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Detaljplan för del av stadsparken, har under tiden 2014-12-22 till och med 2015-01-30 (drygt 5 
veckor) varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala 
förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets 
entre och på kommunens hemsida. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Planering och utvecklingsenhetens 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 
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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 800m2. 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 eller 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 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. 

Under förutsättning att planen inte överklagas vinner den Jaga 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 
riktlinjer 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 attraktiva 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 stadsplan 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 av en 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 
förordnande 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 enligt 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 fastigheten 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 bestär av under mark liggande kulturlager med 
beteckningen Sala stad 62:1. 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 kulturmiljölagen 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. 

VARSAMHETs OCH 
SKYDDSBETSTÄMMELSER Vid färgsättning av bebyggelsen inom fastigheten rekommenderas 

att Riksantikvarieämbetets provsamling med fårger 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 två 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 1800-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 
originaltimmerväggarna 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-talets 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 
förekomma 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 
sportfält med fotbollsplaner, friidrottsanläggning, ishall, elijusspår 
och badhus. 

Rådmansgatan som angränsar till planområdet 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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Boendeparkering sker idag på respektive fastighet. Parkering för 
handeln och butikerna i fastigheten Rådmannen 6 sker i huvudsak 
på allmän platsmar k, 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. 

Utfart får inte finnas mot Rådmansgatan. 

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

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

l hela Sala tätort finns möjlighet att ansluta fastigheter till 
optofibernät 

Avfallshanteringen skall följa kommunens förordning om 
renhållning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges 
"Handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för transport, 
förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009". 
Verksamheters avfall och hushållsavfall skall kunna hanteras 
separat. Hos kommunens återvinningscentral Återbruket-Returen 
lämnas sorterade förpackningar och tidningar samt sorterat 
grovavfall från hushållen. Företag lämnar grovsopor efter tecknande 
av Återbrukskort 

Framtagandet av en ny detaljplan för fastigheten Rådmannen 6 
innebär ett stärkt skydd för kulturmiljön inom fastigheten. En 
aktuell detaljplan underlättar även för bygglovhanteringen. 

Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under KSLU :s 
ledning. 

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

30 september 2014 

8-31 oktober 2014 

9 december 2014 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd. 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
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22 december 2014-

30 Januari 2014 

30mars 2015 

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. 

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. 

Lena Steffner 
Planchef 

MärtaAisen 
Handläggande planarkitekt 
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GRUNDKARTA 

Beteckningar utöver nedanstående se beteckningsstandard HMK~Ka bilaga O 

----- - - Traktgräns. fastighetsgräns 
C8:J El Huvudbyggnad resp. uthus karterade efter fasaden 

[8) G Huvudbyggnad resp. uthus karterade efter takkonluren 

---"-- --- IZl Staket, häck, skärmtal< 
+- Lyktstolpe resp. elstolpe 

KRISTINA Traktnamn, kvartersnamn 
2:42 Nummer på fastighet med traktnamn 

8 Nummer på fastighet med kvartersnamn 

s~ Samfälld mark 
5L--. Höjdkurva 

50.20 P 340 + Avvägd höjd. polygonpunkl , rutnätspunkt 
0 ~ Träd, slänl 

I<OOROOIATSYSTEM:2,!) gon V RTR09, RHOO 
GRUNOKARTAHS RMTlGHEl BESTYRK.ES 
SAlA 20ls.Q2-02 

I(ARL.GUST AV PERSSON 
MATHINGSCHEF 

~ N 

PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar . 
Endast angiven användning och utformning är tillåten . 
Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet 

GRANSER 
PlanomrAdesgräns 

- ··- ··- ·· - Egensltapsg""ns 

ANVÅNDNING AV M ARK OCH VATTEN 
Kvartersmaf1( 

l BCK J Bostäder, ce~ti\Jmverksamhet och kontor 

UTNYTI JANDEG RAD/FASTIGHETSINDELNING 

Bostad får ej lrrittas l bottenvåning mot Rådmannsgatan 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

[ · . · . · . · . · , · , ·J Marken får Inte bebyggas 

MARKENS ANORDNANDE (u~ormning av kvartersmarl<) 

