuller inomhus enligt BBR kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och 
uteluftsdon. Val av fasadisolering måste studeras mer i detalj i projekteringen. 

Vibrationer och stomljud 
I bullerutredningen anges att kännbara vibrationer i färdig byggnad inte bedöms överskrida 
riktvärde om 0,4 mm/s. Beräknade stomljudsnivåer uppgår till 33-38 dBA beroende på val av 
byggnadsstomme och grundläggningsmetod, vilket är högre än riktvärdet om 30 dBA. Stomljud 
bör därför utredas ytterligare, exempelvis att genom mätning av vibrationer i mark beräkna 
stomljudsnivåer i byggnad. Med planbestämmelse regleras därför att bostäder ska utföras så att 
stomljud i boningsrum inte överstiger 30 dBA maximal ljudnivå slow från järnvägstrafik. Beräk
ningar behöver ske inför bygglov. 

Risk 

Dalabanan trafikeras både av persontrafik och godstrafik inklusive transporter av farligt gods. 
Då planområdet är beläget inom 150 m från järnvägen har en inledande riskanalys tagits fram. 
Enligt Trafikverket utgör godstrafiken två tredjedelar av den totala trafiken. Kapacitetshöjande 
åtgärder som vidtas på banan kan innebära att trafikmängden kan komma att öka i framtiden. I 
analysen har olycksscenarier identifierats och en kvalitativ uppskattning av riskerna har gjorts. 
Det sammanvägda riskbidraget bedöms som mycket lågt inom planområdet. Avståndet på 55 m 
ger ett betryggande skydd mot urspårning och tågbrand och en mycket stor majoritet av alla 
olycksrisker med farligt gods. Några riskreducerande åtgärder bedöms inte vara nödvändiga. 

Lek och rekreation 
Skogsområdet väst om planområdet utpekas i den fördjupade översiktsplanen som värdefull 
skog, kvartersskog, med stort värde för det dagliga friluftslivet tex lek, promenad, motion och 
hundrastning. I västra delen av planområdet finns en skogsstig som ansluter till vandringsle
derna Gruvdamms rundan/Gröna gången som sträcker sig runt Silvergruvans vattensystem. 
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Längs leden finns informationsskyltar om gruvans vattensystem och andra intressanta sevärd
heter, här finns också goda möjligheter till svamp- och bärplockning. 

Närmaste lekplats är Stora Skuggans lekpark som ligger centralt i Skugganområdet, ca 300 me
ter från aktuellt planområde. Lekplatsen nyanlades år 2016 och har tema pirater. Bredvid lek
platsen finns även en grusplan för bollspel. 

Vid Långforsen, ca 500 meter söder om planområdet, ligger Skuggans badplats med omkläd
ningsrum, torrtoa och grillmöjligheter. Längre söderut, vid Måns-Ols väg, ligger Skuggans bad 
och Långfors badet med kallbadhus, bryggor och kiosk. Här finns även kanotcentral, möjlighet att 
hyra tramp båt och roddbåt, samt volleybollplan och handbollsmål. Väster om Långfors badet lig
ger Sandvikens badplats med stora gräsytor, gungor och rullstolsramp. 

I och med planens genomförande tas en del skogsmark i anspråk för bostadsändamål, viss andel 
skogsmark sparas genom de planerade naturområdena (NATUR) i nordöst och söder. Befintlig 
skogsstig flyttas och förläggs strax utanför planområdet i väst. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan detaljplan 
Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande under KSLU:s ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut. 

Höst 2019 

Höst 2019 

Sommar 2020 

Sommar 2020 

Hösten 2020 

Hösten 2020 

Hösten 2020 

KSLU, beslut om samråd 

Samråd 

KSLU, beslut om granskning 

Granskning 

KS-beslut om godkännande 

KF-beslut om antagande 

Laga kraft 

Såvida inte detaljplanen överklagas kan gatuombyggnad starta och bygglov ges för åtgärder i 
överensstämmelse med detaljplanen när detaljplanen vinner laga kraft. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen då planen vinner laga kraft. 

Markägorförhållanden 
Planområdet utgörs av del av fastigheten Kristina 4:1 som ägs av Sala kommun. 

Huvudmannaskap 
Sala kommun är huvudman för allmän plats - gata och naturområde. Sala kommun ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
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Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark, vatten och avlopp, dagvattenanlägg
ningar och elnät till fastighetsgräns. Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för 
dessa. 

Avtal 
Markanvisningsavtal ska upprättas i enlighet med Sala kommuns riktlinjer och godkännas i 
kommunfullmäktige innan detaljplanen antas. Markanvisningsavtalet ger intressenten exklusiv 
rätt att fortsätta förhandla med Sala kommun om förvärv av tomtmark inom planområdet uti
från i avtalet givna förutsättningar. Markanvisningen fullföljs genom tecknande av bindande 
köpe- och genomförandeavtal där de slutliga villkoren fastställs. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighets bildning 
Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning enligt detaljplanen. Fastighetsbild
ningen ska påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft. 

Ledningsrätter 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende 
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Samråd med exploatör sker efter förvärv av 

mark, innan dess sker samråd med kommunen. Avtal avseende omläggning av ledningar bör 
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören. 

Ledningsägare ansöker och bekostar lantmäteriförrättning inom aktuellt område som bl.a. tryg
gar ledningars rätt i den takt området byggs ut. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnad 
Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut som planavgift i bygglovskedet. 

Exploateringskalkyl och planekonomi 
Planförslaget innebär både utgifter och inkomster för kommunen. VA-kollektivet får kostnader 
för byggande och drift av vatten och avloppsnät samt dagvattenhantering men även intäkter via 

anslutningsavgifter för VA och även via löpande förbrukningsintäkter. 

Kommunen får kostnader för byggande och drift och underhåll av gator och naturmark samt 
kostnader för planläggning, utredningar samt förrättningskostnader. 

Sammantaget bedöms planförslaget ge ett positivt nettoresultat över tid pga. av inkomster från 
försäljning av fastigheter. 

De största utgifterna initialt är byggande av gata samt kostnader för nyanläggning av vatten och 
avlopp och saneringskostnader. 
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Fjärrvärme, vatten och avlopp samt bredband finansieras genom anslutningsavgifter inom re
spektive ekonomiska ramar. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp 
Planområdet angränsar till befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp och 
antas kunna ansluta till befintligt nät genom en utökning av verksamhetsområdet. Förprojekte
ring/utredning krävs för att studera anslutningsmöjligheterna mer i detalj. 

I samband med beslutet om antagande av detaljplanen behöver även beslut fattas om att utöka 
verksamhetsområdet. 

Dagvatten 
Dagvattnet från tomter och gator föreslås ledas, via ledningar eller makadamdiken, till om
rådets lågpunkt i nordöst där det kan fördröjas och infiltreras. 

Befintliga dagvattenledningar har i viss mån begränsad kapacitet, dagvattenflödet från området 
får därför inte öka i jämförelse med befintligt utflöde. Föreslaget dagvattensystem för planom
rådet beräknas ge en fördröjningsvolym på totalt 254 m 3 vilket säkerställer att det dimens
ionerande flödet inte ökar vid ett 20-årsregn. 

Uppvärmning 

Sala-Heby Energi AB, Värme har stamledningar för fjärrvärme i området, där anslutning kan 
vara möjlig. 

El 
Område för teknisk anläggning - transformatorstation reserveras i anslutning till befintlig miljö
station i områdets nordöstra del (E). 

Elektroniska kommunikationer 
Tillkommande bebyggelse antas kunna ansluta till befintligt fibernät. 

Ledningar 
Inom planområdet finns ett antal ledningar för olika syften, t.ex. el och bredband. Dessa ska be
aktas i byggskedet för att undvika skador vid markarbeten samt överbyggnad och framtida pro
blem. 

Inom område som i planförslaget föreslås användas för bostadsändamål finns underjordiska led
ningar som antingen kommer behöva flyttas eller tas bort. 

Kända ledningsägare inom planområdet är Sala-Heby Energi Elnät AB, Skanova, Liden data samt 
Sala kommun. 

Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det 
åligger exploatörerna att undersöka om ytterligare ledningar finns. Exploatörerna ska kontakta 
berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras innan arbetena sätts 
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igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggti
den. 

Ledningar som inte ligger på kvartersmark och inte ligger inom u-område (u1) kan behöva flytt
tas i samband med detaljplanens genomförande. 

Om parkering anordnas i norr intill infarten till Banelundsgatan behöver utformning ske så att 
befintligt elskåp och va-ledning blir tillgänglig. Ett u-område har därför lagts in i denna del. 

Avfall 
Hämtning av avfall sker med traditionell avfallshantering och ska följa arbetsmiljöverkets rikt
linjer. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vänd
platser och avfallsutrymmen. 

Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering. Avfallshanteringen ska 
följa kommunens förordning om renhållning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveri
ges "Handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimension
ering av hushållsavfall, Rapport 2009". 

