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MISSIV 

Beslut om samråd, Detaljplan för Stampers 

Detaljplan för Stampers syftar till att bevara skydda den kul turhistoriskt värdefulla 
bebyggelsemiljön i Stampers samt områdets karaktär med bebyggelsen, som till sin 

placering anpassats efter landskapet, och de insprängda grönytor som finns mellan 

husen. Planen föreslår även plats för framtida ny förskola/skola. Planen föreslå r 
också lokalisering av 13 nya kommunala tomter samt tillåter avstyckningar för nya 

tomter på privat mark. 

FÖRÄNDRINGAR SEDAN BESLUT OM PLANUPPDRAG 
Sedan planarbetet inleddes har det föreslagna planområdet minskat något. 
Minskningen av området som föreslås planläggas kommer efter dialog med boende i 
området, fastighetsägare och tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret och tekniska 
kontoret. 

SLUTSATS INFÖR BESLUT 
Ett förslag till detaljplan är framtaget och redo att skickas ut på samråd enligt 
reglerna för normalt planförfarande. Samrådshandlingarna ska godkännas, inklusive 
ställningstagandet om miljöbedömning. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

att förslag till detaljplan för Stampers godkänns och skickas ut på samråd. 

Lena Steffner 
Plan- och utvecklingschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Märta Alsen 
Handläggande planarkitekt 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
wv.,w.sala.se 

Märta Als~n 
Planarki t ekt 

Samhällsbyggnadskontoret 
Planering och utveckling 
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En detaljplan är en plan för utformning av bebyggelse och mark inom ett visst område. 
Detaljplanen reglerar var man får bygga samt vad byggnader och markområ den skall 
a nvändas till (exempelvis bostadsändamål, handel, industri, park ell er kontor). Även 
byggnaders utseende kan regleras i en detaljplan. 

Byggrätten i detaljplanen anger hur mycket bebyggelse som maximalt kan tillå tas på e n 
plats. Byggrätten avgränsas av exempelvis byggnadsarea, a ntal byggnader, hushöjd, och 
våningsantal. Detaljplanen styr bland annat bygglov. 

Att ett område är detaljplanerat har betydelse för vilka regler som gäller enligt Plan - och 
bygglagen och Miljöbalken. Detaljpla ner tas fram genom en de mokrat isk planprocess där 
kommune ns politiker fattar beslut om vilka bestämmelser som ska gälla i en detaljplan. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har vid sammanträde 2015-11-03 beslutat att samrå d 
ska ske för rubricerad detaljplan. 

Samrådstid: 2015-11-16 till 2016-01-20 (drygt nio veckor) 

Detaljplan för Stampers syfta r till att bevara skydda den kulturhistoriskt värdefulla 

bebyggelsemiljön i Stampers samt områdets karaktär med bebyggelsen, som till sin 
placering a npassats efter la ndskapet, och de ins prängda grönytor som finns mellan husen. 

Planen syftar vidare till att bekräfta befintlig ma rkanvä ndning, samt att utreda möjlighet 

till viss förtätning. 

Även de delar av Stampers som inte omfattas av denna deta ljplan kan komma att behöva 
utvecklas och planläggas i framtiden i samband med ytterligare permanentning av 
fritidshus boende. 

Samrådshandlingar översänds för kä nnedom och eventuellt yttrande. Ha ndlingarna finns 
dessutom utställda på Medborgarkontoret i kommunhusets entre, Stora Torget 1, samt på 
kommunens hemsida www.sala.se. 

Synpunkter på förs laget ska skriftligen inlä mnas till Kommunstyrelsens förvaltning, 
Planering och Utveckling, Box 304, 733 25 Sala, senast fredagen den 20 januari 2016. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förva ltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sal a.se 

Samhällsbyggna dsko ntoret 
Planering och utveckling 
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Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora 
rätten att överklaga beslutet att anta planen. 

Upplysningar lämnas av planarkitekt Märta Alsen, tel. 0224-74 73 25, 
marta.alsen@sala.se. 

Planhandlingarna har i enlighet med Plan- och bygglagen översänts t ill berörda enligt 
nedanstående remisslista. 

Planförslaget kommer efter samråd och granskning att antas av kommunstyrelsen. 
Handlingarna kommer efter samråd att kompletteras med ett utlåtande, en redogörelse 
över samrådet. 

Remisslista 

1 länsstyrelsen i Västmanlands län [Klicka och skriv] 
----

2 lantmäteriet (Klicka och skriv] 

3 Fastighetsägare enligt förteckning [Klicka och skriv] 

4 Företagarcentrum [Kl icka och skriv] ----
5 Trafikverket Region Öst [Klicka och skriv] 

- -
6 Naturvårdsverket [Klicka och skriv] 

. ---
7 Kollektivtrafikmyndigheten landstinget [Klicka och skriv] 

--
8 Västmanlands läns museum [Klicka och skriv] 

---
9 Sa la Hembygds- och fornminnesförening [Klicka och skriv] 

10 Sala Stadsutvecklingsförening [Klicka och skriv] 

11 Post center i Sa la I [Klicka och skriv] 

12 Sala-Heby Energi AB [Klicka och skriv] 
-

13 Ska nova [Klicka och skriv] 

14 Vattenfall Eldistribution AB [Klicka och skriv] 
--

15 Vafab Miljö [Kli cka och skriv] 
-
16 Villaägarna i Sa la-Heby [Klicka och skriv] 

-
17 Sa la Naturskyddsförening [Klicka och skriv] 

-
18 Sala net [Klicka och skriv] --
19 Telia [Klicka och skriv] 

--
20 Politiska partier [Klicka och skriv] 

---- --- - --
21 Räddningstjänsten [Klicka och skriv] 

- - -
22 Tekniska kontoret [Klicka och skriv] 

- --- -~ -
23 Samhällsbyggnadskontoret, Miljöenheten [Kl icka och skriv] 

I -
24 Samhällsbyggnadskontoret, Byggenheten [Klicka och skriv] 

-
j [Klicka och skriv] 25 Kultur och frit id 1---26 Vård och omsorg [Klicka och skriv] 

27 Barn och utbildning I [Klicka och skriv] 
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Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Till detaljplanen hör följande handlingar 
Plankarta med bestämmelser 

• Plan- och genomfö randebeskrivning 

• Motiverat ställningstagande fö r be
hovet av miljöbedömning 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förva ltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Fastighetsförteckning 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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SAMRÅDSHANDLING 

Detaljplanen omfattar området Stampers som ligger cirka fyra kilo

meter väster om Sala stad. Området är kulturhistoriskt intressant på 
grund av dess historiska koppling till gruvverksamheten i Sala Sil

vergruva. 

Inom området finns det möjlighet att förtäta befintliga strukturer 
med enstaka nya bostäder. Detaljplanen reglerar bebyggelsens ut
formning med bestämmelser om färg, materialval och takvinklar 

med mera. Detta för att värna om de värden som finns i den befint
liga bebyggelse som knyter an till platsens historiska värden. 

Detaljplan för Stampers syftar till att bevara skydda den kulturhisto
riskt värdefulla bebyggelsemiljön i Stampers samt områdets karak

tär med bebyggelsen, som till sin placering anpassats efter land
skapet, och de insprängda grönytor som finns mellan husen. Planen 
syftar vidare till att bekräfta befintlig markanvändning, samt att ut
reda möjlighet till viss förtätning. 

Även de delar av Stampers som inte omfattas av denna detaljplan 
kan komma att behöva utvecklas och planläggas i framtiden i sam
band med ytterligare permanentning av fritidshusbo ende. 

Planområdet ligger ungefär fyra km sydväst om Sala stad och omfat
tar cirka 40 hektar. I området finns både privata och kommunala 
fastigheter. 

.. 1:~ I '· 
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Gulmarkerade områden ägs av kommunen, ofärgade områden är privatägda. 
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En detaljplan ska ge en samlad bild av markanvändningen i ett om
råde och beskriva hur området avses fö rändras eller bevaras. När 

detaljplanen vunnit laga kraft anger den ramarna för framtida bygg
lovsprövning. 

Processen med att ta fram en detaljplan beskrivs i Plan- och byggla
gen (PBL). Lagen lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så att 

alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka plane
ringen. Den här planen genomförs med normalt förfarande, planpro
cessen redovisas kortfattat nedan. 

Figur ! 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 förändring är av sådan art och omfattning att det inte be

döms vara nödvändigt. 

Eftersom planarbetet inte har föregåtts av ett program inleds pro
cessen med upprättandet av ett förslag till detaljplan. Förslaget 
skickas ut på samråd till berörda intressenter och ställs ut i kom
munhusets entre. De synpunkter som lämnas frå n fastighets-ägare 
och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter 
m.fl. redovisas i en samrådsredogörelse. Redogörelsen innehåller 
även samhällsbyggnadskontorets kommentarer och förslag t ill ställ

ningstagande till inkomna synpunkter. 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas till berörda intres
senter och ställs ut i kommunhusets entre för granskning. De syn
punkter som inkommer under granskningen redovisas i ett utlå
tande. Utlåtandet innehåller även samhällsbyggnadskontorets kom
mentarer och förs lag till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

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

ledningsutskott. 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet 
om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast 
under granskningstiden skriftligen har framfö rt synpunkter som 
inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten. Det 
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är sakägare, till exempel fastighetsäga re, bostadsrättsinnehavare, 

hyresgäster och organisationer som har möjlighet att överklaga. 

Överklagandet prövas av Länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan 

överklagas hos mark- och miljödomstolen. 

Under förutsättning att p lanen inte överklagas vinner den laga kraft 

när överklagandetiden löpt ut. 

Detaljplanen ligger inom område som utgör riksi ntresse för kultur

miljövård - Sala gruva . Riksintresset omfattar både bebyggelse och 

landskaps bild. 

I direkt anslutning till planområdets östra gräns ligger område som 

omfattas av Natura 2000, samt riksintresse för naturvård. 

Strax öster om planområdet ligger även Tistbrottet som är av riksin

tresse för värdefulla ämnen och mineral. 

Väster om området s träcker sig riksväg 70 som är utpekat som riks

intresse. 

Riksintressen ska enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, så långt det ä r möj

ligt, skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada på riks

intresset. 
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Riksintressen. Kulturmiljövård i blått, Natu rvård i grönt, Natura 2000- om
råde i skrafferat, Tistbrottet i rosa, riksväg 70 i orange. 
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Stampers omfattas av kommunens översiktsplan, Plan för Sala eko
kommun, från år 2000. I planen pekas Sala tätort ut som ett område 
där fördjupad översiktsplan bör upprättas. För nybyggnation finns 
även krav på upprättande av detaljplan. 

I den fördjupade översiktsplanen för Sala stad, antagen 2014, pekas 
Stampers ut som område för främst bostadsändamål. Även mindre 
inslag av handel och service kan tillåtas, men då inte av centrum
karaktär. Området pekas också ut som ett omvandlingsområde där 
fritidshus kan omvandlas till permanentboende och en viss förtät
ning av lucktomter kan tillåtas. Stampers är en kulturhistoriskt vär
defull miljö där både bebyggelse och landskaps bild bör bevaras. Till
kommande bebyggelse ska i en detaljplan bland annat regleras till 
sin utformning. Delar av området utgör riksintresse för naturmiljö
vård och Natura 2000. Inom området finns värdefullt odlingsland
skap med åkerholmar som har ett generellt biotopskydd. Några 
kända fornlämningar finns i området. 

Även i den fördjupade översiktsplanen för Sahlberget pekas Stam
pers ut som en kulturhistoriskt värdefull miljö. Det är framförallt 
byggnaderna och byggnadernas placering i landskapet som bidrar 
till områdets kulturhistoriska värde. I den fördjupade översiktspla
nen anges att gällande plan bör ses över och omarbetas i enlighet 
med nuvarande lagstiftning. 

Detaljplanen för Stampers överensstämmer med intentionerna i den 
kommunövergripande översiktsplanen, den fördjupade översikts
planen för Sala stad, samt den fördjupade översiktsplanen för Sahl
berget. 