U~art, stängsel 

Körbar utfart får Inte anordnas 

PLACERING, UTFORMNING. UTFÖRANDE 

Värdefulla byggnader och områden 

Q· 

q, 

Upplysningar 

Kulturhistoriskt vårdetull bebygge4se. Byggnader rar ej 
rivas. Byggnadernas yttre form och karaktär får inte 
förvanskas. Tydliga karakt~rsdrag hos bebyggelsen som 
ska bevaras ulgOrs av San'IIT\3nhållna fasader ut mot 
Rådmansgatan med butikslokaler och skyttfOnstef l 
markplan, fasader i hyvlad pa"* l ijusa dämpade ku.Orer, 
träportar In mot gården. rött sadeltak samt 
regelbundenhet l fönsterd ttnlng på ovanvåning. Tydliga 
karaktarsdrag i gardsbebyggelsen som ska bevaras 
utgörs av gårdsh\lsens höjd och sammanhålna fasader 
av ~usmAiad påttspont- och lockJistpanet Gårdshusens 
fönstersiHning oc:h fönstrens utf()f'l'1'VWag på martqMn 
samt trådönama är även de tydttga karaklarsdrag som 
ska bevaras. Underhåll sk~l utfOras med traditk>nelta 
metoder och material. Alla exteriörs förändringar ska 
utföras i samråd med antikvarie. 

VärderuM gårdsmiijö. Fastigheten utgör en av c1e tre 
gårdar med liknande karaktär l Salas rutnätsstad där b6de 
huvudbyggnader för bostäder och vetbarnheter S3ml 
byggnader som ursprungligen anvints som fähus, stal 
och bodar fortfarande finns bevarade. Girden får ej 
hårdgO<as. 

Hela planområdet omfattas av fast fomlåmoiog 62: 1 enligt kulturmili6lagen. 

Nr: 

-~~~ 
Antagandehandling 

Fastigheten Rådmannen 6 
Fastighetsbeteckning 

Sala kommun 

MirtaAMn -· UPP<ättad 201~1 

Tll pbnenl'b: 
OPianprogt~tm 
fiD Piao-odlg•oomf~ 
III Stillningst•gtnd• b-"""~ 

Västmanlands lån 

Sona Elrud --kl 
Rovlde<ad: 2014-11-20 

O~sekveos~(WB) 
III Ftslighf'\d~ 

Gili SM'V'.d&~-
0 1HUs1ra1iOnsll.twt8 

;Normalt planförtarande 

::::::-n lim' 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning för 
detaljplan 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 

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 behovs bedömning. 
Behovsbedömningen har utförts av enheten för planering och utveckling vid 
kommunstyrelsens förvaltning. 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 G RÄNSAR TILL EJ BMP 
BMP 

Riksintresse för x 
kulturmiljö 
Förorenad mark x 

Den samlade bedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas 
medföra risk för BMP enligt 6 kap 11 § miljöbalken. 
Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens uppfattning om 
att detaljplanens genomförande inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som 
anges i 6 kap 11 §i miljöbalken och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 
34 §Plan- och bygglagen inte är nödvändig. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Detaljplanen för fastigheten Rådmannen 6 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. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Märta Alsen 
Planarkitekt 

SAI.AKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747 303 

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

1(1) 
2014-09-30 

DIARIENR: XX/XX 
SAMRÅDSHANDUNG 



l (3) 
2014-11-25 

DIARIENR: 2014/ 990 

GRANSKNINGSHANDLING 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Detaljplan för 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

o •• 

SAM RAD SR E DOG O R E LS E 
Detaljplan för fastighet Rådmannen 6 har under perioden 8 oktober till 31 oktober 
(drygt 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 nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadskontorets 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS ANMÄRKNING 

l Länsstyrelsen Västmanlands län Utformning av bestämmelser 

2 Lantmäteriet Grundkartan kompletteras 

3 Tekniska kontoret U tf artsför bud 

4 VafabMiljö Avfallshantering 

s Räddningstjänsten Ingen erinran 

6 Kollektivtrafikmyndigheten Ingen erinran 

7 Moderaterna Ingen erinran 

8 Sala Heby Energi El nät AB Ingen erinran 

9 Trafikverket Ingen erinran 

10 Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran 

11 Sala Socialdemokratiska Arbetarekommun Ingen erinran 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förval tning 
Box 304 
733 25Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 



