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Föredragning av Sofia Elrud 
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6 Utredning kring en eventuell om- och tillbyggnad i syfte att tillskapa ett 
kulturhus i Kulturkvarteret Täljstenen 

Handlingar skickas senare. 

Föredragning av Roger Nilsson. Asa Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

7 Vision Lärkan. revidering 

Handlingar skickas senare. 
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Del av kvarteret TRADGARDEN, HAGABERG, 

Fastigheten Trädgården 4 
Sala kommun, Västmanlands län 
Enkelt planförfarande 

PLAN- OCH GENOM FÖRA N DEBESKRIVN l NG 

Programområdets läge 

:orp_ _ 

Till detaljplanen hör följande handlingar 

• Plankarta med bestämmelser 
• Plan- och genomförandebeskrivning, 
• Fastighetsägareförteckning 
• Behovsbedömning 
• Servitutsavtal 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 2S Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 so 
kommun.info@sala.se 
ww w.sala.se 

Samhällsbyggnadskontoret 
Planering och utveckling 
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Inledning 

Sammanfattning 

Planens syfte 
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För kvarteret Trädgården gäller idag en detaljplan från 1974, Hagaberg 
plannummer 3295, Flertalet av de fastigheter som finns i området idag 
har avstyckats från fastighet Trädgården 4. 

När detaljplanen fastställdes fick fastighet Trädgården 4, samma 
bestämmelser som övriga fastigheter i kvarteret. Det befintliga 
bostadshuset var vid tidpunkt för detaljplanearbetet byggt i 2-plan. 
Trots detta fick berörd fastighet begränsning i form av max 1 våning 
samt maximal byggnadshöjd av 3,5 meter. Dessa "fel" åtgärdades i 
samband med bygglovsansökan för utbyggnad av bostadshuset, via 
detaljplaneändring den 2009-08-26. 

Gällande detaljplan inom berörd fastighet anger prickmark, med bredd 
6,0 meter, mot allmänning. På denna prickmark finns ett äldre uthus 
som med dagens bedömning anses värdefullt för området. Uthuset är i 
bra skick och befintlig fastighetsägare önskar bevara detsamma. 
Fastighetsägare viii också kunna försäkra uthuset som i dagsiäget inte 
får byggas upp ifall det av någon orsak skulle raseras. 

Gällande detaljplan erbjuder en byggnadsarea av maximalt 200 
kvadratmeter. Gällande detaljplan beviljar 1st bostadshus och 1st uthus. 
För möjlighet till nybyggnation av garage, utan att behöva riva befintligt 
uthus, önskar fastighetsägare att byggnadsarean utökad till 300 
kvadratmeter samt att 2st uthus beviljas inom fastighet. 

Planen syftar till att möjliggöra ändring av markbegränsning längs 
fastighetens östra gräns mot allmänning, från prickmark (byggnad får ej 
uppföras) till plusmark (marken får endast bebyggas med uthus eller 
garage). Byggnadsarean utökas till 300 kvadratmeter samt att antalet 
tillåtna uthus på tomten utökas från 1st till 2st. 

Genom att ändra från prickmark till plusmark kan det befintligta uthuset 
försäkras och återskapas och behöver ej rivas för möjliggörande av 
nybyggnation. 

Fastigheten omfattar ca 1600 kvm och är belägen i Hagaberg, ca 1,5 km 
Lägesbestämning, söder om centrala Sala. 
areal och markägo-
förhållanden Fastigheten Trädgården 4 är i privat ägo. 
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PLANPROCESSEN 

Samråd 

Antagande 

Överklagande 

Tidigare 
ställningstagande 

Riksintresse 

Översiktliga planer 

Figuren Illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 
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Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs 
så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka 
planeringen. Plan-processen med normalt planförfarande tar ca ett år att 
genomföra. Här nedan redovisas gången i planärendet 

Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan upprättas. Detta 
förslag skickas ut på samråd till berörda intressenter samt ställs ut i 
kommunhusets entre. De synpunkter som lämnas från fastighetsägare 
och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m. fl. 
redovisas i ytterligare en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen 
innehåller även Samhällsbyggnadskontorets kommentarer och försiag 
till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Planförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för antagande. Ärendet 
bereds innan antagandet i kommunstyrelsens ledningsutskott 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om 
antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast under 
utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda har rätt att överklaga plan besluten. I första hand är det 
sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och 
hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av Länsstyrelsen vars 
beslut i sin tur kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. 

Detaljplanen berörs ej av något riksintresse enligt 3 och 4 kap 
miljö balken. 

Kommunens översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, antagen 2002, tar 
inte upp någon fråga som berör denna detaljplan. 

I förslaget till den fördjupade översiktsplanen, Plan för Sala stad, som för 
tillfället är i utställningsskedet avses området där fastigheten ingår 
fortsätta vara bostäder. 
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För planområdet finns en gällande detaljplan antagen i mars 1974, samt 
en ändring av detaljplan för fastigheten Trädgården 4 antagen i augusti 
2009, se nedan . 
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Gällande plankarta från 2009 Föreslagen plankarta 
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För varje detaljplan som upprättas ska en behovsbedömning göras för 
att utreda om planens genomförande kan innebära betydande 
miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning enligt 
miljöbalkens 6 kap 11 §genomföras och därmed även en 
miljökonsekvens beskrivning. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning 
(bilagd) som utförts av planarkitekt på enheten för Planering och 
utveckling samt miljöingenjör på Tekniska kontoret 

Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av 
detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. 
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Miljökonsekvensbeskrivning upprättas således ej. 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2013-04-02 att upprätta 
Kommunala beslut detaljplan för Trädgården 4 på Hagaberg 
i övrigt 

Förutsättningar 
och förändringar 

NATUR 

Markoch 
vegetation 

Markbeskaffenhet 

Geotekniska 
förhållanden 

Förorenad mark 

Radon 

Vattenområden 

Fastigheten, Trädgården 4, är förhållandevis kuperad. Bostadshuset är 
beläget på fastighetens högsta punkt, ca 62,00 RHOO. Längs tomtgräns 
mot allmänning i öster, där framtida garage planeras uppföras, har 
marken en höjd av ca +60,50 RHOO. 