Del av området omfattas av detaljplan för del av Stampers (nummer 
3707), antagen 1981. Huvudsaklig markanvändning är bostäder, 
friliggande villor samt parhus, i två våningar. l området finns även q
markerade byggnader som inte får förvanskas till yttre form och 
karaktär. På en av tomterna tillåts även verksamhetsetablering i 
form av småindustri, men endast där det kan ske utan att olägenhet 
uppstår. 

Övriga delar av planområdet omfattas inte av detaljplan. 



Del av Stampers omfattas 

av detaljplan. På kartan till 

höger visas avgränsningen 

med röd linje, svart streck
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för den här planen som 

ersätter gällande detalj

plan. 

Nedan visas detaljplan för 

del av Stampers, från 1981. 
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För varje detaljplan som upprättas ska en behovsbedömning göras 
för att utreda om planens genomförande kan antas medföra bety
dande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning enligt 
miljöbalkens 6 kap 11§ genomföras och därmed även en miljökon
sekvensbeskrivning (MKB). 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovs bedömning 
som utförts av enheten för planering och utveckling, kommun
styrelsens förvaltning. 

Enheten för Planering och utveckling anser att genomförandet av 
detaljplanen för Stampers inte riskerar medföra betydande miljöpå
verkan enligt de kriterier som anges i 6 kap 11§ MB. Miljökonse
kvensbeskrivning ska därmed inte upprättas. 

Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens 
uppfattning. Länsstyrelsen informerar även om att Salakalken, som 
ligger i direkt anslutning till planområdet, är föremål för naturreser
vatsbildning. 

Natura 2000-områdena är utpekade av Sveriges regering och god
kända av EU. Åtgärder utanför området som på betydande sätt kan 
påverka värden inom området ska prövas enligt 7kap 28 a§ i miljö
balken. 

Länsstyrelsen upplyser även om att det inom planområdet finns 
höga kulturhistoriska värden och det kan därför vara lämpligt att i 
planprocessen ta hjälp av antikvarisk expertis. Delar av området 
ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården. Det bör i 
planarbetet beaktas att även åtgärder utanför riksintresset kan på
verka riksintressets kulturhistoriska värden på olika sätt. En annan 
aspekt att ta med i planarbetet är hur de nya bygglovbefriade åtgär
derna, som började gälla vid halvårskiftet 2014, bör hanteras inom 
planområdet. 

Syftet med lagstiftningen om artskydd är att säkra den biologiska 
mångfalden inom EU :s medlemsländer genom att bevara naturligt 
förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan av ge
mensamhetsintresse. 

Förutom Plan och Bygglagen (PBL) som i det här fallet rör planering 
för en viss markanvändning så handlar artskyddsförordningen om 
artskydd och säkerställandet av den biologiska mångfalden genom 
att bevara naturligt förekommande livsmiljöer och dess vilda flora 
och fauna. Miljöbalken och EU :s två naturvårdsdirektiv har införts i 
den svenska lagstiftningen i 7 kap 28-29 §§ miljöbalken (MB) och 
Natura 2000 och i 15-20a §§ Förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken. 
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Följande arter är funna inom planområdet och omfattas av art
skyddsförordningen. Alla fågelarter som förekommer inom planom
rådet är samtidigt fridlysta. De flesta under hela året men några är 
tillåtna för jakt under delar av året. De allmänt förekommande ar
terna som är fridlysta har endast betydelse där vi har mer fågelrika 
biotoper, som de lövrika delarna i planområdet och i bryn samt 
trädgårdsmiljöer med uppväxta tomter. 

§6 arter i området (nationellt fridlysta arter): 

huggorm, kopparödla, skogsödla, snok, vanlig groda, vanlig padda 

§8 arter i området (nationellt fridlysta arter): 

Grönkulla, Nattviol, Nästrot (orkideer) 

§9 arter i området (nationellt fridlysta arter): 

blåsippa, gullviva 

Bilaga 1 arter (fridlysning baserad på EU:s art och habitatdirektiv): 

skogsduva, spillkråka, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast 

Prioriterade arter SVL Bil.4: 

skogsduva, gök, göktyta, gröngöling, spillkråka, mindre hackspett, 
entita. 

Hotade arter enligt den gällande Rödlistan 2015 

Tornseglare (VU), Stare (VU), Gulsparv (VU), Kejsarspindelskivling 
(VU) 

Övriga förekommande arter på Rödlistan 2015 

Mindre hackspett (NT),Spillkråka (NT), Gröngöling (NT), Busks
kvätta (NT) 

Gynnsam bevarandestatus 

För flera av de skyddsvärda arterna som finns i planområdet finns 
det koncentrationer eller viktiga biotoper som särskilt bör lyftas 
fram. Framförallt handlar det om de naturområden som idag är 
skogbeklädda och har en berggrund bestående av urbergskalk. Det 
kanske viktigaste området finner vi då i skogsområdet väster om 
vägen söderut från Moster Fikens väg till Lilla Stampers fram till 
fastigheten 1:497. Kalkpåverkan finner vi även i skogsområdet öster 
om vägen även om det här mer och mer övergår i lerjordar och träd
beståndet blir lövdominerat. Framförallt handlar det om arter bland 
orkideerna men även storsvamp och hotade fågelarter. 

Helheten för Sahlberget berörs i någon mindre grad av det faktum 
att en anslutande mindre miljö till det stora kalkområdet väster om 
planområdet, där koncentration av skyddsvärda arter förekommer, 
delvis påverkas av detaljplanen. 
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Framförallt§ 8 arterna ( orkideerna) kommer på det lokala planet, i 
det här fallet planområdet, att helt försvinna om det starkt kalkpå
verkade skogsområdet exploateras. Det mest effektiva hänsynsta
gandet blir att området helt tas ur som exploateringsområde. Alter
nativet kan möjligen vara att lämna de delar där kalkberget mer eller 
mindre går i dagen som ett grönområde inne i villakvarter. Denna 
tänkta kvartersskog bör då förvaltas så att det inte uppstår för hårt 
slitage. 

Bland§ 9 arterna förekommer blåsippa mest frekvent och gullviva 
mer sporadiskt. Båda arterna missgynnas av igenväxning som sker 
idag. Detta gäller även orkideerna. Blåsippa framförallt har en gynn
sam bevarande status i kommunen. Gullvivan minskar på grund av 
igenväxning. Ett öppnande av skogs beståndet kan vara ett lämpligt 
hänsynstagande. 

När det gäller Bilaga 1 arterna som förekommer i planområdet så är 
det bara skogsduvan som inte kan sägas ha gynnsam bevarandesta
tus. Arten är en hålhäckande art som till största delen är knuten till 
odlingslandskapets kvarvarande grova hålträd. Sådana finns även i 
planområdets mer genuina odlingslandskapsrester och behöver 
gynnas genom friställning och säkrande av efterföljare. 

Hotade arter 

Alla tre förekommande hotade arter (tornseglare, stare och gul
sparv) är starkt minskande arter och har nyligen eller relativt sent 
hamnat bland de hotade arterna. Tornseglaren bygger bo under 
taktegel av det gamla enkupiga slaget vilket fortfarande finns på 
relativt många tak på den äldre bebyggelsen. Staren är även den 
hålhäckande som skogsduvan. Gulsparven är hårt knuten till et od
lingslandskap präglat av djurhållning och är därmed den art av de 
tre som minskar snabbast. Ingen av arterna har gynnsam bevaran
destatus i planområdet eller i ett större geografiskt kringområde 
som den här bygden. Viktigt är därför att den äldre bebyggelsen får 
behålla ursprunglig takbeklädnad ( enkupigt tegel som fungerar för 
tornseglaren tillverkas fortfarande). Äldre grova lövträd värnas en
ligt ovan. För gulsparven kan det i ett sådant här planområde främst 
handla om att värna karaktären av ett gammalt odlingslandskap med 
torpen, odlingsytorna och de exponerade odlingshindren samt torr
backarna. 

Natura 2000 
I direkt anslutning till planområdets östra gräns ligger område som 
omfattas av Natura 2000. De naturvärden som utgjorde grunden för 
klassningen är försommarblomman Hällebräckan, stor vattensala
mander och käppkrokmossan, samt ett antal habitat som främst 
utgörs av västlig taiga. Klassningen gäller inte de privata fastigheter 



Kommunala beslut i 
övrigt 

som finns inom området. 

Riksintresse för naturvård 

10 (35) 

STAM PERS 
SAMRÅDSHANDLING 

Riksintresset omfattar det kalkområde som sträcker sig från St. 
Hällsta till Lärkbacken och Måns Ols. Här finns en av landets största 
förekomster av hällmarkstallskog på urbergskalk. 

Bevarandevärda odlingslandskap 
Del av området omfattas av mark som utpekas som bevarandevärda 
odlingslandskap. Avgränsningen är dock inte helt fastställd utan ska 
tolkas som ungefärlig. 

Enligt program för odlingslandskapets natur- och kulturvärden 
(Länsstyrelsen 1991) är det bland annat resterna från gruvverk
samheten som utpekas som värdefulla. Inom utpekat område finns 
rester av gruvbyn i form av kullar och gropar i hagmarken. Även de 
torp som använts som gruvarbetarbostäder ingår i de utpekade vär
dena. Utöver dessa finns även en av landets största förekomster av 
hällmarker på urbergskalk på platsen. 

Äkerholmar och stenmurar 
I området finns ett antal åkerholmar och stenmurar som har ett ge
nerellt biotopskydd genom förordningen (1998:1252) om områ
desskydd enligt miljöbalken. 

Åkerholmar och stenmurar kan vara mycket artrika och utgöra livs
miljöer för sällsynta växt- och djurarter. 

KSLU beslutade den 17 juni 2014, om detaljplaneuppdrag för Stam
pers. Tidigare bygglovsansökningar för tillkommande bebyggelse 
inom området har avslagits med hänvisning till detaljplanekravet. I 
Plan- och bygglagens 4 kap 2§ anges att kommunen ska pröva mar
kens lämplighet för bebyggelse i en detaljplan, bland annat för ny 
sammanhållen bebyggelse och för områden där det råder stor efter
frågan på mark. 
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I detta avsnitt redovisas de särskilda värden som finns i Stampers
området, samt rekommendationer för hur dessa värden ska bevaras. 

Inledningsvis finns en historisk bakgrund där de mer generella hi
storiska sambanden för hela gruvområdet presenteras. Detta följs av 
en redogörelse över Stampers historiska koppling till gruvan, samt 
de värden som är specifika för just Stampers. 

Sedan presenteras ett antal riktlinjer för vilka värden som bör beva
ras, samt vilken typ av skydd dessa värden bör förses med. Även 
detta avsnitt är uppdelat i generella riktlinjer för gruvområdet och 
riktlinjer som bör gälla för Stampers. 

Sist finns ett avsnitt med mer specifika gestaltningsprinciper för 
tillkommande bebyggelse i Stampers. 

Sala gruva 

Naturen inom gruvområdet har genomgått betydande förändringar 
genom århundradena. Området användes troligen till en början som 
betesmark. När silver hittades omvandlades område till ett industri
landskap med gruvbrytning på många platser. I samband med gruv
brytningen exploaterades delar av området, främst med små torp
liknande byggnader. På den mark som inte exploaterades avverka
des skogen succesivt för att användas i gruvverksamheten och den 
mark som gick att använda för bete och odling togs i bruk. Efter 
gruvtiden började berget återigen beskogas med tallskog och 
ädellövträd. 

Verksamheten i Sala Silvergruva startade under 1500-talets början. 
Gruvdriften var som störst under 1500-talet och under några år på 
1800-talet. Gruvan var i drift fram till 1962. Ett antal byggnader och 
några öppna gruvhål finns bevarade inom området. 

1 närheten av gruvan växte en gruvby fram med gruvarbetarbostä
der, rådstuga, kapell och klockstapel, häkte, samt ett torg. I gruvbyn 
bodde cirka 1000 invånare, vilket var stort i den tidens mått mätt. 
En del karaktäriserade drag återfinns även idag genom tomtindel
ningen, bebyggelsens gruppering och utformning, vägsträckningar, 
samt hägnader. På senare tid har en del ombyggnader av den äldre 
bebyggelsen skett och ny bebyggelse har tillkommit. 

