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Markägare: 8 privata fastighetsägare samt Sala kommun 

Bakgrund 

I februari 2005 beslutade kommunfullmäktige vilka arrendeområden som kräver ny 
detaljplan innan försäljning av arrendetomter kan ske. En rad olika områden före
slogs för att planläggas. 2007-09-25 fick enheten för planering och utveckling i upp
drag att påbörjades planarbete för Ekebyäng. I december 2007 presenterades ett 
planprogram för området på KSAU. 

Detaljplan för Ekebyäng 

Programområdet avgränsas av Långforsen i norr, Sandvikenområdet i öster samt i 
övrigt av skogsmark. Den geografiska avgränsningen redovisas på nedanstående 
karta (se sid 2). 

Åtta privata bostadsfastigheter berörs av planläggningen. Fastigheterna är till ytan 
relativt stora. Huvudbyggnaden ligger i regel centralt på tomten och uthusen utmed 
tomtgränserna. Byggnadernas karaktär varierar. 

Fastigheterna trafikmatas via Ekebyängsvägen som ansluter i öster till Måns
Olsvägen. 

Vatten- och avloppsledningar finns ej inom området. 

Syfte med detaljplan 

Syftet med en planläggning är att utveckla området. I detaljplanearbetet är det vik
tigt att identifiera karaktärer och låta dessa faktorer vara vägledande i arbetet. 
Viktiga planfrågor kant.ex. vara att: 

• Säkerställa eventuella kultur- och naturvärden eller andra allmänna och privata 
intressen. 

• Utreda risken för översvämningar i området samt se över strandskyddet. 

• Reglera utformning och tomtstorlekar för befintlig- och ny bebyggelse. 

• Se över möjligheten att tillskapa fler permanentbostäder i området. Detta kan ske 
genom omvandling av fritidshus (arrenden) till permanentboende samt tillskap
ande av fler bostadsfastigheter på obebyggd mark. 



• Förutsättningarna för kommunalt vatten och avlopp kommer utredas i samband 
med detaljplaneläggningen avseende teknik, kostnader och anläggande. Även 
annan infrastruktur så som fiber och gator kommer utredas. 

• Reglera ansvars- och kostnadsfördelningar mellan kommunen och privata fastig
hetsägare vid genomförande av detaljplanen. Vem ska vara huvudman för all
männa platser? Vem bekostar byggandet av tekniska anläggningar? Vem sköter 
driften och skötseln? Vem utför och bekostar förrättningar? 

Planområdets avgränsning 
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Gällande översiktsplan 

Ekebyäng pekas i plan för Sala stad ut som ett område som kan utvecklas för 
permanentboende. 

Gällande detaljplan 

Marken är ej detaljplanelagd. 

Bedömning 

Viktiga frågor att hantera i planprocessen redovisas ovan under rubriken "Syfte med 
detaljplan". 

Detaljplanen hanteras med normalt förfarande. Planarbetet har inletts med ett pro
gramskede, programmet godkändes av KSAU 2007-10- I 8. Då planuppdraget och 
programmet för Ekeby-äng är åtta år gammalt bedömer enheten för Planering och 
utveckling att uppdraget bör uppdateras innan arbetet med att ta fram samrådshand
lingar inleds. Detta för att säkerställa att planarbetet blir i linje med KSLUs 
intentioner för området. 

Aktualiseringen innebär att det ursprungliga planuppdraget återupptas enligt syftet i 
denna tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut 

Enheten för Planering och utveckling föreslår kommunstyrelsens ledningsutskott att 
godkänna uppdateringen av planauppdraget för Ekebyäng. 

Lena Steffner 
Planerings och utvecklingschef 

Lisa Granström 
Chef för samhällstekniska enheten 

MärtaAlsen 
Planarkitekt 
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