Hela fastigheten är bostadsträdgård, gräsmatta med några få träd. 

Hela fastigheten är moränmark 

Marken inom planområdet bedöms vara byggbar. 

Okulär bedömning av sakkunnig ger en markbärighet överstigande 100 
KPa för hela planområdet Grundvatten är ej undersökt. 

Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av 
framförallt bly och kadmium. Källa till föroreningarna är silvergruvan 
och de processer som använts för att förädla malmen. 

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av 
metallföroreningar i mark strategin har fastställt platsspecifika 
riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. 

För aktuellt område finns ej platsspecifika värden. 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger inom 
normalriskområde för radon, men ny bebyggelse bör ändå uppföras 
radonsäkert 

Inom det område fastigheten är belägen bedöms det ej finnas risk för 
översvämning. 
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varsamhetsbestäm m 
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Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i 
samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och 
anmälan göras till länsstyrelsen. 

För att säkerställa den befintliga uthusbyggnadens kulturhistoriska 
värden införs varsamhetsbestämmelser. De karaktärsdragdrag och 
värden hos bebyggelsen som är beskrivet nedan skall särskilt beaktas 
vid ändring. 

Befintligt uthus är 50 kvadratmeter stort. Det har träpanel målad med 
falurödfärgs liknande färg och sadeltak med tegelliknande takpannor. 
Tre svartmålade dörrar finns på den västra sidan och ett fönster på den 
norra sidan. 

BEBYGGELsEOMRÅDEN 

Bostäder 
Bostadshuset, som ursprungligen härstammar från 1600-talet, har en 
byggnadsarea av 136 kvadratmeter. Det är ett 2-planshus med en äldre 
del och en nyare del, utbyggd 2011. Bostadshuset är placerat på 
fastighetens högsta punkt. 

Ny garagebyggnad skall harmonisera med det äldre uthus som redan 
står på fastigheten. Byggnaden ska utformas med falurödfärgsliknande 
träpanel och sadeltak med tegelröda takpannor. Byggnaden får vara 
BO kvm. 
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Arbetsplatser, övrig 
bebyggelse 

Byggnadskultur och 
gestaltning 
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Tillgänglighet 

Störningar 

Olycksrisker 

skyddsanordningar, 
skyddszoner 

Lek och rekreation 

Naturmiljö och 
vattenområden 

Gator och park 

GATUNÄT, GÅNG, 
CYKEL- OCH 
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FASAD VlST 
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I ny garagebyggnad kommer fastighetsägaren bedriva sin verksamhet. 
Verksamheten är ett mindre egenföretag. Den nya uthusbyggnaden 
kommer att fungera som lager av högtalarprodukter samt kontor. Ett 
fåtal kunder kan komma att besöka verksamheten. Huvudsyftet på 
fastigheten ska vara bostad. 

Vid piatsbesök av Samhällsbyggnadskontorets byggenhet, under hösten 
2012, bedömdes befintligt uthus berika området samt att en placering 
av framtida garagebyggnad bör placeras i lågpunkt så ej denna kommer 
skymma bostadshuset. Framtida garagebyggnad bör ges äldre utseende. 

Det befintliga bostadshusets utbyggnad validerar gällande norm för 
tillgängiighet. Tomten är delvis kuperad men längs väg och gångar är 
den tillgänglig. 

Den framtida verksamheten i framtida garagebyggnaden bedöms inte 
vara störande. Verksamheten bedrivs inomhus och kommer inte för 
omgivningen skapa buller eller lukt. 

Planen medger inga verksamheter som kan medföra någon ändring av 
riskbilden för planområdet eller dess omgivning. 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

l direkt anslutning till fastighet finns en allmänning med fruktträd. 
Lekpark finns i direkt anslutning till denna allmänning, 
Lekplatsen i området är väl utrustad samt att intill denna finns en 
fotbollsplan som av de boende spolas till is plan vintertid. 

Inom 1 km radie finns motionsspår (skidspår vintertid), promenadstråk 
och vattendrag. 

I hela bostadsområdet finns lokalgator och GC-banor. Allmänningar i 
området sköts av kommunen. 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

MOPEDTRAFIK 

Kollektivtrafik 

Parkering, 
varumottagning, 
utfarter 
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VA 

Uppvärmning 
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kommunikationer 
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Närmaste busshållplatser ligger200meter nordväst om planområdet 
Avståndet till centralstation i centrala Sala är 2 km. 

Fastigheten har idag utfart mot Nybergsgatan, ingen ny utfart får anläggas. 

Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Fastigheten är ansluten till befintliga allmänna ledningar. 

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet. 

Fastigheten är ansluten tilllokalt el, tele och fibernät 

Hushållsavfall hämtas genom kommunens försorg. Fastigheten 
källsorterar via områdets miljöstation. 

Den förändring som ett antagande av föreslagen detaljplan kommer att få 
är nybyggnation av garagebyggnad. Denna garagebyggnad kommer 
tillföras de närmaste grannarnas utsikt men bedöms inte skymma 
densamma. 
Då befintligt uthus befrias från prickmark kan detta försäkras vilket gör 
skötsel och underhåll för detsamma mer prioriterat. 

Administrativa frågor 

TIDPLAN 
Detaljplanearbetet bedrivs med enkelt förfarande under KSLU:s ledning. 

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

Augusti 2013 

Aug- Sept 2013 

Sept-Okt 2013 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd 

Samråd 

Kommunstyrelsen, beslut om antagande 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor 
efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. Därefter kan bygglov 
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ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 

Servitut för underjordiska kommunala VA-ledningar finns inom 
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SERVITUT planområdet. Dessa VA-ledningar ligger utanför den norra tomtgränsen, 
dock är ledningarnas u-område inom fastighet. Servitutsavtal upprättat 
1971 finns som bilaga. 

För eventuell byggnation och andra åtgärder på kvartersmark svarar 
HUVUDMANNASKAP fastighetsägaren. 