I anslutning till bebyggelseområdet ligger Salbohällarna, med an
gränsande skogspartier, som har stora naturvärden. Här finns stora 
ytor med blottad kalkhällsmark med mycket rik flora. I detta område 
ska naturmiljöns värden anses väga tyngre än de kulturella värdena. 
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Sala gruva utg ör en del av Kalkområdet (grön yta) som ligger i direkt anslu t

ning till Stampers östra delar (svart, streckad linje). 

Bebyggelse i gruvområdet 

Det som karaktäriserar bebyggelsen i gruvområdet är att den är 

glest utspridd och består till största delen av torpstugor med tillhö
rande ekonomibyggnader. Dessa har oftast utgjorts av en enkel la
dugård uppförd i sten ell er timmer. Vedbod och jordkällare är också 
vanligt förekommande, uppförda med r ödmålat timmer med tegel
tak. Bostadshusen är i r egel byggda med rödmålad locklistpanel. 
Tomterna i området varierar i storlek och byggnaderna ligger ore
gelbundet grupperade. 

Komplementbyggnader är ofta uppförda med fasader av timmer. 

Stampers 

Stampers har en stark koppling till verksamheten i Sala Silvergruva 
då området fungerade som boendemiljö fö r de verksamma i gruvan. 
Bebyggelsen från den tiden är borta men fastighetsgränserna är till 
stor del desamma med flera fastigheter som är uppdelade på dels på 
tomtmark, och dels på en mindre andel åkermark. 

Stampers karaktäriseras av en organisk struktur med tomter som 
ligger varsamt placerade i landskapet och fö ljer dess naturliga höjd-
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skillnader. Höjdryggar avgränsar området och i området finns öar 
och holmar som utmärker sig i landskapet. Områdets struktur beror 
av att byggnaderna konsekvent har placerats på den sämsta od
lingsmarken och på den mark som har bäst dränerande egenskaper. 

Bebyggelsen är varsamt placerad i landskapet 

Många detaljer samverkar och ger tillsammans området kulturhisto
riskt värde, till exempel de smala och krokiga grusvägarna, stenmu
rar, jordkällare, enkel markbehandling, samt de vårdträd som finns i 
området. Det som generellt kännetecknar området är den spridda 
bebyggelsen och närheten till stora rekreations- och friluftsområ
den. 

Många detaljer adderar till helheten i kulturmiljön 

Under 1980- och 1990-talet skedde en ganska omfattande utbygg
nad av Stampers. Den nyare bebyggelsen har till sin placering anpas
sats efter befintliga gatustrukturer, samt till färg- och materialval. 
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Nyare bebyggelse från utbyggnadsperioden under 1980- och 1990-talet. 

Sala g ruva 

Gruvområdet omfattar Sala gruva med tillhörande anläggningar, 
gruvans vattensystem och gruvarbetarbebyggelsen. Här finns bygg
nader med höga värden, som till exempel gruvstugan med utbygg
nader, klockstapeln, Kristinaschaktet och andra trälavar. Enligt Kul
turminnesvårdprogrammet från 1985 bör hela området behandlas 
som en helhet och förses med ett starkt kulturhistoriskt skydd. 

Den gruvarbetarbebyggelse som finns i anslutning till gruvan är inte 
vanligt förekommande i Västmanlands län och är därför också av ett 
kulturhistoriskt intresse. Bebyggelsen bör därmed skyddas från för
ändringar och vid nybyggnationer måste stor hänsyn tas. Viktiga 
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element för att bevara den ursprungliga karaktären är volym, tak
lutning, fasadmaterial, och färg. 

Stampers 

Inom Stampers får befintlig värdefull bebyggelse inte förvanskas till 
sin yttre form eller allmänna karaktär. Enstaka byggnader omfattas 
av q-bestämmelse i detaljplanen. Enligt Kulturminnesvårds
programmet bör detta skydd utökas vid ny planläggning av området. 

Byggnader bör planeras i anslutning till den befintliga och anpassas i 
färgsättning, proportioner, material, volym och skala. 

Det finns ett antal förutsättningar att ta hänsyn till vid utformning 
och utförande av tillkommande bebyggelse i Stampersområdet: 

• Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen 
• Bebyggelsestrukturen med dess terränganpassade karaktär 
• Landskapsbi!den med dess kuperade karaktär 
• Växtligheten 

Bebyggelsen i Stampers har generellt sett en karaktär som bidrar till 
områdets helhetsintryck. Med grund i detta kommer det i planen att 
ställas vissa krav på bebyggelsens utformning. Bestämmelserna ut
går ifrån de bestämmelser som finns i gällande plan för del av Stam
persområdet (nr 3707). 

Placering 
Byggnader bör placeras med hänsyn till landskaps bilden och den 
äldre bebyggelsetradition som gör sig gällande i Stampers. Place
ringen bör anpassas efter den befintliga strukturen och därmed ska 
byggander inte nödvändigtvis placeras i förgårdslinje. Garage place
ras minst sju meter från utfartsgata. 

Byggnadsyta 
Fristående hus och parhus bör inte ges en större byggnadsyta än 
150 kvm för huvudbyggnad. Garage och uthus ges en sammanlagd 
byggnadsyta på 50 kvm. 

Tomtstorlekar 
Tomtstorlekarna inom gällande detaljplan varierar mellan 400-1100 
kvm. Detta bör vara en riktlinje vid fortsatt planering. 

Höjd 

Tillkommande bebyggelse bör inte uppföras högre än sju meter och 
komplementbyggnader bör inte vara högre än tre meter. 
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Tak bör utformas som sadeltak eller mansardtak med en lutning på 
lägst 18 och högst 38 grader. Yttertak ska beläggas med röda tak

pannor av tegel eller betong. 

Sadeltak Mansardtak 

Fasader 

För att ansluta till befintlig bebyggelsekaraktär bör tillkommande 
bebyggelse uppföras med stående träpanel målad med röd slamfärg. 
Även gul eller vit heltäckande fasadfärg kan prövas lämplig med 

hänsyn till landskaps bilden och övrig bebyggelse. 

Bebyggelsens fasader bör uppföras i röd slamfärg, men även gul eller vit 

fasad kan prövas lämplig. 

Exempel på stående panel, locklist. Exempel/ärg, röd slamfärg. 
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Stampers har en stark koppling till verksamheten i Sala Silvergruva, 

vilken idag är utpekad som riksintresse för kulturmiljövård. Områ
det kom ursprungligen till under 1500-talet då det fungerade som 
boendemiljö för de verksamma i gruvan. 

Under 1980- och 1990-talet skedde en ganska omfattande utbygg
nad av området. Tillkommande bebyggelse har till sin placering an
passats efter befintliga gatustrukturer, samt till färg -, och material

val. Det som generellt kännetecknar området är den spridda bebyg
gelsen och närheten till stora rekreations- och friluftsområden. 

Delar av stampers omfattas av riksintresse för kulturmiljövård - Sala 
gruva. Riksintresset omfattar både bebyggelse och landskapsbild. 

Situationsplan 
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I direkt an lutning till den östra plangränsen ligger område som om
fattas av riksintresse för naturvård samt Natura 2000. Höjdryggar 
avgränsar området och i området finns öar och holmar som utmär
ker sig i landskapet. Strukturen beror av att byggnaderna konse
kvent har placerats på den sämsta odlingsmarken. 

Förutsättningar 
Stampers är rikt på grönytor med skogsmark, åkermark, samt större 
klippta gräsytor. Terrängen är något kuperad med skogs beklädda 
kullar insprängda i bebyggelsen. 

I direkt anslutning till den östra gränsen ligger område som utgör 
riksintresse för naturvård, samt omfattas av Natura 2000. 

Den kalktallskog med underväxt av ädellövträd som finns i området 
utgör ett viktigt naturvärde. Kalkskogen är en av de större som går 
att finna i Sverige och utmärker sig genom sin artsammansättning. 
Här finns bland annat flera sorters orkideer och andra kärl växter, 
mossor, lavar och markväxande storsvamp. 

Kalkområdet omfattas av Natura 2000. De naturvärden som ut
gjorde grunden för inrättandet är försommarblomman hällebräckan, 
stor vattensalamander, käppkrokmossa, samt ett antal habitat som 
främst utgörs av västlig taiga. 

Inom planområdet finns ett antal åkerholmar som omfattas av ett 
generellt biotopskydd. 

Läs mer om naturmiljön och kopplingen till gruvverksamheten un
der rubriken Gestaltningsprinciper, på s.9. 

Förändringar 

Intentionen med planen är att värna om, och skydda de värdefulla 
naturmiljöer som finns inom, och i anslutning till, Stampersområdet. 

Ytorna mellan befintliga och tillkommande tomter inom området 
planläggs som NATUR för att bevara områdets karaktär med skogs
beklädda partier som ligger insprängda mellan bebyggelsen. 

De norra delarna planläggs som NATUR för att dels fungera som 
bullerskydd mellan bostadsbebyggelsen och väg 801, dels för att 
bevara den grönstruktur som finns. 

I den fördjupade översiktsplanen för Sala stad finns riktlinjer om att 
åkerholmarnas biologiska mångfald ska restaureras och förstärkas. 
Generellt sett är åkerholmar ofta alltför skogs beklädda till skillnad 
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från förr då holmarna relativt fria från träd för att kunna användas 
som betesmark. Tack vare detta utvecklades en värdefull flora och 
fauna. Åkerholmar kan därför med fördel restaureras och förvaltas 
med viss skötsel. 

Planområdet ligger inom ett stråk med varierande bergarter, sura 
vulkaniska bergarter, basiska bergarter och moränjordar. Moräner 
framträder som skogs beväxta kullar och höjder i ett annars låglänt 
åkerlandskap. 

En geoteknisk undersökning har genomförts för de delar av den 
kommunalt ägda fastigheten Stampers 1:3 som avses bebyggas. 
Inom dessa delar bedöms marken vara byggbar. 

I Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av fram
förallt 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 metallför
oreningar i mark. Strategin har fastställt platsspecifika riktvärden 
(hälsorisk.baserade) för kontaminerad ytjord. 

De platsspecifika riktvärdena för Sala kommun bör inte överskridas. 
Om det finns misstankar om andra föroreningar än de som kommer 
från Sala Silvergruva ska markprover tas för att utreda detta. 

En miljöteknisk undersökning har genomförts på den kommu
nalägda mark som avses bebyggas. Analysresultatet visar att den 
undersökta marken inte är negativt påverkad av någon av de metall
föroreningar som analyserats. 

Kommunens radonrisk.karta från 1995 visar att planområdet ligger 
inom högriskområde för radon, därför rekommenderas ett radonsä
kert byggande. 

Radonfrågan hanteras och behandlas i bygglovskedet. 

I områdets norra del finns två kända fornlämningar som är utpekade 
som övrig kulturhistorisk lämning i form av ett gränsmärke (RAÄ 
230:1) och en hällristning (RAÄ 93:1). 

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljö lagen (1988:950). 

Om fornlämningar påträffas i samband med genomförande av de
taljplanen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till 
länsstyrelsen. 
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I den fördjupade översiktsplanen för Sala stad pekas delar av Stam

pers ut som omvandlingsområde där frit idshusbebyggelse kan om
vandlas till permanentboende och en viss förtätning kan ske. De de
lar som bedöms vara lämpade för omvandling och förtätning är 

markerat med orange linje på kartan nedan. 

-, 

Kartan visar ett utsnitt ur kommunens markan

vändningskarta för år 2024, från den fördjupade 

översiktsplanen för Sala Stad. Streckad svart linjer 

markerar detaljplanens avgränsning. 

- Bostäder 

~ Landsbygdsboende 

~ Värdefull skog 

- Skogsmark 

övriga grönytor 

Jordbruksmark 

Värdefullt öppet landskap 

Område som omfattas av översikts
plan för Sahlberget 
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Bebyggelsen inom planområdet används huvudsakligen för bostads

ändamål, med en blandning av friliggande villor och parhus. Dessa 
nyttjas både som både permanenta bostäder och frit idshus. 

