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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

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

Enligt Plan- och bygglagen ska av översiktsplanen framgå: 

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

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

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

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

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

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

uttrycka den kommunala viljan i visioner och mål 

bygga på kunskap och aktuella planeringsunderlag 

vara enkel och tydlig 

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

För att uppnå detta föreslås en metod för framtagandet av en ny 
översiktsplan i tre steg, där den första och inledande delen handlar 
om att samlas kring en gemensam vision och strategi fö r Sala och 
den fortsatta planprocessen. 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 
TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

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

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

PLAN FÖR SALA EKOKOMMUN 

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

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

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

Projektet Vår bil av Jorden 

Plan för Sala ekokommun 
Sammanfattning av planeringsunderlag · 

Lokal Agenda 21/ 
Översiktsplan 2000 ... 

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

FÖRDJUPNINGAR OCH ORTSANALYSER 

Arbetet med att ta fram underlag till en ny översiktsplan för hela 
Sala kommun inleddes 2010 med ortsanalyser för sju av 
kommunens mindre orter (Broddbo, Kurnia kyrkby, Möklinta, 
Rans ta, Saladamm, Sätra brunn och Västerfärnebo ). Det 
inventeringsarbete och den beskrivning av orterna som 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

sammanställdes syftade till att fungera som kunskapsunderlag och 
visa på de viktigaste utvecklingsfrågorna i respektive bygd. 

På samma sätt utgör de fördjupningar av översiktplanen som tagits 
fram, t ex Plan för Sala stad, underlag inför det kommande 
översiktsplanearbetet 

VARFÖR ÖVERSIKTSPLAN? 

En översiktsplan (ÖP) är ett kommunalt dokument som beskriver 
och reglerar bebyggelsen och mark- och vattenanvändningen. Enligt 
lagstiftningen (kapitel3 i Plan- och bygglagen J är varje kommun 
skyldig att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Utformningen av översiktsplanen är mycket fri och det är till stora 
delar upp till varje kommun att avgöra vilka frågor man vill fördjupa 
sig i. Traditionellt sett har översiktplaner ofta behandlat frågor kring 
planering och byggande t ex; var nya bostäder kan byggas, var 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVE LSE INFÖR BES LUT OM UPPDRAG 

företagsetableringar kan ske, var nya vägar kan dras fram samt hur 
kommunen avser att tillgodose riksintressen. Det finns också 
möjlighet att ange strategier för hur kommunen ska se ut ur andra 
aspekter exempelvis inom näringslivsområdet, hållbarhetsfrågor, 
turism, skola och omsorg etc. 

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

SALA ÖVERSIKTSPLAN- PRODUKT OCH PROCESS 

För att vara användbar för många bör översiktsplanen; 

tydligt uttrycka den kommunala viljan i visioner och mål 

bygga på kunskap och aktuella planeringsunderlag 

vara enkel och tydlig 

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

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

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

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

TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

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

Del l- vision och strategi 

DEL l 
vrsroN ocH 
STRATEGI 

Sala 

DEL2 
ANALYS OCH 

KONCEPT 

(SAMRÅD) 

DEL3 
FÖRSLAG 

(UTST ÄLLNING) 

FORMELL HANTERING ENLIGT PBL 

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

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

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

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

Arbetet inleds officiellt med ett eller flera even t. Detta för att 
informera om att översiktsplanearbetet har påbörjats och för att 
tydligt redovisa planens syfte men också fö r att väcka engagemang 
bland såväl allmänhet som politiker och tjänstemän. 

1.2 Sammanställa befintligt underlag och identifiera strategier 
och mål för hela kommunen 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

1.3 Avstämning dialogarbete och ortsanalyser 

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

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

Deltagare: 

• Förvaltningschefer 

• Tjänstemän 

1.5 Återkoppling till politiken 

Del l avslutas med att Tengbom sammanfattar och analyserar hittills 
genomfört arbete. Utifrån analysen tas strategier för den fortsatta 
processen fram, vilka ska återkopplas till politiken inför fortsatt 
uppdrag. 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 
TJÄNSTESKRIVEl5E INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

Del 2 och 3- analys, koncept och förs lag 

Framtagande av 
samrådsförslag 

SAMRÅD 

Samrådsredogörelse 

UTSTÄLLNING 

Utlåtande 

slutjustering (vid 
väsentlig ändring; ny 

utställning) 

Antagande 

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

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

Synpunkter på förslaget sammanställs i en samrådsredogörelse. 

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

Synpunkter på det utställda planförslaget sammanställs i ett 
utlåtande. 

Förslaget justeras för att sedan gå vidare mot ett antagande. 

Översiktsplanen antas politiskt och blir vägledande för fortsatta 
beslut. 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

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

2:a och 3:e 
kvartalet 2014 

4:e kvartalet 2014 

2:a kvartalet 2015 

3:e kvartalet 2015 

4:e kvartalet 2015 

Del1- vision och strategi- arbetet med att 
förankra processen och defin iera den produkt 
processen ska utmynna i. 

Del 2 -Återkoppling till politiken och uppstart 
av formell planprocess 

Del 2 - Samråd 

Del 3 - Utställning 

Del 3 - Antagande 

Arbetet påbörjas med uppstartskede och del l. Vision och strategi. 
En detaljerad budget för del 2 och 3 är beroende av slutsatser och 
resultat från del1 och kommer att kunna tas fram inför beslut om 
fortsatt arbete hösten 2014. Uppskattade kostnader nedan omfattar 
endast externa konsulttjänster. 

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

Uppskattad kostnad 85 000 kronor 

Del 1. Vision och strategi 
1.1 Uppstart -arbetet med att ta fram Salas nya översi ktsplan är i gång 
1.2 Sammanställa befintligt underlag och identifiera strategier och mål april - oktober 2014 

1.3 Definiera den produkt översiktsplanen ska vara 
1.4 Avstämning dialogarbete och ortsanalyser 
1.5 Återkoppling till politiken, beslut om den fortsatta processen 
Uppskattad kostnad 345 000 kronor 

Uppskattad totalkostnad del1 430 000 kronor 

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

Kostnaden beror på inriktning och omfattning som beslutas under del1. 1800 000 -
2 300 000 kron or 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

Att påbörja arbetet med en ny översiktsplan är angeläget, gällande 
plan, Plan för Sala ekokommun, är inte längre aktuell. 

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

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

• Att påbörja del 1 - vision och strategi 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Magnus Holmberg Muhr 
Samhällsbyggnadschef 


