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Detaljplan för Lodjuret har under tiden 2014-03-31 till2014-04-23 (drygt 3 veckor) varit 
utsänd på samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar mfl. 
Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets entre. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadskontorets 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS ANMÄRKNING 

1 Länsstyrelsen Ingen erinran 

2 Byggen hete n sa m hä!lsbyggna dsförvaltn ingen Ingen erinran 

3 Samhällstekniska enheten 

4 skanova 

s Sala-Heby Energi Värme AB 

6 Sala-Heby Energi El nät AB 

7 VafabMiljö 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Ingen erinran 

Information 

Ingen erinran 

Information 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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LODJURET 

l. Länsstyrelsen Västmanlands län 
Ingen erinran. 

2. Byggenheten samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ingen erinran. 

3. Samhällstekniska enheten 

ANTAGANDEHANDLING 

Tekniska kontoret informerar om att u-områden för samtliga diken krävs. Inga diken får ligga på 
tomtmark. U-område krävs även för kriskoppling/nödutlopp för dagvattendammen. 

Gällande sopstationen så är den befintliga placeringen av den provisoriska sopstationen inte 
möjlig när planen ska genomföras. Placeringen är på kriskopplingen/nödutloppet för 
dagvattendammen. Permanent placering av omstartsstation krävs. 

Kommentarer 

Egenskapsområde för dike kommer att läggas till för att förtydliga planen. Diken som finns på 
allmän platsmark behöver inte redovisas i kartan. Även nödutloppet ligger på allmän plats och 
behöver inte heller redovisas i plankartan. 

Den provisoriska sopstationen är inget som regleras i planen. En permanent sopstation kommer 
dock att anläggas i närheten av plan området. 

4. skanova 
Ingen erinran. 

5. Sala-Heby Energi Värme AB 
Sala-Heby Energi Värme AB informerar om att det finns fjärrvärmeledningar i områdets 
ytterkant, dessa kan försörja kv. Lodjuret om så önskas. Förutsättningen för SHE AB att ansluta 
är att tillräckligt många ansluter sig så att en acceptable ekonomi kan uppnås. 

6. Sala-Heby Energi Elnät AB 
Ingen erinran. 

7. VafabMiljö 
Vafab har inga synpunkter på de ändringar som föreslås. Däremot konstaterar Vafab att 
hushållens avfallshantering inte omnämns. De förutsätter därför att dessa bostäder kommer att 
omfattas av en omstart i närområdet och att det därför inte kommer vara aktuellt med en 

gemensamhetslösning för de nya bostäderna. 



slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Samtliga inkomna synpunkter har tillgodosetts. 

Att anta detaljplanen. 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

MärtaAlsen 
Planarkitekt 
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D!AR!ENR: 2014/535 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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TILLÄGG TILL PLANBEsKRIVNING 
Dlarlen~z?J4-, ~-;) 
Opb: 
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Detaljplan för Lodjuret 
Ängshagen, Sala kommun, Västmanlands län 

Bakgrund och syfte 
Kvarteret Lodjuret är en del av bostadsområdet Ängshagen, beläget i den södra 
delen av Sala. Den aktuella detaljplanen ( 4017) för Lodjuret antogs 2009-07-15 och 
genomförandetiden är 10 år. 

Marken inom planområdet ägs fortfarande av Sala kommun, med undantag för 
fastigheten Lodjuret 7 och Lodjuret 12. De fastigheterna berörs dock i mindre 
utsträckning av planändringen. 

Ändringen av detaljplanen för Lodjuret innebär att gällande plan fortsätter att gälla, 
men att ändringar görs i planbestämmelserna. Befintliga handlingar och nya 
handlingar läses tillsammans, befintliga handlingar utgör ett komplement till de nya. 

Detaljplaneändringen syftar till att: 

• I valda delar av planen upphäva planbestämmelsen som säger att endast 
friliggande hus får uppföras, för att möjliggöra parhus bebyggelse. 

• Upphäva egenskapsbestämmelsen lek inom markanvändningen park då det i 
närområdet bedöms finnas gott om lekplatser. Även då 
egenskapsbestämmelsen lek stryks är uppförandet av en lekplats möjlig då 
lek även ryms inom markanvändningen park. Att egenskapsbestämmelsen 
lek upphävs innebär dock att kommunen inte längre är skyldig att anordna 
lekplats. 

• Upphäva egenskapsbestämmelsen alle då den inte anses f'ylla någon funktion 
i planen, eftersom genomförandet av en sådan åtgärd oftast är avhängigt att 
det finns en exploatör som anlägger grupphusbebyggelse. Samma krav anses 
inte rimliga att ställa på enskilda köpare i tomtkön. 

