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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

§ 14 

Justerandes sign 

2013-01-29 

D nr 2010/60 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna 
Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15; information 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige antog detaljplanen för kvarteret Rådmannen 2012-10-29, § 
112. Därefter har Länsstyrelsen beslutat 2012-11-21, enligt 12 kap 2 § ÄPBÖ, attta 
upp kommunens beslut att anta detaljplanen för kvarteret Rådmannen till prövning. 

Länsstyrelsen har efter intern prövning kommit fram till att nämnda detaljplan 
kommer att bli föremål för ett beslut om upphävande. Det är omständigheter kring 
fastigheten Rådmannen 6 som motiverat det kommande beslutet. Möjlighet finns att 
avgränsa uppbävandet till del av den antagna detaljplanen, det vill säga den del som 
omfattar Rådmannen 6 enligt 12 kap 3 § PBL. Det enda alternativet till detta är att 
detaljplanen upphävs i sin helhet. 

Beredning 
Eva-Marie Larsson informerar. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att i yttrande till Länsstyrelsen meddela att Sala kommun godkänner att detalj
planen kan upphävas till den del som omfattar Rådmannen 6 enligt 12 kap 3 § PBL. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att i yttrande till Länsstyrelsen meddela att Sala kommun godkänner att detalj
planen kan upphävas till den del som omfattar Rådmannen 6 enligt 12 kap 3 §P BL. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

10 (23) 



MEDDELANDE 1 (1) 

Datum Diarienummer 

2013-01-22 404-5762-12 

SAMHÄLLSBYGG NADSENHElB~..!.lo:.i-J-~..1-.;,.,;.J...._.I 
Plan 

salakommun Magnus Johansson 
Telefon 021- 19 50 35 
magnus.j.johansson@lansstyrelsen.se 

Att: Eva-Marie Larsson-------------. 
Box 304 
733 25 Sala 

SALA KOMMUN 
Samhällsbyggnadskontoret 

2013 -01- 2 3 
Diarienr 

Förfrågan angående förfarande vid upphävande a"VLD:::Jp::.:b:.:..: ______ _J 

detaljplan för kvarteret Rådmannen, Sala kommun 

Denna forfrågan föregår beslut enligt 12 kap 3 § PBL (1987:10) angående 
detaljplan for kvarteret rådmannen. 
Länsstyrelsen har efter intern prövning kommit fram till att nämnda detaljplan 
kommer att blir föremål för ett beslut om upphävande. 

Det är omständigheterna kring fastigheten rådmannen 6 som motiverat det 
kommande beslutet. Enligt ovan nämnda lagrum finns möjligheten att 
avgränsa uppbävandet till del av den antagna detaljplanen. En forutsättning för att 
ett sådant förfarande ska kunna tillämpas är att kommunen 
lämnar sitt medgivande till detta. Länsstyrelsen ställer härmed en formell 
forfrågan till Sala kommun om kommunen kan godkänna att detaljplanen kan 
upphävas till den del som omfattar Rådmannen 6 enligt 12 kap 3 § PBL. 
Det enda alternativet är att detaljplanen i detta skede upphävs i sin helhet. 

Länsstyrelsen kommer att ställa ett beslut till kommunen efter att svar erhålles. 
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Magnus J Johansson 
planhandläggare 

Postadress 
721 86 VÄSTERAS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERAS 

Telefon/Fax 
021-19 50 00 (vx) 
021-19 51 35 (fax) 

Webb/E-post 
www.lansstyre!sen.se/vastmanland 
p!anfragor.vastmanland@lansstyrelsen.se 


