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Detaljplan för fastigheten Rådmannen 6; beslut om samråd 

Inledning 

För kvarteret Rådmannen 6 gäller 1914 års stadsplan. Planen är mycket generellt 
hållen och anger endast befintlig bebyggelse. 1914 års stadsplan måste anses vara 
inaktuell, då den inte skyddar bebyggelsens kulturhistoriska värden eller säkerstäl
ler bebyggelsens framtida utveckling. Med anledning av att kvarteret Rådmannen 
förutom fastigheten Rådmannen 6 fick ny detaljplan 2013, är det angeläget att även 
uppdatera detaljplanen för Rådmannen 6. Syftet med att upprätta ny detaljplan för 
fastigheten är att säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvänd
ning, utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet beslu tar 

att sända ut detaljplan för fastigheten Rådmannen 6 på samråd. 
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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Planområdets läge 

Till detaljplanen hör följande handlingar 
• Plan- och genomförandebeskrivning • Plankarta 

• Behovsbedömning för M KB • Fastighetsförteckning 
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1914-års stadsplan är mycket generell vilket innebär att den inte 
beskriver bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan 
skyddas. Syftet med att upprätta ny detaljplan för fastigheten är att 
säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvändning 
utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas. 

Fastigheten Rådmannen 6 är belägen centralt i Sala stad, i närheten 
av Stora Torget. Fastigheten avgränsas av Rådmannen 5 och 13 i 
norr, Rådmansgatan i väster, Fredsgatan i öster samt Rådmannen 7 
och 11 i söder. Planområdet är knappt 800m'. Fastigheten ägs av 
företaget F fastigheter AB. 

En detaljplan ska ge en samlad bild av markanvändningen i ett 
område och beskriva hur området avses förändras ell er bevaras. När 
detaljplanen vunnit laga kraft anger den ramarna för framtida 
bygglovsprövning. 

Processen med att ta fram en detaljplan beskrivs i Plan- och 
bygglagen (PBL). Lagen lägger stor vikt vid att planarbetet 
genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att 
påverka planeringen. Den här planen genomförs med normalt 
förfarande, planprocessen redovisas kortfattat nedan. 

Figur 1 Illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 

Ett program är ett frivilligt steg i detaljplaneprocessen. Det är upp 
till kommunen att bedöma när program är nödvändigt. 

Planarbetet har i det här fallet inte föregåtts av ett programarbete 
eftersom förändringen är av sådan art och omfattning att det inte 
bedöms vara nödvändigt. Fastigheten Rådmannen 6 utreddes 
dessutom i en detaljplaneprocess under 2010-2012. 

Eftersom planarbetet inte har föregåtts av ett program inleds 
processen med upprättandet av ett förslag till detaljplan. Förslaget 
skickas ut på samråd till berörda intressenter och ställs ut i 
kommunhusets entre och på kommunens hemsida. De synpunkter 
som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare samt 
hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i en 
samrådsredogörelse. Redogörelsen innehåller även planering- och 
utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande 
till inkomna synpunkter. 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas till berörda 
intressenter och ställs ut i kommunhusets entre för granskning. De 
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synpunkter som inkommer under granskningen redovisas i ett 
utlåtande. Utlåtandet innehåller även samhällsbyggnadskontorets 
kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna 
synpunkter. 

Efter granskning överlämnas planförslaget till kommunfullmäktige 
för antagande. Ärendet bereds innan antagandet i 
kommunstyrelsens ledningsutskott och kommunstyrelsen. 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet 
om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast 
under granskningstiden 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. 

Under förutsättning att planen inte överklagas vinner den laga kraft 
när överklagandetiden löpt ut. 

Planområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövård 
(U16) Sala silvergruva och Sala bergstad. I motiveringen till 
riksintresset anges att stadsmiljön illustrerar 1600-talets 
stadspolitik och strävan att utveckla bergshanteringen i en av 
landets få "bergstäder". Som uttryck för riksintresset anges den 
regelbundna rutnätsplanen från 1624 med omväxlande kvadratiska 
och rektangulära kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga 
planerna i en nyanlagd stad. Även den småskaliga bebyggelsen i trä 
och puts ger uttryck för riksintresset. Riksintresset skall skyddas 
mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada på kulturmiljön. 

I kommunens översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, från 2002 
finns följande övergripande mål för stadens kulturarv: "Kulturarvet 
ska vårdas och tas tillvara. Kunskapen och stoltheten över vår lokala 
historia och tradition ska vara stor." 

I den fördjupade översiktsplanen för staden, Plan för Sala stad finns 
riJ..1:linjer för stadskärnan utformning formulerade på sidan 97. 
Huvuddragen är: "för att kulturvärdena ska kunna bibehållas i 
staden, måste gatusystemet och rutnätsplanen samt kvartergränser 
bevaras. Inom kvarteren bör om- och tillbyggnad ske småskaligt så 
att tomtgränserna kan avläsas. Tak och fasader bör utföras med 
traditionella material. Representativ eller på annat sätt värdefull 
bebyggelse bör så långt som möjligt bevaras." 



Inventering över byggnader med kulturmiljövärde i Sala stadskärna. 

Ovan redovisas den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen från 
2010 där värdering av enskilda byggnader gjorts. Denna 
byggnadsvärdering bör användas som vägledning inför 
förändringar. Bebyggelsesinventeringens avgränsning är gjord med 
tanke på vilken del av staden som ur ett kulturmiljöperspektiv är 
mest central för Sala stads unika och attrakti va småstadskaraktär 
och skiljer sig därmed från avgränsningen för riksintresset för 
kulturmiljön. 

