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Fastigheten Jakobsberg 5 omfattar ca 4000 kvm och är belägen inom Sala tätort, ca 1 
km från Stora torget. Sala kommun uppförde på 1970-talet en förskola på fastighet
en, vilken brann ner år 2004. Därefter planerades uppförandet av två radhus i två 
våningar, vilket gällande detaljpla n är anpassad efter. Fastighetsenheten, Sala kom
mun planera r nu att bygga ett LSS-boende på fastigheten på uppdrag av Vård- och 
omsorgsenheten. 

Planens syfte 
Pla nens syfte är att möjliggöra byggnation av ett LSS-boend e. Beställare är Fastig
hetsenheten, Sala kommun. 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Fastigheten Jakobsberg 5 är belägen inom Sala tätort, ca 1 km frå n Stora torget. Om
rådet är ca 4000 kvm stort och ägs av Sala kommun. 

PLAN PROCESSEN 

Pla n- och bygglagen (PBL, 2014:900) lägger stor vikt vid att planarbetet ge nomförs 
så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen. 
Pla nprocessen med normalt planförfarande tar ca ett år att genomföra. Här nedan 
redovisas gången i planärendet. 

Figur 1. Illustration av var planprocessen befin ner sig nu 
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Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan upprättas. Detta förslag skickas ut på samråd 
till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entre. De synpunkter som lämnas från 
fastighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovi
sas i ytterligare en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller även Samhällsbygg
nadskontorets kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Antagande 
Planförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för antagande. Ärendet bereds innan antagandet 
i kommunstyrelsens ledningsutskott. 

Överklagande 
Sakägare som lämnat synpunkter senast under granskningen av detaljplanförslaget och inte har 
fått dem tillgodosedda kan överklaga antagandet inom tre veckor från den dag beslutet om anta
gande satts upp på kommunens anslagstavla. Överklagandet prövas av Länsstyrelsen vars beslut 
i sin tur kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 
Området för detaljplanen omfattas inte av något riksintresse. 

Översiktliga planer 
I Plan för Sala stad- Fördjupning av översiktsplanen för Sala stad anges detta som ett område för 
"bostäder" i markanvändningskartan för år 2024. Fastigheten ligger inom område med bebyg
gelsekaraktären "flerbostadshus", medan bebyggelsen på motsatt sida av gatan tillhör "villasta
den". Riktlinjer för karaktären "flerbostadshus" inkluderar bland annat att "Eventuell utveckling 
av flerbostadshusområdena bör ske med utgångspunkt av "hus i park" och "Användbarheten av 
bostadsgårdar och grönområden bör utvecklas och ges en mer omsorgsfull och varierad gestalt
ning." Riktlinjer för karaktären "villastaden" inkluderar bland annat att "Kompletterande be
byggelse bör i första hand uppföras i villastadens utkant. Det är då viktigt att den nya bebyggel
sen anpassas till den befintliga i placering och volym." 

Detaljplaner 
Den gällande detaljplanen (4007 detaljplan för kv. Jakobsberg 5) anger markanvändning som 
kvartersmark med bostadsändamål. Planen medger uppförande av två separata radhus i två 
våningar med prickmark runt om dessa. 
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En behovs bedömning för miljöbedömning har gjorts vilken sammantaget visar att planpro
grammet inte kan antas leda till risk för betydande miljöpåverkan. Med utgångspunkt från detta 
är kommunens samlade bedömning att ett genomförande av planprogrammet inte medför bety
dande miljöpåverkan enligt MB 6:11 och att en miljöbedömning enligt MB 6:11-6:18 inte krävs. 

Länsstyrelsen har också tagit del av behovs bedömningen och delar kommunens bedömning att 
programmet inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 11 § i miljöbalken 
och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen inte är nödvändig. 
De påpekar dock att för detaljplaner som kommer att tas fram med programmet som underlag 
krävs ändå att en ny behovs bedömning görs. 

Skydd av natur 
Planområdet omfattas inte av något skydd av natur. 

