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Detaljplan för Ringgatan; beslut om antagande

INLEDNING

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering och att skapa en ändamålsenlig

användning av parkeringarna längs Ringgatan. Idag används parkeringsytorna som

parkering men i gällande detaljplan är de planlagda för PARK-ändamål.

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning.

Beredning

Bilaga KS  2019/197/1, utlåtande

Bilaga KS  2019/ 197/2, plan—och genomförandebeskrivning

Bilaga KS  2019/ 197/3, plankarta

Planarkitekt Martin Röjestål föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna granskningsutlätande, samt

&  anta detaljplanen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt godkänna granskningsutlåtande, samt

ag anta detaljplanen.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för

Del av Ringgatan

Sala kommun, Västmanlands län

Standa rdförfa ra nde

UTLÄTANDE
Detaljplan för Del av Ringgatan, har under tiden 2019-05-27 till och med 2019-06-24 (4

veckor) varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala

förvaltningar m fl.  Under denna  tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i

Kommunhusets entré.

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Plan- och

utvecklingsenhetens eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil.

Remisslista

1. Länsstyrelsen i Västmanlands län

2. Lantmäteriet

3. Trafikverket Region Öst

4. Vattenfall Eldistribution

5. Naturvårdsverket

6. Telia Sonera Skanova Access AB,

Accessområde Mitt

7. Polismyndigheten  — Sala
närpolisområde

8. Kollektivtrafikförvaltningen, Region

Västmanland

9. Svenska Turistföreningen, Sala-
Heby

10. Företagarna Sala

SALA  KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Box 304

733 25 Sala

Besöksadress: Stora Torget 1

Växel: 0224-550 00

Fax: 0224-188 50

kommun.inf0@sala.se

www.sala.se

Synpunkter

Kommer inte pröva ett antagande under

kända förhållanden

Saknar en tydlighet över Vilka områden
som den n a lanen ska älla å.
Ingen erinran.

Inga synpunkter.

Inga synpunkter

Inga synpunkter.

Inga synpunkter

Inga synpunkter

Inga synpunkter.

Inga synpunkter.

Plan- och utvecklingsenheten

Samhällsbyggnadskontoret



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Räddningstjänsten Sala-Heby

Sala  kommun, Bygg- och
miljönämnden

Sala kommun, Kultur- och

fritidsnämnden

Sala kommun, Vård- och
omsorgsnämnden

Sala kommun, Skolnämnden

Salabostäder

Sala—Heby Energi AB, Värme

Sala-Heby Energi AB, Elnät

Sala Naturskyddsförening

Berörda fastighetsägare

2  (4)

2019-10-17

DIARIENR: 2018/71

ANTAGANDEHANDLING

Inga synpunkter

Påpekar att det finns ytor som givits
tidsbegränsat bygglov som inte ligger inom
planområdet som kan bedömas att vara

lanstridigä.

Inga synpunkter.

Inga synpunkter.

Inga synpunkter.

Inga synpunkter.

Inga synpunkter

Inga synpunkter

Inga synpunkter

Inga synpunkter
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1. Länsstyrelsen Västmanlands län

Länsstyrelsen yttrade sig över planförslaget den 2018-08-28.Länsstyrelsen bedömer med

hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10  §  PBL och nu kända förhållanden att ett antagande

av detaljplanen inte kommer att prövas. Länsstyrelsen har i övrigt inget att erinra i ärendet.

Kommentarer

Noterat

2. Lantmäteriet

Det området som berörs av detaljplanen omfattas redan av DP 4019"Detaljplan för Ringgatan,

Kristina 4:11m.fl.". Enligt Boverket kan det bara finnas en detaljplan på ett geografiskt område.

En detaljplan gäller tills den upphävs eller ändras. Det finns inget beslut om upphävande av DP

4019och det framgår inte heller att det är en ändring av detaljplan. Det är väldigt otydligt vad

som ska fortsätta gälla på DP 4019när den nya planen ersätter vissa områden. Detta bör

åtgärdas för att det inte ska bli oklart vad som gäller för området. Förslagsvis skulle en

översiktskarta över den gamla planen vara bra som tydligt visar vilka områden som den nya

planen ska gälla på.

Observera att det inte går att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla

tillsammans med den ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i den ursprungliga

planen vid en ändring av detaljplan. Under processen att ändra en detaljplan behöver det vara

tydligt för alla berörda vad ändringen avser och hur ändringen skiljer sig från den ursprungliga

planen. När ändringen har vunnit laga kraft så är det planen i sin ändrade form som gäller.