Sophantering sker vid befintlig miljöbod som ligger inom område med användningen Tekniska 
anläggningar i plankartan (E), vid Banelundsgatan i nordöstra delen av planområdet. 

Hos kommunens återvinningscentral Återbruket-Returen lämnas sorterade förpackningar och 
tidningar samt sorterat grovavfall från hushållen. Företag lämnar grovsopor efter tecknande av 

Återbrukskort. 

Geoteknik 
I Projekterings-PM Geoteknik, daterad 2018-09-10, framgår att marken till stor del består av 
friktionsjord på berg. I ca en tredjedel av de undersökta punkterna noterades även lera ovan 
friktionsjorden. I vissa delar av området förekommer även ett tunnare lager mulljord på ca 0,1 
meter i det översta jordlagret. Bergytan har uppmätts ligga på mellan 0,3 och 2,4 meter under 

mark. 

Baserat på de geotekniska förutsättningarna kan planerad bebyggelse grundläggas med hel 
platta av betong direkt på mark. Före grundläggning ska eventuell mulljord samt organiskt 
material schaktas bort, grundläggning kan därefter utföras på förekommande torrskorpelera, 
morän eller på packad sprängstens botten. Inga sättningskänsliga jordar har påträffats 

Radon 
Generellt klassas stora delar av Sala som högriskområde för markradonförekomst. 

Enligt Projekterings-PM Geoteknik, daterad 2018-09-10, visar utförda mätningar att marken in
nehåller höga radonhalter. Byggnader ska grundläggas radonsäkert. Radonskydd hanteras när
mare i bygglovskedet. Huvudrekommendationen från Boverket vad gäller byggnadssätt med av
seende på radon är att alltid bygga tätt mot marken. 

Förorenad mark 
Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av framförallt bly och kad
mium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de processer som använts för att förädla mal

men. 
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Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningar i mark. Strategin 
har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. 

Enligt Miljöteknisk markundersökning, daterad 2018-08-28, visar genomförda undersökningar 
att det inom området finns förhöjda halter av bly, men de uppmätta halterna överskrider inte 
Salas platsspecifika riktvärden. Inga föroreningar har påträffats i halter som innebär fara för 
människors hälsa eller miljö, uppmätta halter utgör därmed inte ett hinder för fortsatt planlägg
ning. Beroende på hur marken hanteras vid exploateringen ska en ny riskbedömning göras om 
hanteringen påverkar människors hälsa och miljö. Miljöenheten behöver kontaktas i samband 
med detta. 

Källan till det något förhöjda halterna av bly bedöms vara atmosfärisk deposition från gruvverk
samheten i Sala, då inga andra kända verksamheter bedrivits inom området och inget fyllnads
material påträffades vid markundersökningen. 

Buller 
En bullerutredning har tagits fram inom ramen för detaljplanearbetet, se tidigare avsnitt i be
skrivningen. Beräkningar av stomljud behöver ske i bygglovsskedet, se tidigare avsnitt om vib
rationer och stomljud. 

Tekniska utredningar 

Miljöteknisk markundersökning, Geosigma AB, 2018-08-28. 

Projekterings PM Geoteknik, Bjerking AB Uppsala, 2018-09-10. 

Dagvattenutredning, Geosigma AB, 2020-07-06. 

Exploatören bekostar de utredningar som är nödvändiga inför bygglovsprövning. 

KONSEKVENSER AV DETALJPLANEFÖRSLAGET 

Påverkan riksintressen 

Planförslaget bedöms inte påverka angränsande riksintresse för kulturmiljövården Sala silver
gruva och Sala Bergstad eller angränsande riksintresse för kommunikation - Dalabanan, nega

tivt. 

Miljöaspekter 

Kulturmiljö 
Planens genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan för kulturmiljön. 

Naturmiljö 

Konsekvensen av planförslaget blir att obebyggd mark tas i anspråk för bebyggelse vilket inne
bär att en stor del av skogen inom området kommer behöva avverkas. Naturvärden inom plan
området har inte bedömts vara höga men störningszonen till den mer värdefulla zonen intill sjön 
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minskar något. Träd som friställs i den nya gränsen kan påverkas negativt av ett ökat inslag av 
sol. 

Strandskydd 

Område som omfattas av strandskydd planläggs som NATUR, vilket innebär att området fortsatt blir 

tillgängligt för allmänheten och inte påverkas av exploateringen. 

Rekreation och friluftsliv 

Planens genomförande kommer att medföra att viss skogsmark tas i anspråk för bostadsända
mål, vilket kan medföra viss försämring för möjligheten till rekreation och friluftsliv, tillgänglig
heten till skogen kommer dock även fortsättningsvis att vara god. De skogsstigar som finns inom 
planområdets västra del kommer att dras om utanför planområdet. 

Mark och vatten 

Planen bedöms inte leda till negativa konsekvenser för mark- och vattenområden inom eller i 
anslutning till, området. 

Luft 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft bedöms inte påverkas negativt av planens genomförande. 

Risk 

Enligt den inledande riskanalysen bedöms det sammanvägda riskbidraget som mycket lågt inom 
planområdet. Inga åtgärder behövs. 

Gata och trafik 

Förslaget innebär att befintligt gatunät kompletteras med en ny gatuslinga som ska försörja till
kommande bebyggelse. Ett ökat antal boende kan innebära viss ökning av trafikflödet, främst på 
Banelundsgatan. Sammantaget bedöms konsekvenserna för gata och trafik bli begränsade. 

Sociala aspekter 

Barnperspektiv 
Planen möjliggör etablerandet av fler bostäder med närhet till naturområden, lekplats och bad. 
Sammantaget bedöms planförslaget kunna leda till positiva konsekvenser ur ett barnperspektiv. 

Hälsa och säkerhet 
Tillkommande bebyggelse väntas leda till en ökad trafikmängd i området vilket kan leda till ökat 
buller och minskad säkerhet för oskyddade trafikanter. Dessa konsekvenser bedöms dock vara 
begränsade med avseende på föreslagna åtgärder. 
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Detaljplanen har arbetats fram av Samhällsbyggnadskontoret samt konsulter från Tengbom. 

Ändringar efter granskning 

Sedan granskningen av detaljplanen sommaren 2020 har på plankartan följande justerats: 

- Naturmark har utökats i den norra delen av planområdet 

- Användningsbestämmelsen Bl har ändrats från "Bostäder, radhus, kedjehus, parhus och villor" 
till "Bostäder" 

- Formuleringen i pl har justerats. Tidigare angavs att komplementbyggnader fick byggas sam
man efter grannes medgivande. Efter grannes medgivande har nu tagits bort. 

I denna planbeskrivning har justeringar gjorts med anledning av dessa mindre ändringar och 
stycket om hantering av dagvatten har uppdaterats i enlighet med senaste version av dagvatten
utredning. 

Kjell-Ove Jacobsson 
Plan- och utvecklingschef 

Jasmina Trokic 

Planarkitekt 
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Planprocessen bedrivs med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) i sin lydelse efter 1/1 2015. Planområdet ligger väster om Banelundsgatan i bostads
området Skuggan. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse för enbostadshus med möjlighet till 
etablering av ca 30 enbostadshusenheter. I planen regleras en minsta fastighetsstorlek på 150 
kvm. Detaljplanen erbjuder en flexibilitet vilket innebär att olika lösningar för exempelvis place
ring, antal fastigheter och bebyggelsens utformning är möjliga. Skalan på tillkommande bebyg
gelse ska ansluta till skalan på befintlig bebyggelse i övriga Skuggan. 

Ett genomförande innebär att oexploaterad skogsmark tas i anspråk för ny bebyggelse. 

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i anslutning till befintligt bostadsområde i 
Skuggan. 

Området består i dagsläget av skogsmark som i och med planens genomförande ianspråktas för 
enbostadshus i form av exempelvis friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus. 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Planområdet utgör en del av den kommunalägda fastigheten Kristina 4:1 och ligger ca 3 km 
nordväst om centrala Sala. Området är ca 2,5 hektar stort och avgränsas av Banelundsgatan i öst, 
Dalhemsleden i norr och skogsmark i väst. 

\ ( \ 
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Planområdet markerat med svart streckad linje. 
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Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så att med
borgare får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen i en planprocess. 

Samråd 
Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan upprättas. Förslaget skickas ut på samråd till 
berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entre. De synpunkter som lämnas från fas
tighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i 
en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller även KSF:s kommentarer och förslag 
till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Granskning 
Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda intressenter samt ställs ut i kom
munhusets entre och på kommunens hemsida. De synpunkter som kommer in under utställ
ningen redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet innehåller även KSF:s kommentarer och förslag till 
ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Antagande 
Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet kommer upp i 
fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. Om inte planen överklagas vinner den Laga Kraft 
inom tre veckor. 

Överklagande 
Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagande satts upp på 
kommunens anslagstavla. De som senast under granskningstiden skriftligen har framfört syn
punkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten. I första hand är det 
sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer. Överkla
gandet prövas av Mark- och miljödomstolen. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 
Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. 