Kommunala beslut i övrigt 

Enheten för planering och utveckling fick i uppdrag den 2015-12-15 att upprätta en ny detalj
plan för att möjliggöra byggnation av ett LSS-boende i Jakobsberg. 
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Marken inom fastigheten är i huvudsak plan, men släntar kraftigt upp i väster mot Sala bostäders 
flerfamiljshus och i norr mot Salabostäders vaktmästeri/fjärrvärmecentral. Höjdskillnaden är 
som mest ca 2 meter. 

Figur 13. Fastigheten är huvudsakligen plan och gräsbevuxen. Här syns slänten mot angränsande 
fastighet söderut. 
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Figur 4. Slänten mot angränsande fastigh et västerut 
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Tomten ä r huvudsakligen bevuxen av gräs. Enstaka träd finns i utkanterna av fas tigheten, varav 
några få s törre exemplar av ask, a lm och lönn. Mot Jakobs bergsgatan s tår en stor ask och lönn, 
som ska spa ras (n1). Mot östra ä nden av fle rfamiljshuset i söder s tå r ett stort träd som ska spa
ras (n1). 
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Fig ur 6. Träd som ska sparas. 
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Vissa kvars tående planterade buskage finns på fas tigheten, exempelvis i s länten i områdets 
nordvästra och sydvästra del. Dessa buskage bidrar till avskärmning och insynsskydd mot intil
liggande fastighete r och ska sparas och gallras ur, med hjälp av växtkunnig person. 
I områdets sydvästra del finns rester av lekredskap som ska tas bort. 
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Figur 7. Buskage i planområdets sydvästra del. 

Fig ur 8. Rester av lekplats i planområdets sydvästra del. 
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En gestaltad bostadsgård ska finnas som innehåller buskar och träd med ätbara bär och frukter 
och plats för utevistelse (Gård). Gården ska också innehålla större sammanhängande gräsmatta 
för spontanaktiviteter, figur 9. 

Slänt mot söder och väster ska kompletteras med träd och buskar för att skapa en inramning och 
insynsskydd mot fastigheten. 

Häck ska finnas i fastighetsgränsen mot gatan i norr för att skapa en tydlig inramning mot fas
tigheten och för att minska insyn mot parkeringar inom fastigheten (n,). 

Gräns mot gata/trottoar ska kompletteras med två träd för att skapa en sammanhängande träd
rad motjakobsbergsgatan. 

Plantering med buskar och/eller träd ska finnas mot plank mot fastighetsgränsen i öster. 

Fastigheten ska bilda en grön inramning mot gaturummet. Tillgängliga gångvägar ska finnas 
runt och genom bostadsgård och utemiljö inom fastigheten. 

Ett 2 meter högt plank/bullerplank ska finnas mot fastighetsgränsen i öster för att hindra insyn 
mot postcentralen och dess lastbilar (n,). Detta plank ska eventuellt utgöras av bullerplank för 
att nå upp till Boverkets riktlinjer om ljudnivåer, se Hälsa och säkerhet nedan. 

Figur 9. Illustration över gården med dess gångar, vistelseytor, planteringar och plank 
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Geoteknik 

Geotekniska undersökning ska utföras innan nybyggnation. 

Grundvatten 

Grundvattenförhållanden kommer att undersökas innan byggnation. 

Dagvatten 
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Dagens kapacitet för inkommande vatten är för låg men ny ledning ska läggas i maj 2017. Dag
vatten ska i första hand omhändertas inom fastigheten och i andra hand fördröjas innan det 
släpps på nätet. Dagvatten som släpps på nätet ska vara rent. Illustration av omhändertagandet 
av dagvatten från fastigheten ska redovisas vid bygglov. 

Förorenad mark 
Inom Sala tätort har genomfört studier som har visat på förhöjda halter av framförallt bly och 
kadmium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de processer som använts för att förädla 
malmen. Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningar i mark. 
Strategin har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. 

