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Planområdets läge 

Plandata 
Fastighet/område: Del av fastigheten Verdandi 20. På Kungsängsskolans område, 

Sala tätort. 

Ägare: Sala kommun. 

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

Areal: ca 4000 kvm. 
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Syfte 

Gällande plan 

Bakgrund 
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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 (3962), från 1994, anger för aktuellt område 
användningen Skola, men här med funktionen Skydd mot störning. 
Marken är reserverad för anläggande av bullervall och förbjuden att 
bebygga (prickmark) . 

Detta lokaliseringsförslag ligger på Kungsängsskolans område, 
alldeles ute vid korsningen Särskogsleden - Emmylundsgatan, jämte 
en bollplan, en transformatorstation, en återvinningsstation och en 
bilparkering. 

Nuvarande plan anger zon för skyddsvall mot bullerstörning, men 
just här finns dock ingen bullervall. Befintlig vall sträcker sig endast 
längs med Sörskogsleden. 

Idag är planområdet endast en öppen, gräsbeväxt yta, men det har 
potential ur stadsbyggnadsperspektiv då det är lokaliserat i 
utkanten av den centrala staden och alldeles i närheten av det 

PLANUPPDRAG 



Ekonomi 

slutsats inför beslut 
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växande bostadsområdet Ängshage n. Kungsängsskolans område 
(Verdandi) är i dagsläget glesbebyggt och dåligt utnyttjad mark. 

I den ännu ej antagna fördjupningen av översiktsplanen (Plan för 
Sala stad) anges markanvändningen centrum för hela 
Verdandi/Kungsängsskolans område. l den beteckningen ingår 
många funktioner som till exempel handel, offentlig service och 
boende. Markanvändningen ska ses som flexibel för framtida 
utveckling. 

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. 

Viktiga frågor i planarbetet: 

Att beakta är till exempel markföroreningar, geoteknik, VA
försörjning, dagvattenhantering, angöring med olika trafikslag, samt 
buller. 

Ännu inget överenskommet. Eventuell samfinansiering? 

Enheten för Planering och utveckling föreslår kommunstyrelsens 
ledningsutskott att besluta att ett detaljplanearbete ska påbörjas för 
del av Verdandi 20 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. 
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Förslag till beslut 

att upprätta detaljplan. 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 
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