PLANEKONOMI 

GENOMFÖRANDETID 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Då detta kan påverka frågor 
om bl.a. marklösen och gatukostnader anges detta trots att det i denna 
detaljplan inte finns någon allmän plats. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom 
plankostnadsavtal mellan Sala kommun och fastighetsägare. 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Andreas Karlsson 
Planförfattare 
Finntorpets byggkonsult 

Karin Nyberg 
Planhandläggare 
salakommun 
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Del av kvarteret TRADGARDEN, HAGABERG 
Fastigheten Trädgården 4 
Sala kommun, Västmanlands län 
Enkelt planförfarande 

o •• 

SAM RADS R E DOG O RE LS E 
Detaljplan för Del av kvarteret Trädgården, Hagaberg, fastigheten Trädgården 4, har 
under tiden 2013-08-08 till och med 2013-08-29 (3 veckor) varit utsänd för samråd 
till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under 
denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets entre. 

Här n~clan följ~t en sammanfattning av jnkomna synpunkter. Kommunstytels~ns 

förvaltnings eventuella kommentarer redovisas i kursiv stiL 

REMISSINSTANS 

l Länsstyrelsen Västmanlands län 

2 Västmanlands läns museum 

3 Sala kommun, Byggenheten 

4 Sala kommun, Tekniska kontoret 

s skanova 

6 Räddningstjänsten i Sala 

7 Vafab AB 

8 Moderaterna 

9 Vattenfall el distribution AB 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

ANMÄRKNING 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel : 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Samhällsbyggnadskontoret 
Planering och utveckling 
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1. Länsstyrelsen Västmanlands län 
Enligt planbeskrivningen kommer verksamhet att tillåtas. Detta bör även framgå av 
planbestämmelserna, liksom verksamhetens omfattning. 
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Varsamhetsbestämmelser bör förtydligas så det framgår vilka karaktärsdrag och värden, som 
ska tas i beaktande. Även vilken del av planen som omfattas av varsamhetsbestämmelsen bör 
förtydligas. Det är olämpligt att reglera utformningen av den nya byggnaden med en 
varsamhetsbestämmelse. För att reglera utformningen av den nya byggnaden är andra 
planbestämmelser lämpligare. Plan- och genomförandebeskrivningens formulering angående 
det planerade uthuset bör ges ett äldre utseende är något otydligt. Det kan till exempel 
förtydligas med färgsättning, proportioner, volymer eller material. 

Verksamheten som kommer att finnas på fastigheten Trädgården 4 är ett mindre egenföre tag. 
Den nya uthusbyggnaden kommer attfungera som lager av högtalarprodukter samt kontor. Ett 
fåtal kunder kan komma att besöka verksamheten. Sala kommun anser att detta kan gå under 
användningen bostad. Eniigt boverkets rekommendationer kan enstaka arbetsrum i en stor 
bostad accepteras. Ovanstående beskrivning har förts in i plan och genomförandebeskrivningen 

Utformning och varsamhetsbestämmelser har utvecklats och beskrivits i planbestämmelserna och 
i plan- och genomförandebeskrivningen 

2. Västmanlands läns museum 
För att bibehålla fastighetens karaktär föreslås att det nybyggda uthuset byggs i samma 
material, färg- och kulörval som fastighetens befintliga uthus. 

Detta är ävenfastighetsägarens tanke och har beskrivits tydligare i planbestämmelser och i plan
och genomförandebeskrivningen 

slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Inga synpunkter har inkommit under samrådstiden som ger 
anledning till förändringar av planförslaget Förtydliganden av 
planen har gjorts. Enheten för planering och utveckling föreslår att 
detaljplanen förs fram för antagande. 

att antaga detaljplan. 

Karin Nyberg 
Planhandläggare 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning för 
detaljplan 

Del av kvarteret Trädgården, Haga berg, 
fastigheten Trädgården 4 
Sala kommun, Västmanlands län 

l (l ) 
2013-08-29 

DIARlEN R: 2013/147 

ANTAGANDESHANDLING 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
(BMP) ska en miijöbedömning enligt miljbbalkens 6 kap 11 § genomföras. Inom 
ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovs bedömning. 
Behovsbedömningen har utförts av enheten för planering och utveckling vid 
kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med miljöingenjör vid tekniska kontoret. 
Nedan följer en bedömning av de frågor som detaljplanen berör, vid ett 
genomförande. 

Tabell l : Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomförande av 
detaljplanen berör. BMP = Betydande miljöpåverkan. 

FRÅGESTÄLLNING BMP GRÄNSAR TILL EJ BMP 
BMP 

Kulturmiljö x 
Förorenad mark- Luftburet x 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Detaljplanen för del av Trädgården, Haga berg, fastigheten Trädgården 4 har vid ett 
genomförande, inte bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. 

Ingen MKB kommer att upprättas. De allmänna konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande kommer redovisas i planbeskrivningen. 

Beslutet om miljöbedömningen kan komma att revideras under planprocessens 
gång som uppgifter framkommer som påverkar bedömningen. 

Karin Nyberg 
Planarkitekt 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Jenny Sivars 
Miljöingenjör 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224·747 303 

Fax: 0224·188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Samhällsbyggnadskontoret 
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,:. S E R V J; T, U T S A V T A L 

Mellan handelsträdgårdsmästaren Gustav Rosen i egenskap 

av ägare till stadsägan nr 866 i Sala, n~dan kallad ~astighets-
• • • • • • • .. .. • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • l • • • • • • • • • • • • • • 

ägaren, å ena, och Sala kommun genom dess kommunstyrelse å 

andra sidan, har ~öljande avtal trä~fats: 

1). : K~.mmunen så~om ägare av tomten nr 18 i kv. RAdhuset 

i Sala medgiyes ·utan ers~ttning rätt att nedlägga och för all 

fra:~t.i~ bibeh.å.lla v .åt'ten- ~ch avl·~~psied~ingar och andra under

jordiska ledningar, såsom el.ek'triska kablar, inom det å bi~ 

fo~ade karta med gul färgläggn;i.ng angivna området av stadsägan 

nr 866. ., 
2) Kommunen äger rätt att när som helst å fastigheten 

utöva tillsyn av ledningarna och utföra erforderliga under

hålls- och reparationsarbeten. 