2007 utfördes en markteknisk undersökning av fastigheten i syfte att utreda markföroreningar. 
Undersökningen visade att marken är påverkad av metaller och att marken behöver saneras 
inför exploatering av marken för bostadsbyggnation. 

Radon 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger inom normalriskområde för 
radon, men eftersom stora delar av Sala kommun ligger inom högriskområde rekommenderas 
ett radonsäkert byggande. 

Lokalklimat 
Fastigheten ligger lägre än de söder och väster om denna, varför det bör vara goda vindförhål
landen. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med exploate
ringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 
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Enligt kulturminneslagen är det förbjudet att genom övertäckning, schaktning eller på annat sätt 
skada fornlämningen. 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Bostäder och bebyggelse 

På norra sidan av Jakobsbergsgatan ligger villabebyggelse. Söder om fastigheten Jakobsberg 5 
ligger flerfamiljshus i form av hyreshus tillhörande Salabostäder. Öster om programområdet 
ligger en postcentral och i väster ligger vaktmästeri samt fjärrvärmecentral tillhörande Sala
bostäder. 

Slänten i södra och västra delen av fastigheten har lagts meds k prickmark, mark där byggnad 
inte får uppföras, för att höjdskillanden mellan fastigheterna är relativt stora och för att 
möjliggöra och bibehålla planteringar för att markera fastighetsgräns och som insynsskydd. 

I norra delen av fastigheten har en yta om ca 6 meter lagts med prickmark för att förgårdsmark 
på denna fastighet ska överensstämma med angränsande fastigheter på denna sida av gatan. 

I östra delen av fastigheten har en yta om ca 5 meter lagts med prickmark för att skapa distans 
till det insyns- och bullerskydd som kommer att behövas pga postens verksamhet. 

Service 

Planområdet ligger ca 1 km från Salas centrum där offentlig service finns. Planområdet ligger ca 
1 km från en större matvarubutik och ca 1 km från Stora torget där mycket kommersiell service 
finns samlad. 

Byggnadskultur och gestaltning 

Villabebyggelsen på norra sidan av Jakobs bergsgatan är från 1930-talet och har huvudsakligen 
vita träfasader och sadeltak eller mansardtak i rött tegel. Byggnaderna är i 1,5-2 plan. 
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Figur 10. Några av byggnaderna på norra sidan av Jakobsbergsgatan 
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Flerfamiljshusen söder om planområdet är byggda under 1970-talet och har gula tegelfasader 
och röda plåttak. 

Figur 11. Flerfamiljshus söder om fastigheten 
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Postcentralen som gränsar till planområdet i öster består av en byggnad i gult tegel med brunt 
platt tak. 

Figur 12. Postcentralen öster om programområdet., vy från ]akobsbergsvägen och 
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Figur 13. Postcentralen, vy frånp lanområdet 
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Vaktmästeriet och fjärrcentralen som gränsar till planområdet i väster består av byggnader i 
rödbrunt tegel och platt brunt tak. 

Figur 14. Vaktmästeri samt fjärrvärmecentral tillhörande Sala bostäder väster om programom
rådet, vy från ]akobsgergsvägen 
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Nya byggnader på fastigheten ska vara i maximalt två våningar fö r att harmoniera med omkring

liggande fastigheter (11). 

Maximal byggnadshöjd ska vara 7 m ( <1§> ). 

Huvudbyggnad ska ha sadeltak för att harmoniera med villabebyggelsen på norra sidan av Ja
kobsbergsgatan (f). Vid sammansatt byggnadskropp kan lågdelar ha pulpettak. 

För att möjliggöra uppförande av skärmtak eller inglasning av uteplatser har ett område om 2,4 
meter utanför byggnadens västra och södra fasader lagts med kryssmarkering vilken tillåter att 
marken får bebyggas med skärmtak eller inglasning av uteplats. 