• Lägga till egenskapsbestämmelsen damm inom parkområdet. Detta för att 
möjliggöra uppförande av anläggning för hantering av dagvatten. 

• Lägga till egenskapsbestämmelsen dike inom parkområdet 
Egenskapsbestämmelsen dike syftar till att tydliggöra behovet av diken för 
dagvattenhan teringe n. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Märta Alsen 
Planarkitekt 

Samhällsbyggnad s kontoret 
Planering och utveckling 

m arta. alsen@sa la .se 
Direkt: 0224-74 73 25 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

l styckena geoteknikska förhållanden och förorenad mark, görs ändringar vilka 
beskrivs nedan. Ändringarna görs då nya provtagningar i området under 2014 visar 
på andra halter av bly, kadmium och kvicksilver i marken än vad som anges i plan 
och genomförandebeskrivningen. Kvicksilver förekommer dock endast på Lodjuret 
sju. Även lerdjupet har enligt de nya undersökningarna visat sig vara annorlunda än 
vad som tidigare angavs. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt geoteknisk undersökning utförd 1977 av VIAK AB, utgörs marken av lera. 
Djupet till fast botten varierar mellan 3 - 9 meter i området. 

Förorenad mark 
Markmiljöprovtagning i området har utförts 1977, 2007 och 2014 
provtagningen visar på förhöjda halter av bly, kadmium och kvicksilver. 
Halterna överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
"känslig markanvändning" (KM}, bostadsändamåL 
Kommunstyrelsen i Sala kommun har i beslut 2011-08-18 godkänt nya 
platsspecifika riktvärden i Sala tätort. Det nya värdet för bly på marknivå O- 0,5 
m är 110 mg/kg. De uppmätta värdena överstiger i vissa punkter de antagna 
riktvärdena varför marken kommer att behöva saneras. 
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4017a 
ändr·ing av detaljplan för 

KV. LODJURET (del av KRISTINA 4141 
l SALA KOMMUN, V ÄSTMANLANOS LÄN 
UPPRATT AD 2009-03-13 

H~kan Aspenbom 
ptanark1lekt 

Inger Ltndberg 
kart:-oknker 

Lena Waxell 
ptansamordnore 

REVIDERAD 2014-03-12 
Sofia Elrud 
plarBrkiiEkl 

PLANBEST AMMELSER 

Marta Alsen 
plonark,!EJ;t 

Frllt<itlde gatier mom omrMen med ooJa~'l.1ende beleckn,ngac 
Dar beleckn1ng siihllas ganer t.i'~lommelsen 'nom heta pl<fomr~del 
Endas! Jngi,-en an~31ldnlng nch ullnrrThllng ar l1ll~Lq 

GRANSBETECKNINGAR 
---·- l~>J€ p:! karta~ r1tad 3 mm ulanfor pJanomrMels gr;m 
--·-- Ar.~andnlllW!)rarl!> 

EgellSkopo~ran> 

MARKANVANDNING 

AU~~°KÅ~~;AT Ä 

~ 
LG?:<Jitrallk 
P<!!'kUrTh'~de 

Bns!Yier 
Tcanolarm~tor-stai>On 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 
g(-vag G~ng- ar.h CJKe!vag 

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 

E3 Marken !~ lnle te!Jyggac 
M1tken l~ endasl bebyqg.cs mea uthus och garage 
Marken ,-kall vara tOtgang:1g tllr attm;:ma lll((ertGfiJiskJ leOf\figilr 

MARKENS ANORDNANDE 
aU<? Planltrode trad 
lek Leiqltals -kli! Irma; 

damm Damm for hant~rmg «< dili)Yallen 1~- antaggos 

Ulf<Wl r~ nie anormas 

&ke D1k~ for aag,'lllentlanter~ng f~r et olliJr<s 

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE 

J,II HOQ:fa <nlal -,hlgar 
fril fnd<lst tnl,ggandi' hLJS 

UPPL YSNINGAR 
Ptanavq;lt ertagg<; 
O enltgl !Jl<;;tkOOtlnadS.'lvlol 
W 'rd byg(fanmatan enllQI gallanW ptiin" och bygg!Ovl~<~ 

ADMINISTRATIVA BEST AMMELSER 
Genomtorandelffil upphor all galla 1D ~- efl~r p!ofli'n vunr1l Iage krall 

Hu,udmamas~ap ror o!Jman ptals kan omprov~s gE1fl0111 SördlM b<'slUI ' kommuml;r<rt~en 
och p~lrekn1ng ~-, lagd ka1·1~ 
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