I övrigt har inte Lantmäteriet några ytterligare synpunkter på planförslaget.

För Lantmäteriet

Kommentarer

Tydligheten kring vad som ska gälla på DP 4019ska klaras upp. En översiktskarta har nu gjorts för

att tydliggöra detta.

3. Trafikverket

Ingen erinran.

Kommentarer

Noterat.

4. Bygg- och miljönämnden, Sala kommun

Det bör dock noteras att av de ytor som det givits tidsbegränsat bygglov för 2016så finns den
yta som ligger på Fredstorget inom allmän platsmark i detaljplan  3956,  som har
utformningsbestämmelsen gågata. Den ytan ingår inte i den aktuella planändringen och kan
alltså fortsatt bedömas vara planstridig. Även de parkeringsytor som finns inom bestämmelsen
”trafiktorg” i den befintliga detaljplanen 4019kan bedömas vara tveksamma sett till
utformningsbestämmelsen.
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Utöver detta  har  varken  byggenheten eller milj öenheten några synpunkter förutom det
påpekande som gjordes i samband med samrådsyttrandet, det vill säga att den redovisning av
planområdet som ges i planbeskrivningen (i figuren på sidan 4) inte stämmer med det
planområde som redovisas på plankartan. Det bör justeras för att underlätta
bygglovshanteringen.

Kommentarer

Figuren på sidan  4  år korrigerad. Gågata i detaljplan  3956  eller trafiktorg 4019är inget som

kommer att tas hänsyn till i denna detaljplan. Denna detaljplan syftar till att lösa de parkeringar

som är inom planområdet.

Slutsats inför beslut

Med hänvisning till ovanstående synpunkter och föreslagna åtgärder i form av ändringar och

kompletteringar i planhandlingarna föreslås detaljplanen för Del av Ringgatan, kunna

godkännas och antas.

Förslag till beslut

att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna utlåtandet och

detaljplanen för Del av Ringgatan till Kommunfallmäktigeför

antagande.

Martin Röjestål Anton Sjöberg

Planarkitekt tf Plan- och utvecklingschef
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Planområdets läge

Planhandlingar

Till detaljplanen hör följande handlingar  i  antagandeskedet:

- Plan- och genomförandebeskrivning

.  Plankarta med bestämmelser

.  Utlåtande

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Samhällsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-550 00 Plan- och utvecklingsenheten

Box 304 Fax: 0224-188 50

733 25 Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se
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INLEDNING

Sammanfattning

Planprocessen bedrivs med standardförfarande i enlighet med Plan-och bygglagen

(PBL  2010:900).

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering och att skapa en ändamålsenlig

användning av parkeringarna längs Ringgatan. Idag används parkeringsytorna som

parkering men i gällande detaljplan är de planlagda för PARK-ändamål. De står på

tidsbegränsat bygglov.

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden

Planområdet är beläget i Sala tätort, i centrum. Detta område är ca 1,2 hektar stort

och utgörs av asfalterade parkeringsytor idag. Marken ägs i sin helhet av Sala kom-

mun.
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Samhällsbyggnadskontoret

Plan- och utvecklingsenheten

PLAN PROCESSEN

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs

så att medborgare får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen i en

planprocess.

‘  .'. I‘

Figur 1. Figuren illustrerar i vilket skede av planprocessen som detaljplanen befinner sig

Samråd

Ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda intressenter

samt ställs ut i kommunhusets entré. De synpunkter som lämnas från fastighets-

ägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redo-

visas i ytterligare en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller Plan-

och utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna

synpunkter.

Granskning

Ett reviderat planförslag skickas ut till berörda intressenter samt ställs ut i kom-

munhusets entré och på hemsidan. De synpunkter som kommer in under gransk-

ningen kommer att redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet innehåller även Plan- och

utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna

synpunkter.

Antagande

Planförslaget överlämnas till Kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet

kommer upp i Kommunfullmäktige bereds deti Kommunstyrelsens Ledningsutskott

[KSLU) och Kommunstyrelsen. Om inte planen överklagas eller överprövas vinner

den laga kraft tre veckor efter det att protokollet från Kommunfullmäktiges sam—

manträde justerats och satts upp på kommunens anslagstavla.

Överklagande
De som skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt

att överklaga planbesluten. I första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare,

hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av Mark-

och miljödomstolen.
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Plan- och utvecklingsenheten

TIDIGARE  STÄLLNINGSTAGANDE

Riksintresse

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

Översiktliga planer
Att skapa ändamålsenliga parkeringar inom planområdet stämmer överens med den fördjupade

översiktsplanen för Sala tätort, Plan för Sala stad. I Plan för Sala stad är området utpekat som

”centrum" och användningen parkering ingår i centrum. Plan för Sala ekokommun anger att alla

vägar skall ha en sådan standard och utformning att de inte hindrar utan befrämjar arbete och

boende i kommunens alla delar vilketi detta fall är en utformning med parkeringsplatser.