Väster om planområdet finns Långforsen som är del av område utpekat som riksintresse för kul
turmiljövård enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. Långforsen utgör en del av det stora dammsystem 
som omfattas av riksintresseområdet Sala silvergruva och Sala Bergstad (U 16). 

Norr om planområdet finns järnvägen Dalabanan som utgör ett riksintresse mellan Uppsala och 
Mora. 

Översiktliga planer 
I den fördjupade översiktsplanen, plan för Sala stad, som godkändes våren 2014 och därmed er
sätter den kommunomfattande översiktsplanen inom det aktuella området, utpekas planområ
det som "nytt område för bostäder". 

Detaljplanens syfte stämmer därmed överens med de riktlinjer som anges i den fördjupade över
siktsplanen. En mindre del av området är utpekat som värdefull skog. I framtagen naturvär
desinventering konstateras dock att det inte finns några höga naturvärden på platsen. Därmed 
bedöms det som rimligt att inte plangränsen följer avgränsningen fullt ut som redovisas i Plan 
för Sala. 

Utvecklingsomräde 
- runt bostlider, verksamheter eller ollm/Jnt 

(111domål betyder att området är nytt. 

- Bostäder 
Markanvö11d11i11ge11 ka11 Inrymma många 
olika sorters boende, som sa1åhusomr&den, 
flerbostadsllus, /Jldreboeaden med mera. 
Det ko11 I mindre utsträckning även Ingå 
Ilandet och service men då Inte av 
centrumkaraktär. 

Värdefull skog 
J(ljjrströvskog och kvorterströvskogar. 
'lvdrtr(jvskog lir en stor skog som lir 
viktig för friluftslivet och har ett stort 
upptagningsområde. Kvartersskog är 
en mindre avgrlinsad skog I stadens 
bebyggelsestruktur. Skogen har ett 
stort värde för det dagliga friluftslivet 
som till exempel lek, promenad, 
motion och hundrostning. 

Utdrag ur den fördjupa e oversz tsp anen or a a sta , go än 2014. 
Aktuellt planområde är markerat med vit streckad linje. 

Detaljplaner 
Planområdet omfattas inte av någon gällande detaljplan. I öst och söder angränsar området till 
detaljplanelagt område, Stadsplan för Skuggan etapp III (DP 3131), antagen 1971, samt detalj-
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plan för Skuggan (DP 4022), antagen 2009. Stadsplanen medger markanvändningen bostadsän
damål, fristående hus. Detaljplanen i söder medger främst naturmark och vattenområde, med 
inslag av bostäder och centrumändamål. 

Miljöbedömning 
En behovsbedömning för miljöbedömning har gjorts av Plan- och utvecklingsenheten. Med ut
gångspunkt i behovs bedömningen anser kommunen att ett genomförande av detaljplanen inte 
innebär sådan betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 11 § i Miljöbalken och att en miljö
konsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 §Plan-och bygglagen (PBL 2010:900) inte är nödvändig. 
Länsstyrelsen har 2018-11-12 meddelat att de delar kommunens bedömning. 

Skydd av natur 
Området omfattas inte av skyddad natur som tex. strandskydd, natura 2000 eller naturreservat. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med exploate
ringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 

Kommunala beslut i övrigt 
2018-02-20 fattade Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) beslut om att ge Samhällsbygg
nadskontoret, Plan- och utvecklingsenheten, i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Skug
gan, Banelundsgatan, Kristina 4:1. 

2019-10-23 godkände Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) förslaget och uppdrog åt 
plan- och utvecklingsenheten att sända ut detaljplanen på samråd. 

2020-06-24 godkände Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) förslaget och uppdrog åt 
plan- och utvecklingsenheten att sända ut detaljplanen på granskning. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 

Utöver att Långforsen (som ligger i närheten av planområdet) ingår i riksintresseområde är det 
också klassat som nationell värdefull vattenmiljö, ligger vid det föreslagna området. 

Mark och vegetation 

Förutsättningar 
Marken inom planområdet består av skogsmark som är något kuperad men saknar större höjd
skillnader. Genom planområdets västra del sträcker sig en skogsstig som ansluter till den befint
liga vandringsleden Gruvdammsrundan/Gröna gången. 

Enligt framtagen naturvärdesinventering anges att skogen i område är relativt ung, ca 50-60 år 
och att skogen i stort sett består av tall men med ett stort inslag av björk och i viss mån asp. 
Inom planområdet finns också en våtmark i norra delen där björk dominerar med en del al och 
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sälg. Pga att träden är unga finns inte så höga biologiska kvaliteter inom planområdet. Strand
zonen har dock bedömts som viktig med naturvärdesklass 3. Som kantzon till stranden har den 
stort värde och kan få en ökad biologisk betydelse i framtiden. 

I Grönstrukturplanen anges att skogsområdet är mycket värdefullt för rekreation och vardagsfri
tid. Genom området går Gruvdammleden, som sedan fortsätter längs sjöstranden och Gröna 
gången som går tvärs genom området. Inpassager går längs etablerade stigar främst i söder och 
norr. Strandskydd finns i en mindre del av planområdet, se illustration nedan. 

Väster om området finns område (markerat i orange) som bedömts 
vara av naturvärdesklass 3. (Bild: Conec) 

.. > 
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I och med planens genomförande kommer befintlig skogsmark inom planområdet delvis avver
kas för att ersättas av tomtmark för bostäder. 

Ca 0,6 hektar mark i den nordöstra delen av planområdet, samt en mindre markyta i söder plan
läggs som naturmark (NATUR) med plats för fördröjning och rening av dagvatten. Befintlig 
skogsstig kommer dras om och placeras väster om planområdet. För att bevara karaktären av en 
skogsstig regleras i planen ett bebyggelsefritt område mot skogen på 5 meter inom vilket 
marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter på minst 0,15 meter, mätt på en höjd av 
1,0 meter ovan mark (a1). 

Det mindre område som omfattas av strandskydd, planläggs som NATUR, vilket innebär att det 
inte påverkas av exploateringen och fortsatt blir tillgängligt för allmänheten. 

Bebyggelseområden 

Förutsättningar 

Planområdet angränsar till resterande delar av bostadsområdet Skuggan i öst som till större de
len består av tomtmark för en bostadshus med tillhörande gator. Här finns bebyggelse i form av 
villor, kedjehus och radhus uppförda från 1960-talet och fram till idag. Söder om planområdet 
ligger del av området kring Måns-Ols väg med bebyggelse som succesivt har uppförts och förtä
tats under ett par hundra år, viss förtätning sker även idag. Området har en lantlig karaktär där 
merparten av bebyggelsen har en traditionell utformning med rödmålad träpanel och tegel

Foto. Skogsstig i planområdets västra del som dras om 

och förläggs utanför planområdet. 

täckta sadeltak. 

Foto nedan. Banelundsgatan som sträcker 
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Området planläggs för markanvändningen bostadsändamål (B) med en föreslagen utformning 
som möjliggör ca 30 nya tomter för enbostadshus i form av tex friliggande villor, radhus, kedje
hus och parhus. Fastighetsstorleken regleras till en minsta tillåtna fastighetsarea på 150 
kvadratmeter ( ez). 

Situationsplan {Illustration: Elghammar AB}. Exempel på hur bebyggelse kan uppföras i området. 

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea inom användningsområdet är 35 % 
(e1). Utöver detta får för villor och parhus garage- och komplementbyggnader uppföras med 
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max 30 m2 per bostadsenhet. För rad- och kedjehus får (utöver byggnadsarean) komplement
byggnader om max 15 m2 uppföras per enhet, samt gemensamt miljöhus/teknikhus om högst 
80 m2. Förråden får byggas samman. 

Byggnadshöjden regleras till högst 7 meter vilket syftar till att möjliggör bebyggelse på upp till 
två våningar. 

Byggnader ska placeras minst 2,5 meter från fastighets gräns mot gata (p1) vilket syftar till att 
säkerställa fri sikt för trafik på gatan. I samma bestämmelse regleras också att: Komplement
byggnader placeras och byggas samman i tomt- och fastighetsgräns. Om inte sammanbyggnad 
sker ska komplementbyggnad placeras minst 1 meter från fastighetsgräns. 

Ett område på 5 meter mot skogen i väst prickmarkeras vilket innebär att marken inte får förses 
med byggnader. Begränsningen ger ett bebyggelsefritt avstånd mot skogen. 

Detaljplanen erbjuder en flexibilitet vilket innebär att olika lösningar för exempelvis placering, 
antal fastigheter och bebyggelsens utformning är möjliga. I situationsplanen på föregående sida 
redovisas en tänkbar lösning. 

Trafik och parkering 
Planområdet angörs från Dalhemsleden (väg 800) i norr, via Banelundsgatan. Inom planområdet 
finns i dagsläget inga gator. 

En ny gatuslinga föreslås anläggas för att försörja tillkommande bebyggelse vilket innebär två 
nya angöringspunkter längs Banelundsgatan. Dessa föreslås placeras i höjd med två befintliga 
korsningspunkter, Banelundsgatan-Lingongatan samt Banelundsgatan-Blåbärsgatan. Detta ger 
en naturlig fortsättning på befintligt gatunät med möjlighet att skapa två fyrvägskorsningar. Alla 
gator i området planläggs som allmän plats (GATA). 