l. Länsstyrelsen Västmanlands län 

2 (3) 
FASTIGHETEN RÅDMANNEN 6 

GRANSKNINGSHANDLING 

Länsstyrelsen påtalar att bestämmelserna om utformning av ny bebyggelse bör tas bort för att 
undvika missförstånd. Eftersom planen innehåller rivningsförbud och bestämmelser om 
varsamhet samt inte tillåter någon ny bebyggelse därför bör 

Länsstyrelsen har noterat att äldre begrepp rörande kulturmiljölagstiftning används i både 
plankartan och i planbeskrivningen. Dessa formuleringar bör ersättas med de som gäller i dag 

Fornlämningen Sala stad 62:1 utgörs av stadslager. Därför anser länsstyrelsen att meningen om 
bebyggelselämningar, boplatser och visten ska strykas eftersom den inte gäller här. 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att samtliga byggnader inom fastigheten har försetts med 
rivningsskydd och förvanskningsförbud. Länsstyrelsen anser dock att skyddsbestämmelserna 
behöver utvecklas för att bättre spegla de olika gårdsbyggnadernas värden inom planområdet 

Kommentarer 

Bestämmelsen om utformning av ny bebyggelse tas bort. De föråldrade begreppen uppdateras och 
meningen om bebyggelselämningar, boplatser och visten stryks. Planbestämmelserna förtydligas 
med avseende på gårdsbebyggelsens och gårdsmiljöns värde. 

2. Lantmäteriet 
Grundkartan saknar rutnät, rutnätskoordinater, datum då den var aktuell samt underskrift av 
behörig. 

Kartan kompletteras med rutnät, rutnätskordina ter, datum när den var aktuell samt underskrift av 
behörig. 

3. Tekniska kontoret 
Tekniska kontoret anser att ett utfartsförbud mot Rådmansgatan bör införas, för att även i 
framtiden säkra en sammanhållen fasad. 

Planhandlingarna kompletteras med utfartsförbud mot Rådmansgatan 

4. VafabMiljö 
VafabMiljö yrkar på att detaljplanen kompletteras med att avfallshanteringen ska ske i enlighet 
med Sala kommuns renhållningsförordning och att den något mer i detalj beskriver hur 
avfallshanteringen är tänkt att ske i detta kulturminnesmärkta kvarter. VafabMiljö poängterar 
att Sala kommuns egna råd och anvisningar ska följas. Eftersom hushållens och 
verksamheternas avfall hanteras skilt från varandra bör texten kompletteras med information 
om hur det ska ske inom fastigheten. 

Kommentarer 

Plan och genomförandebeskrivningen kompletteras med att avfallshantering skall ske i enlighet 
med Kommunens renhållningsförordning. Handlingarna kompletteras också med information 
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FASTIGHETEN RÅDMANNEN 6 

GRANSKNINGSHANDLI NG 

kring hur hushålls och verksamheters avfall ska hanteras separat samt med att Sala kommuns 
egna råd och anvisningar ska följas. 

slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Planhandlingarna kompletteras med utfartsförbud mot 
Rådmansgatan, korrekt grundkarta samt förtydligad information 
kring avfallshanteringen inom fastigheten. Planbestämmelserna 
uppdateras och förtydligas. 

att sända ut planförslaget för granskning. 

M ärta Alsen 
Planarkitekt 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Lena Steffner 
Planchef 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

Detaljplan för 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 
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2015-02-02 

DIARIENR: 2014/ 990 

ANTAGANDEHANDLING 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -02- O 5 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Planområdets läge 

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

• Behovsbedömning för MKB • Fastighetsförteckning 



Inledning 

Sammanfattning och 
syfte 

Lägesbestämning, areal 
och markägo
förhållanden 

PLAN PROCESSEN 

Programsamråd 

Samråd 

Granskning 

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 800m2• 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 eller 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 



Antagande 

Överklagande 

Laga kraft 

TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Översiktliga planer 

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 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 
miljö domstolen. 