J) Samtliga ledningsarbeten skall utföras med minsta 

möjliga intrång och skall marken såvitt möjligt återställas 

i det skick, vari den befann sig vid resp. arbetes påbörjande. 

Ev. skador på befintlig växtlighet och andra &lläggningar 

skall gottgöras av kommunen. 

Som ersättning för befintlig hägnad utmed Nybergsvägen 

skall kommunen utan kostnad för fasttghetsägaren uppsätta s.k. 

Gunnabostängsel mellan fastighetens infartsväg och en ca 25 

m. väster därom befintlig träportai. 

4) Fastighetsägaren förbinder sig att inte i närheten a v 

ledningarna plantera träd och att inte heller vidtaga andra 

åtgärder, som kan skada ledningarna eller försvåra tillsyn, 

underhåll och reparation av desamma. 

5) Fastighetsägaren förbinder sig vidare att medverka 

till att till säkerhet för detta avtals bestånd erhålles in

teckning i stadsägan nr 866 med betryggande förmåns~ätt. Kostna

derna därför skall betalas av kommunen ensam. 

Sala den 9 februari 1971. 

-~~':?/~ 
\Gustav Rosen) Sal.>1~se 

G4~~ 
(Sti:;tReimerson) ?~H~• . 
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Herrar Gustav Rosens, Stig' Reimersons och Knut Wijkmarks ., .. ; \ 

egenhändiga namnteckningar bevittnas : 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN · 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Detaljplan för 

Kv. Kaplanen 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

Ink. 2013 -09- O 9 

PLAN - OCH GENOI\~FÖRA ND E BESKR!VNI N G 

Planområdets läge 

Till detaljplanen hör följande handl ingar 
• Plan- och genomförandebeskrivning 

2013-09-04 
• Mot iverat ställningstagande 

angåendebehovet av 
miljöbedömning 2013-07-07 

Plankarta 2013-09-04 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förval tning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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Med nuvarande användningsbestämmelse, A- allmänt ändamål, kan 
enbart offentliga organ använda fastigheten. Planändringen gör det 
möjligt för andra aktörer än staten, landstinget, kommunen och 
stadskyrkan att förvalta och nyttja fastigheten. Bestämmelsen, A
allmänt ändamål, anses även vara förlegad och för att kunna ge 
bygglov krävs det enligt plan- och bygglagen en mer detaljerad 
anvisning av användning. Den framtida användning som kommer 
tillåtas är bostäder och centrum. Fastigheten används även idag för 
bostadsändamål (kommunalt äldreboende). Någon ny bebyggelse 
kommer ej att uppföras på fastigheten och den bostadsgård som 
finns kommer att vara kvar. Genom att tillåta centrumändamål 
skapas det möjlighet för offentlig och kommersiell service att 
etablera sig i bottenplanet. 

Planen syftar till att ändra användningen för fastigheten Kaplanen 1 
från A- allmänt ändamål till BC -bostad och centrumändamåL 

Kv. Kaplanen ligger i centrala Sala, ett par kvarter väster om Stora 
Torget. Det omgärdas av gatorna Drottninggatan i norr, Agueliegatan 
i väster, Gruvgatan i söder och Borgmästargatan i öster. 

Området är ca 0,4 hektar stort. 

Det kommunala bostadsbolaget, salabostäder AB, äger fastigheten. 
Den allmänna gatumarken, som består lokalgator, ägs av Sala 
kommun. 

Figur 1 Illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 

Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet 
genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att 
påverka planeringen. Plan-processen med normalt planförfarande 
tar ca ett till ett och ett halvt år att genomföra. Här nedan redovisas 
gången i planärendet 

Planarbetet har inte föregåtts av ett planprogram eftersom 
förändringen är av sådan art och omfattning att det inte bedöms 
vara nödvändigt att upprätta ett plan program. 

Under det fortsatta planarbetet blir planen alltmer konkret och ett 
förslag till detaljplan upprättas. Detta förslag skickas ut på samråd 
till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entre. De 
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synpunkter som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare 
samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl redovisas i 
ytterligare en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller 
även KSF:s kommentarer och förslag till ställningstagande till 
inkomna synpunkter. 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda 
intressenter samt ställs ut i kommunhusets entre. De synpunkter 
som kommer in under utställningen redovisas i ett utlåtande. 
Utlåtandet innehåller även KSF:s kommentarer och förslag till 
ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
Innan ärendet kommer upp i fullmäktige bereds det i 
kommunstyrelsen. 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet 
om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast 
under utställningstiden 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 Länsstyrelsen 
vars beslut i sin tur kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. 

Planområdet är beläget inom riksintresse för kulturmiljövård - Sala 
silvergruva och Sala bergstad. Sådana intressen skall skyddas mot 
åtgärder som kan medföra påtaglig ska-da på kulturmiljön. 
Planområdet berör dessutom fast forn-lämning enligt lagen om 
kulturminnen mm. Fornlämningen bestär av under mark liggande 
kulturlager. 

Detaljplanen överensstämmer med den kommun övergripande 
översiktsplanen Plan för Sala ekokommun, antagen 2002. 

I förslaget till den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad, som 
förväntas att antas under 2013, benämns området som centrum. I 
markanvändningen centrum ingår många funktioner som till 
exempel handel, offentlig service och boende. Markanvändningen 
ska ses som flexibel för framtida utveckling. 

Sedan tidigare finns en detaljplan för kvarteret Kaplanen antagen 
1979. Denna kan anses som inaktuell då den innehåller 
bestämmelser som det enligt plan- och bygglagen är förlegade och 
gör att det inte går att ge bygglov för fastigheten. 
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En behovsbedömning av planens miljöpåverkan har upprättats 
(daterad 2013-07-04). Sammantaget visar bedömningen att 
detaljplanen inte kan antas leda till risk för betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt MB 6 kap behöver inte 
göras. 

Länsstyrelsen tar ställning till behovsbedömningen under 
samrådsske d. 

Den 2 april 2013 beslutade Kommunstyrelsens ledningsutskott att 
ge uppdrag till enheten för planering och utveckling att ändra den 
tidigare detaljplanen. 

