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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

Detaljplan för kvarteret Rådmannen; yttrande 

INLEDNING 

Dnr 2010/60 

Sala kommun har tidigare överklagat Länsstyrelsen i Västmanlands beslut att upp
häva del av detaljplan för kvarteret Rådmannen. Sala kommun har av Regerings
kansliet fått ta del av Riksantikvarieämbetets yttrande i ärendet och erbjudits möj
lighet att lämna ytterligare synpunkter i frågan. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/29/4, skrivelse från Regeringskansliet, Socialdepartementet, 
Riksantikvarieämbetets yttrande 
Bilaga KS 2013/29/5, förslag till yttrande 

Sofia Elrud föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att yttra sig i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/29/5. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att yttra sig i eniighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2013/29/5. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ini< 2 9 
Oiarienr Aktbilaga 

l (l) 
2013-10·25 

OIARIENR: 2010/60 
VITRAN DE 

Socialdepartementets dnr: S20 13/4577/PBB 

YTIRANDE 

Angående Sala kommuns överklagande av Länsstyrelsen i 
Västmanlands beslut att upphäva del av detaljplan för kvarteret 
Rådmannen 
Sa!a kommun har tagit de! av Riksantikvarieämbetets yttrande gällande ärendet 

Utifrån riksintressets motivering går det inte att utläsa huruvida det är den fysiska 
gamla bebyggelsen som är riksintressant eller uttrycket som sådant- att det 
fortfarande ska gå att läsa av historien i det gamla bebyggelsemönstret, inklusive 
skala, funktion och utformning. Ligger kontinuiteten i materialens ålder eller i hur 
man anpassar nya inslag till de gamla mönstren? 

Sala kommun anser att byggnaden i sig är i nuvarande skick av ringa 
kulturhistoriskt värde då den förändrats med tidens gång. 

Sala kommun önskar att detaljplanen fastställs även till den del som gäller 
fastigheten Rådmannen 6. 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 



Bilaga _KS 2013/29/4 

' REG ER l NG SKAN SLIET 

Socialdepartementet 

Plan-, bygg- och bostadsenheten 

Lena Käl/berg 

Telefon 08-405 3483 

2013-10-07 

salakommun 
Kommunstyrelsen 
Box 34 
733 25 Sala 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

2013 ·10- 1 1 

Överklagande i fråga om prövning enligt 12 kap. plan- och bygglagen 
avseende Rådmannen, Sala kommun 

För kännedom och eventuellt yttrande översänds kopia av Riks
antikvarieämbetets yttrande den 30 september 2013. 

Om Ni vill anföra något ytterligare i ärendet, bör Ert yttrande ha kom
mit in till Regeringskansliet, Socialdepartementet, senast den 31 oktober 
2013. I annat fall kan ärendet komma att avgöras på befintligt underlag. 

Ovan angivet diarienummer bör åberopas. 

I tjänsten 

d r/v1A71littt~; 
Lena Käl! berg v 

Postadress 

103 33 Stockholm 

Besöksadress 
Fredsgatan 8 

Telefonväxel 
08A05 lO 00 

Telefax 
08-723 11 91 

E-post .. s, registrator@regeri ngskansl i e t. se 
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Yttrande 

Datum 2013-09-30 

Dnr 1.1.4-2299-2013 

Ert datum 2013-07-05 

Er beteckning 52013/4577/PBB 

Riksantikvarieämbetet 

stargatan 41 
Box 5405 
114 84 Slackholm 

Tel 08-5191 8000 

E-post riksant@raa.se 

Hemsida www.raa.se 

Org.nr 202100-1090 

Plusgiro 599 94-4 

Bankgiro 5052-3620 

\ 1t SJCI3;L(sH;Pun 
Socialdepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

Remiss från Socialdepartementet- överklagan 

av länsstyrelsens beslut att upphäva del av 

detaljplan för kvarteret Rådmannen, Sala 

kommun, Västmanlands län 

Remiss 

Riksantikvarieämbetet har tagit del av Socialdepartementets remiss avseende 

överklagan av Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut att upphäva del av 

detaljplanen för kvarteret Rådmannen i Sala kommun. 

Aktuell fastighet ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 

3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) (Sala silvergruva och Sala bergstad, [U 16]) 

vilket i sin helhet ska skyddas från åtgärder som påtagligt skadar riksintresset 

Riksantikvarieämbetets ställningstagande 

Riksantikvarieämbetet bedömer att länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen 

för kvarteret Rådmannen till den del som avser fastigheten Rådmannen 6 bör stå 

fast. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har den 22 maj 2013 beslutat om att upphäva detaljplanen för 

kvarteret Rådmannen till den del som avser fastigheten Rådmannen 6. Beslut om 

upphävande togs enligt 12 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987: 1 0). 