På fastigheten Rådmannen 6 är samtliga byggnader grönmarkerade 
enligt bebyggelseinventeringen. Byggnader som är gröna har höga 
kulturhistoriska värden, men är inte ensamma i sitt slag i Sala idag, 
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jämfört med blåmarkerade byggnader. Grönmarkerade byggnader är 
mycket välbevarade representanter för sin respektive tidsperiod. De 
är symboler för sin stil, ideal och tillkomstperiod. Byggnadernas 
ursprungliga funktion är ofta tydligt avläsbar. 

De grönmarkerade byggnaderna kan också ha särskilda eller 
utmärkande arkitektoniska kvaliteter. Byggnaderna följer sitt 
områdes kvartersmönster, ideal och gatustruktur. 

De rödskrafferade delarna utgör särskilt sammanhållen miljö med 
högt kulturhistoriskt värde. 

För kvarteret Rådmannen 6 gäller 1914-års stadsplan. Planen är 
mycket generellt hållen och anger endast befintlig bebyggelse. 
1914-års stadsp lan måste anses vara inaktuell då den inte skyddar 
bebyggelsens kulturhistoriska värden eller säkerställer 
bebyggelsens framtida utveckling. Med anledning av att kvarteret 
Rådmannen förutom fastigheten Rådmannen 6 fick ny detaljplan 
2013 är det angeläget att även uppdatera detaljplanen för 
Rådmannen 6. 

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 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts aven behovsbedömning 
(bilagd) som utförts av enheten för Planering och utveckling, 
kommunstyrelsens förvaltning. 

Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av 
detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. 
Miljökonsekvensbeskrivning upprättas således ej. 

Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens 
uppfattning. 

2009 initierade Sala kommun ett samråd med Länsstyrelsen i 
Västmanland avseende att exploatera fastigheten Rådmannen 6. 
Länsstyrelsen ansåg i sitt yttrande att det var olämpligt att riva den 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden mot Fredsgatan. 
Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade 2010-02-22 om ett 
förordn ande avseende fastigheten Rådmannen 6 enligt 12 kap. 4§ 
plan- och bygglagen. 

2010 inleddes arbetet med att ta fram en detaljplan för kvarteret 
Rådmannen, centrala Sala fastigheterna 1-7, 9-11 samt 13-15, 
detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2012-10-29. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslöt att en ligt 12 kap 2 § PBL 
(1987:10) pröva den av kommunfullmäktige antagna planen och 
2013-05-20 beslöt länsstyrelsen att upphäva detaljplanen för den 
del som utgjordes av fastigh eten Rådmannen 6. 
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Sala kommun beslöt i kommunfullmäktige 2013-06-04 att inlämna 
överklagan till regeringen avseende länsstyrelsens beslut att 
upphäva detaljplanen för del av kvarteret Rådmannen. Regeringen 
avslog Sala kommuns överklagan 2014-01-16. 

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. 

Om grävning planeras på fastigheten skall marken undersökas med 
avseende på markföroreningar. Kontakt tas med miljöenheten innan 
arbetet påbörjas. 

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

Inom planområdet föreligger ingen översvämningsrisk, planområdet 
berör inga vattendrag eller våtmarker. 

Planområdet berör fast fornlämning enligt lagen om kulturminnen. 
Fornlämningen består av under mark liggande kulturlager med 
beteckningen Sala stad 62:1. Fornlämningen tillhör kategorin 
Bebyggelselämningar - boplatser och visten och är daterad till 
medeltid och nyare tid. Fornlämningen beskrivs som ett kulturlager 
stad och en rad utgrävningar i området visar exempel på 
bebyggelsestrukturer, konstruktioner, slagg från hyttor och smeder, 
keramik och hushållsföremål. På flera platser hittades även spår 
efter branden år 1736. 

Enligt kulturminneslagen är det förbjudet att genom övertäckning, 
schaktning eller på annat sätt skada fornlämningen. Alla 
markingrepp inom fornlämningsområdet Sala stad 62:1 kräver 
Länsstyrelsens tillstånd. Kontakt ska därför alltid tas med 
Länsstyrelsen inför markingrepp inom fornlämningen. 

Vid färgsättning av bebyggelsen inom fastigheten rekommenderas 
att Riksantikvarieämbetets provsamling med färger gjorda av 
traditionella pigment används på fasader. 

För att få råd om varsamt underhåll och kring hur förändringar kan 
genomföras så att bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara 
kan kontakt tas med kommunens bygglovhandläggare med 
antikvarisk kompetens eller med Västmanlands läns museum. 
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Inom fastigheten finns bostäder fördelade på tre lägenheter. 

Fastigheten inrymmer en klädbutik i bottenvåningen ut mot 
Rådmansgatan . Inom fastigheten finns även förråds- och 
garageutrymmen. 

Kvarteret Rådmannen 6 är ett centralt beläget kvarter med närhet 
till offentlig service så som vårdcentral, bibliotek och skola. 
Rådmansgatan som gränsar till Rådmannen 6 är ett kommersiellt 
stråk i Sala. Stora torget som utgör Salas kommersiella centrum 
ligger bara 50 m bort. I bottenvåningen på Rådmansgatan 12 finns 
en klädaffär. 