Parkering ska ske på den egna fastigheten. Olika lösningar för parkering intill planerade radhus 
finns, kvartersmarkens avgränsning har justerat så att olika alternativ inryms. Om parkering an
ordnas i norr intill infarten till Banelundsgatan behöver utformning ske så att befintligt elskåp 
och va-ledning blir tillgänglig. Ett u-område har därför lagts in i denna del. 

Gång och cykel 
Inga gång- och cykelbanor finns inom planområdet. I resterande del av Skugganområdet finns 
separata gång- och cykelbanor som förbinder Skuggan med bland annat Salas centrala delar. 
Även utmed Dalhemsleden, norr om Skuggan, finns separat gång- och cykelbana. 

Inom planområdet föreslås all cykeltrafik ske i gata blandat med biltrafik. 

Kollektivtrafik 
Stadsbussen Silverlinjen, Ängshagen - Sala Resecentrum -Åkra (Skuggan), trafikerar området 
med avgångar fyra gånger per dag på vardagar och en gång per dag på helgen. Turen måste för
beställas. Närmaste busshållplats är Krokusgatan som ligger ca 350 meter söder om planområ
det. Väg 800 (Dalhemsleden) trafikeras av busslinjen 63, som trafikerar sträckan Sala - Broddbo 
- Möklinta, med 8-10 avgångar på vardagar. Närmaste hållplats är Banelund som ligger ca 250 
meter från planområdets norra del. 
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Sala resecentrum ligger ca tre kilometer sydöst om planområdet med tåg och bussförbindelser 
mot bl a Uppsala/Stockholm, Västerås, Avesta och Karlstad. 

Service 
Närmaste skola är Lärkbacksskolan, F-6, som ligger ca 2 km sydöst om Skuggan och i centrala 
Sala, ca 3 km från planområdet, finns ytterligare ett antal grundskolor. Närmaste förskola är Dal
hems förskola, sydöst om området, med fyra avdelningar. Ca 1,5 km öster ut ligger Gärdesta för
skola med två stora avdelningar. 

I Sala kommun finns två gymnasieskolor, Kungsängsgymnasiet med flera olika gymnasiepro
gram som till exempel Barn- och fritidsprogrammet, El- och energiprogrammet samt Naturve
tenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. I Saladamm ligger Ösby, Västman
lands naturbruksgymnasium. 

I centrala Sala finns kommersiell service i form av exempelvis dagligvaruhandel och restau
ranger. 

Klimatanpassning 

Dagvatten 
Ett genomförande av planen kommer innebära att fler ytor hårdgörs än i dagsläget vilket inne
bär ökade dagvattenflöden som behöver tas omhand. Dagvattenflödet från området får inte öka i 
jämförelse med befintligt utflöde. Föreslaget dagvattensystem för planområdet beräknas ge 
en fördröjningsvolym på totalt ca 200 m 3 vilket säkerställer att det dimensionerande flödet 
inte ökar vid ett 20-årsregn. 

Recipienten för dagvatten är Lillån som i dagsläget har måttlig ekologisk status och ej uppnår 
god kemisk status, främst med avseende på bly och blyföroreningar samt dålig hydromorfo
logi. En ökad föroreningsbelastning på recipienten bör undvikas, dagvattnet bör därmed renas 
innan det släpps vidare till recipienten. 

En dagvattenutredning, daterad 2020-07-06, har tagits fram. Åtgärder som redogörs nedan ska 
utföras för att få en fungerande dagvattenhantering och inte öka belastningen på recipienten. 

Dagvattnet leds till den norra delen av planområdet som förblir naturmark där vattnet kan an
samlas och sedan infiltreras. Det är alltså en infiltrationsyta av befintlig naturmark som fördrö
jer och renar dagvattnet. Den yta inom planområdet som bedöms som mest lämplig till att om
händerta dagvattnet från planområdet är det låglänta området i det nordöstra hörnet. Denna är 
planområdets lågpunkt och då nyttjas områdets topografi till att skapa ett hållbart dagvattensy
stem. Dagvattnet leds till infiltrationsytan via makadamdiken inne i kvarteret och ett svackdike 
längs den östra gränsen av planområdet. I den södra delen av planområdet (inom naturmark, 
söder om gatan) anläggs dessutom en dagvattenanläggning för att omhänderta dagvatten från 
två hus och en del av kvartersgatan. Denna dagvattenanläggning ska ha en erforderlig utjäm
ningsvolym om 30 m3• 

I händelse av ett skyfall bör eventuella dagvattenanläggningar bredda ut mot bevarad natur
mark inom planområdet där marköversvämning tillåts. Vid kraftiga översvämningar bör natur
marken inom planområdet i sin tur bredda ut över de omgivande vägarna för vidare ytavrinning 
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till recipienten. Dräneringen av den närliggande järnvägen och Dalhemsleden måste också beak
tas vid implementering av dagvattensystemet. En eventuell ansamling av vatten får inte ligga för 
nära järnvägen. 

Sammantaget bedöms exploateringen, tillsammans med de föreslagna åtgärderna för dagvatten
hanteringen, inte öka belastning på det befintliga dagvattennätet och inte påverka recipientens 
möjlighet att uppnå dess MKN. 

Luft 
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft bedöms inte överskridas. 

Hälsa och säkerhet 

Tillgänglighet 

Inom offentlig platsmark säkrar kommunen att tillkommande gång- och cykelvägar är tillgäng
liga för personer med funktionsnedsättning. 

För byggnader finns bestämmelser som omfattar krav på tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Dessa krav behandlas i bygglovsskedet. 

Buller 
Norr om planområdet stäcker sig Dalhemsleden och järnvägen (Dalabanan) som ligger ca 30 re
spektive 50 meter från plangräns. Dessa genererar störningar i form av buller. 

Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostads byggnader i förordningen om tra
fikbuller. Vid fasad gäller att 60 dBA ekvivalent ljudnivå ska innehållas för bostäder som översti
ger 30 m2. På uteplats gäller att 50 BA ekvivalent ljudnivå ska innehållas samt 70 dBA maximal 
ljudnivå. 

Utrymme Högsta trafikb11lle111hl 1 (dBA frifä!O 

Utomhus (frifältsvärde) 
ö 

vid fasad 

på uteplats 

Ekvivalent ljudnivå 

60/ 65 a) 

50 

a) För bostad om hö12st 35 m2 2äller det hö2re värdet 
b) Bör inte överskriclas med m;r lin 10 dB.<\ fem gg1-/ tilllllle kl. 06:00-22:00 

1vfaximal (iudnivo 

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsmnunen ha 
tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 70 dBA 
kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses mm för daglig samvaro och mm för sönm, ej kök. 

Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler (BBR). 

Tabell som anger riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder. 

Trafikuppgifter på Dalhemsleden till bullerutredningen har inhämtats från Sala kommun. Leden 
trafikerades 2010 av 3700 fordon/dygn. År 2030 har bedömning gjorts att 6700 fordon/dygn 
kommer att trafikera leden. Andel tung trafik har för båda årtalen bedömts utgöra 5%. 

Spårtrafikuppgifter har inhämtats från Trafikverkets basprognos för 2040, se uppgifter nedan. 
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Beräkningar visar att ljudnivån vid fasad som högst uppgår till 57 dBA vid fasader längst upp i 
norr. Därmed innehålls riktvärdet om 60 dBA för bostäder utan åtgärder. I den norra delen av 
området behöver för en planerad tomt enligt förslaget i illustrationsplanen en skärm om ca 1,5 
m anordnas för att riktvärden för uteplatser ska innehållas. För illustrerade radhus i norr kan en 
gemensam uteplats anordnas där riktvärdena innehålls Om friliggande villor uppförs i norr eller 
radhusen placeras på annat sätt kan det bli aktuellt med fler skärmar för att riktvärden för ute
plats ska innehållas. Frågan behöver hanteras i bygglovsskedet. 

Tillkommande bebyggelse kommer att generera viss ny trafik som främst kommer belasta 
Banelundsgatan samt tillkommande gator inom planområdet. Tillkommande trafik på lokalga
torna bedöms inte generera störningar så att riktvärdena överskrids. 

Målet med trafikbuller inomhus enligt BBR kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och 
uteluftsdon. Val av fasadisolering måste studeras mer i detalj i projekteringen. 

Vibrationer och stomljud 
I bullerutredningen anges att kännbara vibrationer i färdig byggnad inte bedöms överskrida 
riktvärde om 0,4 mm/s. Beräknade stomljudsnivåer uppgår till 33-38 dBA beroende på val av 
byggnadsstomme och grundläggningsmetod, vilket är högre än riktvärdet om 30 dBA. Stomljud 
bör därför utredas ytterligare, exempelvis att genom mätning av vibrationer i mark beräkna 
stomljudsnivåer i byggnad. Med planbestämmelse regleras därför att bostäder ska utföras så att 
stomljud i boningsrum inte överstiger 30 dBA maximal ljudnivå slow från järnvägstrafik. Beräk
ningar behöver ske inför bygglov. 