Bebyggelsen är placerad efter landskapets förutsättningar vilket ger 

ett terränganpassat bebyggelsemönster som är karaktäristiskt för 
hela Stampers. 

Delar av Stampers omfattas av riksintresse fö r kulturmiljövården. I 
den fördjupade översiktsplanen, Plan fö r Sala stad, anges att exploa
tering och andra ingrepp i dessa miljöer endast får ske om de kan 

genomföras på ett sätt som inte skadar kulturvärdena. Gestaltnings
och bevarandefrågor bör därför särskilt uppmärksammas vid detalj
planering, därför har ett särskilt avsnitt med gestaltningsprinciper 
tagits fram (s.9). 

Den typ av bebyggelse som bland annat finns i Stampers bör skyddas 
mot betydande förändringar. Vid nybyggnationer måste därför stor 
hänsyn tas till den befintliga bebyggelsen, som till sin karaktär ut

märker sig bland annat genom volym, taklutning, fasadmaterial och 
färg. 

Läs mer bebyggelseområden och kopplingen till gruvverksamheten 

under rubriken Gestaltningsprinciper, på s.9. 

Förändringar 
I Stampers finns möjlighet till viss förtätning, delvis på kommunal 
mark, men även på en del privata fastigheter där avstyckning av 
befintliga fastigheter möjliggörs. Totalt möjliggörs cirka 20-25 nya 
tomter i området, varav ca 12-14 stycken på kommunal mark. Dessa 
tomter tillfogas den kommunala tomtkön. 

Nya kommunala tomter markeras med röd skraffering. 
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Tillkommande och befintlig be
byggelse planläggs som bostäder 

(8) med en byggnadshöjd på 5,5 
meter. Bebyggelsen ska uppföras i 
två våningar, alternativt som ett 

och ett halvplanshus (Il). Utöver 
två våningar får vind inte inredas. 
Över byggnadshöjd får skorsten 

och liknande tekniska anordningar finnas. Bebyggelse ska till sin 
placering anpassas efter den bebyggelse- och landskapsstruktur som 
utmärker området. Ny bebyggelse regleras även till sin utformning 

för att anknyta till befintlig bebyggelse och äldre bebyggelsetradition 
(se vidare under rubriken Byggnadskultur och gestaltning). 

Generellt medges en högsta byggnadsyta om 150 kvm för huvud

byggnad (e1), utöver detta får komplementbyggnader uppföras med 
en sammanlagd byggnadsyta om högst 50 kvm ( e3), detta gäller för 
både befintlig och tillkommande bebyggelse. 

Tomterna regleras genom en angivelse om minsta tillåtna tomtstor
lek i kvm ( e2). Storlekarna varierar mellan 300 kvm upp till 8 000 

kvm men större delen av tomterna varierar mellan 800 och 1 800 

kvm. 

Förutsättningar 

I Stampers finns främst bostadsbebyggelse, men en del av dessa in
rymmer även olika typer av mindre verksamheter som tex. frisör. I 
befintlig plan finns ett mindre område för bostäder med möjlighet 
till mindre industriell verksamhet. 

I områdets södra del finns en lada som i dagsläget ägs av Sala kom
mun. 

Förändringar 

Planen föreslås huvudsakligen tillåta bostäder med inslag av mindre 
verksamheter av icke störande karaktär (8). 

I planen avsetts en yta för att möjliggöra etablerandet av en förskola 

för ca 20 barn (S). 

Den lada som finns i södra delen avses säljas och i första hand beva
ras, men vid behov kan tomten styckas av och användas för bostads

ändamål. 
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På de gulmarkerade ytorna möjliggörs nya tomter för bostadsbebyggelse. Planen möjliggör totalt 

cirka 20 till 25 nya tomter på kommunal mark. Den rödaytan föreslår möjlig placering av en för

skola för ca 20 barn. 

Byggnadskultur och ge

staltning 

Förutsättningar 

Befintlig bebyggelse är till största delen målade med röd slamfärg 

och uppförda i trä, med stående panel. 

Del av området omfattas av gällande detaljplan från 1981, övriga 
delar omfattas inte av detaljplan. I gällande detaljplan regleras en
staka byggnader med en q-bestämmelse som innebär skydd för för
vanskning av bebyggelsens yttre form och karaktär. I kulturminnes
vårdsprogrammet anges att detta skydd bör utökas för att omfatta 
fler byggnader. 

Förändringar 

Tillkommande bebyggelse ska till sin utformning ansluta till den 
befintliga för att bibehålla, och ytterligare förstärka Stampers sär
skilda karaktärsdrag. Därför har planen försetts med omfattande 
krav på bebyggelsens utformning och utförande. 



p 

ByggnadshöJd 

f 

V3 

V1, V2 

q, 

"Attefallshus" 

a, 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Tillgänglighet 

Byggnader ska placeras minst 5,0 meter från tomtgräns. 
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Garage/carport som inte placeras minst 7,0 meter från tomtgräns, 

mot gata, får inte ha utfart direkt mot gata (p ). 

Bebyggelsen får ha en byggnadshöjd på högst 5,5 meter. Komple

mentbyggnader får uppföras med en byggnadshöjd på 3,0 meter. 

Utöver byggnadshöjden får skorsten och liknande anordnas. 

För att ytterligare förstärka karaktären på bebyggelsen tillåts endast 

bebyggelse uppförd i träpanel med röd slamfärg. Taktäckningen ska 

vara röda tegelpannor (f). Takens lutning regleras även till en största 

och minsta takvinkel på mellan 18-38 grader. Huvudbyggnader får 

endast uppföras med sadeltak eller mansardtak. Komplementbygg

nader får endast uppföras med sadeltak, mansardtak eller pulpettak 

(v,). 

Utöver två våningar får vind inte inredas (v,). På vissa tomter gäller 

även att källare inte får inredas (v,). 

I detaljplanen utökas skyddet mot förvanskning till att omfatta fler 

byggnader. I bestämmelsen anges att byggnader inte får förvanskas 

till dess yttre form och tidstypiska karaktär ( q1). 

Läs mer om gestaltningsprinciper för tillkommande bebyggelse un

der rubriken Gestaltningsprinciper, s.9. 

1 enlighet med Plan- och bygglagen 9 kap 4a§ är det sedan 2 juli 
2014 tillåtet att uppföra så kallade "Attefallshus", som är en bygg

lovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus med 

en sammanlagd byggnadsyta på högst 25 kvm. 

Bygglovs befrielsen gäller dock inte inom område som är särskilt 

värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt. (Plan- och bygglagen 9 kap 4d§). 

1 de delar av Stampers som omfattas av rikstintresse för kulturmiljö

vården får "Attefallshus" inte uppföras utan bygglov (a1). 

Planområdets topografi, grusade vägar samt avsaknad av gatubelys

ning försvårar framkomligheten för personer med funktionshinder. 

För byggnader finns bestämmelser som omfattar krav på tillgänglig

het och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orien

teringsförmåga. Byggnaders tillgänglighet prövas i bygglovskedet. 
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I den fördjupade översiksplanen för Sala stad anges buller från väg 
801 (tidigare nummer 256) som en viktig planeringsförutsättning. 
Enligt en trafikmätning, genomförd i september 2015, trafikeras 
vägen av i snitt ca 24 000 fordon/dygn. I planen föreslås en bebyg
gelsefri skyddszon på 30 meter från vägen. 

Strax väster om området sträcker sig riksväg 70 som är utpekad som 
transportväg för farligt gods. 

Buller 
Inom planområdet tillåts en högsta bullernivå, vid fasad, på max SO 
dBA dagtid (06-18) och max 45 dBA kvälls- och nattetid (18-06), i 
enlighet med Boverkets rekommendationer. 

Pumpstation 
I norr finns en pumpstation som, med hänsyn till lukt och andra olä
genheter, omfattas av ett skyddsavstånd på 25 meter. Inom denna 
zoon får bebyggels inte uppföras. 

Tistbrottet 
Strax öster om planområdet ligger Tistbrottet som, på grund av den 
vita dolomitstenen som bryts i området, omfattas av riksintresse för 
värdefulla ämnen och mineral. På platsen har det tidigare förekom
mit brytning i dagbrott, men i dag sker all brytning under mark. 

Då all brytning sker under mark finns det i dagsläget inga kända 
problem med buller och vibrationer i närområdet. Det har dock fö
rekommit klagomål om damm från de transporter som körs till och 
från brottet. 

Skjutbana 
Drygt 500 meter norr om planområdet, på det gamla avfallsupplaget 
Hyttskogen, ligger en skjutbana. På banan avlossas fler än 5000 skott 
per år vilket innebär att verksamheten omfattas av lovplikt. 

Enligt Naturvårdsverket är störningar för boende vanligtvis ganska 
små och den typen av verksamheter brukar främst vara störande på 
mindre än 500-1000 meters avstånd. 

Djurhållning 
Då planområdet ligger i stadens utkanter kan djurhållning före
komma inom och i anslutning till planområdet. Detta kan ge upphov 
till viss negativ påverkan för människors hälsa i form av främst lukt 
och spridning av allergener. 

lekytor och förskola 
Centralt i området finns en lekplats med lekutrustning och en liten 
grusad fotbollsplan. Lekutrustningen består av några gungor, en 



GATOR OCH PARK 
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mindre klätterställning, en lekstuga, en liten rutschkana, samt sand
låda. Lekutrustningen är främst anpassad för yngre barn, medan 

grusplanen kan användas av alla, oavsett ålder. Platsen kan fungera 
som en mötesplats för barnen i området. 

Kommunen har planer på att anlägga en ny lekplats i anslutning till 
en eventuell förskola och samtidigt ta över driften av lekplatsen. 
Platsen för ny lekplats är illustrerad på plankartan. 

Planen tillåter etablerandet av en förskola där lekplatsen ligger i 

dagsläget. Om det blir aktuellt med en försko la skulle fö rskolans 
utvändiga lekytor kunna sam utnyttjas av fö rskoleverksamheten och 
de boende i området. 

Avståndet till lekplatsen varierar, en del av bebyggelsen inom plan
området ligger längre än 200 meter från lekplatsen, och den mer 
avlägsna bebyggelse som omfattas av planen ligger upp till en kilo

meter bort. 

Lekplatsen med fotbollsplanen i förgrunden. 

Rekreation 

Bebyggelsen ligger i direkt närhet till flera rekreationsområden med 
skog med motionsspår, åkermark, och större klippta gräsytor. Dessa 
erbjuder goda möjligheter för rekreation fö r de som bor och vistas i, 
och i närheten av, Stampers. Kvaliteten på rekreationsområdena är 
hög och delar av dem omfattas av riksintresse för naturvård, samt 
Natura 2000. Områdena erbjuder goda möjligheter till rekreation för 
alla människor, avsett ålder och kön. Tillgängligheten för personer 
med olika typer av funktionsnedsättning kan dock vara något be

gränsad, framförallt i skogsområdena. 



Gatunät, gång, cykel

och mopedtrafik 

LOKALGATA 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

28 (35) 

STAM PERS 
SAMRÅDSHANDLING 

I planområdet finns både kommunala gator och privatägda gator 
som drivs som gemensamhetsanläggningar. 

Till de centrala delarna av Sala är det cirka fyra kilometer. Det är 
möjligt att ta sig in till staden med bil, cykel och buss. Längs vissa 
sträckor finns separata gång- och cykelbanor, på de flesta övriga 
sträckor finns möjlighet att ta sig fram med cykel på mindre gator 
med begränsad trafik. Inom Stampers finns inga separata gång- och 
cykelbanor. 

Den skyltade hasigheten varierar inom området. 

En del av de mindre gatorna är grusade vilket kan försvåra fram
komligheten, framförallt för människor med funktionsnedsättning. 

I den norra delen av planområdet finns en grusad genomfart som 
sträcker sig mellan väg 801 och Fagerstavägen. 

Förändringar 
Flera gator i området planläggs som allmänplats (LOKALGATA). De 
gator som inte är allmän platsmark prickmarkeras vilket innebär att 
byggnader inte får uppföras. 

