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Kvarteren Waskplatsen, Silver, Kalken och 
del av Hyttorna 
Sala kommun, Västmanlands län 

ANSÖKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG 

Fastighet/område: Kvarteren Waskplatsen, Silver och Kalken samt fastigheterna 
Hyttorna 3 och 4. 

2014-09-16 

Ägare: 20 st fastigheter som ägs av 14 olika privata fastighetsägare, medan gatorna 
är kommunala. 

Sökande: Fastighetsägare Jerk Lindh (Silver 7). 

Areal: ca 3 ha. 

SALAKOMMUN 
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 
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Motiv, Bakgrund, Syfte 

Sökandes fastighet 

Förslag till plangräns 

Sökande önskar ändra gällande plan som är gammal och otidsenlig, 
eftersom den inte tillåter den byggnation av nytt garage och carport 
som man planerar på sin fastighet (Silver 7). 

Planering och utveckling föreslår att uppdraget omfattar hela 
kvarteret Silver och kvarteren Kalken och Waskplatsen, samt 
fastigheterna Hyttorna 3 och 4. Anledningen är att alla dessa 
fastigheter skulle behöva en ny detaljplan. De regleras nämligen av 
1914-års stadsplan som inte är ändamålsenlig för 
bygglovhandläggningen idag. I planärenden är det också viktigt att 
se till helheten och titta på sammanhang och relationer. Ett större 
planområde bör även gynna en jämlik bedömning och genom att 
undvika att göra många små "frimärksplaner" kan både tid och 
resurser sparas. 



Gällande plan 

Syfte 
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Planarbetet syftar till att utforma tidsenliga plan bestämmelser, 
utreda hur kulturmiljövärdena kan skyddas samt pröva utökade 
byggrätte r. 

Under arbetets gång skall även ställning tas till om sökandes 
önskemål kan anses lämpliga och tillåtas i den nya planen. 

I den fördjupade översiktsplanen för tätorten, Plan fö r Sala stad, 
ingår dessa kvarter inte i det område som pekas ut för 
markanvändningen centrum, utan är endast tänkta att användas 
som bostäder. 

Planområdet omfattas av stadsplanen från 1914 (Sl /1914, fastställd 
1914-06-06), vilken anses inaktuell eftersom den varken skyddar 
kulturvärdena eller säkerställer bebyggelsens framtida utveckling. 

Planeringsförutsättningar 

Viktiga frågor 

Planförfarande 

Många av byggnaderna inom avgränsningen är i den 
kulturhistoriska bebyggelseinventeringen från 2010 utpekade som 
värdefulla. Planarbetet bör innehålla en närmare undersökning av 
värdena och föreslå lämpliga planbestämmelser. 

Området utgör en viktig del av entren till Sala, med fronten mot 
järnvägsstationen och Agueligatans sträckning från stationen in mot 
stadskärnan. Bebyggelsens karaktär och gestaltningen är därför en 
viktig fråga . 

Planområdets läge är också en viktig faktor eftersom det ligger 
centralt. Närheten både till stationen och till centrum gör området 
mycket attraktivt, varför bebyggelsens möjligheter till utveckling bör 
ses över. 

Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande. 
Framtagande av planprogram bedöms inte nödvändigt eftersom 
området omfattas av den fördjupade översiktsplanen Plan för 
Sala stad. 

Tidplan och prioritering 

Att ersätta 1914-års plan är angeläget men detta planärende anses 
inte vara ett prio l-ärende eftersom det finns många andra planer 
som behöver prioriteras i nuläget. Tidsaspekten är dock av 
betydelse för sökande. Därför föreslås detta ärende att läggas på prio 



Ekonomi 

slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 
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2, det vill säga att det är ett aktivt ärende som är viktigt att påbörja 
arbete med men att det får stå tillbaka då arbete behöver göras på 
ett prio l-ärende. 

Eventuella kostnader för projektets genomförande har inte 
bedömts. 

Trots att sökandes önskemål skulle kunna utredas i ett mindre 
omfattande planarbete föreslår Planering och utveckling att 
uppdraget omfattar hela kvarteret Silver samt kvarteren Kalken och 
Waskplatsen, samt fastigheterna Hyttorna 3 och 4. Hela området 
omfattas av stadsplanen från 1914, vilken anses vara inaktuell 
eftersom den varken skyddar kulturvärdena eller säkerställer 
bebyggelsens framtida utveckling. 

Planarbetet syftar till att utforma tidsenliga planbestämmelser, att 
utreda hur kulturmiljövärdena kan skyddas samt att pröva 
byggrätternas storlek. 

I planarbetet är det viktigt att se till helheten och titta på 
sammanhang och relationer, något som bör studeras även om 
planområdet avgränsas till färre fastigheter. 

att ge Planering och utveckling i uppdrag att påbörja 
detaljplaneläggning med normalt planförfarande av kvarteren 
Waskplatsen, Silver och Kalken samt fastigheterna Hyttorna 3 
och4. 

samt 

att utreda om sökandes önskemål kan anses lämpliga och 
möjliggöras i planförslaget 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 
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