Rådmannen 6 ingår i den del av Sala innerstad som har inventerats 
avseende bebyggelsens kulturhistoriska värden. Inventeringen utgör 
viktigt underlag för säkerställande av kulturmiljövärden i 
detaljplanen. Rådmannen 6 har i inventeringen klassats som 
byggnad av betydande värde. På fastigheten Rådmannen 6 finns 
särskilt värdefull gårdsmiljö bevarad. Fastigheten Rådmannen 6 
inrymmer flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Timmerhus 
från före 1849 som använts för cafe, butik och bostad sedan mitten 
av 180D-talet samt bevarade uthus från 1700- och 1800-tal som 
använts som stall, fähus och magasin. Fastigheten utgör en av de tre 
gårdar med liknande karaktär i Salas rutnätsstad där både 
huvudbyggnader för bostäder och verksamheter samt byggnader 
som ursprungligen använts som fähus, stall och bodar fortfarande 
finns bevarade. 

Länsstyrelsen beskriver i sitt beslut enligt 12 kap 3 § plan- och 
bygglagen (1987:10) för del av detaljplan för kvarteret Rådmannen, 
Sala kommun att byggnaden i fastigheten rådmannen 6 som vetter 
mot fredsgatan i grunden är en timmrad byggnad troligtvis uppförd 
under 1800-talets första hälft. Under dess sentida panel syns 
original timmerväggarna strukna med Falu rödfärg. Byggnaden har 
byggts om till garage år 1950 genom att två portar tagits upp i östra 
fasaden, även portlidret togs upp vid detta tillfälle efter det att ett 
portlider mot Rådmansgatan igensatts. 

Byggnadens huvudsakliga värde trots 1900-ta lets förändringar 
ligger i att den utgör en del i en fastighet med samtlig annan äldre 
bebyggelse bevarad. Fastigheten Rådmannen 6 har därmed ett högt 
kontinuitetsvärde. Miljön är mycket välbevarad i relation till 
riksintressets värdetext. Rådmannen 6 med dess tidstypiska 
gårdsmiljö är en representant för riksintressets värden. Den till ytan 
mindre och tillsynes anspråkslösa byggnaden som vetter mot 
Fredsgatan är därmed i sig av särskild betydelse. 
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Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och 
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om 
enkelt avhjälpta hinder. Kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta 
hinder återfinns i 17 kap. 21a § PBL, plan- och bygglagen. 

Inom fastigheten Rådmannen 6 finns publika lokaler och en 
ambition bör vara att alla fastighetsägare åtgärdar sina enkelt 
avhjälpta hinder snarast möjligt. 

Kvarteret ligger i centrala Sala där buller och störningar kan 
förekomm a från trafik och verksamheter. 

Rådmannen 6 avviker inte bara karaktärsmässigt och 
byggnadsmässigt från modernare bebyggelse utan även 
brandtekniskt. Avvikelsen består i en struktur med inbyggd gård. 
Detta gör att bränder kan vara svåra att angripa på grund av att man 
inte lätt når alla fasader. En annan väsentlig avvikelse är avsaknaden 
av brandmurar i fastighetsgränserna. Brandmurar har till uppgift att 
förhindra brandspridning till intilliggande fastigheter. Dessa 
förutsättningar medför risker för storskaliga bränder. 

Inför om- och tillbyggnader samt vid ändrad användning av 
bebyggelsen inom planområdet är det viktigt med ett tidigt samråd 
med Räddningstjänsten. 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

Stadsparken med möjlighet till rekreation och lek ligger c:a 700 m 
från fastigheten Rådmannen 6. 1,5 km från fastigheten finns Lärkans 
sportfalt med fotbollsplaner, friidrottsanläggning, ishall, elljusspår 
och badhus. 

Rådmansgatan som angränsar till plan området i väster är gågata och 
en av stadskärnans viktigaste och folktätaste handelsstråk. Gatan är 
plattbelagd, uppvärmd, möblerad och utformad utifrån de gåendes 
villkor. 

Fredsgatan har utmed kvarteret Rådmannen färre lokaler för handel 
och större andel bostäder i markplan. Hastigheten på Fredsgatan är 
begränsad till 30 km/h. Kungsgatan, norr om kvarteret Rådmannen, 
är huvudgata och hårdare trafikerad än Fredsgatan. 

Rådmannen 6 har ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik. C:a 
50 m från fastigheten finns busshållplats där både lokalbussen 
Silverlinjen och bussar till andra delar av kommunen samt Uppsala 
och Västerås stannar. Till resecentrum där tåg mot Uppsala, 
Västerås, Linköping, Stockholm och Dalarna stannar är det c:a 650m. 
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TIDPLAN 

Boendeparkering sker idag på respektive fastighet. Parkering för 
handeln och butikerna i fastigheten Rådmannen 6 sker i huvudsak 
på allmän platsmark, det vill säga på angivna parkeringsplatser. 
Parkering bör i första hand anordnas inom den egna fastigheten och 
i andra hand genom avtal på annan fastighet. 

Lastning och lossning av varor till butiker i den del av fastigheten 
som gränsar mot Rådmansgatan sker i huvudsak direkt från 
Rådmansgatan. 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Ledningar 
ligger i Rådmansgatan samt Fredsgatan. 

Rådmannen 6 är ansluten till SHE AB:s fjärrvärm enät. Fastigheten är 
elförsörjd. 

I hela Sala tätort finns möjlighet att ansluta fastigheter till 
optofibernät. 

Hämtning av avfall sker med traditionell sophämtning. 

Framtagandet aven ny detaljplan för fastigheten Rådmannen 6 
innebär ett stärkt skydd för kulturmiljön inom fastigheten. En 
aktuell detaljplan underlättar äve n för bygglovhanteringen. 

