
.uti SALA Bilaga 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVAL TNING 

KS 2012/175/1 

Tjänsteskrivelse 
2012-08-20 

Detaljplan för östra Fridhem 
Del av Kristina 4:9 samt Fastigheterna Utfarten 3 ac 
Sala tätort, Sala kommun, Västmanlands län 

PLAN BESKED 

Plandata 
Fastighet: Del av Kristina 4:9 samt Utfarten 3 och 4 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2012 -08- 2 1 
Dlarlenr J. IAktbMaga 
aD\ \ / ;:JS/., I ~" 

Ägare: Sala kommun (Kristina 4:9) samt MEKAP Fastigheter/P2 Försäljning AB 
(Utfarten 3 och 4) 

(Sökande) 

Areal: 

(Sala kommun) 

ca 50 000 kvm 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax 
Org.nr Box 304 Stadshuset/St. Torget 0224-55000 Vx 0224-18850 
19-21 20 00-2098 733 25 SALA 

Postgiro 
1239 10-2 



Aktuella förändringar 

Gällande plan 
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Inom gällande planområde för Fridhernsområdet planeras för etablering 
av två nya tomter för verksarnbetsändamål. Planerad tomtindelning inne
bär behov av förändrad gatusträckning för Fridhernsgatan på sådant sätt 
att dess båda delar förlängs österut i syfte att möjliggöra framtida utvidg
ning av företagsparken samt ge de båda tillkommande tomterna optimala 
in- och utfarter. 

Gällande detaljplan utgörs av Stadsplan för Fridhem, etapp 1, som antogs 
den 27 maj 1971. I denna anges aktuellt planområde som kvartersmark för 
industriändamål i dess norra del och småindustriändamål i dess södra. Ny 
detaljplan kan också komma att innefatta markområde öster om Fridhem 
som idag inte är planlagt. 
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Befintliga förhållanden 

Bedömning 

Planorruådet är idag obebyggt och utgörs delvis av brukad åkermark. I 
Fridhemsgatan som angränsar till planorruådet fInns anslutningar till 
kommunal infrastruktur och nätanslutningar. 

Viktiga frågor i planarbetet är att tillse goda dagvattenlösningar som mi
nimerar utsläpp av föroreningar till recipient, hänsyn till beftntligt dike och 
dagvattenledning samt gatubredd och gatuutformning. 

Ärendet bedöms kunna hanteras med enkelt planförfarande. 

Plankostnaden regleras inom gällande budget för planeringsenheten. 



Förslag till beslut 

Göran Reierstam 
Tf Planchef 

• 
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E nheten för Planering och utveckling föreslår kommunstyrelsens led
ningsutskott besluta att gällande detaljplan ändras för ';!t bekräfta aktuella 
förändringar i tomtindelning och gatustruktur och möjliggöra en vidgad 
användning av planornrådet. I planprocessen prövas också en eventuell 
utvidgning av kvartersmarken österut i riktning mot Pråmån. Planproces
sen drivs inom ramen för pågående planprogramarbete för verksamhets
område Fridhem. 