Figur 15. Illustration över planerad nybyggnation. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Tillgänglighet 

Marken på fastigheten är huvudsakligen plan, men släntar kraftigt uppåt i söder och väster. Alla 
ingångar /dörrar skall vara tillgängliga. Entreytor ska vara tillgängliga. Åtminstone en gemensam 
samlingsyta utomhus ska vara tillgängliga. 
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Postcentralens verksamhet inkluderar transport av post och paket med lastbilar som kör under 
tiderna 7-18 måndag- fredag. Lastbilarna kör till och från postcentralen ca 10 gånger per dag i 
dess västra del, som angränsar till Jakobsberg 5. Förutom detta belastas Jakobs bergsgatan av 
trafik till och från villabebyggelsen på gatans östra sida, Salabostäders vaktmäs-
terif fjärrvärmecentral och Salabostäders flerfamiljshus längre upp på gatan. 

En bullerutredning ska beställas av Fastighetsenheten. 

Regeringen har tagit fram en förordning till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden för 
trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och 
vägar inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ek
vivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i an
slutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostads byggnader om högst 35 kvadratmeter 
men ekvivalentnivån vid fasad är istället 60 dBA. Vid uteplats i anslutning till byggnad gäller 50 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Maximalnivån vid uteplats bör inte 
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 -
22.00. Dessa riktlinjer ska följas i detaljplanen. 

Lek och rekreation 

Planområdet ligger knappt 200 m från Pråmån längs vilken det finns ett grönstråk som leder 
dels mot staden, dels mot gruvan och Lärkans sportfält. 

Naturmiljö och vattenområden 

Ett grönområde finns i Bryggeriområdet, knappt 200 meter från planområdet. Knappt en kilo
meter från planområdet, på andra sidan Västeråsleden, ligger skogsområdet Lärkträdsbacken, 
där det finns motionsspår och gångvägar. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät, trafik och parkering 

Cykelvägar finns längs Pråmån och längs Gruvvägen. Parkering kommer att finnas inom fastig
heten. Cykelställ med tak ska finnas inom fastigheten. 

Kollektivtrafik 

Silverlinjen har en hållplats på Jakobsbergsgatan. 
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V/ A finns inom fastigheten och planområdet bedöms kunna anslutas till det kommunala led
ningsnätet för vatten och avlopp 

Uppvärmning och el 
Stamledning för fjärrvärme finns på Jakobsbergagatan och byggnaden planeras ansluta sig mot 
denna. Elanslutning är möjlig till befintligt kabelskåp. 

Fiber 

I den gamla panncentralen som är granne med fastigheten finns en nod som fastigheten kan 
koppla in sig på. En överenskommelse om detta finns mellan Sala kommun och Salabostäder. 

Avfall 

Hämtning av avfall sker med traditionell avfallshantering och ska följa arbetsmiljöverkets rikt
linjer. 

Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser 
och avfallsutrymmen. Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering. 

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

Källsortering av hushållsavfall ska kunna ske vid fastigheten. Verksamheters avfall och hushålls
avfall skall kunna hanteras separat. 

Hos kommunens återvinningscentral Återbruket-Returen lämnas sorterade förpackningar och 
tidningar samt sorterat grovavfall från hushållen. 

Sophus ska finnas inom fastigheten. Ytan runt soprum och källsortering ska vara tilltagen så att 
det går att komma in med rullstol. 

KONSEKVENSER 

Konsekvenser vid genomförande av planen för boende och personal inom fastigheten är risk för 
besvärande buller och avgaser samt insyn mot infartsvägen till den intilliggande postcentralen. 
För att skapa en god boendemiljö inom fastigheten ska plank/bullerplank finnas i fastighets
gränsen mot denna verksamhet, beroende på resultat av kommande bullerutredning. 
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Konsekvenser för närboende blir ny bebyggelse och en gestaltad utemiljö på den idag tomma 
tomten. För att skymma bilparkering inom fastigheten ska en häck planteras mot Jakobs bergsga
tan. Jämfört med idag, då fastigheten står tom, kommer en ny verksamhet på platsen att föra 
med sig viss ökad trafik i området, framförallt genom personal och anhöriga till de boende. 
Denna ökning bedöms dock vara marginell i förhållande till trafiken på gatan idag. En gestaltad 
bostadsgård med nya planteringar kan tillföra ett positivt inslag i gatubilden. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande under KSLU:s ledning. 

