
Bilaga KS 20 15 /12 5/3 

~~~b~ 
1(2) 

2015-08-04 
DIARIENR: 2015/307 ·- 23 

MISSIV 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 
Märta Alsen 

MISSIV 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
Kommunstyrelsen 

Beslut om antagande, Detaljplan för fastigheten Kärrbäcksbo 1:66 
Förslaget till detaljplan för fastigheten Kärrbäcksbo 1:66, har under tiden 2015-06-
22 till och med 2015-07-22 (4 veckor) varit utsänd för samråd till berörda 
fastighetsägare, Länsstyrelsen, Lantmäteriet, politiska partier, Villaägarna i Sala
Heby och olika interna instanser. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även 
tillgängligt på Medborgarkontoret och på hemsidan. 14 yttranden har inkommit. 

SAMMANFATTNING AV PLANÄRENDET 
Sökande önskar utökad byggrätt i förhållande till gällande detaljplan. Ärendet är 
prövat i bygglov, men fick avslag på grund av att tillbyggnaden inte stämde med 
bestämmelserna i detaljplanen. Sökande har anlitat egen konsult för utrednings- och 
detaljplanearbete. Handläggningen av planarbetet finansieras genom tecknande av 
plankostnadsavtal. 

Planarbetet bedrivs med begränsat standardförfarande i enlighet med Plan- och 
bygglag (2010:900) 5 kap. 18 §. 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av planerad utbyggnad i form av uterum. 

FÖRÄNDRINGAR EFTER SAMRÅDET 
• Inga. 

SLUTSATS INFÖR BESLUT 
Samtliga inkomna yttranden tillstyrker planförslaget, endast ett innehåller några 
synpunkter. 

Samrådskretsen enligt remisslistan inkluderar även Lantmäteriet, ytterligare åtta 
politiska partier, Miljöenheten och Kultur- och fritidskontoret. Dessa har inte lämnat 
något yttrande under samrådstiden. De bedömdes berörda men anses inte ha ett 
väsentligt intresse av planförslaget, varför det inte bör hindra följande. 

Planförslaget har under samrådstiden godkänts av samtliga kända sakägare och 
Länsstyrelsen. Planarbetet kan därför drivas med begränsat standardförfarande, 
vilket innebär att granskningen kan uteslutas och förslaget kan tas från samråd 
direkt till antagande. Därmed erbjuds inga fler möjligheter att lämna synpunkter. 
Detta har sakägarna underrättats om. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommu n.info@sala.se 

www.sala.se 

Märta Alsen 
Planarkitekt 

Samhä Ilsbyggnads ko ntoret 
Planering och utveck ling 

märta .alsen@sala.se 
Direkt: 0224-74 73 2S 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen/öreslås, med stöd av delegationsordningen§8 besluta: 

attgodkänna granskningsutlåtandet samt 

att anta detaljplanen. 

Lena Steffner MärtaAIsen 
Plan- och utvecklingschef Handläggande planarkitekt 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering och utveckling 

Detaljplan för 

Fastigheten Kärrbäcksbo 1:66, Ransta 
Sala kommun, Västmanlands län 
Begränsat standardförfarande 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

DIARIENR: 2015/307 

ANTAGANDEHANDLING 

Förslaget till detaljplan för fastigheten Kärrbäcksbo 1:66, har under tiden 2015-06-22 till 
och med 2015-07-22 (4 veckor) varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, 
myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget 
även tillgängligt på Medborgarkontoret i kommunhusets entre och på kommunens 
hemsida. 

14 yttranden har inkommit. 

REMISSINSTANS ANMÄRKNING 

1 lansstyre lsen Vastmanlands lan _ ~ __ lnget att Invanda 

2- Teknl;~ k~~tore~-sala komm~~- -- --------- i Inget att ennra -- --
-- ---~ - ._---- -------------- -_ .. _--
~ __ ~ädd~~~:tjänsten Sala-Heby ~ Inget att anföra . _____ ._ 

-------

4 Byggenheten, SBK, Sala kommun I Ingen erinran 
5 -M~de r~terna --------- -----[ Inga synpunkter ------------.---- -----
r--.----------~--.. .------ -~-- ---------.-

6 Socialdemokraterna i Sa la i Inget att erinra 

'7 Villaägareföreningen Sala-Heby - - l_ I~tet att erinra ----------------. 