Detaljplaner

Det aktuella området omfattas av DP  4019  "Detaljplan för Ringgatan, Kristina 4:11m.fl.”. Inom

gällande detaljplan är planområdet utpekat som PARK — anlagd park. Detaljplanens genomföran—

detid år utgången. Detaljplanen vann laga kraft 2009-10-07.

**— ,, ”37 rf: är?.—* ,_ ; ,;  » ji"... .&;
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Utklippfrån gällande detaljplanför planområdet. De röda linjerna utgör dagens planområde

Miljöbedömning
En undersökning för miljöbedömning har skapats av Plan- och utvecklingsenheten. Med ut—
gångspunkt från undersökningen är kommunens bedömning att ett genomförande av detaljpla—
nen inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 5 §  i Miljöbalken och att en
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Samhällsbyggnadskontoret

Plan- och utvecklingsenheten

miljökonsekvensbeskrivning enligt  4  kap 34- § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) inte  är nöd-
vändig. Länsstyrelsen har  2018-05-18  meddelat att de delar kommunens bedömning.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens Ledningsutskott beslutade  2018-01-30  att ge Samhällsbyggnadskontoret,
Plan— och utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av Ringgatan.

Kommunstyrelsens Ledningsutskott beslutade 2018-06—26 att ge Samhällsbyggnadskontoret,

Plan- och utvecklingsenheten i uppdrag att sända ut detaljplanen på samråd.

Detaljplan för Del av Ringgatan har under tiden  2018-07-04 - 2018-08-12  (5 veckor) varit ut-

sänd på samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under
denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt på kommunens hemsida och i Kommunhu-

sets entré.

Detaljplan för Del av Ringgatan har under tiden  2019-05-27-2016—06—24  varit utsänd på gransk-
ning till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m H. Under denna tid

fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt på kommunens hemsida och i Kommunhusets entré.

Skydd av natur
Inom planområdet eller i planområdets närhet finns ingen skyddad natur.
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Plan- och utvecklingsenheten

FÖRUTSÄTI'NINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER

NATUR

Mark  och  vegetation

Området  är i gällande detaljplan utpekat som parkmark. Tanken var att skapa ett grönstråk med

gång- och cykelbana utmed hela Ringgatan. Detta har aldrig genomförts i sin helhet.  I  och med

denna detaljplan omöjliggörs också ett genomförande av den idén.

En allé av Goliattuja (Thuja plicata 'Excelsa') har planterats utmed Ringgatan i en gräsremsa.

Dessa ramar in parkeringarna mot körbanan. Området är platt och har inga direkta höjdskillna-

der.

Miljökvalitetsnormer

Bedömningen är att planens genomförande inte kommer att leda till en försämrad miljökvali-

tetsnorm för vatten och luft. Detta då ingen ytterligare mark kommer att hårdgöras i och med

planens genomförande.

Radon

Ett radonsäkert byggande rekommenderas. Kommunens radonriskkarta från  1995  visar att

planområdet ligger inom högriskområde för radon. Mätningar som visade på höga radonvärden

gjordes 2010. Radonskydd hanteras närmare i bygglovsskedet. Huvudrekommendationen från

Boverket vad gäller byggnadssätt med avseende på radon är att alltid bygga tätt mot marken.
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BEBYGELSE

BEBYGGELSE

Inom  planområdet

Inom planområdet finns inga byggnader.

Utanför planområdet

Bebyggelsen utmed Ringgatan varierar både i form, material och färg. Några av bostadshusen i

den södra delen är tidstypiska från den epok de är uppförda inom, exempelvis flertal av de äldre

villorna söder om planområdet. Byggnader, trädgårdar och Södra Esplanadens alléträd ger om-

rådet en atmosfär av sekelskiftet. Längre mot öster finns funkishus och modernare bebyggelse. [

väster ligger det före detta Tingshuset, en idrottshall och Vallaskolan samt villabebyggelse från

tidigt 1900-tal.

På den norra sidan av planområdet finns Stadsparken, Kristina Kyrka, en kyrkogård, parkering

och det före detta stadshotellet från 1970-talet.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Konsekvenser

Planförändringen omöjliggör genomförande av det parkstråk som var tänkt att gå utmed hela

Ringgatan, detta redovisas i den gällande detaljplanen. Detta har negativa konsekvenser för re-

kreation i staden. Ur ett barnperspektiv kan det inte heller ses som positivt att gynna hårdgjorda

ytor med parkeringsplatser.