Detaljplanearbetet bedrivs med enkelt förfarande under KSLU:s 
ledning. 

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

30 september 2014 

8-31 oktober 2014 

December 2014 

Januari 2014 

Mars 2015 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd. 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om granskning. 

Granskning 

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. 



HUVUDMANNASKAP 

FASTIGHETSBILDNING 

PLANEKONOMI 

GENOMFÖRANDETID 

Kommunen är huvudman för allmän plats, planen omfattar dock 
ingen allmän platsmark. 

Hela planen omfattas av fastigheten Rådmannen 6. Ingen 
fastighetsreglering är nödvändig för planens genomförande. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut i samband 
med bygglovsprövning. 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Magnus Holmberg Muhr 
Tf Planchef 

Märta Alsen 
Handläggande planarkitekt 



Behovsbedömning för miljöbedömning inklusive checklista 
(med lagtext) 

DETALJPLAN FÖR Rådmannen 6, SALA KOMMUN 

Enligt miljöbalkens 6 kapitel skall en kommun göra en miljöbedömning aven plan eller ett 
program om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (§§ 11-
12). 

Genom att genomföra en behovsbedömning med hjälp av bifogad checklista kan 
planförfattaren tillsammans med miljöingenjören besl uta om planen kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan och det därmed ska göras en miljöbedömning. 

Inom ramen för miljöbedömningen ska kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) där den betydande miljöpåverkan, som planens genomförande kan antas medföra, 
identifieras, beskrivs och bedöms. 

Behovsbedömningen är hjälpmedlet för att se om en miljöbedömning måste genomföras. 
Miljöbedömning är processen och MKB är dokumentet som processen leder fram till. 
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Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen för Rådmannen 6 är att ersätta den äldre planen från 1914 då denna är 
inaktuell och utgör dåligt underlag för bygglovhandläggningen. Planen syftar även att ge den 
befintliga byggnadsstrukturen från 1700 och 1800 talet ett högre skydd. 

Nuvarande markanvändning 
I dag används fast igheten Rådmannen 6 för handel och bostäder. 

Gällande planer, översiktsplan och detaljplan m fl. 

Översiktsplanen, Plan för Sala Ekokommun, Fördjupad översiktsplan, Plan för Sala stad samt 
1914års stadsplan gäller inom planområdet. Enligt Sala kommuns översiktsplan, Plan för Sala 
ekokommun skall Salas karaktär som trivsam, serviceinriktad småstad behållas. I Plan för 
Sala stad anges at! kommunen skall verka för att det skall finnas centrala bostäder i fastigheter 
med handel i bottenvåningen. Enligt 1914 års stadsplan pekas området där Rådmannen 6 
ligger ut som befintlig bebyggelse. 

Planen 
Märla Alsen 
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Sammanfattning 

Checklistan för miljöbedömningar har utgjort underlag för nedanstående sammanfattning och 
bedömning (bilaga) av vilken påverkan ett plangenomförande antas innebära. 

PLANEN 
Syftet med att upprätta ny detaljplan för fastigheten är att säkerställa bebyggelsens framtida 
utveckling och markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas. 
Planärendet kan också bidra till att öka kunskapen för både fastighetsägare och kommunala 
tjänstemän om den kulturhistoriska bebyggelsemiljöns värde . 

PLATSEN 
Fastigheten Rådmannen 6 är belägen centralt i Sala stad, i närheten av Stora Torget. 
Fastigheten avgränsas av Rådmannen 5 och 13 i norr, Rådmansgatan i väster, Fredsgatan i 
öster samt Rådmannen 7 och I I i söder. Planområdet är knappt 800 kvadratmeter stort. I 
bottenvåningen på mot Rådmansgatan finna en klädamir i bottenvåningen och bostad på 
ovanvåningen. På innergården finns ytterligare bostäder samt garagelänga, förråd och 
cykelskjul. Markmaterialet på innergården är singe l. På innergården finns en berså och ett 
fåtal träd. Rådmannen 6 har höga kulturhistori ska värden, men är inte ensamt i sitt slag i Sala 
idag. Fastigheten utgör dock en mycket välbevarad representant för sin tidsperiod. 
Byggnadernas ursprungliga funktion är tydligt avläsbara och följer sitt områdes 
kvartersmönster, ideal och gatustruktur. 

PÅVERKAN 
Detaljplanen utgör ingen faktisk förändring på verksamhet eller byggnadsstruktur utan 
innebär ett ökat skydd för byggnader och gårdsstruktur som har ett högt kulturmiljövärde. 

Samlad bedömning 
Med utgångspunkt av ovanstående görs den preliminära bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan enligt MB 6: II . En 
miljöbedömning enligt MB 6: 11 -6: 18 bedöms därmed inte behöva genomföras. 
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Bilaga: Checklista för miljöbedömning 

Checklistan ska användas för att bedöma vilka miljökonsekvenser ett genomförande av 
detaljplanen får. Om flera alternativ till detaljplan har tagits fram ska samtliga alternativ 
behovs bedömas. 

Om en fråga berörs skall detta markeras med ett kryss i checklistans första kolumn (tom ruta 
innebär att planen inte berör aktuell fråga). Berörd fråga ska sedan bedömas och 
kommenteras; 

Ett "ja" innebär att föreslagen mark- eller vattenanvändning kan komma att leda till risk för 
betydande miljöpåverkan som enskild eller sammanvägd aspekt. 

Ett "nej" indikerar att föreslagen användning inte kommer leda till risk för betydande 
miljöpåverkan enskilt eller i sammanvägd bedömning på grund av att planförslaget inte 
påverkar frågan all s eller endast i mindre omfattning. 

