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Detaljplan för Evelund 
Sala kommun, Västmanlands län 
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Fastighet/område: Värdshus och verksamhetsområde för logistik vid Evelunds 
trafikplats. 

Ägare/sökande: Sala kommun 

Areal: ca. 22 ha 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 2S Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 so 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

1 616 \ 
10 

l 
l 

Samhällsbyggnadskontoret 
Planering och utveckling 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Evelunds trafikplats med 
Iogistikområde, värdshus och bensinpump. Evelunds trafikplats har ett mycket 
strategiskt läge för dessa funktioner då det är en skärningspunkt mellan väg 56 
och väg 70 och förbindelselänkarna mot Gävle, Västerås, Borlänge/ Avesta och 
Enköping/Stockholm. Väg 56 ingår i den s.k. Räta linjen som utgör prioriterad 
vägtransportled mellan Norrköping och Gävle. 

Gällande plan 
l samban med byggandet av förbifarten och rastplatsen genomförde kommunen 
ett programskede med samråd av områdesbestämmelser för det aktuella 
området. Programmet och områdesbestämmelserna som antogs 2007. I förslaget 
till fördjupad översiktsplan för Sala stad föreslås området utvecklas för 
verksamheter och tyngre verksamheter. 

Illustration över hela området med det tänkta logistikområdet i grått. Framtaget i 
samband medförslaget till denfördjupade översiktsplanen Planför Sala stad. 
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Illustration över rastplatsen och värdshuset. Framtagen i samband med 
byggnationen av trafikplatsen. 
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Bakgrund 
Viktiga frågor i planarbetet är att se över dagvattenhanteringen då en utbyggnad 
av området innebär stora hårdgjorda ytor och takytor så är det nödvändigt med 
en helhetslösning för dagvattenhanteringen i området vilket bör belysas i särskild 
utredning. Infartslösningar från riksvägarna är en annan nyckelfaktor för 
områdets utveckling och en särskild trafikutredning måste tas fram i samverkan 
med Trafikverket som underlag för fortsatt planarbete. Andra frågor att belysa i 
planprocessen är förhållandet till omgivande gårdsbebyggelse i närområdet samt 
förhållandet till landskapsbilden. 

Hur miljön påverkas är även en viktig aspekt se efter i planarbetet En 
miljökonsekvensbeskrivning måste göras i samband med detaljplanearbetet då 
det bland annat kan komma att finnas bensinpump på området samt att det 
kommer att byggas parkering vid logistikområdet Det kan även krävas att det 
görs utredningar för t ex markföroreningar, geoteknik, va-utredningar, 
bullerutredning 

Planförfarande: normalt 

Ekonomi 
Planavgift kommer att tas ut enligt taxa. 

slutsats inför beslut 
Enheten för Planering- och utveckling föreslår att ett detaljplanearbete ska 
påbörjas för Evelund för området ska kunna utvecklas och att möjliggöra 
för verksamhetsområde för logistik och värdshus samt bensinstation. 

Förslag till beslut 
att upprätta detaljplan. 

Karin Nyberg 
Planarkitekt 
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Avskrivning detaljplaneärenden 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Planering och utveckling har idag två detaljplaneärenden som föreslås avskrivas; 

Detaljplaneärendet fOr värdshus vid Evelund upprättades av Kommunstyrelsens 
förvaltning 2009 (KS Dnr 2009/158). Syftet var att ta fram en detaljplan för att 
möjliggöra värdshus intill rastplatsen vid Evelunds cirkulationsplats. För platsen 
finns områdesbestämmelser vilka säger att det måste till en detaljplan för att det ska 
gå att bygga. Intressenter finns, men de har haft svårigheter att ta fram den 
detaljplan som krävs enligt deras avtal med Sala kommun. Exploateringen av 
området är aktuell, men ärendet föreslås avskrivas för att sedan kunna läggas ihop 
med detaljplaneärendet för nytt verksamhetsområde för logistik vid Evelund. 

Detaljplaneärendet fOr nytt verksamhetsområde iör logistik vid Evelund 
upprättades av kommunstyrelsens förvaltning 2012 (KS Dnr 2012/375). Syftet var 
att ta fram en detaljplan för att kunna skapa ett nytt verksamhetsområde för logistik. 
Ärendet initierades av Sala kommun och beslut om att upprätta detaljplan togs av 
KSLU på sammanträde 2012-11-27. Ärendet är aktuellt, men föreslås avskrivas för 
att sedan kunna läggas ihop med detaljplaneärendet för värdshus vid Evelund. 

Förslag till beslut 

att avskriva detaljplaneärendet för värdshus vid Eve/und, 

att avskriva detaljplaneärendet för nytt verksamhetsområde för logistik vid 
Eve/und. 

Karin Nyberg 
Planarkitekt 
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