Idagläget finns en bostadsgård på fastigheten som vetter mot 
sydväst. Denna är viktig att bevara för de boendes möjlighet att 
kunna komma ut och rekreera sig i nära sin bostad. Gräsytan är även 
viktig för infiltrationen av dagvattnet. 
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Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av 
framförallt bly och kadmium. Källa till föroreningarna är 
silvergruvan och de processer som använts för att förädla malmen. 

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av 
metallföroreningar i mark strategin har fastställt platsspecifika 
riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. För bly 
gäller te x riktvärdet 11 O mgjkgTS om markanvändningen är 
bostäder. 

Under flerbostadshus och hårdgjord parkering (exempelvis asfalt) 
krävs inga åtgärder. 

Vid ett eventuellt anläggande av lekplats eller odlingslotter på 
fastigheten är det viktigt att undersöka så att marken ej innehåller 
föroreningar över de tillåtna riktvärden som finns. 

Vid eventuella schaktarbeten ska överskottsmassor läggas på en 
plats som godkänts av kommunens miljöenhet 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger 
inom normalriskområde/lågriskområde för radon, men eftersom 
stora delar av Sala kommun ligger inom högriskområde 
rekommenderas ändå ett radonsäkert byggande. 

Planområdet ligger på ett äldre stadslager som räknas som fast 
fornlämning, Sala stad 62:1. Fasta fornlämningar med tillhörande 
fornlämningsområde är skyddade enligt 2 kap lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. Det innebär att grävningsarbeten inte får ske 
utan tillstånd från länsstyrelsen och att arkeologiska 
undersökningar kan komma att krävas. Fornlämningsområdet har 
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ingen fastställd geografisk avgränsning, men de högsta värdena finns 
inom det område som blev planlagt på 1600-talet. 

Detaljplanen avser bostäder i form av ett flerbostadshus med ca 45-
50 lägenheter i varierande storlek Utgång bör finnas så att alla 
boende kan nå gården. 

I fastighetens bottenplan kommer verksamheter med 
centrumändamål att finnas. 

I och med kvarterets centrala lokalisering i staden finns skola, 
sporthall, äldrevård och sjukvård samt stadens kommersiella 
serviceutbud i direkt anslutning till planområdet. 

Detaljplanen möjliggör centrumändarnåt vilket innebär att det kan 
komma att finnas kommersiell service inom fastigheten Kaplanen 1. 

På fastigheten finns ett hus i U- form. Huset byggdes i början av 
1980-talet. Huset är trevåningar högt ut mot Borgmästargatan, 
Drottninggatan och Agueliegatan. Mot innergården samt mot 
Gruvgatan har vinden inretts, dvs. där har huset fyra våningar. 
Fasaden är klädd i gul puts och sten. Balkonger samt fönster och 
dörrar på markplan är i en grönkulör. Balkonger in mot gården är 
vita och röda, lika så är fönster på plan två och tre. Vindsvåning är 
beklädd i vit träpanel med röda fönster. Taket består av tegelrött 
sadeltak Skärmtak på innergården är i röd plåt. 

Vid en eventuell nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till den 
småstads karaktär Salas innerstad har. 
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Byggnader och lägenheter ska utformas enligt gällande 
bestämmelser och lagkrav för tillgänglighet. Verksamhetslokaler ska 
också vara tillgängliga och anpassade till marken utanför. 
Tillgänglighetsfrågorna prövas i sambanå med bygglov. 

Kvarteret ligger i centrala Sala där buller och störningar kan 
förekomma från trafik och verksamheter. Om ny bebyggelse uppförs 
i området eller när befintliga byggnader får en ändrad användning 
bör man genom utformningen om möjligt förebygga framtida 
störningar för att möjliggöra en god miljö för såväl boende som 
verksamheter. Buller ifrån eventuellt störande verksamhet inom 
planområdet såsom uteserveringar, regleras vid tillstånds ansökan. 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

De boende inom planområdet har tillgång till en grönbostadsgård. 
Ett par kvarter väster om kv. Kaplanen, ca 250-300 meter, från Salas 
stadspark och Eke by damm. I stadsparken finns lekplats för både 
stora och små barn. Det finns även möjlighet till att spela boule. I en 
del av stadsparken finns en barockpark med ett lusthus och 
blomsterplanteringar att strosa kring i. Runt Eke by damm finns 
motionsspår och utomhusgym. På Ekebyskolan i grannfastigheten 
finns basketplan. 



Gatunät, gång, cykel
och mopedtrafik 

9 (13) 

KV. KAPLANEN 
SAMRÅDSHANDLING 

På tre av de till fastigheten intilliggande gatorna är biltrafik tillåtet. 
På Drottninggatan och Gruvgatan finns gång- och cykelbana, 
Agueliegatan räknas som en gårdsgata i de lokala 
trafikföreskrifterna. Där finns gångbana på den östra sidan av gatan. 
Den östra gatan, Borgmästaregatan, är en gågata. 

Gårdsgata på Agueliegatan 
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K v. Kaplanen ligger cirka 500 meter i sydlig riktning från Sala 
station, där tåg går mot Västerås, Uppsala/Stockholm och Dalarna. 
Ett par kvarter väster om kvarteret, på Eke bygatan, finns det 
busshållplats där både lokalbuss och regionala bussar stannar. 

Parkering för eventuell verksamhet inom fastigheten sker i 
huvudsak på allmän platsmark det vill säga på angivna 
parkeringsplatser. Parkering för boende bör i första hand anordnas 
inom den egna fastigheten och i andra hand genom avtal på annan 
fastighet. Sala kommuns parkeringsnorm gäller vid nybyggnation 
inom området. 

Inom planområdet finns möjlighet att parkera 8-10 bilar. 

Utfart från fastigheten får ske vid Gruvgatan. Mot övriga gator finns 
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Lastning och lossning av varor till butikerna sker i huvudsak direkt 
från den gata verksamheten har sin ingång. 

Parkeringen inom plan området 

Kvarteret Kaplanen är anslutet till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet 

Idag har fastigheten tre dagvattenserviser. Sker inga förändringar så 
klarar dessa av de mänger dagvatten fastigheten genererar idag. För 
att även klara framtida dagvatten är det viktigt att bevara den 
grönyta som finns på fastigheten. Denna hjälper till med infiltration. 