Risk 

Dala banan trafikeras både av persontrafik och godstrafik inklusive transporter av farligt gods. 
Då planområdet är beläget inom 150 m från järnvägen har en inledande riskanalys tagits fram. 
Enligt Trafikverket utgör godstrafiken två tredjedelar av den totala trafiken. Kapacitetshöjande 
åtgärder som vidtas på banan kan innebära att trafikmängden kan komma att öka i framtiden. I 
analysen har olycksscenarier identifierats och en kvalitativ uppskattning av riskerna har gjorts. 
Det sammanvägda riskbidraget bedöms som mycket lågt inom planområdet. Avståndet på 55 m 
ger ett betryggande skydd mot urspårning och tågbrand och en mycket stor majoritet av alla 
olycksrisker med farligt gods. Några riskreducerande åtgärder bedöms inte vara nödvändiga. 

Lek och rekreation 
Skogsområdet väst om planområdet utpekas i den fördjupade översiktsplanen som värdefull 
skog, kvartersskog, med stort värde för det dagliga friluftslivet tex lek, promenad, motion och 
hundrastning. I västra delen av planområdet finns en skogsstig som ansluter till vandringsle
derna Gruvdammsrundan/Gröna gången som sträcker sig runt Silvergruvans vattensystem. 
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Längs leden finns informationsskyltar om gruvans vattensystem och andra intressanta sevärd
heter, här finns också goda möjligheter till svamp- och bärplockning. 

Närmaste lekplats är Stora Skuggans lekpark som ligger centralt i Skugganområdet, ca 300 me
ter från aktuellt planområde. Lekplatsen nyanlades år 2016 och har tema pirater. Bredvid lek
platsen finns även en grusplan för bollspel. 

Vid Långforsen, ca 500 meter söder om planområdet, ligger Skuggans badplats med omkläd
ningsrum, torrtoa och grillmöjligheter. Längre söderut, vid Måns-Ols väg, ligger Skuggans bad 
och Långforsbadet med kallbadhus, bryggor och kiosk. Här finns även kanotcentral, möjlighet att 
hyra tramp båt och roddbåt, samt volleybollplan och handbollsmål. Väster om Långfors badet lig
ger Sandvikens badplats med stora gräsytor, gungor och rullstolsramp. 

I och med planens genomförande tas en del skogsmark i anspråk för bostadsändamål, viss andel 
skogsmark sparas genom de planerade naturområdena (NATUR) i nordöst och söder. Befintlig 
skogsstig flyttas och förläggs strax utanför planområdet i väst. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan detaljplan 
Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande under KSLU:s ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut. 

Höst 2019 

Höst 2019 

Sommar 2020 

Sommar 2020 

Hösten 2020 

Hösten 2020 

Hösten 2020 

KSLU, beslut om samråd 

Samråd 

KSLU, beslut om granskning 

Granskning 

KS-beslut om godkännande 

KF-beslut om antagande 

Laga kraft 

Såvida inte detaljplanen överklagas kan gatuombyggnad starta och bygglov ges för åtgärder i 
överensstämmelse med detaljplanen när detaljplanen vinner laga kraft. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen då planen vinner laga kraft. 

Markägorförhållanden 
Planområdet utgörs av del av fastigheten Kristina 4:1 som ägs av Sala kommun. 

Huvudmannaskap 
Sala kommun är huvudman för allmän plats - gata och naturområde. Sala kommun ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
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Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark, vatten och avlopp, dagvattenanlägg
ningar och elnät till fastighetsgräns. Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för 
dessa. 

Avtal 
Markanvisningsavtal ska upprättas i enlighet med Sala kommuns riktlinjer och godkännas i 
kommunfullmäktige innan detaljplanen antas. Markanvisningsavtalet ger intressenten exklusiv 
rätt att fortsätta förhandla med Sala kommun om förvärv av tomtmark inom planområdet uti
från i avtalet givna förutsättningar. Markanvisningen fullföljs genom tecknande av bindande 
köpe- och genomförandeavtal där de slutliga villkoren fastställs. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighets bildning 
Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning enligt detaljplanen. Fastighetsbild
ningen ska påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft. 

Ledningsrätter 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende 
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Samråd med exploatör sker efter förvärv av 
mark, innan dess sker samråd med kommunen. Avtal avseende omläggning av ledningar bör 
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören. 

Ledningsägare ansöker och bekostar lantmäteriförrättning inom aktuellt område som bl.a. tryg
gar ledningars rätt i den takt området byggs ut. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnad 
Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut som planavgift i bygglovskedet. 

Exploateringskalkyl och planekonomi 
Planförslaget innebär både utgifter och inkomster för kommunen. VA-kollektivet får kostnader 
för byggande och drift av vatten och avloppsnät samt dagvattenhantering men även intäkter via 
anslutningsavgifter för VA och även via löpande förbrukningsintäkter. 

Kommunen får kostnader för byggande och drift och underhåll av gator och naturmark samt 

kostnader för planläggning, utredningar samt förrättningskostnader. 

Sammantaget bedöms planförslaget ge ett positivt nettoresultat över tid pga. av inkomster från 

försäljning av fastigheter. 

De största utgifterna initialt är byggande av gata samt kostnader för nyanläggning av vatten och 

avlopp och saneringskostnader. 
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Fjärrvärme, vatten och avlopp samt bredband finansieras genom anslutningsavgifter inom re
spektive ekonomiska ramar. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp 
Planområdet angränsar till befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp och 
antas kunna ansluta till befintligt nät genom en utökning av verksamhetsområdet. Förprojekte
ring/utredning krävs för att studera anslutningsmöjligheterna mer i detalj. 

I samband med beslutet om antagande av detaljplanen behöver även beslut fattas om att utöka 
ver ksamh etsområ det. 

Dagvatten 
Dagvattnet från tomter och gator föreslås ledas, via ledningar eller makadamdiken, till om
rådets lågpunkt i nordöst där det kan fördröjas och infiltreras. 

Befintliga dagvattenledningar har i viss mån begränsad kapacitet, dagvattenflödet från området 
får därför inte öka i jämförelse med befintligt utflöde. Föreslaget dagvattensystem för planom
rådet beräknas ge en fördröjningsvolym på totalt 254 m1 vilket säkerställer att det dimens
ionerande flödet inte ökar vid ett 20-årsregn. 

Uppvärmning 

Sala-Heby Energi AB, Värme har stamledningar för fjärrvärme i området, där anslutning kan 
vara möjlig. 

El 
Område för teknisk anläggning - transformatorstation reserveras i anslutning till befintlig miljö
station i områdets nordöstra del (E). 

Elektroniska kommunikationer 
Tillkommande bebyggelse antas kunna ansluta till befintligt fibernät. 

Ledningar 
Inom planområdet finns ett antal ledningar för olika syften, tex. el och bredband. Dessa ska be
aktas i byggskedet för att undvika skador vid markarbeten samt överbyggnad och framtida pro
blem. 

Inom område som i planförslaget föreslås användas för bostadsändamål finns underjordiska led
ningar som antingen kommer behöva flyttas eller tas bort. 

Kända ledningsägare inom planområdet är Sala-Heby Energi Elnät AB, Skanova, Liden data samt 
Sala kommun. 

Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det 
åligger exploatörerna att undersöka om ytterligare ledningar finns. Exploatörerna ska kontakta 
berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras innan arbetena sätts 
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igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggti
den. 

Ledningar som inte ligger på kvartersmark och inte ligger inom u-område (u1) kan behöva flytt
tas i samband med detaljplanens genomförande. 

Om parkering anordnas i norr intill infarten till Banelundsgatan behöver utformning ske så att 
befintligt elskåp och va-ledning blir tillgänglig. Ett u-område har därför lagts in i denna del. 

Avfall 
Hämtning av avfall sker med traditionell avfallshantering och ska följa arbetsmiljöverkets rikt
linjer. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vänd
platser och avfallsutrymmen. 

Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering. Avfallshanteringen ska 
följa kommunens förordning om renhållning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveri
ges "Handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimension
ering av hushållsavfall, Rapport 2009". 

Sophantering sker vid befintlig miljöbad som ligger inom område med användningen Tekniska 
anläggningar i plankartan (E), vid Banelundsgatan i nordöstra delen av planområdet. 

Hos kommunens återvinningscentral Återbruket-Returen lämnas sorterade förpackningar och 
tidningar samt sorterat grovavfall från hushållen. Företag lämnar grovsopor efter tecknande av 
Återbrukskort. 

Geoteknik 
I Projekterings-PM Geoteknik, daterad 2018-09-10, framgår att marken till stor del består av 
friktionsjord på berg. I ca en tredjedel av de undersökta punkterna noterades även lera ovan 
friktionsjorden. I vissa delar av området förekommer även ett tunnare lager mulljord på ca 0,1 
meter i det översta jordlagret. Bergytan har uppmätts ligga på mellan 0,3 och 2,4 meter under 

mark. 