Några av de gator som i dagsläget utgör gemensamhetsanläggning 
övergår till kommunalt huvudmannaskap samband med genomfö
randet av planen. Detta gäller främst för de gemensamhetsanlägg
ningar som ligger i direkt anslutning till nya kommunala tomter. 

Tillkommande bebyggelse kan medföra ökad trafik till, och inom, 
området. 

Genomfarten mellan väg 801 och Fagerstavägen planläggs som 
lokalgata men behåller sin nuvarande karaktär. Gatan kommer att 
skyltas med förbud för genomfart då korsningen med väg 801 inte 
fungerar tillräckligt bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Räddningsfor
don och skolskjuts kommer dock även fortsättningsvis att tillåtas 
trafikera genomfarten. 

Hållplatsen för skolskjuts som i dag finns på Stampersvägen plane
ras flyttas till den befintliga återvinningsstationen för att möjliggöra 
en säkrare miljö för av- och påstigning. 

Utmed väg 801, som sträcker sig längs områdets norra gräns, finns 
busshållplatserna Stampers och Pilhagen. Stampers trafikeras med 
linje 61, med 11 avgångar per dag på vardagar, och linje 461A som 
avgår en gång per dag. Sträckan trafikeras inte på helgerna. Det tar 
ca 8 minuter att resa mellan Stampers och Sala resecentrum. I Sala 
är det sedan möjligt att byta till tåg mot bland annat Västerås, 
Avesta/Borlänge och mot Uppsala/Stockholm. 
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Parkering inom planområdet sker på den egna fastigheten. 

29 (35) 

STAMPERS 
SAM RÅDSHAN DLING 

Ett fåtal utfarter kommer behöva flyttas fö r att möj liggöra trafik
säkra lösningar. Tidigare har utfartsförbud gällt mot Stampersvägen, 
förbudet är inte längre nödvändigt sedan väg 801 anlades norr om 

området. Utfartsförbudet föreslås därför istället att flyttas för att 
gälla mot väg 801 med undantag för en av de befintliga utfarterna 

som fungerar som angöringspunkt för hela området. Ytterligare en 
tillfart kommer att finnas, men den kommer att förses med genom
fartsförbud och därmed endast vara tillgänglig för ett fåtal boende, 

med undantag för räddningsfordon och sko lskjuts. 

Under åttiotalet drogs kommunalt vatten och avlopp till området, de 
fl esta befintliga fastigheter är anslutna. Kapaciteten i det befintliga 
nätet bedöms tillräcklig för att det ska vara möjligt för tillkommande 
bebyggelse att anslutas. Även för den befintliga bebyggelsen, som i 

dagsläget saknar kommunalt vatten och avlopp, finns möjlighet att 
ansluta till befintligt nät. 

Befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Eftersom området avses förtätas kan det innebära att fler ytor hård
görs i förhållande till dagsläget. Detta kan leda till förändrade infilt
rationsförhållanden på platsen, vilket medför förändringar för dag
vattenomhändertagandet. Förändringarna bedöms dock vara små 
eftersom större delen av marken i området utgörs av genomsläpp
liga material som skogs- och åkermark, gräsmattor och grusade ytor. 
Omhändertagande av dagvatten bedöms därmed kunna hanteras 
inom planområdet. Detaljplanen innehåller en bestämmelse om lo-
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kalt omhändertagande av dagvatten inom respektive fastighet. 

Tillkommande bebyggelse bedöms inte kunna anslutas till det kom
munala fjärrvärmenätet. Uppvärmning löses genom enskilda an
läggningar, exempelvis med bergvärme. 

Tillkommande bebyggelse bedöms kunna ansluta till befintligt elnät. 

Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav 
på körvägar, vändplatser och avfallsutrymmen. Avfallshanteringen 
skall även följa kommunens riktlinjer om källsortering. Omstarts
station finns i korsningen Stampersvägen och Kil- Maries väg 

Inom de delar av Stampers som omfattas av detaljplan för del av 
Stampers (nummer 3707) bekräftar denna plan till stor del den an
vändning och de bestämmelser som finns i den tidigare planen. 
Några förändringar föreslås dock, dels genom möjligheten att eta
blera en för kola och dels genom att prickad mark, som tidigare haft 
användningen bostadsändamål, nu föreslås övergå till naturmark. 

Kulturmiljö 

Planen möjliggör bevarande av den värdefulla kulturmiljön i Stam
pers. Detta genom bestämmelser om bevarande av värdefulla bygg
nader, samt bestämmelser som reglerar bebyggelsens utformning 
och utförande. Konsekvenserna blir att värdefulla byggnader kan 
bevaras och tillkommande bebyggelse anpassas efter områdets ka
raktär. 

Naturmiljö 

Karaktären bevaras genom att planen möjliggör bevarande av den 
naturmiljö som finns insprängt mellan bebyggelsen. En mindre del 
av naturmarken upplåtes för nyexploatering med tillkommande bo
städer. 

Rekreation och friluftsliv 

Rekreation och friluftsliv påverkas mycket lite av planens genomfö
rande då större delen av naturmarken fortsatt används som natur. 
Planen hindrar varken utnyttjandet av rekreativa värden eller möj
ligheter för friluftslivet. 
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Planen bedöms inte leda till negativa konsekvenser för mark- och 
vattenområden inom, eller i anslutning till, området. Miljökvalitets
normerna (MKN) bedöms inte påverkas negativt av planens genom
förande. 

Gata och trafik 

Befintlig gatustruktur bevaras till största delen och kompletteras 
med mindre avsnitt och nya infarter för att möjliggöra angöring för 
tillkommande bebyggelse samt för att möjliggöra anläggandet av 
trafiksäkra infarter. Förslaget kan innebära viss ökning av trafikflö
det i området. Sammantaget blir konsekvenserna för gata och trafik 
begränsade. 

Barnperspektiv 

Planen möjliggör etablerandet av fler bostäder med närhet till natur
och rekreationsområden. I området möjliggörs även etablerandet av 
en förskola och ny lekplats. Sammantaget bedöms planförslaget 
kunna leda till positiva konsekvenser ur ett barnperspektiv. 

Tillgänglighet 

Genomförandet av planen antas leda till små konsekvenser för till
gängligheten inom området. 

Hälsa och säkerhet 
Tillkommande bebyggelse väntas leda till en ökad trafikmängd i om
rådet vilket kan leda till ökat buller och minskad säkerhet för oskyd
dade trafikanter. Dessa konsekvenser bedöms dock vara begrän
sade. Flytt av infarter möjliggör säkrare trafiklösningar inom områ
det. 

Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande, enligt Plan- och 
bygglagen, under KSLU :s ledning. 

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

November 2015 

November 2015 till 
januari 2016 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd 

Samråd 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om granskning 

Granskning 

Kommunstyrelsen, beslut om anta
gande 

Kommunfullmäktige, beslut om anta
gande 

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. 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

Kommunen ansvarar för skötsel och utbyggnad inom allmän plats. 
Exploatör /byggherre ansvarar för genomförande av anläggningar 
inom kvartersmark. Nuvarande/blivande fastighetsägare ansvarar 
för underhåll och drift av byggnader och andra anläggningar inom 
kvartersmark. 

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas 
endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor 
allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter att 
genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla. Kommunen 
har då möjlighet att ändra eller upphäva planen, utan att fastighets
ägarna kan ställa anspråk på ersättning. 

Exploatörerna bekostar de utredningar som är nödvändiga för bygg
lovprövningen. 

Kända ledningsägare inom planområdet är Sala-Heby Energi Elnät 
AB, Liden Data Internetwork AB, Skanova, samt Sala kommun. 

Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun okända, ledningar som 
berörs av detaljplanen. Det åligger exploatörerna att undersöka om 
ytterligare ledningar finns. Exploatörerna ska kontakta berörda led
ningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras in
nan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas till
gängliga för berörda ledningsägare under byggtiden. Flytt av befint-
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Ledningar som inte ligger på kvartersmark och inte ligger inom u
område kan behöva flyttas i samband med planens genomförande. 

En undersökning av intresset för anslutning till fiber för bredband 
pågår. Resultatet kommer att användas i dialog med operatörer. 

Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala vatten och avlopps
nätet 

Geotekniska utredningar Bjerking AB har utfört geoteknisk utredning inom planområdet av

seende två av tre områden där kommunala tomter kan komma att 
tillkomma. Projektering geoteknik Silvergruvan 1:3 Stampers, dnr: 
2015/00735. 

Figur 1: Ak lueRa fasb'gheter markerade med rött. 

Område 1:3_6 

Den primära undergrunden utgörs av berg och friktionsjord(morän) 
och bedöms inte sättningskännslig för lasttillskott. Förekommande 
lera är genomgående av torrskopekaraktär och således ringa sätt

ningsbenägen. Utförda trycksonderingar har stoppat mot block, berg 
eller i fast lagrad friktionsjord på mellan 1-2,8 meters djup. 

Grundvattennivån har lästs av i samband med fältarbetet och note
rast på +62,5 d.v.s. ca 1,3 meter under omgivande markyta. 

Område 1:3_1 

Den primära undergrunden utgörs av berg och friktionsjord(morän) 
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Förekommande lösjord(lera)inom fastigheten föreslås schaktas bort 
och uppgår på sin höjd till 0,3-0,5 meter torrskorpelera. 

Inom fastigheten där marken till övervägande del utgörs av morän 
och berg, infiltrerar ytvattnet i mark och följer bergets överyta. Lo
kalt kan vattnet vara stående i isolerade lågpunkter utmed bergets 
överyta. 

Inom 1:3_1 och 1:3_6 har radonhalten i markluften mätts i fem 
punkter. De utförda mätningarna visar att marken inom undersök
ningsområdet innehåller normala radonhalter, vilket medför att 
planerad byggnation skall utföras skyddad. 

Planerad villabebyggelse föreslås grundläggas med hel platta eller 
på plintar direkt i mark på förekommande torrskopelera, morän 
eller packad sprängstensbotten. 

Geosigma har tagit fram ett PM, Miljöteknisk markundersökning 
Stampers, dnr: 2015/00736. Där marken på ett par ställen har un
dersökts för miljöföroreningar 

Planförslaget innebär både utgifter och inkomster för kommunen 
samt utökade driftskostnader för lokalgator samt parkmark 

Sammantaget bedöms planförslaget ge ett positivt nettoresultat över 
tid pga. av inkomster från tomtförsäljning. 

De största utgifterna initialt är förlängning av Moster Fikens väg 
samt investeringar på vägen mellan 801 och Fagerstavägen samt 
kostnader för nyanläggning av vatten och avlopp. 

Markanvisningsavtal och eventuellt exploateringsavtal upprättas i 
takt med att området byggs ut. 
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Detaljplanen ger underlag för bildande av nya fastigheter via lantmä
teriförrättning. 

Inom området finns två befintliga samfälligheter för väg, Nils-mors 
väg som har beteckningen Silvergruvan s:11 för gata i områdets 
västra del samt del av Hönsgummans väg som har beteckningen 
Silvergruvan 1:14. Dessa kommer även fortsättningsvi att vara sam
fälligheter. 

Inom området finns två samfällda gator som på detaljplanekartan 
fått användning som lokalgata varav den ena är del av moster fikens 
väg och den andra är anslutningen mellan Stampersvägen och väg 
801. Dessa ska via lantmäteriförrättning övergå till kommunalt hu
vudmannaskap i samband med genomförandet av planen. 

Rätten att nyttja andra fastigheter för teknisk försörjning mm kan 
säkerställas via officialservitut vid lantmäteriförrättning eller genom 
avtalsservitut fastighetsägarna emellan. 

Huvudmannen ansöker och bekostar lantmäteriförrättning inom 
aktuellt område samt i förekommande fall ledningsägare som bl.a. 
tryggar ledningars rätt i den takt området byggs ut. 

Detaljplanen har tagits fram av Enheten för Planering och Utveckling, 

och plankonsult, Tengbomgruppen AB i samarbete med stadsarki
tekten och andra tjänstemän inom Kommunstyrelsens förvaltning, 
Sala kommun. 