8 Hans Westeriund --- ----·----1 Godkä~-;~ p la nfö r~l~get ---------------
1------.------.---.------ ~---.-------- -- ---- - --~--.--

9 Leif Westeriund I Godkänner planförslaget 

10 Perand·;;'~ Wa !-dermarss-~~~h-A~~;Erik;son- . ! Godkänner planförs la~~-----------~--·_---
f--.-----------~ - _. _______ ~ ___ . _ L_._. _______ - .----... -.~-.--

11 Arne och Radka Strömbäck I Godkänner planförslaget 

-12-Marie S;~ndse~ct; Tobi;;-J oha"nsson ---- "-I Godkä~ner planförsl~~~-t -------- ----- -

13-Ma~~ Yn;ve Wiklund ----~-------!G~d~;;-~;I~~~-------·-----

Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Enheten för Planering och 
utvecklings eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

Länsstyrelsens fullständiga granskningsyttrande bifogas handlingarna. 

SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 7000 
Fax: 0224~ 188 50 
kommun.info@sala .se 
www.sala.se 

Sam ha Ilsbyggnadskontoret 
Planering och utveckling 
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FASTIGHETEN KÄRRBÄCKSBO 1:66, RANSTA 

ANTAGANOEHANDLJNG 

Byggenheten, Samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 
Byggenheten har ingen erinran mot förslaget till detaljplan för Kärrbäcksbo 1:66. De anser att 
den föreslagna byggrätten fungerar på den aktuella fastigheten så som den aktuella 
tillbyggnaden är planerad, men att det knappast är troligt att samma generösa byggrätt kan 
medges på övriga fastigheter i området som redan känns relativt fullbyggt. 

Slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Samtliga inkomna yttranden tillstyrker planförslaget, endast ett 
innehåller några synpunkter. 

Samrådskretsen enligt remisslistan inkluderar även Lantmäteriet, 
ytterligare åtta politiska partier, Miljöenheten och Kultur- och 
fritids kontoret. Dessa har inte lämnat något yttrande under 
samrådstiden. De bedömdes berörda men anses inte ha ett 
väsentligt intresse av planförslaget, varför det inte bör hindra 
följande. 

Planförslaget har under samrådstiden godkänts av samtliga kända 
sakägare och Länsstyrelsen. Planarbetet kan därför drivas med 
begränsat standardförfarande, enligt Plan- och bygglag (2010:900) 
5 kap. 18 §. Vilket innebär att granskningsskedet kan uteslutas och 
förslaget kan tas från samråd direkt till antagande. Därmed erbjuds 
inga fler möjligheter att lämna synpunkter. Detta har sakägarna 
underrättats om. 

att godkänna detta utlåtande samt 

att anta detaljplanen. 

Lena Steffner Märta Alsen 
Plan- och utvecklingschef Handläggande planarkitekt 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Enheten för planering och utveckling 

Detaljplan för 

Kärrbäcksbo 1:66, Ransta 
Sala kommun, Västmanlands län 
Begränsat standardförfarande 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Programområdets läge 
Skalleråsvägen 18, Ransta 

Bollpl§.!loKSBo 

Till detaljplanen hör följande handlingar 

• 
• 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Plankarta 

2015-08-11 
2015-08-10 
2015-06-02 
2015-06-18 

• 
• 

Fastighetsförteckning 
Behovsbedömning för MKB 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.i nfo@sala.se 
www.sala.se 
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2015-08-10 
DNR:2015/307 

ANTAGANDEHANDUNG 



Inledning 

Sammanfattning 

Planens syfte 

Lägesbestämning, areal 
och markägo
förhållanden 

Planprocessen 

Samråd 
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KÄRRBÄCKSBO 1:66, RANSTA 
ANTAGANDEHANDlING 

Sökanden har ansökt om att utöka byggrätten på sin fastighet för att 
kunna uppföra ett uterum. Utbyggnaden har tidigare prövats i 
bygglov men fått avslag på grund av att fastigheten redan överskred 
tillåtna byggarea. 

Planen syftar till att möjliggöra byggnation av planerad utbyggnad i 
form av uterum. 

Fastigheten omfattar 1013 kvm och är belägen längs Skalleråsvägen 
iRansta. 

Fastigheten Kärrbäcksbo 1:66 ägs av privatperson. 

Figur 1 Illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 

•• Antagande 

Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet 
genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att 
påverka planeringen. Plan-processen med normalt planförfarande 
tar ca ett år att genomföra. Här nedan redovisas gången i 
planärendet. 

Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan upprättas. Detta 
förslag skickas ut på samråd till berörda intressenter samt ställs ut i 
kommunhusets entre. De synpunkter som lämnas från 
fastighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, 
organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i en 
samråds redogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller även KSF:s 
kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna 
synpunkter. 

Då alla sakägare skriftligen har godkänt samrådshandlingarna kan 
planarbetet ske med begränsat standardförfarande. Detta innebär 
att planen går direkt till antagande efter samråd. 



Antagande 

Överklagande 

Laga kraft 

Riksintresse 

Översiktliga planer 

Detaljplaner 
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KÄRRBÄCKSBO 1:66, RANSTA 
ANTAGANDEHANDlING 

Planförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för antagande. Innan 
ärendet kommer upp till kommunstyrelsen bereds det i 
kommunstyrelsens ledningsutskott. 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet 
om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som 
skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda 
har rätt att överklaga planbesluten. I första hand är det sakägare, 
bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och 
hyresgästo rganisationer. Överklagandet prövas av Länsstyrelsen 
vars beslut i sin tur kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. 

Under förutsättning att planen inte överklagas ell er prövas av 
länsstyrelsen vinner den laga kraft när överklagandetiden löpt ut. 

Planområdet ligger inte inom något riksintresseområde enligt 3 och 
4 kap Miljöbalken. 

Planförslaget anses förenligt med kommunens översiktsplan, plan 
för Sala ekokomun från 2002. 

För kvarteret Kärrbäcksbo gäller idag detaljplan för Kärrbäcksbo 128 

och Västerby 24 från 1970. Gällande detaljplan medge r, för aktuellt 
område, friliggande småhus. 

För aktuell fastighet gäller betäckning BFI. BFI innebär att endast 
byggnader för bostadsändamål får uppföras. Fastigheten får 
bebyggas med 1st enplans huvudbyggnad jämte 1st enplans 
gårdsbyggnad, som får uppta maximalt l/S del av totala fastighetens 
yta. Byggnadshöjd är begränsad till 5,6 meter. 

Göllande detaljplan/rån 1970, dp 3204. 



Skydd av natur 

Miljökonsekvens
beskrivning 

Kommunala beslut i 
övrigt 

FÖRUTSÄTININGAR 
OCH 
FÖRÄNDRINGAR 

NATUR 

Mark och vegetation 

Markens beskaffenhet 

Geotekniska 
förhållanden 

Utsnitt för aktuell fastighet ur gällande detaljplan. 
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KÄRRBÄCKSBO 1:66, RANSTA 
ANTAGANDEHANDLING 

Planområdet berörs inte av naturskydd eller av strandskydd. 

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) skall en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om detaljplanen 
medger en användning av mark eller av byggnad eller andra 
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan 
eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser. 

Beslutet om miljö bedömning har föregåtts aven behovsbedömning 
som utförts av Sala kommun. Detaljplanen har vid ett genomförande 
inte bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen delar kommunens syn på att en MKB inte behöver tas 
fram för aktuell detaljplan. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har den 9 juni 2015 beslutat om 
planuppdrag för det aktuella området. 

Aktuell fastighet har trädgård, mark där uterum är planerat är idag 
belagd med trädgårdsplattor. Fastigheten är belägen intill 
allmänning som mot öster består av skogsmark och mot söder 
består av parkmark med en gång och cykelväg. 

Marken inom planområdet bedöms vara byggbar. 

Inom fastigheten finns både lera och morän. På den plats uterum är 
planerat består marken mestadels av morän. 



Förorenad mark 

Radon 

Vattenområden 

Lokalklimat 

Fornlämningar 

BEBYGGELSEOMRÄDEN 

Bostäder 
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KÄRRBÄCKSBO 1:66, RANSTA 

ANTAGANDEHANDLING 

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. 

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av 
metallföroreningar i mark Strategin har fastställt platsspecifika 
riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. 

Då plan området inte ligger inom Sala tätort har ingen provtagning 
gjorts. 

Ett radonsäkert byggande rekommenderas. Kommunens 
radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger inom 
normalriskområde för radon. Radonskydd hanteras närmare i 
bygglovskedet. Huvudrekommendationen från Boverket vad gäller 
byggnadssätt med avseende på radon är att alltid bygga tätt mot 
marken. 

Ingen översvämningsrisk bedöms föreligga. 

Terrängzon III gäller för vindbelastning för fastighet. Fastigheten 
ligger i tättbebyggt område på en skyddad plats. 

Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar 
påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart 
avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 

Befintligt bostadshus är byggt 1973. Det har fasad av vitt mexitegel 
och brun målad liggande fjällpanel. Yttertak är belagt med svarta 
betongpannor. Ett dubbelgarage är ihopbyggt med bostadshuset, 
mot Skalleråsvägen. Bostadshuset är placerat så att större del av 
trädgård är belägen i söder. Denna plats är idag öppen och 
angränsar mot allmänning i söder och öster. 

Foto av fastigheten så som den ser ut i dag taget från parken söder om 
fastigheten. 



Markbegränsning 
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KÄRRBÄCKSBO 1:66, RANSTA 
ANTAGANDE HANDLING 

Längs fastighetens västra, södra och östra gräns är idag prickmark. 
Prickmark mot söder och öster, där fastigheten gränsar mot 
allmänning tas bort, i övrigt gäller att inga nya byggnader får 
uppföras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan grannars 
medgivande. 
Förgårdsmark mot väster där fastigheten gränsar mot 
Skalleråsvägen behålls, denna begränsningskorridor behåller sin 
bredd av 6,0 meter på grund av trafiksäkerhetsskäl.. 

Ritning över aktuell fastighet. 

Planerat uterum kommer byggas så tröskeihöjd validerar mot 
gällande bestämmelser. 

Det framtida uterummet bedöms inte komma att upplevas störande 
för omgivningen. Tidigare fanns på platsen en altan. 

Planen medger inga verksamheter som kan medföra någon ändring 
av riskbilden för planområdet eller dess omgivning. 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

I anslutning till fastighet finns en allmänning. Lekpark finns i direkt 
anslutning till denna allmänning. 
Lekplatsen i området håller god standard, intill lekplatsen finns en 
fotbollsplan. [nom 100 m radie finns motionsspår (skidspår 
vintertid) samt promenadstråk. 

Inom bostadsområdet finns lokalgator och Ge-banor. Allmänningar i 
området sköts av kommunen. 

Närmaste busshållplatser ligger 100 meter nordväst om 
planområdet. Tågstation som trafikeras med tåg mot Sala och 
Västerås är belägen ca 1 km väster om planområdet.. 

Fastigheten har idag utfart mot Skalleråsvägen, ingen ny utfart får 



Parkering 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

VA 

Uppvärmning 

Elektroniska 
kommunikationer 

Avfall 

Konsekvenser 

anläggas vilket anges med utfartsförbud i plankartan, 

All parkering sker på den egna fastigheten, 

718) 
KÄRRBÄCKSBO 1:66, RANSTA 

ANTAGANDEHANDLJNG 

Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten 
och avlopp, Fastigheten är ansluten till befintliga kommunala 
ledningar, 

Fastigheten uppvärms idag med egen värmepanna som eldas med 
pellets, 

Fastigheten är ansluten till lokalt el och telenät. 

Hushållsavfall hämtas enligt avtal med Vafab, Fastigheten 
källsorterar via områdets miljöstation, 

Planerat uterum kommer att placeras mot söder, där fastighet 
gränsar mot allmänning, Denna plats är belägen så planerat uterum 
inte kommer att skymma utsikt från annan bostadsfastighet. Därav 
bedöms inte platsen efter utförd utbyggnad komma att upplevas mer 
tätbebyggd, 

Längs allmänning mot söder löper en Ge-väg, Från denna kommer 
planerat uterum tydligt framträda , Viktigt är att uterum byggs 
estetiskt tilltalande och i harmoni med bostadshuset. 
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KÄRRBÄCKSBO 1:66, RANSTA 

ANTAGAN DEHAN DU NG 

Detaljplanearbetet bedrivs med begränsat standardförfarande under 
KSLU:s ledning. 

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

9:e juni 2015 

22 juni till 22 juli 2015 

9 september 2015 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd 

Samråd 

Kommunstyrelsen, beslut om antagande 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre 
veckor efter justeringen av kommunstyrelsens protokoll . Därefter 
kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom 
plankostnadsavtalet. Handlingar upprättas av konsult anlitad av 
sökande och handläggs av enheten för Planering och utveckling i 
Sala kommun. 

Genomförandetiden är 10 är frän den dag planen vinner laga kraft. 

Lena Steffner 
Planchef 

Andreas Karlsson 
Planförfattare, sökandes konsult 

Märta Alsen 
handläggande plan arkitekt. 
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PLANBESTÄMMELSER 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar, 
Endast angiven användning och utformning är tillåten. 
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