Baserat på de geotekniska förutsättningarna kan planerad bebyggelse grundläggas med hel 
platta av betong direkt på mark. Före grundläggning ska eventuell mulljord samt organiskt 
material schaktas bort, grundläggning kan därefter utföras på förekommande torrskorpelera, 
morän eller på packad sprängstens botten. Inga sättningskänsliga jordar har påträffats 

Radon 
Generellt klassas stora delar av Sala som högriskområde för markradonförekomst. 

Enligt Projekterings-PM Geoteknik, daterad 2018-09-10, visar utförda mätningar att marken in
nehåller höga radonhalter. Byggnader ska grundläggas radonsäkert. Radonskydd hanteras när
mare i bygglovskedet. Huvudrekommendationen från Boverket vad gäller byggnadssätt med av
seende på radon är att alltid bygga tätt mot marken. 

Förorenad mark 
Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av framförallt bly och kad
mium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de processer som använts för att förädla mal

men. 
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Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningar i mark. Strategin 
har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. 

Enligt Miljöteknisk markundersökning, daterad 2018-08-28, visar genomförda undersökningar 
att det inom området finns förhöjda halter av bly, men de uppmätta halterna överskrider inte 
Salas platsspecifika riktvärden. Inga föroreningar har påträffats i halter som innebär fara för 
människors hälsa eller miljö, uppmätta halter utgör därmed inte ett hinder för fortsatt planlägg
ning. Beroende på hur marken hanteras vid exploateringen ska en ny riskbedömning göras om 
hanteringen påverkar människors hälsa och miljö. Miljöenheten behöver kontaktas i samband 
med detta. 

Källan till det något förhöjda halterna av bly bedöms vara atmosfärisk deposition från gruvverk
samheten i Sala, då inga andra kända verksamheter bedrivits inom området och inget fyllnads
material påträffades vid markundersökningen. 

Buller 
En bullerutredning har tagits fram inom ramen för detaljplanearbetet, se tidigare avsnitt i be
skrivningen. Beräkningar av stomljud behöver ske i bygglovsskedet, se tidigare avsnitt om vib

rationer och stomljud. 

Tekniska utredningar 

Miljöteknisk markundersökning, Geosigma AB, 2018-08-28. 

Projekterings PM Geoteknik, Bjerking AB Uppsala, 2018-09-10. 

Dagvattenutredning, Geosigma AB, 2020-07-06. 

Exploatören bekostar de utredningar som är nödvändiga inför bygglovsprövning. 

KONSEKVENSER AV DETAUPLANEFÖRSLAGET 

Påverkan riksintressen 

Planförslaget bedöms inte påverka angränsande riksintresse för kulturmiljövården Sala silver
gruva och Sala Bergstad eller angränsande riksintresse för kommunikation - Dalabanan, nega

tivt. 

Miljöaspekter 

Kulturmiljö 
Planens genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan för kulturmiljön. 

Naturmiljö 

Konsekvensen av planförslaget blir att obebyggd mark tas i anspråk för bebyggelse vilket inne
bär att en stor del av skogen inom området kommer behöva avverkas. Naturvärden inom plan
området har inte bedömts vara höga men störningszonen till den mer värdefulla zonen intill sjön 
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minskar något. Träd som friställs i den nya gränsen kan påverkas negativt av ett ökat inslag av 
sol. 

Strandskydd 

Område som omfattas av strandskydd planläggs som NATUR, vilket innebär att området fortsatt blir 

tillgängligt för allmänheten och inte påverkas av exploateringen. 

Rekreation och friluftsliv 
Planens genomförande kommer att medföra att viss skogsmark tas i anspråk för bostadsända
mål, vilket kan medföra viss försämring för möjligheten till rekreation och friluftsliv, tillgänglig
heten till skogen kommer dock även fortsättningsvis att vara god. De skogsstigar som finns inom 
planområdets västra del kommer att dras om utanför planområdet. 

Mark och vatten 
Planen bedöms inte leda till negativa konsekvenser för mark- och vattenområden inom eller i 
anslutning till, området. 

Luft 
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft bedöms inte påverkas negativt av planens genomförande. 

Risk 

Enligt den inledande riskanalysen bedöms det sammanvägda riskbidraget som mycket lågt inom 
planområdet. Inga åtgärder behövs. 

Gata och trafik 
Förslaget innebär att befintligt gatunät kompletteras med en ny gatuslinga som ska försörja till
kommande bebyggelse. Ett ökat antal boende kan innebära viss ökning av trafikflödet, främst på 
Banelundsgatan. Sammantaget bedöms konsekvenserna för gata och trafik bli begränsade. 

Sociala aspekter 

Barnperspektiv 
Planen möjliggör etablerandet av fler bostäder med närhet till naturområden, lekplats och bad. 
Sammantaget bedöms planförslaget kunna leda till positiva konsekvenser ur ett barnperspektiv. 

Hälsa och säkerhet 
Tillkommande bebyggelse väntas leda till en ökad trafikmängd i området vilket kan leda till ökat 
buller och minskad säkerhet för oskyddade trafikanter. Dessa konsekvenser bedöms dock vara 
begränsade med avseende på föreslagna åtgärder. 
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Detaljplanen har arbetats fram av Samhällsbyggnadskontoret samt konsulter från Tengbom. 

Ändringar efter granskning 

Sedan granskningen av detaljplanen sommaren 2020 har på plankartan följande justerats: 

- Naturmark har utökats i den norra delen av planområdet 

- Användningsbestämmelsen Bl har ändrats från "Bostäder, radhus, kedjehus, parhus och villor" 
till "Bostäder" 

- Formuleringen i pl har justerats. Tidigare angavs att komplementbyggnader fick byggas sam
man efter grannes medgivande. Efter grannes medgivande har nu tagits bort. 

I denna planbeskrivning har justeringar gjorts med anledning av dessa mindre ändringar och 
stycket om hantering av dagvatten har uppdaterats i enlighet med senaste version av dagvatten
utredning. 

Kjell-Ove Jacobsson 
Plan- och utvecklingschef 

Jasmina Trokic 
Planarkitekt 
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Detaljplan för Skuggan 4 har under tiden 2020-07-08 till och med 2020-08-16 ( drygt 5 
veckor) varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala 
förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i 
Kommunhusets entre. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Plan- och 
utvecklingsenhetens eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS ANMÄRKNING 

1 Lantmäteriet Synpunkter på plan- och genomförandebeskrivning 

och plankarta samt på redovisning av vatten- och 

avloppslösningar. 
- -•- - - - ·- - --- - --- · - - ---- - ----- - - --

2 Trafikverket I Ingen erinran. 
-- ---- - - --- - ·- --- - ---

3 Försvarsmakten Ingen erinran. 
------- - -- ---- --

4 Räddningstjänsten Sala -Heby Positiv till förslaget. 
- --- ---- - - ·-- --

5 Bygg- och miljönämnden Synpunkter på formuleringar avseende användnings-

och egenskapsbestämmelser samt buller och 

föroreningar. 
- - -------- - --- - - -

6 Vafab Miljö Ingen erinran . 
-- -- - ---- - --- - -

7 Lokalpartiet Salas Bästa Framhäver vikten av bevarande av naturmiljö. 
- ------ --- - . - - - -

8 Salas Socialdemokratiska förening 

- --- - - -

9 Vä stra Skuggans Samfällighet sförening 

----------
10 Boende 

------

11 Boende 

- - - -

SALA KOMMUN 
Kommun st yrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

- - --

- -

-

- - -

--

-

Synpunkter påverkan naturmiljö, trafikbelastning 

och byggprocessen. 
------ ----- ----- - - - -

Synpunkter påverkan rekreationsområdet, djur och 

natur och synpunkter gällande kommunens 
återkoppling. 

- - -

Synpunkter trafikbelastning, tillgänglighet 

rekreationsområdet och önskemål byggtiden. 
- - -- ---- - ---- - -

Synpunkter påverkan rekreationsområde. 

- ----- -· 

Besöksadress : Stora Torget 1 

Växel: 0224-550 00 
Pl an- och utveckli ngsen het en 

Samh ällsbyggnadskon toret 
Fax: 0224-188 SO 

komm un.info@sa la.se 

www.sa la.se 
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Lantmäteriet har lämnat synpunkter på att det i plankartan inte står angivet vilken version av 
plan- och bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av 
detaljplanen. Det anges att det även bör framgå i vilken lydelse, före eller efter 2015. Paragrafer 
framgår dock på plankartan utan lagrum, och SFS- nummer (utan före/efter år 2015) framgår i 
planbeskrivningen. 