"Kanske" innebär att det finns en osäkerhet, att frågan behöver utredas vidare. 

Ställningstagandena bör kommenteras i kommentarsrutan under respektive frågeställning. 

Observera det faktum att en berörd aspekt/fråga automatiskt inte innebär att ett genomfårande 
leder till risk för betydande miljöpåverkan. En detaljplan kan beröra en fråga utan att det 
behöver betyda att genomförandet leder till betydande miljöpåverkan, t ex om frågan endast 
berörs i rin ga omfattning eller om planens utformning tar tillräcklig hänsyn . 

Vid bedömnigen aven fråga kan ett ja också indikera på miljöpåverkan i positiv 
riktning. Detta markeras med ett +X, och bör liksom övriga bedömningar kommenteras 
för att tydliggöra bedömningen. 

Miljöbalken 
Frågeställningar 

Planen Bedömning 

Berör ett genomfårande av planen (fråga 1-8): berör: miljöf åverkan 
JA NEJ Kanske 

I. Stora opåverkade områden, enligt 3 kap 2§? IU D D D 
2 § Stora mark- och vattenoffiniden som inte all s eller cndasl o berydligt är 
påverkade av cxploatcnngsförcrag eller andra inhrn.:pp i miljön skall så långt 
möjtigt skyddas mo t åtgärder som kan påtag lig t påverka områdenas karaktär 

Kommentarer: 

2. Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3§? ID IU U IU 
3 § Mark - och vattenområden som är särskilt känsli)-,t:l från c.:kolohnsk 
synpunkt skall sa langt möjligt skyddas mot åtgärd!.!r som kan skada 
naturmiljön 
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Kommentarer: 

3 . Jord- och skogsbruksmark enligt 3 kap 4§? ID ID ID ID 
4 §Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

13rukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar cndast om det bchö\'s för att tillgodose väsentliga samhills-
intres~co och detta behov inre kan tillgodoses p~ eTt från allmän synpunkt 
tillfccdssrällan<.h.: sätt genom att annan mark tas i ampråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvara ett rationellt skogsbruk 

Kommentarer: 

4. Mark- och vattenområden av riksintresse och 
natura 2000-områden enligt 3 kap S-8§ samt 4 kap 
Riksintresse- och Natura 200-områden finns beskrivna 
i Plan för Sala ekokommun. 

Natur 
a) Våtmarkskomplexet vid Svartån? D D D D 
b) Vitmossen? O O O O 
c) Kalkområdet vid Sala och Långforsen, 

Ekebymosse, Naturmarken vid Tistbrottet? O O O O 
d) Långheden? O O O O 
e) Nedre Dalälven? O O O O 
f) Höskovsmossen? O O O O 
g) Storsjön i Möklinta? D O O O 
h) Fermansbo urskog, Krokmossen och Skenaren? O O O D 
i) Harsjön, Stensjön? O O O O 
j) Ölstabrändan? O O O O 

Kulturmiljö 
k) Sätrabrunn ? O D D D 
I) Nötmyran? D D O O 
m) Sala gruva? O O O O 
n) Sala bergstad? ~ D ~ O 

Friluftsliv 
o) Nedre Dalälven? O D O O 

Värdefulla ämnen och mineral 
p) Tistbrottet? O D O O 

Energidistributionsanläggningar 
q) Vattenfalls naturgasledning? O D O O 

Områden med särskilda riktlinjer 
r) Området utmed Dalälven från Avesta till O D O O 

Skutskär? 
s) Vattenkraft i Dalälven nedströms Näs Bruk? O D O O 
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Vägar och järnvägar av riksintresse 
t) Rv 70? O O O O 
u) Rv 67? O O O O 
v) Rv 56172? O O O O 
w) Samtliga jämvägar? O O O O 

Totalförsvaret? O O O O 
Kommentarer: 
Planområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövård (U 16) Sala bergstad. Syftet 
med detaljplanen är att stärka områdets skydd och beskriva dess kulturhistoriska värden. 

5. Gällande miljökvalitetsnormer enl. 5 kap MB? 
Finns det risk att föreslagen detaljplan leder O O O D 
till/medverkar till att ~ällande MKN överskrids? 
Kommentarer: 

6. Förorenad mark? 
Har omradet tidigare använts på sådant sätt så att 
man kan misstänka att marken kan vara förorenad? 
(JO kapMB) 

- Industrimark? O D O O 
- Luftburet nedfall? ~ O ~ O 
- Utfyllnadsmassor? O O O O 

Kommentarer: 
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. 

7. Berör ett genomförande av planen något av följande 
intressen? Regionala och Sala kommuns. 
De regionala intressena finns beskrivna i Plan för Sala 
ekokommun. 

a) Landstingsintresset; Skogen Salbohed? O O O D 
b) Stiftreservat (Prästön och Godmanstorp)? O D D D 
c) Länsstyrelsens naturvårdsplan? D D D D 
d) Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering? D D O D 
e) Tätortsnära friluftsl iv? O O D O 
f) Oexploaterade områden? D O D O 
g) Materialhushållningsplanen? D D D D 
h) Kulturminnesvårdsprogrammet? ~ D ~ D 
i) Sala kommuns jordbruksbygd? D D D D 
j) Sala stads småstadskaraktär? ~ D ~ D 
k) Avfallsplanen? D D D D 
i) Energiplanen? D D D D 

Kommentarer: 
Fastigheten Rådmannen 6 är en del av Salas småstadskaraktär och omfattas av riksintresset för 
kulturmiljö. Detaljplanen syftar till att bevara befintlig bebyggelse och förstärka dess skydd. 
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ påverkan på Salas småstadskaraktär. 
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8. Berör ett genomförande av planen följande 
skyddade och utpekade natur- och kulturområden? 