Lena Steffner 
Plan- och utvecklingschef 

MärtaAlsen 
Planarkitekt 
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Behovsbedömning för miljöbedömning 

DETALJPLAN FÖR STAMPERS, SALA KOMMUN 

Enligt miljöbalkens 6 kapitel skall en kommun göra en miljöbedömning av en 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 besluta 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. 



Detar Ian: 
Typ av detaljplan 
Enkel D Ändrin D Med ro ram D Utan ro ram ~ 
Planhandläggare 
Sofia Elrud, Märta Alsen 
Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplan för Stampers syftar till att bekräfta befintlig markanvändning samt att utreda 
möjlighet till viss fö11ätning av befintlig bebyggelse. Planen syftar också till att bevara och 
skydda den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljö som Stampers utgör. 

Nuvarande markanvändning 
Planområdet ligger cirka fyra km sydväst om Sala stad och omfattar cirka 63 hektar, området 
är markerat med röd streckad linje på ka11an nedan. Inom området finns ett antal enbostadshus 
bestående av både fritidshus och permanentbostäder. Bebyggelsen är uppförd i trä med en 
blandning mellan gammal bebyggelse, med anor från 1500-talet, och nyare bebyggelse från 
1980- och 1990-talet. Strukturen är relativt gles och varvas med skogs- och åkermark. 

Del av området utgör riksintresse för kulturmiljövården som omfattar både bebyggelsen och 
landskapsbilden. I direkt anslutning till området finns även område som omfattas av 
riksintresse för naturvård och Natura 2000. 
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Gällande planer, översiktsplan och detaljplan m fl 
Planområdet omfattas av kommunens översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, från år 2000. I 
planen pekas Sala tätort ut som ett område där fördjupad översiktsplan bör upprättas. För 
nybyggnation finns även krav på upprättande av detaljplan. 

I den fördjupade översiktsplanen för Sala stad, antagen 2014, pekas Stampers ut som område 
för främst bostadsändamål. Även mindre inslag av handel och service kan tillåtas, men då inte 
av centrumkaraktär. Området pekas också ut som ett omvandlingsområde där fritidshus kan 
omvandlas till permanentboende och en viss förtätning av lucktomter kan tillåtas. Stampers är 
en kulturhistoriskt värdefull miljö där både bebyggelse och landskapsbild bör bevaras. 

I den fördjupade planen anges att tillkommande bebyggelse ska, i detaljplan, bland annat 
regleras till sin utformning. I direkt anslutning till området finns område som utgör 
riksintresse för naturmiljövård och Natura 2000. Inom området finns värdefullt 
odlingslandskap med åkerholmar som har ett generellt biotopskydd. Några kända 
fornlämningar finns i området. 

Även i den fördjupade översiktsplanen för Sahlberget pekas Stampers ut som en 
kulturhistoriskt värdefull miljö. Det är framförallt byggnaderna och byggnadernas placering i 
landskapet som bidrar till områdets kulturhistoriska värde. I den fördjupade översiktsplanen 
anges att gällande plan bör ses över och omarbetas i enlighet med nuvarande lagstiftning. 

Området omfattas av detaljplan för del av Stampers, antagen 1981. Huvudsaklig 
markanvändning är bostäder, friliggande samt parhus, i två våningar. I området finns även q-
markerade byggnader som inte får förvanskas till yttre form och karaktär. 

När e:enomfördes behovsbedömnine:en I Planen~ Programmet D 
Vilka har e:enomfört behovsbedömnine:en: 
Tengbom i samråd med kommunens planhandläggare. 

Sammanfattning 

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

PLANEN 
KSLU beslutade, den 17 juni 2014, om detaljplaneuppdrag för Stampers. Sedan tidigare finns 
intresseförfrågningar om utbyggnationer inom området. För att avgöra lämpligheten för nya 
etableringar hänvisas till det detaljplanekravet. 1 Plan- och bygglagens 4 kap 2§ anges att 
kommunen ska pröva markens lämplighet för bebyggelse i en detaljplan, bland annat för ny 
sammanhållen bebyggelse och för områden där det råder stor efterfrågan på mark. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra viss förtätning av Stampers samt att bevara och skydda 
den kulturhistoriskt värdefulla miljö som Stampers utgör. 

Området avses regleras i den omfattning som krävs för att uppfylla planens syfte. Detta gäller 
till exempel bestämmelser som reglerar skydd för kultur- och naturmiljö. Tillkommande 
bebyggelse föreslås regleras för att anpassas till befintlig bebyggelse. 
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PLATSEN 
Markanvändning, planläge, intentioner 
Området ligger cirka fyra km sydväst om Sala stad. Marken används i dagsläget för 
bostadsändamål innehållande både fritidshus och permanentbostäder. Området är relativt glest 
bebyggt och det finns möjlighet till förtätning på så kallade lucktomter. 

I gällande övergripande planer pekas Stampers ut som område där detaljplanekravet gäller. 
Området ska främst användas för bostadsändamål, men visst inslag av handel och service kan 
ti Il åtas. 

Kulturmiljö, landskapsbild, naturmiljö och grönstruktur 
Delar av området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Området kom ursprungligen till 
under 1500-talet och fungerade då som boendemiljö för de verksamma i Sala silvergruva. Det 
är delar av dessa bevarade kulturmiljöer som omfattas av riksintresset. 

Under 1980- och 1990-talet skedde en ganska omfattande utbyggnad av området. Den nyare 
bebyggelsen har till sin placering anpassats efter befintliga gatustrukturer, samt till färg- och 
materialval. Många detaljer samverkar och ger tillsammans området dess kulturhistoriska 
värde, till exempel de smala och krokiga grusvägarna, stenmurar, jordkällare, enkel 
markbehandling, samt de vårdträd som finns i området. Det som generellt kännetecknar 
området är den spridda bebyggelsen med dess närhet till stora rekreations- och 
friluftsområden. 

Enligt kulturminnesvårdsprogrammet bör den typ av bebyggelse, som bland annat finns i 
Stampersområdet, skyddas från förändringar. Vid nybyggnation måste stor hänsyn tas till 
befintlig bebyggelse. Bebyggelsens karaktär utmärker sig i dess volym, taklutning, 
fasadmaterial och färg. I detaljplanen regleras enstaka byggnader med q-bestämmelse, vilket 
innebär skydd för förvanskning av bebyggelsens yttre form och allmän karaktär. I 
kulturminnesvårdsprogrammet anges att detta skydd, vid planläggning, bör utökas till att 
omfatta fler byggnader. 

Inom området finns fyra kända fornlämningar. Två av dessa är utpekade som övrig 
kulturhistorisk lämning i form av ett gränsmärke (230:1) och en hällristning (93:1). Den tredje 
fornlämningen är ett hyttområde (218: I). I direkt anslutning till områdets sydöstra gräns finns 
även en lämning av typen gruvområde (39: I) som bland annat inrymmer ett gruvhål. 

Delar av Stampers är utpekade som riksintresse för naturvård och Natura 2000-område. Dessa 
delar ligger utanför planens avgränsning. Höjdryggar avgränsar området och inom området 
finns öar och holmar som utmärker sig i landskapet. Områdets struktur beror av att byggnader 
konsekvent har placerats på den sämsta odlingsmarken. Inom del av området finns även 
bevarandevärda odlingslandskap och åkerholmar som är biotopsskyddade. Åkerholmar är 
natur- och kulturmark som är direkt skyddade genom förordningen ( 1998: 1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken. Åkerholmarna kan vara mycket artrika och utgöra 
livsmiljöer för sällsynta växt- och djurarter. 

Området omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Sahlberget, ett område som till stora 
delar omfattas av riksintresse för naturvård och Natura 2000. Naturen inom 
riksintresseområdet har genomgått betydande förändringar genom århundradena. Området 
användes troligen till en början som betesmark på grund av den frodiga vegetation som 
platsen erbjuder. När silver sedan hittades omvandlades landskapet till ett industrilandskap 
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med gruvbrytning på många platser. Med gruvbrytningen exploaterades delar av området, i 
huvudsak med små torpliknande byggnader. På den mark som inte exploaterades avverkades 
skogen för att användas i gruvverksamheten och den mark som gick att använda för betet och 
odling togs i bruk. 

Efter gruvtiden började berget återigen beskogas med tallskog blandad med ädellövträd. Den 
kalktallskog med underväxt av ädellövträd som finns i området utgör idag viktiga 
naturvärden. Kalkskogen är, näst efter de som återfinns på Öland och Gotland, den största i 
Sverige. Området är speciellt intressant då det innehåller en annan artsammansättning än den 
som går att finna på Öland och Gotland. Här finns många olika sorters orkideer, andra 
kärlväxter, mossor lavar, och markväxande storsvamp. Många arter är sällsynta och det finns 
även arter som överlevt sedan gruvtiden. 

Del av kalkområdet pekas ut som Natura 2000-område. De naturvärden som utgjorde grunden 
för inrättandet är försommarblomman hällebräckan, stor vattensalamander, käppkrokmossa, 
samt ett antal habitat som främst utgörs av västlig taiga. Hällebräckan är en konkurrenssvag 
art som lever i de kvarvarande öppna kalkhällarna. 

Området Stampers-Finntorpet utgörs av ca 40 ha närströvområde med 110 år gammal 
barrblandskog. Här finns också en kalkbarrskog med öppna kalkhällar i dagen. Kalkbeståndet 
har målklass NS och är klassade som nyckelbiotoper. 

Rekreation/friluftsliv 
Naturmiljön utgör värdefulla rekreativa värden för kommunens invånare. Inom området finns 
både så kallad kvartersskog och närströvskog, åkermark, samt större klippta gräsytor. En 
lekplats finns i de centrala delarna. 

Hälsa och säkerhet 
Delar av området är utsatt för buller från väg 80 I och riksväg 70. Riksväg 70 är även utpekad 
som transportväg för farligt gods. 

Drygt 500 meter norr om planområdet, på det gamla avfallsupplaget Hyttskogen, ligger en 
skjutbana. På banan avlossas fler än 5000 skott per år vilket innebär att verksamheten 
omfattas av lovplikt. 

Strax öster om planområdet ligger Tistbrottet som är av riksintresse för värdefulla ämnen och 
mineral på grund av den vita dolomitstenen som bryts i området. På platsen har det tidigare 
förekommit brytning i dagbrott och Björkamineral, som driver verksamheten, har fortfarande 
vissa rättigheter att bryta ovan mark. I dagsläget sker dock all brytning i Tistbrottet under 
mark. 

Då planområdet ligger i stadens utkanter kan djurhållning förekomma inom och i anslutning 
till planområdet. 

Stora delar av Sala är påverkat av luftburet nedfall på grund av tidigare gruvverksamhet. 

Område ligger inom högriskområde för radonförekomst. 
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PÅVERKAN 
Markanvändning 
Detaljplanens genomförande innebär att mark som tidigare inte omfattats av detaljplan 
kommer att planläggas, samt att befintlig detaljplan ersätts. Förtätning bör ske med 
försiktighet och placering av tillkommande bebyggelse bör anpassas efter områdets karaktär. 
Nya hus bör uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse och överensstämma i färg, 
proportioner, material, volym och skala. Förändringarna bedöms inte innebära någon 
betydande påverkan. 

Kulturmiljö, landskaps bild, naturmiljö och grönstruktur 
Intentionen med planen är att medverka till att bevara och skydda värdefull natur- och 
kulturmiljö. 

Tillkommande bebyggelse föreslås regleras för att anpassas till befintlig bebyggelse till 
exempel genom reglering av färg, material, takvinklar, samt restriktioner för tillbyggnation. 
Befintlig värdefull bebyggelse får inte förvanskas till sin yttre form eller karaktär. Skyddet för 
kulturmiljön bör utökas till att gälla fler byggnader. 

Då planområdet ligger i direkt anslutning till riksintresse för naturmiljövård samt Natura 2000 
planen medverka till att dessa delar fortsatt skyddas från förvanskning. 

Kända fornlämningar ska bevaras och skyddas. 

Med grund i detta bedöms ett genomförande av planen inte innebära någon betydande negativ 
påverkan på riksintressen, Natura 2000 och kända fornlämningar. 