Lantmäteriet framför synpunkter på delar av planen som behöver förbättras, gällande vatten 
och avlopp. Lantmäteriet beskriver att det i planbeskrivningen inte är tydligt vad för VA
lösningar som kan användas om kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp inte 
kan byggas ut, vilket antas att det går enligt planbeskrivningen. Formuleringen om antagandet 
beskrivs som svag då den inte anses underbyggas av argument utan stjälps av att utredning inte 
gjorts och beslut om utökning måste fattas. Lantmäteriet skriver att alternativ bör förtydligas för 
att möjliggöra lämpliga bostadsfastigheter. Kanske kommer gemensamhetsanläggning för VA att 
behövas, vem står för kostnad i detta fall? Eller är alternativet enskilda lösningar, som kan 
komma att innebära större kostnader för kommande fastighetsägare? 

Kommentarer: 

Planhandlingarna kompletteras med att detaljplanen följer PBL i sin lydelse efter 1/1 2015. 

Det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp bedöms kunna byggas ut, därför 
beskrivs inga alternativa VA-lösningar. 

2. Trafikverket 
Ingen erinran. 

3. Försvarsmakten 
Ingen erinran. 

4. Bygg- och miljönämnden 
Nämnden har i stort ingen erinran mot att utöka Skugganområdet. Vissa ändringar sedan 
samrådet har dock genererat synpunkter. Nämnden framför att användnings bestämmelsen 
"Bostäder" som tidigare användes i samrådsförslaget är att föredra framför 
granskningsförslagets "Bostäder, radhus, kedjehus, parhus och villor". Detta då gränsdragningen 
mellan flerbostadshus och småhus, kedjehus, parhus är ytterst komplicerad i rättspraxis. 

I samband med granskningsskedet meddelade Bygg- och miljönämnden att området skulle 
kunna upplevas som väsentligt tätare än befintliga Skugganområdet. Sedan samrådet har 
exploateringsgraden sänkts än mer då minsta tillåtna fastighet ändrats från 300 m2 till 150 m2. 
Nämnden påpekar att utökningen av avstånds bestämmelsen till gata med 0,5 meter till totalt 2,5 
meter fortfarande innebär att avståndet blir i minsta laget. 

Planbestämmelsen el har i granskningsförslaget utökats från att bara reglera byggrätt i procent 
i förhållande till fastighetsarea, till att även ange hur stora komplementbyggnader får vara 
utöver den angivna byggrätten för de olika byggnadstyperna. Dessutom ingår information om 
att förråd får sammanbyggas. Här bör man överväga att förenkla och kanske bara utöka 
byggrätten för bostadshusen med komplementbyggnader och sedan ange vilka 



gemensamhetsbyggnader som får uppföras och till vilken storlek. Information om 
sammanbyggnad bör dessutom bara stå under rubriken placering. 
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Bestämmelsen pl anger bland annat att "Komplementbyggnader får efter grannes medgivande 
placeras och byggas samman i tomt- och fastighetsgräns. Om inte sammanbyggnad sker ska 
komplementbyggnad placeras minst 1 meter från fastighetsgräns". Bestämmelsen följer inte 
tydlighetskravet i PBL utan det bör enbart framgå att komplementbyggnad får sammanbyggas 
men att byggnaderna i annat fall ska placeras 1 meter från gräns. 

Gällande buller så anser Bygg- och miljönämnden att frågan om stomljud från järnvägstrafik bör 
vara noggrannare utredd, förslagsvis med rekommenderade konstruktionslösningar, innan 
detaljplanen vinner laga kraft för att vidare utredning inte ska behöva bekostas av enskilda 
aktörer. 

Miljö gör bedömningen att gränsvärden för buller behöver förtydligas i planbeskrivningen, att 
gränsvärden står löpande i text bedöms vara otydligt och det skulle vara bättre med en tabell 
som tydliggör gränserna. 

För att undvika misstolkning bör även formuleringen under förorenade områden justeras. De 
föroreningar som påträffas utgör inget hinder för planen men beroende på hur marken hanteras 
vid exploateringen görs en ny riskbedömning om hanteringen påverkar människors hälsa och 
miljö. Miljöenheten behöver då oftast kontaktas. 

Kommentarer: 

Användningsbestämmelsen justeras tillbaka till "Bostäder". 

I planområdet planeras varierande storlekar på bostäder och radhus. Tomterna för radhusen 

kommer att vara små, därför justerades minsta tomtstorlek till granskningen. En variation av olika 
bebyggelsetyper ses som positivt liksom att detaljplanen är flexibel. 

Pl har omformulerats enligt nämndens förslag . 

En byggaktör kommer att genomföra utbyggnaden av bostäderna, val av konstruktion kommer att 
utredas vidare i kommande byggprocess. 

Planbeskrivningen har kompletterats med en tabell för bullervärden som ska innehållas. 

Avsnittet i planbeskrivningen om förorenade områden har justerats i enlighet med nämndens 

förslag. 

5. Räddningstjänsten Sala-Heby 
Skriver att området har en placering i förhållande till räddningstjänsten som ger en insatstid på 
mindre än 10 minuter. 

Räddningstjänsten motsätter sig inte Brandskyddslagets bedömning att ny bebyggelse kan 
uppföras utan riskreducerande åtgärder eller restriktioner behöver införas. Skriver att den 
plankarta som skickats på plansamråd skiljer sig något från den som Brandskyddslaget utgått 
ifrån i riskutredningen, men att bebyggelsen nu placerats längre från riskkällan vilket medför en 
högre säkerhet för kommande markanvändning. 



Räddningstjänsten anser att åtkomligheten för planområdet är god. 
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Framför att enligt tidigare bedömningar så finns inte lagstöd för att styra uppförandet av 
brandposter i en detaljplan. Skriver att dock så kan kravet om brandvattenförsörjning komma 
inför beslut om startbesked efter bygglovsskedet för att kunna påbörja byggnation. Det kan 
innebära att det kan bli svårt att exploatera nya områden i ett senare skede. Räddningstjänsten 
anser således att uppförandet av brandposter tas upp i ett så tidigt skede som möjligt. 

Kommentarer: 

Yttranden översänds till bygg aktören (f k ang brandpostfrågan). 

6. Vafab Miljö 
Ingen erinran. 

Kommentarer 

7. Lokala partiet Salas Bästa 
Partiet anser att förslaget till detaljplanen i stort är bra och bidrar till att trygga Salas tillväxt. De 
anser dock att allmänhetens tillgång till bra strövområden och områdets karaktär behöver tas 
tillvara på ett mer tillfredställande sätt. De föreslår vidare att NATUR-området i söder utökas 
(att tomten längst i söder utgår) och ersätter föreslagen byggrätt. Föreslår istället att 
byggaktören kompenseras i norra delen av området. 

Kommentarer: 

Pga bullerskäl är det inte lämpligt att bygga längre norrut än vad planförslaget medger. Det är 
naturligt med en förlängning av Blåbärsgatan och från denna placeras en ny anslutning till 
befintligt gångstråk. 

8. Salas Socialdemokratiska förening 
Föreningen frågar huruvida beslutet om att prickmark- "Mark inte får bebyggas" inom 
planområdet nordväst om Banelundsområdet fortfarande är giltigt? I så fall är inte bebyggelse 
möjlig inom området och om det finns senare beslut som undanröjer ovanstående beslut önskar 
man få kopia på detta. 

Framför att planerad utbyggnad kommer att påverka boende på Banelundsgatan samt Lingon
och Blåbärsgatorna negativt. Hänvisar till att planen från 1971 anger att området skulle förbli 
rekreationsområde. 

Beskriver att trafikbelastningen kommer att öka på Banelundsgatan och framhäver att en ny 
infart från väg 70 till planerat nytt område skulle vara att föredra under byggtiden och i 
framtiden. 

Föreningen framhäver att omdragning av promenadvägar behöver färdigställas innan byggstart 
för att säkra tillgängligheten till rekreationsområdet inklusive gångbron till Brännholmen och 
promenadvägen Banelundsgatan-Skugganbadet. 

Byggtiden kommer att belasta miljön så länge den pågår och bör begränsas så att det inte går 
flera år innan kvarteret är klart. Transporter och byggmaterial innebär risker av olika slag. 
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Föreslår att datum för slutbesiktning fastlås i projektplanen för att minska påverkan på miljön i 
området. 

Kommentarer: 

Ingen del av planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt. Bakgrunden till att en detaljplan tas 

fram för det aktuella området, är behovet av fler bostäder i Sala. Det har bedömts som lämpligt 
med utbyggnad i detta läge bl a då det i området redan finns befintlig infrastruktur. Det skulle 

därför inte vara resurseffektivt med en ny infart från RV 70. 

Strävan är att påverkan under byggtiden ska minimeras, hur detta kommer att ske kommer 
utredas framöver i bygg- och genomförandeprocessen. Naturvårdsverkets allmänna råd {2004:15) 

om buller från bygg platser ska tillämpas. 

9. Västra skuggans samfällighetsförening 
Anser att kommunens kommentarer i samrådsredogörelsen 2020-06-17 uppvisar ett stort 
ointresse för kommuninvånarnas synpunkter samt framför kritik mot att gransknings- och 
svarstiden förläggs under sommarmånaderna. Ifrågasätter varför inte alla i 
samfällighetsföreningen fick inbjudan till samrådet. Föreningen skriver att boende i Skuggan 3 
inte heller fått inbjudan. 