Fastigheten är anslutet till Sala-Heby Energi ABs fjärrvärmenätet. 

Fastigheten är elförsörjd. 

Avfallshanteringen skall följa kommunens riktlinjer och 
källsortering av hushållsavfall ska kunna ske vid fastigheten. 
Grovsoprum finns idag ut mot Borgmästaregatan. 

Konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför är att 
de kan bli ökade varutransporter då planen tillåter 
centrumverksamheter. 
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KV. KAPLANEN 
SAMRÅDSHANDLING 

Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under KSLU :s 
ledning. 

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

september 2013 

sep - okt 2013 

nov- dec 2013 

januari 2014 

feb- mars 2014 

mars- april2014 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 
beslut om granskning 

Granskning 

Kommunstyrelsen, beslut om antagande 

Kommunfullmäktige, beslut om 
antagande 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre 
veckor efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. Därefter 
kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 

I detaljplanens nordvästra hörn (Drottninggatan/ Agueliegatan) 
finns ett servitut för allmän gång och cykeltrafik under utstickande 
tak. 

Hörnet där det finns ett servitut för allmän gång och cykeltrafik 

Kommunen är huvudman för allmänplats. 
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KV. KAPLANEN 
SAMRÅDSHANDLING 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom 
plankostnadsavtal med beställare av planen. 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Karin Nyberg 
Planarkitekt 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning för 
detaljplan 

Kv. Kaplanen 
Sala kommun, Västmanlands län 

l (2) 
2013-08-27 

DIARIENR: 2013/148 

SAMRÅDSHANDLING 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
(BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 §genomföras. Inom 
ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning. 
Behovsbedömningen har utförts av enheten för planering och utveckling vid 
kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens miljöingenjör vid 
tekniska förvaltningen. Nedan följer en bedömning av de frågor som detaljplanen 
berör, vid ett genomförande. 

Tabell l: Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomförande av 
detaljplanen berör. BMP = Betydande miljöpåverkan. 

FP.ÅGESTÄL!..N!NG BMP GRÄNSAR TILl EJ BMP 
BMP 

Riksintresse för kulturmiljö 

Förorenad mark 

Fornlämning x 

Bebyggelse/Stadsbild 

Tillstånd/anmälan enligt miljöbalken x 

Buller x 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Detaljplanen för kv. Kaplanen har vid ett genomförande, inte bedömts kunna 
innebära betydande miljöpåverkan. 

x 
x 

x 

Ingen MKB kommer att upprättas. De allmänna konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande kommer redovisas i planbeskrivningen. 

Beslutet om miljöbedömningen kan komma att revideras under planprocessens 
gång som uppgifter framkommer som påverkar bedömningen. 

Karin Nyberg 
Planarkitekt 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Jenny Sivars 
Miljöingenjör 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info @sala.se 
www.sala.se 
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Skala 1 500 

PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller Inom områden med nedanstående betecknrngar Endast angrven 
användning och utformning är tiUåten Bestammelser utan beteckn1ng gäller inom hela 
planområdet 

GP)i,NSER 
Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgrans 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VADEN 
Allmänna platser 

l LOKALGATA l Lokaltrafik 

l GÅGATA l Gångtrafik 

Kvartersmark 
se, Bostäder och centrum. Centrumandamål får endast förekomma i 

bottenplan Komersiell entre och/eller skylHönster får ej 
förekomma mot gården. 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 
gång Gångvag 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
x 

[ 

f . 
. ·l 

l 

Marken skall vara tillgänglig fö r allmän gång· och cykeltrafik 

Byggnad får ej uppföras 

Marken får endast bebyggas med uthus och cykeHöråd 

GRUNDKARTA 
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MARKENSANORDNANDE (utformning av 
kvartersmark) 
Utfart, stängsel 

~ -e- -e- ~ Körbar uHart får Inte anordnas 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
Utformning 

III Lägsta respektive hOgsta anlal våningar 

v. Vind får inredas mot gården samt 1 ytlerkantema av fastigheten 
mot Gruvgatan 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft 

Huvudmannaskap 
Kommunen ar huvudman för allman plats 

TiMplanen l'lör 
1!1 Planprogram 
181 Planbeskn'll"'lng 
!Bl a.nomtortrdebnkrrmng 

181 MII,OO.d.lmntng 
18:1 Ftst.ghetllolwcknng 
O Sanwtdatedog(>relse 
Olllulcreto~~abrta 

Detaljplan för kv. Kaplanen 

fastighet 

Kaplanen 1 

O UU!ai'XM etter utsta lln11'Q 

o 
o 
o 

~ 

\ 

Sala kommun vastmanlands län Bestutsdatum lnstan 

Samr~dshand li n g 

Upprättad 2013-()9..04 
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Planering- och utveckling 

Gillet 6 
Sala kommun, Västmanlands län 
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PLANUPPDRAG 

KSLU 
201X-XX-XX 

SALA KOMMUN · 
KommunstvrelsP.ns förvaltning 

Ink. 2013 -09- O 9 

ANSÖKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG 

Programområdets läge 

Plandata 
Fastighet/område: Gillet 6, centrala Sala (stadshotellet) 

Ägare: Östersunds Fastighets AB 

Sökande: Östersund Fastighets AB/ Björn Rodeholt 

Areal: 0,5 ha 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-SSO 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Planering· och utveckling 
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GILLET 6 
PLANUP PDRAG 

Sökandens önskemål är att ändra markanvändningen på fastigheten 
från att vara H - handel till att vara HD - handel och vård. En 
planändring skulle innebära att ett privat vårdbolag skulle kunna 
etablera sig med vårdcentral i stadshotellets flygel. 

SITUATIONSPLAN • 

"'"" 
11) ,. 

Situationsplan 



Gällande plan 

Bakgrund 

Ekonomi 

slutsats inför beslut 
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GILLET 6 
PLANUPPDRAG 

Gällande detaljplan, Förslag till ändring av stadsplanen för del av 
Sala (del av kvarteret Gillet m.m.), är antagen i juli 1967. 
Detaljplanen anger att fastigheten ska användas för H - handel i en 
och tre våningar. 