Rekreation och friluftsliv 
Större skogsområden ska bevaras i rekreativa syften. Planen bedöms inte medföra negativ 
påverkan för rekreation och friluftsliv. 

Hälsa och säkerhet 
Frågor rörande buller och skyddsavstånd till väg 80 I och riksväg 70 bör utredas och belysas 
vidare i det fortsatta planarbetet. 

Skjutbanan norr om området utgör en bullerkälla. Enligt Naturvårdsverket är störningar för 
boende vanligtvis ganska små och den typen av verksamheter brukar främst vara störande på 
mindre än 500-1000 meters avstånd. Då delar av områdets norra delar ligger inom detta 
avstånd bör frågan belysas vidare i det fortsatta arbetet. 

Då all brytning i Tistbrottet sker under mark finns det i dagsläger inga kända problem med 
buller och vibrationer i närområdet. Det har dock förekommit klagomål om damm från de 
transporter som går till och från brottet. Tistbrottet är en viktig planeringsförutsättning som 
bör belysas ytterligare i det fortsatta arbetet. 

Djurhållning inom och i närheten av planområdet kan ge upphov till negativ påverkan för 
människors hälsa i form av främst lukt och spridning av allergener. 

Radonfrågan hanteras i bygglovskedet. 
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Må/uppfyllelse 
Detaljplanen bedöms inte motverka några nationella, regionala eller lokala mål. 

Samlad påverkan 
Detaljplanen tar ett helhetsgrepp över Stampersområdet och ersätter den befintliga plan som 
gäller för del av området. Planen berör ett antal aspekter som redovisas i bifogad checklista. 
De viktigaste aspekterna är den värdefulla natur- och kulturmiljö som finns inom och i 
närheten av området. Syftet med planen är att bevara dessa genom skyddsbestämmelser för 
utpekade bevarandevärda strukturer, samt genom utformningskrav för tillkommande 
bebyggelse. 

Ett genomförande av planen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan utifrån någon 
aspekt, enskilt eller i sammanhanget. 

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: 11. 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 
behovsbedömas. 

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 alls 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 genomförande 
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 ringa omfattning eller om planens utformning tar tillräcklig hänsyn. 

Vid bedömnigen av en 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 genomförande av planen (fråga 1-8): berör: miliöoåverkan 
JA NEJ Kanske 

I. Stora opåverkade områden, enligt 3 kap 2§? D D D D 
2 § Stora 1nark- och vattcnonuådcn som inte alls eller endast obetydligt är 
påverkade av exploateringsförctag eller andra ingrepp i miljön skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka otnrådcnas karaktär 

Kommentarer: 

2. Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3§? ~ D ~ D 
3 § i\.Iark- och vattcno1nrådcn sotn är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt skall så långt möjligt skyddas n1ot åtgärder sotn kan skada 
natunniljön 
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Kommentarer: 
I anslutning till områdets östra gräns ligger område med riksintresse för naturmiljö och 
Natura 2000. Inom planområdet finns även bevarandevärt odlingslandskap med åkerholmar 
som är biotopskyddade. Dessa värden bör värnas och skyddas i planen. Ett genomförande av 
planen bedöms därmed inte leda till betydande påverkan. 

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

Hrukningsvärd jordbruksn1ark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-
intressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från al!tnän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Skogsn1ark som har betydelse för skogsnäringcn skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder sotn kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk 

Kommentarer: 
Del av området är utpekat som bevarandevärt odlings/ands kap vilka bör bevaras och hållas 
fria från bebyggelsetillskott. Planen bedöms inte medföra betydande påverkan. 

4. Mark- och vattenområden av riksintresse och 
natura 2000-områden enligt 3 kap 5-8§ samt 4 kap 
Riksintresse- och Natura 2000-områden finns 
beskrivna i Plan för Sala ekokommun. 

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

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

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

Frihiftsliv 
o) Nedre Dalälven? D D D D 

Värdefi1lla ämnen och mineral 
p) Tistbrottet? ~ D ~ D 

Energidistributionsanläooningar 
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q) Vattenfalls naturgasledning? D D D D 

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

Skutskär? 
s) Vattenkraft i Dalälven nedströms Näs Bruk? D D D D 

Vägar och järnvägar av riksintresse 
t) Rv 70? ~ D r8J D 
u) Rv 67? D D D D 
v) Rv 56/72? D D D D 
w) Samtligajärnvägar? D D D D 

Totalförsvaret? D D D D 
Kommentarer: 
I direkt anslutning till planområdets östra gräns ligger område som omfattas av Natura 2000 
och riksintresse for naturmiljövård. De naturvärden som utgjorde grunden för klassningen av 
Natura 2000-området är försommarblomman hällebräckan, stor vattensalamander och 
käppkrokmossan, samt ett antal habila/ som främst utgörs av västlig taiga. Klassningen gäller 
inte de privatafastigheter som finns inom området. Planen bör verka för att dessa områden 
bevaras och skyddas. 

Stampers är en del av kulturmiljön vid Sala gruva. Området fimgerade under 1500-talet som 
boendemiljö for de verksamma i gruvan. Delar av dessa kulturmiljöer omfattas av riksintresse. 
Många detaljer samverkar och ger tillsammans området dess kulturhistoriska värde, till 
exempel de smala och krokiga grusvägarna, stenmurar, }ordkällare, enkel markbehandling, 
samt de vård.träd som finns i området. Det som generellt kännetecknar området är den spridda 
bebyggelsen med dess närhet till stora rekreations- och friliiftsområden. 

Strax öster om området ligger Tistbrottet som är av riksintresse för värdejitlla ämnen och 
mineral på grund av den vita dolomits/enen som bryts i området. Tistbrottet är en viktig 
planeringsförutsättning som bör belysas ytterligare i det fortsatta arbetet. 

Väster om området sträcker sig riksväg 70 som utgör riksintresse för väg. 

Detaljplanen syftar till att skydda ovan nämnda värden genom bland annat restriktioner för 
tillkommande bebyggelse. Ett genoniförande av planen bedöms därmed inte medföra 
betydande påverkan. 

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

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

Industrimark? 

D 

D 

D D D 

D D D 
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- Luftburet nedfall? ~ D ~ D 
- Utfyllnadsmassor? D D D D 

Kommentarer: 
Stora delar av Sala är påverkat av lzifiburet nedfall på grund av tidigare gruvverksamhet. 
Provtagning/undersökning sker innan nyexploatering. 

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

a) Landstingsintresset; Skogen Salbohed? D D D D 
b) Stiftreservat (Prästön och Godmanstorp )? D D D D 
c) Länsstyrelsens naturvårdsplan? ~ D ~ D 
d) Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering? ~ D ~ D 
e) Tätortsnära friluftsliv? ~ D ~ D 
fJ Oexploaterade områden? D D D D 
g) Materialhushållningsplanen? D D D D 
h) Kulturminnesvårdsprogrammet? D D D D 
i) Sala kommuns jordbruksbygd? ~ D ~ D 
j) Sala stads småstadskaraktär? D D D D 
k) Avfallsplanen? D D D D 
I) Ener2:inlanen? D D D D 

Kommentarer: 
Planområdet ligger inom område som pekas ut som värdefitllt i Naturvårdsplanen, och Ängs-
och hagmarksinventeringen. Avsikten med genomförandet av planen är att dessa områden ska 
skyddas från exploatering och andra åtgärder som kan påverka de utpekade värdena negativt. 
Planen bedöms därmed inte medföra betydande påverkan. 

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) Ö lstabrändan 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 

fJ 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 

I I 



iv. Kumla? D D D D 
Övrigt 

h) Biotopskydd? ~ D ~ D 
i) Fornlämningsområde? ~ D ~ D 
j) Byggnadsminne? D D D D 
k) Ku lturreservat? D D D D 
I) Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse? ~ D ~ D 
m) Historiska samband? ~ D ~ D 
n) Stadsbi ld? D D D D 

Kommentarer: 
Tre åkerholmar, som omfattas av biotopskydd, finns inom planområdet. 

Inom området finns.fyra kända fornlämningar. Två av dessa är utpekade som övrig 
kulturhistorisk lämning i form av ett gränsmärke (230: 1) och en hällristning (93: 1 ). Den 
tredje fornlämningen är ett hyllområde (218: 1). I direkt anslutning till områdets sydöstra 
gräns finns även en lämning av typen gruvområde (39: 1) som bland annat inrymmer ett 
gruvhål. 

Delar av området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Området kom ursprungligen 
till under 1500-talet och fungerade då som boendemiljö för de verksamma i Sala silvergruva. 
Det är delar av dessa bevarade kulturmiljöer som omfattas av riksintresset. 

Avsikten med planen är att åkerholmar, fornlämningar, och kulturhistoriskt värdefi,lla miljöer 
ska värnas och skyddas. Planens genomförande bedöms därmed inte medföra betydande 
påverkan ur dessa hänseenden. 

Plan- och bygg/agen 

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

1 § 1\lark- och vattenområden skaU användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade m ed hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt fö religgande behov. r öreträde skall ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

\'id planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked 
skall bestämmelserna i ~ och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 
~ miljöbalken skaU miljö kvalitetsnormer iakttas vid plane,ing och 
planläQrrninl): . Lall: (1998:839). 

Kommentarer: 

D D D 
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I 0. Berör planen någon av nedanstående aspekter och 
kan ett genomförande av planen innebära påverkan 
enligt 2 kap 3§ på de boendes och övrigas hälsa på 
grund av: 

3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
1. de boendes och övrigas hälsa, 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
3. tnöjlighctcrna att ordna trafik, vattcnförsörjning och avlopp satnt annan 
samhällsservice, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar. 

Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av 
energi skal\ lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
cnergiförsörjningen och energihushållningen. Lag (1989:51.5). 

a. Radonförekomst? 
Högrisk ~ Normalrisk D Lågrisk D ~ D ~ D 
b. Klimatologiska faktorer? 
I. Solförhållanden? D D D D 

Il. Vindförhållanden? D D D D 
Il I. Förändringar i luftfrörelser, temperatur eller 

klimat? D D D D 
C. Trafikbuller? 

I. v-· ? ag. ~ D ~ D 
ii. Järnväg? D D D D 

iii. Flyg? D D D D 
d. Övrigt buller? 

I. Externt industribuller? D D D D 
ii. Motorbana? D D D D 

III. Skjutbana? ~ D ~ D 
IV. Annat buller? D D D D 

e. Vibrationer/skakningar? ~ D ~ D 
f. Störningar i tyst miljö? D D D D 
g. Vattenföroreningar? 

D D D i. Förändringar av grundvattenkvaliten? D 
ii. Förändringar på flödesriktningen på 

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

vattentäkt? D D D D 
IV. Förändrade infiltrationsförhållanden? C8l D ~ D 
V. Förändrade avrinnings eller 

dräneringsmönster med risk för 
D D D översvämning/uttorkning? D 

VI. Förändring i dagvattenomhändertagandet? ~ D ~ D 
vii. Förändringar i ytvattenkvaliten? D D D D 

Vill. Förändringar i flöde, riktning eller ström-
förhållanden i vattendrag? D D D D 

ix. Kommer tillstånd för vattenverksamhet 
krävas? D D D D 

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

Kommentarer: 

D 
D 
~ 

D 
D 
D 

D 
D 
~ 

Området ligger inom högriskområde för radoriförekomst. Radonfrågan hanteras och 
behandlas i bygglovskedet. 

D 
D 
D 

Delar av planområdet är utsatt för buller från väg 801 och riksväg 70. Bullerfrågan måste 
utredas närmare i den fortsatta planeringen. 

Drygt 500 meter norr om planområdets norra gräns, på det gamla avfallsupplaget 
Hyttskogen, ligger en skjutbana. Skjutbanan utgör en källa till buller. Enligt Naturvårdsverket 
är störningar för boende vanligtvis ganska små och brukar främst vara störande på mindre än 
500-1000 meters avstånd. Då delar av områdets norra delar ligger inom detta avstånd bör 
frågan belysas vidare i den kommande planeringen. 