Föreningen anser att Gröna gångens sträckning ska vara kvar, den tillhör Salas historia, och 
frågar varför det inte byggdes vidare på "Scenario 1 och 2" som framlades 2019-10-15. 

Föreningen vill att projektet Skuggan 4 läggs ned alternativt att antalet föreslagna hus minskas 
för att rädda nuvarande sträckning av Gröna gången/Gruvdammsrundan. 

Föreningen skriver att om projektet genomförs med reducerat antal fastigheter, kräver man att 
det södra gatudelen tas bort. Det framförs att hela området bör skjutas norrut och att det endast 
bör finnas en in/utfart till området med en återvändsgata/vändplan. 

Skriver att Gröna gången/Gruvdammsrundan är ett populärt och unikt motions-, rekreations-, 
och bärs/svampplockningsområde. Föreningen anser att det kommer att förstöras med ett nytt 
bostadsområde. 

Beskriver uppfattning om att kommunen bundit upp sig mot projekterings-/byggbolagen och 
inte kan/vill ändra förslaget. 

Frågar om det har gjorts en inventering av djur- och växtlivet inom planområdet. 

Efterfrågar information om hur de kan gå tillväga för överklagande av planen. 

Kommentarer: 

Pga bullerskäl är det inte lämpligt att bygga längre norrut än vad planförslaget medger. Därför 
är inte scenario 1 och 2 genomförbara (som redovisas i dagvattenutredningen daterad 2019-10-
15). Att anordna en vändplan tar stor plats. Att koppla nya gatan till befintliga gator och 

korsningar ger en bra orienterbarhet i området vilket leder till en bra struktur för gående, cyklister 

och bi/trafikanter. 

En naturvärdesinventering som tagits fram under arbetet. Denna visar att aktuellt område inte har 

höga naturvärden. Nya gångvägsanslutningar kommer att skapas till befintliga gångstråk. 
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lantmäteriet tar framfastighetsföreteckningen. De som ingår i denna bedöms vara berörda av 
planförslaget. Kommunen har skickat förslaget till samfällighetsföreningen som ansvarar för att 
vid behov informera sina medlemmar om förslaget. 

De som inte har fått sina önskemål tillgodosedda och ingår i sakägarkretsen kommer att få 
information hur överklagande kan ske av detaljplanen. Detta kan ske då planen har antagits. 

10. Gunilla och Birger Norrmen, Lingongatan 37 
Framför att det är olämpligt att infarten till området går via Banelundsgatan då gatan beskrivs 
som hårt belastad. Generationsskifte i husen gör att det blir alltmer barn i området. Framför 
önskemål om att infarten flyttas till bron, där det nu ligger en parkeringsplats. 

Anser att antalet planerade hus bör minska för att bevara tillgängligheten till Skuggan badet via 
befintlig stig (Grönagången). Man vill inte behöva gå runt hela Skuggan för att komma till badet 
och sina båtar. 

Skriver att de önskar att Sala borna får ha kvar Gröna gången och att naturen bevaras och 
framför att de har stor glädje av denna. 

Framför att om ändå bygget sätts igång, så behöver trafikhinder sättas upp på Banelundsgatan 
innan byggstart så att hastigheten hålls nere. 

Kommentarer: 

Se svar till Sala Socialdemokratiska förening och Västra Skuggans samfällighetsförening. 

11. Västra Skuggans vägsamfällighet (medborgarförslag) genom 
ordförande Fredrik Dahlgren och 45 namnunderskrifter. 

Tänk om! Lägg ner projektet Skuggan 4 eller minska ner antalet föreslagna hus och rädda 
nuvarande sträckning av Gröna gången/Gruvdammsrundan. 

Ett populärt och unikt motions-, rekreations- och bar/svampområde förstörs med ett nytt 
bostadsområde när Gröna gången flyttas och skogen försvinner. 

Kommentarer: 

Se svar till Sala Socialdemokratiska förening och Västra Skuggans samfällighetsförening. 
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Med hänvisning till ovanstående synpunkter och föreslagna åtgärder i form av ändringar och 
kompletteringar i planhandlingarna föreslås detaljplanen för kv Skuggan 4 kunna godkännas 
och antas. 

Förslag till beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna utlåtandet och 

· detaljplanen för Skuggan 4, samt överlämna detaljplanen till 
Kommunfullmäktige för antagande. 

Jasmina Trokic 
Planarkitekt 

Kjell-Ove Jacobsson 
Samhällsbyggnadschef 
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Skala: 1 : 1000 i A 1 -~~~ 
Skuggan 4 
Del av fastigheten Kristina 4: 1 

Sala kommun 

JasminaTrokic 
Planarkitekt 

Upprättad 2020-09-16 

Till pianonhör 
□ Planprogram 
~ Plan. ochgonomfö randoboskrivning 
C[()St!Ulningstagandobohovsbodömning 

Västmanlands län 

Kjell-Ove Jacobsson 
Samhällsbyggnadschef 

Reviderad 

D Miljökonsokvonsboskrivning (MKB) 
!f(!Fastighotsförtockning 
~Samrådsrodogörolso 
O lllustraUonskarta 

Antagandehandling 

Standardförfarande 

Beslutsdatum J lnstansi 

An1agando 

Laga kraf1 

~Utlålandoortor utställning 

D 
D 
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PLAN BESTÄMMELSER 
Följandogällor inomområdonmodnodanståondobotockningar. Endaslangivon 
användning och utfo rmning är tillåten. Dä r beteckning saknas gä llor boslii mmolso n inom 
holaplanomrtidot. 

GRÄNSBETECKNINGAR 
- -- • - Planområdosgräns 

----- Anvöndningsgräns 

------- Egonsknpsgrtl ns 

- + - + - Administrativ gräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allm!inna platser med kommunalt huvudmannaskap. "''"' 

GATA 

NAT~R 

Kvartersmark. -UepSp 

Tekniska anläggningar 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
KVARTERSMARK 
Bebyggandets omfattning 

Hög$la byggnadsaroa iförhå llandotillfasl ighotsaroa tlr35%. För 
vi llorochparhusfårgaragoochkomplomontbyggnador uppföras , 
utövordotta , modmax30m2po r bostadsonhol.Förrad•och 
kodjo huslår,utövortidigaroangivonbyggnadsaroa, 
komplomontbyggnadorom15m2förråduppförosochdtlrutövor 
kompfomonlbyggnad mod t.ox. miljöhus/loknikhus om högst 80 m2. 
Sammanbyggnadavlörrådfårsko, •k1p 11s , 

Minstafastighotsaroaär150kvadratmotor., k1p11,1 

Markontarintoförsos modbygg nad, 4kap 11§1 

<Q)> Högslabyggnadshöjdimolor(toxt].•klp1 1§1 

Placering 

Byggnador ska.placorasminst2,5motorfrånanvändningsgräns 
mol gata. Komplomontbyggnador får sammanbyggas , om sil into 
skorskadoplacorasminst 1 motorfrånfa slighotsgr3ns . . •k1p 16 ~1 

Skydd mot störningar 

Bosltldor ska utföras så att stomljud i boningsrum into övo rsligor 30 dBA maxima l ljudnivå slow 
lrilnjtlrnvägstrafik. •kop\7§3 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Huvudmannaskap 

Huvudmannaskapot lir kommunall lör allmän plats, • k•? 1 § 

Genomförande/id 
Gonomlörandotidon iirSårfrtindondagdilplanon vin nor lagakrafl. •k•i:in s 

Andrad lovplikt 

Markreservat 

Upplysningar 

Marklov krävs ävon för fä llning av träd mod on stamdiamolo r som 
övorsk ridor 0 .15 motor i diamotor, mött på o n höjd av on motor ovan 
mark.,k1p1!1i3 

Markrosorvatlörallmännyttigaundorjordiskalodningar. , ka1> !1 § 2 

Pianon är uppriillad onligt ptan•och bygg lagon (PBL 2010:900), i sin lydolso oftor 111 2015. 

Eftorgranskningon ijuli•augusti2D20harföljando m indrorovidoringargonomförts : 
·Naturmarkharulökatsidon norradolonavptanomr.idol 
•Användningsbosfämmo lson 81 har ändrats från MBostädor, radhus, kodjohus, pa rh us och 
villor" lillMBostädor" 
-Formu leringenip1 harjusterats 
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Sala stad 

0 Utvecklingsort syd 

0 Utvecklingsort 

... . . . . . . 
" -.. 

-
-

Utvecklingsort/grönblå nod 

Utveckli ngsort/ku ltu rmi ljönod 

Utveckling som möjliggör att orter 
byggs samman. 

Utredningsområde för 
bebyggelse utveckling 

Behovspil, områden som behöver 
kopplas samman upplelvelsemässigt 
eller fysiskt 

Utvecklingsorter kopplas samman 
genom kompletterande serviceutbud 
och förstärkt infrastruktur. 

• Koppling förstärks 

Värdefulla utblickar över landskapet 
värnas 
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