Nationalpark 
a) Del av Färnebofjärdens nationalpark? D D D D 

Naturreservat 
b) Ölstabrändan naturreservat? D D D D 
c) Gullvalla naturreservat? D D D D 
d) Fläckebo naturreservat? D D D D 
e) Kolpelle naturreservat? D D D D 

Naturminne 
f) Strandskydd? D D D D 
g) Vattenskyddsområde? 

I. Knipkällan? D D D D 
II. Viggbo/Nötmarken? D D D D 

III. Vallrum? D D D D 
iv. Kumla? D D D D 

Övrigt 
h) Biotopskydd? D D D D 
i) Fornlämningsområde? ~ D ~ D 
j) Byggnadsminne? D D D D 
k) Kulturreservat? D D D D 
I) Kulturhistorisk värdefull bebyggelse? ~ D ~ D 
m) Historiska samband? ~ D ~ D 
n) Stadsbild? ~ D ~ D 

Kommentarer: 
Rådmannen 6 ligger inom området för fast fornlämning 62: I Sala stad, alla markarbeten inom 
planområdet skall föregås av kontakt med länsstyrelsen. 

I 
Planområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövård (U 16) Sala silvergruva och 
Sala bergstad. I motiveringen till riksintresset anges att stadsmiljön illustrerar 1600-talets 
stadspolitik och strävan att utveckla bergshanteringen i en av landets få "bergstäder". Som 
uttryck för riksintresset anges den regelbundna rutnätsplanen från 1624 med omväxlande 
kvadratiska och rektangulära kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga planerna i en 
nyanlagd stad. Även den småskaliga bebyggelsen i trä och puts ger uttryck för riksintresset. 
Rådmannen 6 har i en kommunal inventering genomförd 2009-20 I O klassats som byggnad av 
betydande värde. På fastigheten Rådmannen 6 finns särskilt värdefull gårdsmiljö bevarad. 
Fastigheten Rådmannen 6 inrymmer flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Timmerhus 
från före 1849 som använts för cafe, butik och bostad sedan mitten av 1800-talet samt 
bevarade uthus från 1700- och 1800-tal som använts som stall, fåhus och magasin. Fastigheten 
utgör en av de tre gårdar med liknande karaktär i Salas rutnätsstad där både huvudbyggnader 
för bostäder och verksamheter samt byggnader som ursprungligen använts som fåhus, stall och 
bodar fortfarande finns bevarade. 
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P/an- och bygg/agen 

9. Berör planen någon av följande aspekter och kan ett 
genomförande av planen medföra avsevärd 
förändring av mark- eller vattenanvändningen i [gJ 
området enligt 2 kap I §? 

1 § Mark - och vattenomraden skall användas för der eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt förcJiwodc behov. Företräde skall ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushMlning. 

Vid planHig&'TJling och i ärenden om bygglov och förhandsbesked 
skall bestämmelserna i J och ~!!!ili.~ tillämpas. Enligt 5..!s.w.. 
l.: mll,obalkcn skall miJjöhalircrsnormcr iakttas vid planering och 
planläggning. Lag (199&839J. 

Kommentarer: 

D D 

Fastigheten Rådmannen 6 har ett centralt läge vilket gör att, bostäder handel och 
kontorsverksamhet passar bra för fastigheten. Exploateringsgraden på fastigheten är låg för ett 
så centralt läge. Då fastighetens struktur och byggnader har ett kulturhistori skt värde är det 
viktigt att bevara den gamla bebyggelsen och dess hi storiska samband. 
10. Berör planen någon av nedanstående aspekter och 

kan ett genomförande av planen innebära påverkan 
enligt 2 kap 3§ på de boendes och övrigas häl sa på 
grund av: 

3 § Bcbyggdsc skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
1. dc boendes och övrigas hälsa, 
2. jord -, bc rg- och vanenföchållandena, 
3. möjligheterna an ordna rrnfik, vattenförsörjning och avlopp samT annan 
samhällsscrvicc, 
4. möjlighcterna arr förebygga vatten- och luftföroreninhrar samt 
bullcn;törningar. 
Beby~clsc och anläg-!,'1linj.,rar som för sin funktion krävcr tillförsel a\ 

ener)..,'; skal1lokaliscnls pä ett sätt som är lämpligt med hänsyn rill 
ene rj.,';försörjningcn och cner).,>1hushållningen. Lag (1989:515). 

a. Radonförekomst? 
Högrisk ONormalrisk [gJ Lågrisk D 
b. Klimatologiska faktorer? 
I. Solförhållanden? 

II. Vindförhållanden? 
III. Förändringar i luftfrörelser, temperatur eller 

klimat? 
c. Trafikbuller? 

I. V" ? ag. 
II . Jämväg? 

III. Flyg? 
d. Övrigt buller? 

I. Extemt industri buller? 
II. Motorbana? 

II L. Skjutbana? 