SALA 
! DEL AV KV. GILLET M. 

STADSPLA NE KI 

UPPRÄTTAT Å STAOSARKITEKTKONTO 

SALA t AUGUSTI 1966 

Gtc./e.,f~~ . 
E III C lfi J I)IOIUI ~ IJO/ ~O, cut 

51eher~.ot J ,. N O A t 

~-...... -

BETECKNINGAR: 
STAOSPL IINEI<A~TA 

- • - UNJE IID..A.Gi:+l T1H: 111 ~EIU U'IA.NfO 

- ~lAHOE. Ol<l~.l.c>o - OCH IESIÅM ~otE t 

-·- GAlU•JliiA.IIIE U·OC~ANNAN ototiiÅI 

- --- SUT~nUG.~.I.NS 

GottÅHRIMJUI U AnEOOA AH FA!>rn 

:·-·: AU Mhl PI...US, ~U 

~~~~ AllMlH ~~~ l'foll~ 
~~'H' -1 OMdOE: nlll HANDH S.I.Hc.Mdt 

t::-=::3 ...,.111'1 $01o11CIIE F.htBEOI'GGAli 

J,m ...,.l,.l V.l.NI/'IG"II 

Viktiga frågor i planarbetet är hur parkering löses för vårdcentralens 
patienter respektive hotellets gäster. Kommunens parkeringsnorm 
säger att det skall finnas 30 bpl/1000 kvm byggyta vid handel och 
centrumändamål och 20 bpl/1000 kvm byggyta vid vårdändamåL 

Miljöbedömning kommer att ske i samråd med länsstyrelsen. 

Planförfarande: enkelt 

Fastighetsägare har anlitat en konsult för utrednings- och 
detaljplanearbete. 

Kommunens handläggnings kostnader och planavgift kommer att 
fastställas och tas ut genom tecknande av plankostnadsavtal. 

Enheten för planering och utveckling föreslår att ett 



Förslag till beslut 

detaljplanearbete ska påbörjas för fastigheten Gillet 6. 

att upprätta detaljplan. 

[Klicka och skriv namn] 
Planarkitekt 

[Klicka och skriv namn] 
Planarkitekt 
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GILLET 6 
PLANUPPDRAG 
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SALA KOMMUN , 
Kommunstvrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING InK 2013 -09- 1 0 

Omdisponering av medel i investeringsbudget 

Investeringsprojekt ARV Sa/a nya inloppspumpar, har enligt plan anvisade 
investeringsmedel 2014, På grund av akut utbytningsbehov av pumpar begärs 
omdisponering av medel inom VA-programmet under 2013. Utrymme för 
omdisponering av 175 tkr återfinns på investeringsprojekt VA-saneringsprogram. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Att omdisponera 175 tkr av investeringsbudgeten från investeringsprojekt 3261 VA
saneringsprogram, budget 4 796 tkr, till projekt ARV Sala nya inloppspumpar. 

~~~~~= 
Göran Åkesson 

Chef för tekniska kontoret 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
vaxel: 0224-74 70 oo 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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ÅSA ERIKSSON 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
TEKNISKA KONTORET 
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Utredning av Täljstenen 
 

Byggnadsbeskrivning 

Täljstenen består av två byggnader med byggår runt 1920. Och har tidigare använts 
till brandstation och elverk. Ytan är ca 1800 kvm. Byggnad 1, är delvis i två plan med 
kallvind. Byggnad 2, är den f d garagelänga. Lokalerna nyttjas i dagsläget som 
ungdomslokal, museum, café, en mindre scen samt hantverkslokaler.  

Nulägesbeskrivning. 

Ungdomslokalen på bottenvåningen i byggnad 1, genomgick en ombyggnation 2011, 
där bl a ventilationen för den delen av huset åtgärdades.  

I den delen av huset där museum, café och samlingslokaler är beläget finns i dag ingen 
godkänd ventilation. Uppvärmningen sker i dag med fjärrvärme, den växlas och sprids 
med hjälp av radiatorer och luftvärmare. I dagsläget måste vissa delar av huset 
kompletteras med elektriska byggfläktar under vinterhalvåret för att klara kylan.  
Museet har i dag dålig ventilation och värme samt saknar en klimatanläggning för 
konsten. Hus 1 består av två våningar. Den övre våningen saknar hiss och är därför ej 
tillgänglig. Våningsplanet har också en nivåskillnad som även det försvårar 
tillgängligheten i huset. 

Hus 2 som består av hantverkslokaler som värms upp med el. Huset som tidigare 
används som garage har dålig isolering och saknar helt ventilation. 

Övriga ombyggnadsbehov i fastigheterna är renovering av yttertak, reparation och 
omfärgning av fasad, relining avlopp samt bjälklagsisolering. 

Tillbyggnad av ny kulturscen 
Förslag från Sala Jazzklubb 

Förslaget innebär att en nybyggnad på ca 400 kvm dockas samman med Täljstenens 
hus 1, hus 2 och Biblioteket. Byggnaden skall innehålla ca 250 sittplatser samt en 
scen. Entrén till kulturscenen är belägen i bibliotekets entré och en förbindelsegång 
som även skall innehålla loger skall finnas mellan byggnaderna. 

 Konsekvenser. 

Nybyggnaden kommer att vara belägen utefter den vägg som innehåller bibliotekets 
kontorsrum och ungdomslokalens entré, detta medför att alla fönster blir förbyggda 
och entrén till ungdomslokalen försvinner. Enl arbetsmiljölagen skall kontorsrum 
innehålla dagsljus från fönster och nya kontorslokaler måste därför tillskapas i 
bibliotekets befintliga lokaler samt att ingången till ungdomslokalen måste flyttas. 
Lastkajer och övriga utgångar som även fungerar som nödutgångar på bibliotekets 
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Tekniska kontoret 

 
 

 

baksida försvinner också.  Värmeledningar och ventilation till garaget som är beläget 
under biblioteket måste flyttas. Det krävs relativt stora ingrepp i entrédelen på 
biblioteket då samtliga offentliga toaletter ligger vid den tänkta förbindelsegången. 
Vidare försvinner parkeringsplatser för bl a bokbussen på baksidan av biblioteket. 
Snöröjning och skötsel av gården mellan hantverkslokalen och biblioteket försvåras. 
Dessutom finns ingen naturlig koppling till kv Täljstenen då entrén till kulturscenen 
blir mot Norra Esplanaden.  