Strax öster om planområdet ligger Tistbrottet som är av riksintresse för värdefulla ämnen och 
mineral på grund av den vita dolomits/enen som bryts i området. Då all brytning i Tistbrottet 
sker under markfinns det i dagsläget inga kända problem med buller och vibrationer i 
närområdet. Det har dockförekommit klagomål om damm från de trampor/er som går till och 
från brottet. Tistbrottet är en viktig planeringsförutsättning som bör belysas ytterligare i det 
fortsatta arbetet. 

Då området avses förtätas kan det innebära att fler ytor hårdgörs i förhållande till dagsläget. 
Detta kan medföra förändrade infiltrationsförhål/anden vilket också medför förändrade 
förhållanden gällande dagvattenomhändertagandet. Dessa förändringar bedöms dock vara 
små. 

Inom och i anslutning till området kan djurhållning förekomma. Dessa kan ha en negativ 
påverkan på människors hälsa, främst på grund av lukt och spridning av allergener. I den 
fortsatta planeringen bör frågan belysas närmare. 

Inget av ovanstående bedöms leda till betydande påverkan. 

11. Berör planen följande aspekter och kan ett 
genomförande av planen innebära risk, enligt 2 kap 
4§ för: 

4 § Inom otnråden ,ned sa1n1nanhållcn bebyggelse skall bebyggelsen1iljön 
utformas med hänsyn till behovet av 
1. skydd 1not uppkotnst och spridning av brand samt mot trafikolyckor och 
andra olyckshändelser, 
2. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar, 
3. hushållning med enerbi-i och vatten s~unt goda klimatiska och hygieniska 
förhållanden, 
4. trafik.försörjning och god trafikmiljö, 
5. parker och andra grönområden, 
6. möjligheter för personer tncd nedsatt rörelse- eller orienterit11c,i-sfönnåga 
att använda otnrådct, 
7. förändringar och kompletteringar. 

Inom eller i nära anslutning till områden tncd satnmanhållcn bcbyi:i:gclsc 
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skall det finnas lätnpliga platser för lek, 1notion och annan utevistelse satnt 
möjligheter att anordna en riinlig san1hällsservice och kon11nersiell service. 
Log (199S:1191). 

a) Brand och explosion? D D D D 
b) Utsläpp av särskild miljö- och hälsofarliga 

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

mental ohälsa? D D D D 
d) Trafiksäkerhet? 

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

e) Olyckor i samband med transporter av farligt 
D D D D gods? 

t) Instabilitet i markförhållandena eller de 
geologiska grundförhållandena? 

D D D D - Skred? 
- Ras? D D D D 
- Sättningar etc.? D D D D 

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

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 
D D D D projektet? 

k) Att befintlig miljöstärande verksamhet i 
omgivningen blir belägen på otillräckligt 
skyddsavstånd enligt "riskhänsyn vid 

[8l D [8l D bebyggelse"? 

Kommentarer: 
Riksväg 70, som sträcker sig strax väster om planområdet, är en utpekad transportväg för 
farligt gods. Riksvägen är en planeringsförutsättning och tillkommande bebyggelse ska 
anpassas efter gällande skyddsavstånd. 

Strax öster om planområdet ligger Tistbrottet som är av riksintresse för värdefulla ämnen och 
mineral på grund av den vita dolomits/enen som bryts i området. Då all brytning i Tistbrottet 
sker under markfinns det i dagsläget inga kända problem med buller och vibrationer i 
närområdet. Tistbrottet är en viktig planeringsförutsättning som bör belysas ytterligare i det 
fortsatta arbetet. 

Inget av ovanstående bedöms leda till betydande påverkan. 
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12. Berör ett genomförande av planen följande 
aspekter och kan ett genomförande av planen 
medföra påverkan enligt 3 kap l § på: 

1 § Byggnader skall placeras och utfonnas på ett sätt som är län1pligt 1ned 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg so1n är estetiskt 
tilltalande, lätnplig för byggnaderna sotn sådana och son1 ger en god 
helhetsverkan. Lag (1998:805 

a. Stads- och landskapsbilden? 
i. Fysiska ingrepp/tillförs nya element? ~ D ~ D 

ii. Försämring av någon vacker utblick/viktig 
skiljelinje eller stadsbild- eller 
landskapsmässigt skönhetsvärde? ~ D ~ D 

111. Betydande förändring vad gäller 
sammanhanget med omgivningen 
(bebyggelsestruktur, skala, struktur etc.)? ~ D ~ D 

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

b. Natur- eller kulturvärden? 
i. Betydande förändringar i antalet eller 

sammansättningen av växtmter eller 
växtsamhällen? D D D D 

ii. Betydande förändringar i närmiijön, på 
grönstrukturen? ~ D ~ D 

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

iv. Införande av någon ny växtart? D D D D 
V. Sämre möjligheter att använda området i 

forsknings- eller undervisningssyfte? D D D D 
VI. Betydande förändringar 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 
viii. Införande av nya djurarter i området, eller 

verka som gräns för djurens förflyttningar 
och rörelser? D D D D 

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

Kommentarer: 
En del nya element tillförs i form av kompletterande bebyggelse. Detta avses dock endast ske i 
mindre omfattning, på lucktomter. Eventuell tillkommande bebyggelse bedöms inte medföra 
betydande påverkan. 

Tillkommande bebyggelse kan komma att påverka utblickar och siktlinjer inom området. Nya 
byggnadselement kan även bidra till förändringar i sammanhanget med omgivningen då 
planen möjliggör en förtätning av bebyggelsestrukturen. Förtätning kan också innebära 
påverkan på grönstrukturen då exploatering kan kräva att viss grönska avverkas. 
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Syftet med planen är att bevara och skydda den värdefidla miljö som Stampers utgör. Detta 
kan till exempel främjas genom reglering av placering, höjd och utformning av tillkommande 
bebyggelse. Ett genomförande av planen bedöms därmed inte medföra negativ påverkan på 
dessa värden. 

Kommunala intressen 

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

Kommentarer: 

14. Berör detaljplanen något fornlämningsområde 
och/eller kulturhistoriskt värdefull miljö och kan 
ett genomförande av planen negativt påverka C8l D C8l D 
område med fornlämningar eller annan 
kulturhistorisk värdefull miliö? 

Kommentarer: 
Stampers utgör en värdefull kulturmiljö och delar av området omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård, som omfattar både bebyggelsen och landskapsbilden. Detaljplanen syftar till 
att bevara och skydda den kulturhistoriskt värdefit!la bebyggelsemiljö som Stampers utgör. 
Den bedöms därför inte medverka till betydande negativ påverkan på utpekade värden. 

Inom området finns.fyra kändafornlämningar. Två av dessa är utpekade som övrig 
kulturhistorisk lämning i form av ett gränsmärke (230:1) och en hällristning (93:1). Den 
tredje fornlämningen är ett hyttområde (218: 1). I direkt anslutning till områdets sydöstra 
gräns finns även en lämning av typen gruvområde (39:1) som bland annat inrymmer ett 
gruvhål. Dessa värden ska belysas i planen och bedöms inte påverkas negativt av 
genomförandet. 

15. Berör detaljplanen verksamheter som kan kräva 
anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken och/eller 
kommer iordningsställandet av planområdet att D D D D 
kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken? 

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 miljömål? D D D D 
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c. Strider mot regionala miljömål? D D D LJ 
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 

Kommentarer: 

18 



I I 

I I 

0 25 100 250 meter 

Skala: 1 :2500 i A 1 

GRUNDKARTA 

Beteckningar utöver nedanstående se beteckningsstandard HMK·Ka bilaga D 

- - - - - - - Traktgräns, fastighetsgräns 

C8J E3 
[8::JG 

_.._ - - IZI 
+~ 

KRISTINA 
2:42 

8 
s:2 
~ 

50.20 P 340 + 
0 c::::c:::r: 

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 på fastighet med kvartersnamn 

Samfälld mark 

Höjdkurva 

Awägd höjd, polygonpunkt, rutnätspunkt 

Träd, slänt 

$ 
'I 

=i :;:<; 

?-
0 

- - 3 (./) 
..t::. r,..; ~)> 

~ 
::i , 

ö l c..n ~ )> 

I 
~;:,:::: - ~o 

<::> ~ s;: I 

1vil "-> §s;:I 
·--.· ~c: 

; = §'.Z-i ~ 

::, 
CC 

Nr: 

PlANBESTÅMMELSER xxxx 
F .. ~lncwl'lonv.\den modnedanl.lallndtbel.c~.EM&l-,g!YM"""~ odl~;\l' ml.Men. 
~ut..,~ga.,,1non1r-.1;1rii---. 

GAANS<R --- --- ·--- ..... __. .... 
-··-··-·· - E~-

ANVÅNONING ,.Vt.lARKOCHVA.TTE:N 
Alm,\nnll pU,-

j lot,J\lc.ATA j 

CB!i1!CJ 

~ -c:::E::J .......... ..iJw, ........ 

C3i:::J -
VTNYTT JANOECRAO/fA$l lCNET:.INOELN1NG 
.000 ~~1 .... & ~C...-~&~--IOlp.tr-. 

~~,_.....,.... ___ ~-~- ~i!O"''· 
-.....)nrdltlll,v<>"-.,..,_ _____ ,.u_~-----~-~ 
~16<~. 

BECfU.NSNINGAR AV MARXENS 8EBYCCANOE 

c:::::::J ~I.M'_"""'°'_ 
--. ... .-v. .. ,~,o,~ - --··-~e.,-a.-~-... 

MARKENS ANORDNANDE f~avh-k) 

IMrll nc:11~ 

~-----lm.o*IN-........ 

1)11.,-t, ~LAngr41 ~ --a..--
PlACERtNG, 1/JfOflMNING, UH-ORI.NDE - ~ .... .--.. -!>.o_.,..,_,.._,.....,,.....,c;.~~--~--,.o- un 

-..--. ...... 9MA, .... - ... ...,..., .. - - ..... 

""'''"'"" -~tonll'IOaol-~-~-·,..I·....._.--·"""'°'·--..... -~ EMN-----"'6-1>1'911ood.~..,__,.,_~---~-.... ~ ~i..-....-. --.... -.. ........ -
HOvW•~IOf---ArU-. ~ .... _..,. •• _ ... ~~"""'~·-·..ppl6,-- ................ ...,.... ,~ o,- . 

~-- ..... ~ 11ttc-,o,1--.-..-16!-.U.Q. l~ ..,--a.oo....._. 
v~~odl.,....AMn "-"'_...__.,. .. ,...a-..... 1!1.~i.. ...... 

$ TORNINGSSKYOO i.--.-~ . .... lllloo,W; ....__,wt--t. P11 ..,., ~ -~tDl\-lf) Clä< _,,.~,M,\.1r,Ma.. °""' - ( loMlf.iL I ~ ----· A.DMfNISTRATr.lA 8EST~MEL~R 

Ånllr~b'lplkl.kN"*'•or 

8't11Qkw i:1S..."-' 6""'""'-'-....,,...·.1....,,.., ,.,""'""" .. """..,.,....... ' --~ - .. ..:.-.. -6 ....... pl.is 

"""'-""'1ag11,1r...,1-- r..,..,.,.._A1;1,,. 

IU.US!Ro\TION ·~-
y- ~----·--

.---0 ~------- ... ;-,,...., 
:~:-) 

_INl. ___ __ ..._...,,....., 

,tlli SALA 
~KOMMUN 

Detaljplan för Stampers 
Fastighetsbeteckning 

Sala kommun 

LcoaStoffr,er 
~ och utvecldngschal 

Upprättad i oktober 2015 

Tllplanonh6r. 
O~ogr~m 
t!!I P1an-oc:hgonomlll,~~ 
03J S~NIO(lbetlo~ 

Västmanlands län 

MArtaAlsGn 
Pbnal'kltakt 

Reviderad 

0M'ilji,kOflS(lk~ninoJ (MKBI 
C!::l fM!lgP'Ntl~ 

0S8t1Ytl<I~ 
011ustraUontu1111 

Samrådshandling 

Planfö,1arande 

Beslotsdatum I ~I; 

-
~ NIII 

OUt&:o~efler~ 
D 
D 
D 