[gJ D [gJ D 

D D D D 
D D D D 
D D D D 

D D D D 

D D D D 
D D D D 
D D D D 

D D D D 
D D D D 
D D D D 
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IV. Annat buller? '~ I~ I~ lES e. Vibrationer/skakningar? 
f. Störningar i tyst miljö? D D D D 
g. Vattenfororeningar? 

l. Förändringar av grundvattenkvaliten? D D D D 
Il . Förändringar på flödesriktningen på 

grundvattnet? D D D D 
Jll. Minskning av vattentillgången i någon 

vattentäkt? D D D D 
IV. Förändrade infi Itrationsforhållanden? D D D D 
v. Förändrade avrinnings eller 

dräneringsmönster med ri sk for 
översvämning/uttorkning? D D D D 

VI. Förändring idagvattenomhändertagandet? D D D D 
VII. Förändringar i ytvattenkvaliten? D D D D 

VIII. Förändringar i flöde , riktning e ller ström-
fOrhålIanden i vattendrag? D D D D 

IX. Kommer tillstånd fOr vattenverksamhet 
krävas? D D D D 

h. Luftfororeningar? D D D D 
i. Obehaglig lukt? D D D D 
J. Förekomst av elektromagnetiska falt? D D D D 
k. Störande ljussken? D D D D 
I. Närhet till djurhållning? D D D D 

Kommentarer: 
I Sala finns områden som klassas som högriskområden fOr radon även om planområdet ligger 
inom ett normalri skområde for radon rekommenderas radon säkert byggande vid 
ombyggnation eller nybyggnation . I stadsmiljön forekommer buller från trafik och 
verksamheter detta berör den del av fastigheten som vetter mot Rådmansgatan och Fredsgatan. 
11. Berör planen fOljande aspekter och kan ett 

genomfo rande av planen innebära risk, enligt 2 kap 
4§ for: 

4 § Inom omclden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön 
utformas med hän~yn till behovet av 
1. skydd mot uppkom~t och spridning av brand samt mot trafikolyckor och 
andra olycb;händdscr, 
2. :ltbrärdcr för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar, 
3. hushållning med cncq.,'; och vatten samt goda klimatiska och hygieniska 
förhaUanJen, 
4. rrafikför:-örjning och god trafikmiljö, 
5. parker och andra grönomraden, 
6. möj ligheter för personer med nedsatt rörclsc- eller oncnTcringsförm:\w-
att :lm,ända omd.det, 
7. förändringar och kompletteringar. 

100m dler i nära amlutning till områden med sammanhållen bebyggelse 
skall det finnas lämpliga platser för lek, motion uch annan utevistelse samt 
möjligheter arr anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. 
lag (1995,1191). 
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a) Brand och explosion? ~ IU I ~ U 
b) Utsläpp av särskild miljö- och hälsofarliga 

ämnen vid händelse av olycka? D D D D 
c) Att människor utsätts för hälsofara inklusive 

mental ohälsa? D D D D 
d) Trafiksäkerhet? 

- Gc-trafik? D D D D 
- Fordonstrafik? D D D D 
- Parkering etc.? D D D D 

e) Olyckor i samband med transporter av far ligt 
gods? Se karta med transportvägar for farligt 
gods. D D D D 

t) Instabilitet i markförhållandena eller de 
geologiska grundförhållandena? 
- Skred? D D D D 
- Ras? D D D D 
- Sättningar etc.? D D D D 

g) Skada eller förändringar av någon värdefull 
geologisk formation? D D D D 

h) Erosion? D D D D 
i) Förändrade sedimentationsförhållanden i 

vattendrag eller sjö? D D D D 
j) Att befintlig miljöstörande verksamhet i 

omgivningen kan ha negativ inverkan på 
projektet? D D D D 

k) Att befintlig miljöstörande verksamhet i 
omgivningen blir belägen på otillräckligt 
skyddsavstånd enligt " riskhänsyn vid 
bebyggelse"? D D D D 

Kommentarer: 
Fastigheten Rådmannen 6 ligger i kvarteret Rådmannen som består aven struktur med 
inbyggda gårdar m.m. Detta gör att bränder kan vara svåra att angripa på grund av att man inte 
lätt når alla fasader. En annan väsentlig avvikelse är avsaknaden av brandmurar i 
fastighetsgränsema. Brandmurar har till uppgift att förhindra brandspridning till intilliggande 
fastigheter. Dessa förutsättningar medför risker för storskaliga bränder inom området. 
Förändringen i detaljplanen medför dock ingen förändring på risken . 

12. Berör ett genomförande av planen följande 
aspekter och kan ett genomförande av planen 
medföra påverkan enligt 3 kap I § på: 

1 § Byggnader skall placeras och u t fnrma~ ra ctt sä tt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och ti ll natu r- och kulturvärdena på 
platsen. Byg/-;l1ader skall ha en yttre fo rm och färg som är estetiskt 
tilltalande, lämplig för by~>nadcma som sådana och som ger en god 
hel hetsverkan. Lag (1998:805 

a. Stads- och landskapsbilden? 
I. Fysiska ingrepp/tillförs nya element? D D D D 
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11 . Försämring av någon vacker utblick/viktig 
skiljelinje eller stadsbild- eller 
landskapsmässigt skönhetsvärde? D D D D 

III. Betydande farändring vad gäller 
sammanhanget med omgivningen 
(bebyggelsestruktur, skala, struktur etc.)? D D D D 

IV . Skapas någon otrygg stads- eller 
landskapsmiljö? D D D D 

b. Natur- eller kulturvärden? D D D D 
i. Betydande farändringar i antalet eller 

sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen? D D D D 

11. Betydande farändringar i närmiljön, på 
grönstrukturen? D D D D 

III. Minskning i antal av någon unik, sällsynt 
eller hotad växtart eller växtsamhälle? D D D D 

IV. Infarande av någon ny växtart? D D D D 
v. Sämre möjligheter att använda området i 

forsknings- eller undervisningssyfte? D D D D 
VI. Betydande farändringar av antalet eller 

samman-sättningen av djurarter i området? D D D D 
VII. Minskning i antalet av någon unik, sällsynt 

eller hotad djurart? D D D D ... 
Infarande av nya djurarter i området, eller VIII. 

