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Plandata 

Fastighet/område: Industrin 3 och Industrin 4. 

Areal: Planområdet omfattar ca 0,5 ha. 

Ägare: Avesta lnvest AB. 

Sökande: Avesta lnvest AB, VD Azur Slanjankic. 

Figur 1. Illustrationsplan 
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Figur 2. Sektion Väsbygatan 
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Figur 3. Fasadskiss, sektion och plan 

Syfte 

Sökande, Avesta Invest AB, planerar att bygga nya lokaler för ha ndelsändamål och 
vill pröva ny detaljplan för denna användning. Detaljplanen ska också, förutom 
handelsändamål, medge icke störande småindustri och hantverk samt kontor. 

Gällande plan 
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Gällande detaljplan för Norrbytullsområdet Dp nr 1977, medger användning för 
motortrafik och därmed samhörigt ändamål (Tm) med byggnadshöjd max 7;5 meter. 

Bakgrund 

Fastigheterna har ett strategiskt läge vid infarten till Sala. Marken är idag 
underutnyttjad samt bebyggd med hus i en stil som inte bidrar positivt till Salas 
stadsbild. Ändamålet för motortrafik bör bytas ut till handel, dock ej livsmedel samt 
icke s törande småindustri och ha ntverk och kontor. 

Viktiga frågor i planarbetet är att innefatta en programutredning för övriga 
fastigheter vid Väs bygatans östra mellan Ringgatan och Långgatan samt att 
detaljplanen styr placering gestaltning av byggnaderna i det strategiska läget vid 
infarten t ill Sala. 

En miljöbedömning ska upprättas i samråd med länsstyrelsen i Västmanland. 

Planprocessen ska ske med standardförfarande. 
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Ekonomi 

Planavgift regleras genom tecknande av plankostnadsavtal. 

Ett exploateringsavtal ska upprättas som utreder ansvars- och kostnadsfö rdelning 
för åtgärder på och invid Väs bygatan på allmän mark mellan Sala kommun och 
planbeställaren. 

Planbeställaren levererar ritningar och illustrationsplan som underlag för detalj
planen. Eventuella utredningar (tex markföroreningar, geoteknik, utredningar för 
vatten och avlopp samt dagvatten, trafik och buller) bekostas av planbeställaren. 

Slutsats inför beslut 

Uppdrag ges att pröva ny detaljplan för Industrin 3 och 4 till Samhällsbyggnads
kontoret, Plan-och utvecklingsenheten. 

Förslag till beslut 

att uppdra till Plan- och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan. 

Lena Steffner 

Plan- och utvecklingschef 
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