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 
riktlinjer 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." 
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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 attraktiva 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, 



Detaljplaner 

Miljökonsekvens
beskrivning 

Kommunala beslut i 
övrigt 

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 stadsplan 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 av en 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 
förordnande 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 enligt 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 fastigheten Rådmannen 6. 
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Fornlämningar 

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 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 kulturmiljölagen 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. 

VARSAMHETs OCH 
SKYDDSBETSTÄMMELSER Vid färgsättning av bebyggelsen inom fastigheten rekommenderas 

att Riksantikvarieämbetets provsamling med fårger 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. 



BEBVGGELSEOMRÅDEN 

Bostäder 

Arbetsplatser, övrig 
bebyggelse 

Offentlig och 
kommersiell service 

Byggnadskultur och 
gestaltning 

Inom fastigheten finns bostäder fördelade på två lägenheter. 

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

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. l 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 1800-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 
originaltimmerväggarna 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-talets 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. 



HÄLSA OCH SÄKERHET 

Tillgänglighet 

Störningar 

Olycksrisker 

skyddsanordningar, 
skyddszoner 

Lek och rekreation 

GATOR OCH PARK 

Gatunät, gång, cykel
och mopedtrafik 

Kollektivtrafik 

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 
förekomma 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 
sportfält med fotbollsplaner, friidrottsanläggning, ishall, elijusspår 
och badhus. 

Rådmansgatan som angränsar till planområdet 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. 



Parkering, 
varumottagning, 
utfarter 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Energi 

Elektroniska 
kommunikationer 

Avfall 

Konsekvenser 

Administrativa frågor 

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. 

Utfart får inte finnas mot Rådmansgatan. 

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

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

l hela Sala tätort finns möjlighet att ansluta fastigheter till 
optofibernät 

Avfallshanteringen skall följa kommunens förordning om 
renhållning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges 
"Handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för transport, 
förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009". 
Verksamheters avfall och hushållsavfall skall kunna hanteras 
separat. 

Framtagandet av en ny detaljplan för fastigheten Rådmannen 6 
innebär ett stärkt skydd för kulturmiljön inom fastigheten. En 
aktuell detaljplan underlättar även för bygglovhanteringen. 

Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under KSLU :s 
ledning. 

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

30 september 2014 

8-31 oktober 2014 

9 december 2014 

22 december 2014-

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd. 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om granskning. 

Granskning 



HUVUDMANNASKAP 

FASTIGHETSBILDNING 

PLANEKONOMI 

GENOMFÖRANDETID 

30 Januari 2014 

30mars 2015 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. 

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. 

Lena Steffner 
Planchef 

M ärta Alsen 
Handläggande planarkitekt 



Detaljplan för 

Fastighet Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

o 

UTLATANDE 
Detaljplan för del av stadsparken, har under tiden 2014-12-22 till och med 2015-01-30 (drygt 5 
veckor) varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala 
förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets 
entre och på kommunens hemsida. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Planering och utvecklingsenhetens 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS ANMÄRKNING 

l Länsstyrelsen Västmanlands län Ingen erinran 

2 Tekniska kontoret, Sala kommun Ingen erinran 

3 Sala-Heby Energi avdelning värme Ingen erinran 

4 Sala Heby Energi Elnät AB Ingen erinran 

s Räddningstjänsten Sala-Heby ! Ingen erinran 

6 Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran 

slutsats inför beslut 

Inga synpunkter har inkommit under granskningstiden. 

Förslag till beslut 

att anta detaljplanen. 