verka som gräns far djurens farflyttningar 
och rörelser? D D D D 

IX. Försämring av fiskevatten eller jaktmarker? D D D D 

Biologisk mångfald 

Kommentarer: 

Kommunala intressen 

13. Berör detaljplanen rekreationsmöjligheten och kan 
ett genomfarande av planen fOrsämra kvaliten eller 
kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, rekreationsanläggning, 
etc.)? D D D D 

Kommentarer: 
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14. Berör detaljplanen ngt fornlämningsområde 
och/eller kulturhistoriskt värdefull miljö och kan 
ett genomförande av planen negativt påverka C8J O C8J O 
område med fornlämningar eller annan 
kulturhistorisk värdefull miljö? 

Kommentarer: 

Planen berör fast fornlämning. Stora delar av stadskärnan ligger på ett äldre stadslager som 
räknas som fast fornlämning, 62: I Sala stad. Det innebär alt grävningsarbeten inte får ske utan 
tillstånd från länsstyrelsen och att arkeologiska undersökningar kan komma att krävas. 
Fornlämningsområdet har ingen fastställd geografisk avgränsning, men de högsta värdena 
finns inom det område som blev planlagt på 1600-talet. Planområdet ligger inom 
riksintresseområdet för kulturmiljövård (U 16) Sala silvergruva och Sala bergstad. 1 
motiveringen till riksintresset anges alt stadsmiljön illustrerar 1600-talets stadspolitik och 
strävan att utveckla bergshanteringen i en av landets få "bergstäder". Som uttryck för 
riksintresset anges den regelbundna rutnätsplanen från 1624 med omväxlande kvadratiska och 
rektangulära kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga planerna i en nyanlagd stad. Även 
den småskaliga bebyggelsen i trä och puts ger uttryck för riksintresset. Rådmannen 6 har i 
inventering genomför 2009-20 I O klassats som byggnad av betydande värde. På fastigheten 
Rådmannen6 finns särskilt värdefull gårdsmiljö bevarad. Fastigheten Rådmannen 6 inrymmer 
flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

15. Kommer verksamheter som planen tillåter eller 
iordningsställandet av planområdet att kräva 
anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken? D D D D 

Kommentarer: 

16. Finns det risk att ett genomförande av planen 
åstadkommer effekter som: 

a. Strider mot Plan för Sala ekokommun? D D D D 
b. Strider mot nationella miljörnål? D D D D 
c. Strider mot regionala miljömål? D D D D 
d. Kan orsaka skada på människors hälsa, direkt 

eller indirekt? D D D D 
e. Var för sig är begränsade men tillsammans kan 

vara betydande? D D D D 

Kommentarer: 

17. Berör/medger detaljplanen en verksamhet som är 
upptaget in bilaga I och 3 i MKB-förordningen? D D D D 
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PLAN BESTÄMMELSER 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. 
Endast angiven användning och utformning är ti llåten. 
Bestämmelser utan betecknIng gä ller inom hela planområdet. 

GRÄNSER 
PlarlområdesgråJls 

- " - " -"- Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VAnEN 
Kvartersmark 

BCK Bostäder, centrumver1l;samhet och kontor 

UTNYTTJAN DEGRAD/F ASTIGH ETSI NDELN ING 

Bostad 'å r ej In råttas i bottenvåning mol Rådmannsgatarl 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

l' . l MInken IM inte bebyggas 

PLACERING , UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Utformning 

II 

Utseende 
l. 

Föreskrivet anta l våningar 

Ny bebyggelse sl,a ll utformas på ett sätt som ansluter till 
karaktärsdrag ho, bebyggelse j omgivningen. Ny 
bebyggelse skall utformas i samråd med antikvarie 

Värdefulla byggnader OCh områden 

q. 

FORN 

q. 

Val fJi nJbrik 

UpplvsninQar 

"" SALA lt:i1 KOMMUN 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Byggnader få r ej 
rivas. Byggnadem<lS yttre form och karaktär tar inte 
förvanskas . Tydl iga karaktärsdrag hos bebyggelsen som 
ska bevaras u tgörs av samma"hållna fasader ut mot 
Rådmansgatan med l>utikslokaler och skyltfönster i 
marl<plarl, fasader i hyll1ad panel i ljusa dämpade kulörer, 
träportar in mot gården. rÖlt sade ltak samt 
regelbu r'ldenhet i fÖllstersättning på ovanvån ing. 
Under11å ll Skall utföras mad traditionel l,. metoder och 
material. Alla exte riöra föränd ringar ska utföras i samråd 
med antikvarie. 

Hela pianområdet omfattas av fast fornlämning 62:1 enligt 
kulturminneslagen. 

Värdefull gärdsmiljö. Fastigheten utgör en av de tre 
gårdar med liknande karaktär i Salas rutnätsstad där både 
huvudbyggnader för bostäder och verksamheter samt 
byggnader som ursprungligen använts som fähus, stall 
och bodar fortfarande finns bevarade. 

,la planområdet oml; IV fast fomtämninQ 62:1 enli, 

Samrådshandling 

Fastigheten Rådmannen 6 
Fastighetsbeteckning 

Sala kommun 

MärtaAt,." 
Plan.fkilekl 

Upprättad 20>0<->0<->0< 
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