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SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Dnr 2014/356 

Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen 

INLEDNING 
Fastigheten har erbjudits tomtkön sedan den bildades men på grund av dess ut
formning och den stora mängd fyllnadsmassor som krävs för att kunna bygga på 
tomten har ingen försäljning skett. Med hänvisning till fastighetens topografi och 
höga fyllnadskostnader innan husbyggandet kan påbörjas förelås att fastigheten får 
säljas till ett lägre pris än taxeringsvärdet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/53/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret, enheten för planering och utveckling 

Markingenjör Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att sälja fastigheten Silvergruvan 1:881 till ett lägre pris än taxeringsvärdet, samt 
att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällsbyggnads
kontoret. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att sälja fastigheten Silvergruvan 1:881 till ett lägre pris än taxeringsvärdet, samt 

att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällsbyggnads
kontoret. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkand e 
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2014-02-05 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- 2 4 
Oiarienr20LJ.t /,".::;'_c:;/,fAktbllaga / 
Dpb: 

Kommunstyrelsen 

Fastigheten Sala Silvergruvan l :881 i Mellandammen 

Enligt ett KF beslut 2011-03-1 O ska försäljningspriset för småhustomter inom 
detaljplaneområde (ej arrendetomter) som avstyckats före 2010-01-01 prissättas 
till det högsta av taxeringsvärdet för 2008 eller självkostnadskalkyl för området 
och gälla från 2010-01 -01 och tills vidare. Försäljningspriset skall dock inte vara 
lägre än 89000 - kr. 

Silvergruvan 1:881 i Mellandammen bildades genom avstyckning 2008-12-04. 
Fastighetens areal är 1224 m2

• Detaljplan för området antogs 2006-09-27. 

Fastigheten får bebyggas med ett bostadshus i två våningar. Största byggyta för 
bostadshuset är l 00 m2

• Utöver bostadshus tillåts garage, uthus eller liknande 
med en maximal byggyta på 50m2

• Fasadfårgen skall vara matt röd. Markhöjden 
skall vara mellan +65,0 och +66,0 meter. Den nuvarande markhöjden ligger 
mellan +64,0 och +65,0 meter. 

Fastigheten har erbjudits tomtkön sedan den bildades men på grund av dess ut
formning och den stora mängd fyllnadsmassor som krävs för att kunna bygga på 
tomten har ingen försäljning skett. 

2008 år taxeringsvärde för fastigheten är 207000:- kr. Några presumtiva köpare 
har nu önskemål att köpa fastigheten till en lägre köpesumma. Ett bud kommu
nen fått är 150000:- kr. 

Med hänvisning till fastighetens topografi och höga fyllnadskostnader innan 
husbyggandet kan påbörjas föreslås att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige 

att sälja fastigheten Silvergruvan l :881 till ett lägre pris än taxeringsvärdet 

att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällsbyggnads
kontoret 

salakommun 
' . /7 
Vv.vt-~ '~ 

Yvonne Fahlman 
Markingenjör 

SALA KOMMUN Postadress 
Org.nr Box 304 
19-2 1 20 00-2098 733 25 SALA 

Besöksadress 
s tadshuset 
Stora Torget 

Telefon 
0224-744000 Vx 

Telefax Plusgiro 
0224-188 50 12 39 10-2 
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PLANBEST ÄMMELSER 
Följande gäller inom omr~den med nedanst~ende beteckningar 
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planomr~det 
Endast angiven användning och utformning är till~ten 

GRÄNsBETECKNINGAR 

--·- Linje p~ kartan ritad 3 mm utanför planomr~dets gräns 
Användningsgräns 
Egenskapsgräns 
Strandskydd 

MARKANVÄNDNING 
Allmänna platser 

NATUR 
PARK 

GENOMFART 
L-GATA 
INFART 

H-GATA 
K var tersmark 

Naturomr~de 

Parkomr~de 

Genomfartstrafik 
Gata som ing~r i lokalnätet 
Infartstrafik 
Huvudgata 

B Bo.städer 
B 1 Bostäder utanför verksamhetsomr~de för vatten och avlopp 
C Centrumändam~l 
E 1 Tekniska anläggningar, transformator 
E 7 Tekniska anläggningar. vattentorn 

Vattenomr~de 

l W Öppet vattenomr~de 

UTFORMNING A V ALLMÄNNA PLA TSER 
ge-bana 
g~ngbana 
tillfart 
dammvall 

G~ng-och cykelväg 
G~ngväg 
Tillfart till fastighet 
Dammvall ovan mark med skyddsomr~de 

UT NYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
[Q] 

e 000 
Maximalt antal fastigheter som till~ts 
Maximal byggnadsyta p~ respektive fastighet 
Maximal byggnadsyta för huvudbyggnad är 100 kvadratmeter. utöver 
huvudbyggnad tmts uthus. garage eller dylikt med en maximal 
byggnadsyta p~ 50 kvadratmeter 

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 
l l 

g 
u 

Marken f~r inte bebyggas 
Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning 
Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar 

MARKENS ANORDNANDE 
sop Återvinningsstation .... 
~ Markens höjd skall vara mellan +64.0 meter till +65.0 meter 
ffi;? Markens höjd skall vara mellan +65.0 meter till +66.0 meter 

UTFÖRANDE 
Utformning 

Endast en huvudbyggnad f~r uppföras per bostadsfastighet 
fril Endast friliggande hus 
I,II Högsta antal v~ningar för huvudbyggnad 

Högsta till~tna byggnadshöjd för uthus. garage, förr~d eller dylikt är 3.0 meter 
Byggnad ska förses med i huvudsak st~ende träpanel 
Byggnad ska förses med sadeltak, p~ uthus till~ts även pulpettak 
Mansardtak eller valmat tak till~ts ej 
Till~ten takvinkel är 18-35 grader för sadeltak, mindre takvinkel till~ts 
p~ uthus med pulpettak 

f 1 Fasadfärg matt röd 
f 2 Fasadfärg vit eller gul 
l r ___ ..Jc :.:-- --LL _.., _. 11 
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