Någon ombyggnad av Blå Salen finns inte med i förslaget endast en vilja att ha 
garderober, bar och mingel i lokalen. Gamla badhuset är ett kulturminnesförklarat 
hus och får endast renoveras mycket varsamt vilket innebär stora kostnader.  

Kostnaden enl Sala Jazzklubb är ca 7-8 miljoner för nybyggnaden samt ca 1 miljon för 
specialinredning, belysning, ljud, loger m m. Mark, ombyggnad och anslutningar ca 0,5 
miljoner. Detta är mycket preliminära siffror.  

Baserat på erfarenhet så ser Tekniska kontoret det som mycket svårt att bygga den 
tänkta kulturscenen så som förslaget ligger då det medför stora ingrepp i framför allt 
Bibliotekets lokaler, vilket även ger stora ombyggnadskostnader. 

Åtgärdsförslag för i dag befintliga byggnader. 

Då värmen inte räcker till i fastigheten bör man komplettera med större radiatorer 
eller koppla luftvärmarna på en hetvattenkrets. Elradiatorer som är monterade i hus 
2 bör göras om till vattenburna radiatorer vilket innebär att en kulvert ska grävas ner 
till byggnaden. 

Ventilationen som idag är i det närmaste obefintlig i vissa delar av fastigheterna 
måste installeras. Då det inte finns en godkänd OVK kan detta medföra att lokalerna ej 
får utnyttjas till den verksamhet som i dag bedrivs enl arbetsmiljöverkets 
rekommendationer.  

För att klara museets krav på luftfuktighet installeras en klimatanläggning i den delen 
av huset. 

Yttertaket renoveras och isoleras. Fasaden repareras och omfärgas. Avloppen relinas.  

En trolig kostnad för detta är ca 8 miljoner. Om detta utförs kan fastigheterna 
användas året om som Kulturkvarter. Dock finns ingen större kulturscen på området. 

För att klara tillgängligheten till plan 2 i hus 1 måste en hiss installeras samt golv 
byggas om då det finns stor nivåskillnad på golven i lokalen. Det finns även stora 
underhållsbehov på det våningsplanet. Kostnaden för våning 2 är ännu inte utredd, 
men kommer troligtvis att bli av betydande storlek. Förslagsvis kan vån 2 användas 
som förråd. 

I dagsläget finns inga budgeterade medel för ovan nämnda åtgärder  

 

Roger Nilsson   Åsa Eriksson 
Kontorschef    Lokalförvaltarna 
Kultur & Fritid 
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Till kommunstyrelsen Sala 15/8 2013 

Från Sala konstförening/Aguelimuseet 

l dagarna blir förslaget till den lokala kulturplanen färdigt. Intendenterna vid Aguelimuseet har 

bidragit med sina kunskaper om bildkonstens villkor och önskemål. 

Sedan år 2007 har Aguelimuseet haft sin lokal i kvarteret Täljstenen. Museet har med detta uppfyllt 

testators vilja om ett lokalt medborgarhus/kulturhus i Sala. Detta var förutsättningen för att staden 

skulle få visa samlingen som formellt ägs av Moderna Museet/Nationalmuseum. 

Verksamheten i kvarteret Täljstenen har varit välfungerande. Vi delar den s. k. Travershallen med 

kommunen där lokal såväl som nationell konst visas av både amatörer och professionella 

kulturutövare. 

År 2010 stängdes museet och konstsamlingen magasinerades. Det hade i budgeten avsatts fem 

miljoner kronor till en klimatanläggning i lokalerna och arbetet skulle påbörjas. En tid senare väcktes 

ett kommunalt förslag om ett kulturhus i f.d. lasarettets matsal. Vid ett möte med kommunalrådet 

Per-Olov Rapp och landstingspolitikern Glenn Andersson målades visionerna om ett skräddarsytt 

konstmuseum med flera rum, där den nyinköpta konsten skulle kunna visas i sin hela bredd. De 

storslagna planerna diskuterades vid ett möte på Moderna Museet. Moderna Museets intendent 

Fredrik Liew lovade att hjälpa oss under uppbyggnadsprocessen. 

Sedan dess har ingenting hänt och vid ett möte under 2013 fick vi beskedet att några medel till en 

ventilationsanläggning föreligger ej och att verksamheten i kvarteret Täljstenen är provisorisk. 

Museets intendenter, styrelse och övrig personal har lagt ned ett omfattande arbete med att skapa 

ett välfungerande Aguelimuseum. Museet besöks årligen av många hitresta besökare och 

gruppvisningarna ökar varje år. Ivan Aguelis verk, ca 200 stycken, finns förutom i Sala även på 

Moderna Museet, på Göteborgs konstmuseum och i Västerås konstmuseums samlingar. Sala har den 

största enskilda samlingen, 35 målningar och ca 20 teckningar. Museet fyller också en viktig funktion 

i arbetet med att visa samtida konst i olika former och att låta både kommuninvånare och hitresta ta 

del av ett bra konstutbud. För närvarande pågår arbetet med att undersöka förutsättningarna för en 

omfattande konstpedagogisk verksamhet på museet och häromdagen uttryckte museichefen på 

Västerås konstmuseum, Karin Levander, sitt stöd och sin vilja att samarbeta med Aguelimuseet i 

framtida pedagogiska projekt. 

Kunskapen och betydelsen av Ivan Aguelis livsverk växer för varje år och skulle museet tvingas stänga 

även denna gång finns risken att föreningen ger upp och lämnar över ansvaret för samlingen till 

Moderna Museet. 

Då har Sala förlorat ett viktigt besöksmål och en betydande del av stadens kulturella utbud är för 

alltid borta. 

för Sala konstförening/ Aguelimuseet 

Johanna Byström Sims och ÅC Danell 
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Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2013-09-17 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

l SKL- cirkulär 13:43 Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen 
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