M ärta Alsen 

Planarkitekt 

Lena Steffner 

Planchef 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Detaljplan för 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

o •• 

SAM RADS R E DOG O R E LS E 
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2014-11-25 

DIARIENR: 2014/990 
GRANSKNINGSHANDLING 

Detaljplan för fastighet Rådmannen 6 har under perioden 8 oktober till31 oktober 
(drygt 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 nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadskontorets 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS 

l Länsstyrelsen Västma nlands län 

2 Lantmäteriet 

3 Tekniska kontoret 

4 VafabMiljö 

5 Räddningstjänsten 

6 Kollektivtrafikmyndigheten 

7 Moderaterna 

8 Sala Heby Energi El nät AB 

9 Trafikverket 

10 Vattenfall Eldist ribution AB 

ANMÄRKNING 

' Utformning av bestämmelser 

Grundkartan kompletteras 

Utfartsförbud 

Avfa Ils ha n te r i ng 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

11 Sala Socialdemokratiska Arbetarekommun 

! lng_en erinr:_an 

Ingen erinran 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens f örvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: St ora Torget l 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 



1. Länsstyrelsen Västmanlands län 
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FASTIGHETEN RÅDMANNEN 6 

GRANSKNINGSHANDLING 

Länsstyrelsen påtalar att bestämmelserna om utformning av ny bebyggelse bör tas bort för att 
undvika missförstånd. Eftersom planen innehåller rivningsförbud och bestämmelser om 
varsamhet samt inte tillåter någon ny bebyggelse därför bör 

Länsstyrelsen har noterat att äldre begrepp rörande kulturmiljölagstiftning används i både 
plankartan och i planbeskrivningen. Dessa formuleringar bör ersättas med de som gäller i dag 

Fornlämningen Sala stad 62:1 utgörs av stadslager. Därför anser länsstyrelsen att meningen om 
bebyggelselämningar, boplatser och visten ska strykas eftersom den inte gäller här. 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att samtliga byggnader inom fastigheten har försetts med 
rivningsskydd och förvanskningsförbud. Länsstyrelsen anser dock att skyddsbestämmelserna 
behöver utvecklas för att bättre spegla de olika gårdsbyggnadernas värden inom planområdet 

Kommentarer 

Bestämmelsen om utformning av ny bebyggelse tas bort. De föråldrade begreppen uppdateras och 
meningen om bebyggelselämningar, boplatser och visten stryks. Planbestämmelserna förtydligas 
med avseende på gårdsbebyggelsens och gårdsmiljöns värde. 

2. Lantmäteriet 
Grundkartan saknar rutnät, rutnätskoordinater, datum då den var aktuell samt underskrift av 
behörig. 

Kartan kompletteras med rutnät, rutnätskordina ter, datum när den var aktuell samt underskrift av 
behörig. 

3. Tekniska kontoret 
Tekniska kontoret anser att ett utfartsförbud mot Rådmansgatan bör införas, för att även i 
framtiden säkra en sammanhållen fasad. 

Planhandlingarna kompletteras med utfartsförbud mot Rådmansgata n. 

4. VafabMiljö 
VafabMiljö yrkar på att detaljplanen kompletteras med att avfallshanteringen ska ske i enlighet 
med Sala kommuns renhållningsförordning och att den något mer i detalj beskriver hur 
avfallshanteringen är tänkt att ske i detta kulturminnesmärkta kvarter. VafabMiljö poängterar 
att Sala kommuns egna råd och anvisningar ska följas. Eftersom hushållens och 
verksamheternas avfall hanteras skilt från varandra bör texten kompletteras med information 
om hur det ska ske inom fastigheten. 

Kommentarer 

Plan och genomförandebeskrivningen kompletteras med att avfallshantering skall ske i enlighet 
med Kommunens renhållningsförordning. Handlingarna kompletteras också med information 
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FASTIGHETEN RÅDMANNEN 6 
GRANSKNINGSHANDLING 

kring hur hushålls och verksamheters avfall ska hanteras separat samt med att Sala kommuns 
egna råd och anvisningar ska följas. 

slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Planhandlingarna kompletteras med utfartsförbud mot 
Rådmansgatan, korrekt grundkarta samt förtydligad information 
kring avfallshanteringen inom fastigheten. Planbestämmelserna 
uppdateras och förtydligas. 

att sända ut planförslaget för granskning. 

M ärta Alsen 
Planarkitekt 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Lena Steffner 
Planchef 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning för 
detaljplan 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 

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 behovs bedömning. 
Behovsbedömningen har utförts av enheten för planering och utveckling vid 
kommunstyrelsens förvaltning. 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. 