Länsstyrelsen har i yttranden under detaljplaneringsprocessen framfört att en 

rivning av byggnaden Rådmannen 6e riskerar att påtagligt skada riksintresset Sala 

silvergruva och bergstad [U 16]. De har därför förordat ett rivningsförbud för den 

aktuella byggnaden. 

Länsstyrelsen anser att en rivning av aktuell byggnad (kallad Rådmannen 6e) 

skulle innebära att en av få kvarvarande sammanhållna miljöer av denna typ i Sala 

skulle förstöras och att det skyddsvärda bebyggelsemönstret och kontinuiteten 

därmed bryts. En väsentlig del av värdet ligger i den bevarade gårdsmiljön med 
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tillhörande äldre bebyggelse. Rådmannen 6 med dess tidstypiska gårdsmiljö är en 

representant för riksintressets värden, enligt länsstyrelsens beslut. 

Riksantikvarieämbetets bedömning 

Efter att ha granskat handlingarna i ärendet, länsstyrelsens tidigare yttranden 1, 

samt företagit syn på plats görs nedanstående bedömning. 

Riksantikvarieämbetet delar länsstyrelsen bedömning i ärendet och anser att ett 

rivningsförbud krävs för att säkerställa att påtaglig skada ej sker på riksintresset 

Sala silvergruva och Sala bergsstad. 

Centralt för Riksantikvarieämbetets bedömning är riksintressets motivering i delen: 

"[ ... ] stadsmiljö som illustrerar 1600-talets stadspolitik och strävan att utveckla 

bergshanteringen och en av Sveriges få "bergsstäder"." 

stadsgårdsmiljön inom Rådmannen 6 utgör en helhet som möjliggör en förståelse 

för hur en bergsmansgård utformades i Sala bergsstad utifrån tidens rådande 

sociala och ekonomiska förutsättningar. Denna typ av stadsgårdar var tidigare ett 

vanligt inslag i Sala. Gårdsmiljöer som denna återfinns sällan bevarade i sin helhet 

vare sig i Sala eller i liknande stadsmiljöer generellt. Den berörda byggnaden har 

genomgått förändringar under 1900-talet men visar med sitt portlider på den 

funktion som byggnaden hade i gårdsmiljön. Sentida avstyckningar har inte 

påverkat gårdsindelningen inom fastigheten. Sala fick i egenskap av bergsstad 

särskilda privilegier som syftade till att främja viktiga näringar och handel. Det 

aktuella kvarteret där Rådmannen 6e ingår visar på hur staden utformades bland 

annat utifrån dessa förutsättningar. Ett bevarande av byggnaderna och kvarteret 

Rådmannen 6 i sin helhet, inklusive den aktuella portliderbyggnaden, är därför 

viktigt för förståelsen av den stadsmiljö som illustrerar 1600-talets stadspolitik och 

för Sala som en av Sveriges få bergsstäder. 

Vidare är följande uttryck för riksintresset av stor betydelse i bedömningen: 

"[ ... ] Bergsstaden. Den regelbundna rutnätsplanen från 1624 med omväxlande 

kvadratiska och rektangulära kvarter, vilket är en av de första rätvinkliga planerna i 

en nyanlagd stad. Småskalig bebyggelse i trä och puts." 

1 Länsstyrelsen i Västmanlands län, Dnr. 436-5749-09/431-2206-09, 436-11690-09 och 402-

2284-12 
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Riksintresset benämns som bergsstaden och utgörs därmed av de uttryck i form 

av byggnader eller miljöer som berättar om stadens historia och utveckling i 

egenskap av bergsstad fram till i dag. l detta ingår den småskaliga bebyggelsen i 

trä och puts som ett uttryck. Den småskalighet som kännetecknat bergsstadens 

äldre trähusbebyggelse utgörs i stadsgårdarna av en variation i ålder, funktion, 

skala och utformning. Kvarteret Rådmannen 6 med aktuell byggnad är ett exempel 

på en sådan trästadsbebyggelse och är numera sällsynt inte bara i Sala utan i 

stadsmiljöer i landet som helhet 

Mot bakgrund av riksintressets motivering och dess uttryck måste den aktuella 

byggnaden förses med bestämmelser i plan som förhindrar rivning av byggnaden 

för att riksintresset ska kunna anses vara tillgodosett 

Detta beslut har fattats av riksantikvarien Lars Amreus efter föredragning av 

handläggaren Krislin Lindgren. Även överantikvarien Knut Weibull, 

avdelningschefen Qaisar Mahmood, enhetschefen Michael Frisk och 

handläg~aren Lena Odeberg har deltagit i den slutliga handläggningen. 

/1/; . 
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'/ Lars Amreus y/ 

Kopia till: Kulturdepartementet 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 
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