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ANSÖKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG 

Planområdets läge 

Plandata 
Fastighet/område: Del av fastigheten Kristina 4:15, Bryggeriet, Sala tätort. 

Ägare: Sala kommun. 

Sökande: Hemsö Fastighets AB på uppdrag av Achima Care AB. 

Areal: ca 8000 kvm. 
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Att anlägga en vårdcentral inom gångavstånd från centrum i Sala 
tätort, med en lokalisering i annat väderstreck än den befintliga 
vårdcentralen på lasarettsområdet Byggnaden beräknas bli ca 700-
1000 kvm och tomten ca 3000. 

Gällande detaljplan (3551) från 1979 redovisar markanvändningen 
Park för det aktuella området. 

PLANUPPDRAG 
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På detta område finns redan ett planuppdrag från 2008. Detta 
ärende har dock inte arbetats med aktivt på länge och det har inte 
kommit längre än till beviljad ansökan om planuppdrag (Dnr KS 
2008/26). Man har identifierat detta som ett viktigt område ur 
stadsbyggnadsperspektiv, en lucktomt med potential. l detta gamla 
uppdrag vill man dock undersöka möjligheten att tillskapa bostäder. 

Även i den ännu icke antagna fördjupningen av översiktsplanen 
(Plan för Sala stad) pekas planområdet ut som utvecklingsområde 
för bostäder. Där kan eventuellt dock ingå mindre handel eller 
service, men ej av centrumkaraktär. 

Planområdet angränsasav ett flerbostadshusområde i norr och av 
markbostäder i öster, ett koloniområde i söder samt gångväg intill 
Pråmån i väster. 

Planområdet är cirka 8000 kvm stort och består i dagsläget främst 
av öppen, gräsbevuxen mark. l norra delen finns en bilparkering 
samt vad som gissningsvis är en liten lekyta av något slag. 

Denna ansökan om planuppdrag gäller i första hand tillskapandet av 
en vårdcentral, men eftersom den inte kommer att ta hela ytan i 
anspråk är det möjligt att också anlägga bostäder, beroende på 
vilken exploateringsgrad som önskas på platsen. Om detta anses 
intressant bör möjligheten utredas tidigt i planprocessen. 

Miljö bedömning: 

En behovsbedömning ska genomföras i inledningen av 
detaljplaneprocessen för att bedöma om planen kan innebära 
betydande miljöpåverkan, vilket då kräver en 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Normalt eller enkelt planförfarande: 

Huruvida denna detaljplan kan genomföras med enkelt 
planförfarande istället för normalt är ännu oklart. Framför allt 
hänger detta på om planens genomförande bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan, vilket inte är förenligt med enkelt 
planförfarande. 

Några frågor att beakta i planarbetet: 

• Delar av planområdet berörs av strandskydd då avståndet till 
Pråmån är mindre än 25 meter. 

• Vid provtagning på en punkt strax söder om området visade sig 
blyhalten vara förhöjd ner till 0,3 m djup. Därunder var värdet 
på samma nivå som riktvärdet. Kadmiumhalten var något 
förhöjd även på den djupare nivån. 

• De geotekniska förhållandena har inte undersökts på området 
men vid byggandet av salabostäders hyreshus strax norr därom 
krävdes plintar till mellan 2,0 och 5, 7 meters djup för att nå fast 
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lera. 

• Försörjning med VA finns i den västra gränsen av området. 

• Angöring till området kan antingen ske via en parkeringsplats i 
områdets nordöstra hörn som åtminstone 2008 brukades av 
salabostäder eller i anslutning till den gångväg som finns på 
områdets södra sida. 

• Fornminne? I den ekonomiska kartan i Geosecma finns en 
markering (R), som måste undersökas. Oklart vad denna gäller 
och om den berör planområdet 

• Bullerstört? Området är beläget ca 30 tilllOO m från 
Västeråsleden, som visserligen inte är lika trafikerad längre 
sedan förbifarten byggdes men trafikmängder och bullernivåer 
bör undersökas. 

• Dagvattenhantering bör lösas lokalt. 

Ännu inget överenskommet. Eventuell samfinansiering? 

Enheten för Planering och utveckling föreslår kommunstyrelsens 
ledningsutskott att besluta att ett detaljplanearbete ska påbörjas för 
del av Kristina 4:15 för att se över möjligheten att tillskapa en 
vårdcentral inom fastigheten. 

Detaljplanearbetet föreslås starta efter behovsbedömning och 
klargörande om planen ska hanteras med enkelt eller normalt 
planförfarande, samt efter att sökande beslutat om detta är den 
lokalisering som önskas. 

att upprätta detaljplan. 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 
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