Att inte bygga ut parkstråket påverkar också dagvattensituationen på ett negativt sätt genom att

det inte naturligt och lokalt kan tas om hand utan istället måste belasta stadens ledningsnät.
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TRAFIK

Gatunät

Biltrafiken består  dels  av  trafik  till och från centrumverksamheter och bostäder samt  övrig in-

tern trafik, dels  av genomfartstrafik. Trafiken kan tidvis vara intensiv då Ringgatan ingår som en

del i trafikmatningen för centrala staden.

Ringgatan är del i huvudlederna runt centrala Sala och avsedd för alla trafikslag. Vid en trafik-

mätning under år 2010på Ringgatan i korsningen med Fredsgatan framkom det att en års—

dygnstrafik  (ÅDT) på cirka 5500 fordon är andelen tung trafik 4%.

Parkering

Allmänna parkeringsytor finns i anslutning till Ringgatan i norr på kv Konstmästaren och Freds-

torget samt Borgmästare Lundbergs plan och i söder med infart till allmän parkering bakom id-

rottshallen. Detaljplaneförslaget innebär att parkeringar längs Ringgatan blir permanenta, plan-

lagda parkeringar vilket tillför ytterligare ett 30-tal parkeringar.

Kollektivtrafik

Bussar som åker längs Ringgatan är linjebussar, både stads- och landsbygdsbussar. Busshåll—

platsen ligger söder om det före detta stadshotellet.

Tillgänglighet

Planområdet är lättillgängligt för så väl gående och cyklister som med motorfordon. Ringgatan

är en del i huvudlederna runt centrala Sala och är avsedd för alla trafikslag.  I  anslutning till par-

keringen finns en gångfartsyta vilket medför att parkörerna har goda förutsättningar att korsa

Ringgatan för att komma till de centrala delarna.
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TEKNISK  FÖRSÖRJNING

Vatten  och  avlopp, fjärrvärme, el

Kommunala  ledningar för vatten och  avlopp finns i gatumark. Området är försörjt med övrig tek-

nisk  service och ledningsstråk finns i hela området.

En särskild dagvattenutredning, Del av Ringgatan Sala, Dagvattenutredning (WSP  2019-01-22)

har utförts. Dagvattenutredningen påpekar att dagvattenledningarna i Sala generellt är hårt be-

lastade. Stående vatten i ledningarna har observerats vid tillfällen. Därför är det viktigt att ar-

beta med gröna, tröga lösningar för dagvattenhanteringen med ytliga åtgärder.

Grönytorna inorn utredningsområdet är avskilda från de hårdgjorda ytorna med kantsten. Längs

grönytorna finns ett antal träd. Parkeringsplatserna lutar mot gatan. Dagvatten rinner ytligt via

gatorna till brunnar.

» Förslag på åtgärderi utredningen är bland annat nedsänkta växtbäddar som förutom en förbätt-

rad dagvattenhantering bidrar estetiskt. Dessa bäddar placeras nedströms dit dagvattenvattnet

bör ledas via makadamdiken snarare än ytlig avrinning till brunnar då dessa diken skulle ha en

fördröjande funktion.

En mer utförlig beskrivning av dagvattenhanteringen finns skildrati Del av Ringgatan Sala, Dag-

vattenutredning (WSP 2019-01-22).
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ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan

Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande under ledning av Kommunstyrelsens Led-

ningsutskott (KSLU).

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

planen är preliminär.

Juni  2018 KSLU, beslut om samråd

]uni — Augusti  2018 Samråd
Maj 2019 KSLU, beslut om granskning
Maj -  Juni  2019 Granskning
Oktober 2019 KS-beslut om godkännande
November  2019 KF-beslut om antagande
November  2019 Laga kraft

Såvida inte detaljplanen överklagas kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detalj-

planen när detaljplanen vinner laga kraft.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark, vatten och avlopp och dagvatten-

anläggningar.

Huvudmannaskap

Sala kommun är huvudman för allmän platsmark i detaljplanen.

Plankostnad

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut i form av ett plankostnadsavtal mellan

beställare och utförare.
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Samhällsbyggnadskontoret

Plan- och utvecklingsenheten

MEDVERKANDE

Förslaget till detaljplan har arbetats fram av Samhällsbyggnadskontoret.

Martin Röjestål Anton Sjöberg

Planarkitekt tf Plan- och utvecklingschef
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