FRÅGEST ÄLLNING BMP GRÄNSAR TILL EJ BMP 
BMP 

Riksintresse för x 

kulturmiljö 
Förorenad mark x 

Den samlade bedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas 
medföra risk för BMP enligt 6 kap 11 § miljöbalken. 
Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens uppfattning om 
att detaljplanens genomförande inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som 
anges i 6 kap 11 §i miljöbalken och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 
34 § Plan- och bygglagen inte är nödvändig. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Detaljplanen för fastigheten Rådmannen 6 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. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Märta Alsen 
Planarkitekt 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747 303 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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DIARlEN R: XX/XX 
SAMRÅDSHANDLING 
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Huvudbyggnad resp. uthus karterade efter fasaden 
Huvudbyggnad resp. uthus karterade efter takkonturen 

Staket, häck, skärmtak 

Lyktstolpe resp. elstolpe 

Traktnamn, kvartersnamn 
Nummer på fastighet med traktnamn 
Nummer pa fasUghct med kvartersnamn 
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PLANBESTÄMMELSER 
Följande ganer inom områden med nedanstående beteckningar. 
Endast angiven användning och utformning är tillåten. 
Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet . 

G RÅNSER 
Ptanomnldosgoåns 

- ·· - ··- ··- Egenskapsgrins 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
KvartersmarX 

l 8CK l Bostäd.r. -.trumvel1< .. mhet och koniQr 

UTNYTI JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
Bostad får ej inråltas l bOttenvåning mot Rådrnannsgatan 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

[ • • • l l • • • • l • • ·J Marken får k'lte bebyggas 

MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersm arl<) 

Utfart. stängsel 

Körbar utrart fAr inte anordnas 

PLACERING. UTFORMNING. UTFÖRANDE 

Värdefulla byggnader och områden 

q, Kullurhtstoriskt vlrdefull bebyggelse. Byggnader f.\r ej 
nvas. Byggnadernas yttre form och karaktar fiN' Inte 
f&"vanskn. Tydliga karaki.Arsdr'g hos bebyggelsen som 
ska bevaras ulgln av sammanhållna fasader ut mot 
Rådmansgatan med butiksloKiller och sKyltfönster l 
rnarkplanl fasader i hyvlad paneli ljusa dampade kulörer, 
träportar in mot gården, rött sadettak samt 
regetbundeohet llönsl8fSältnöng ~ovanvåning. Tydlga 
karaktil,.drog l gårdsbebyggelsen som ska bevaras 
utgörs av gArdshusens hOjdoch sammanht.l"na fasader 
av ljusmålad pärlspont· och IocKIIstpan el. Gårdshusens 
fönstersättning och fönstrens utfonnnlng på markplan 
samt träd6rrema är även de tydtiga karaktärsdrag som 
ska bevaras. Undertlåll skall utfOras med tr3<1itionela 
metoder oc::l'l material Ala exteriöra förändringar ska 
utfaras i samnlid med antikvarie. 

q, Värdefull gårdsmiljö. Fastigheten utgör en av de tre 
gårdar med liknande karaktA r l Salas n.Jtnätsstt~d då r både 
huvudbyggnader rör bostider och verksamheter sam1 
byggnader som ursprungligen använts som fihus, stal 
och bodar lorttarande finns beYatade. Gåtden får e; 
hårdgöras. 

Upplysningar 

Hela ptanområdet omfattas av fasl lomlämning 62:1 enigt klAturmiljOiagen. 

-~~~ 
Fastigheten Rådmannen 6 
Fastighetsbeteckning 

sala kommun 

MårtaAJs6n 
PlanarlUtokt 

Uppritlad 201+09-01 

Qpetnent'o(lt: 
O Pion.....,.. 
IID PMn-oc:ngenomf~ 
181 Stlltnlngl\agande tNtnoYsbiO!Im'Wng 

Västmantands län 

Sona En.d 
Pfanai"!Utekt 

Rev-ad: 2014·11·20 

0~Wif1S~{MK8) 

III F•~ 
IIIS~MW"b~ 
011k111111110Mk91tlll 

Antagandehandling 

!Normalt planförtarande 

=~=m l'"'tilm> 

-_ ... 
OUUilaråtl!ftflf~ 
D 
D 
D 