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

maj 2016 

maj-juli 2016 

augusti 2016 

september 2016 

oktober 2016 

november 2016 

december 2016 

KSLU, beslut om samråd 

Samråd 

KSLU, beslut om granskning 

Granskning 

KS-beslut om godkännande 

KF-beslut om antagande 

Laga kraft 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Anslutningsavgifter 
Fjärrvärme, vatten och avlopp samt bredband finansieras genom anslutningsavgifter inom re
spektive ekonomiska ramar. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom avtal. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
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Behovsbedömning för miljöbedömning inkl 
checklista (med lagtext) 

DETALJPLAN FÖR JAKOBSBERG 5, SALA 
KOMMUN 

1 (17) 
20 16-02-25 

DIARIENR: 2015/ 83 2 

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 (§§ 11-1 2). 

Genom att genomföra en behovsbedömning med hjälp av bifogad checklista kan 
planförfattaren tillsammans med miljöingenjören bes luta 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. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöks adress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

M aria Hedberg 
Planarkitekt 

Planering och utveckling 
maria.hedberg@sala.se 
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Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av ett LSS-boende på fastigheten. 
Planområdet är belä et inom Sala tätort och omfattar ca 4000 m

2
• 

Nuvarande markanvändning 
En förskola har tidigare stått på fastigheten. Efter att denna brann ner fanns planer 
på att uppföra två radhus, vilket den nuvarande detaljplanen är anpassad till. Idag 
finns inga byggnader på fastigheten_ 

_ _ rR 
Planområdets läget inom Sala stad. 
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I Plan för Sala stad - Fördjupning av översiktsplanen för Sala stad anges detta 
som ett område för bostäder i markanvändningskartan för år 2024. Fastigheten 
ligger i ett område med bebyggelsekaraktären "flerbostadshus", medan 
bebyggelsen på motsatt sida gatan tillhör "vi llastaden". Riktlinjer för karaktären 
"flerbostadshus" inkluderar bland annat att "Eventuell utveckling av 
flerbostadshusområdena bör ske med utgångspunkt av "hus i park" och 
"Användbarheten av bostadsgårdar och grönområden bör utvecklas och ges en 
mer omsorgsfull och varierad gestaltning." Riktlinjer för karaktären "villastaden" 
inkluderar bland annat att "Kompletterande bebyggelse bör i första hand uppföras 
i villastadens utkant. Det är då viktigt att den nya bebyggelsen anpassas till den 
befintliga i placering och volym." 
Den gällande detaljplanen (4007 detaljplan för kv. Jakobsberg 5) anger 
markanvändning som kvartersmark med bostadsändamål. Planen medger 
u förande av två se arata radhus i två vånin ar med rickmark runt om dessa. 
När enomfördes behovsbedömnin en Planen ~ Pro rammet D 

SAMMANFATTNING 

Checklistan för miljöbedömningar har utgjort underlag för nedanstående 
sammanfattning och bedömning (bilaga) av vilken påverkan ett 
plangenomförande antas innebära. 
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PLANEN 
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Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ett LSS-boende. Beställare är 
Fastighetsenheten, Sala kommun. Nuvarande detaljplan är upprättad i syfte att 
möjliggöra byggnation av två radhus på fastigheten. Den nya detaljplanen behöver 
bland annat anpassas för en byggnad med större byggnadsarea. Planen förmodas 
inte kräva ny infrastruktur eller tekniska anläggningar utanför planområdet. 
Enheten för planering och utveckling fick i uppdrag den 2015-12-15 att upprätta 
en ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av ett LSS-boende i Jakobsberg. 

Ett LSS-boende ska rymma 6 boende. Det är i nuläget inte fastställt om denna 
fastighet ska rymma ett eller två boenden i byggnaden. Beroende på detta kommer 
byggnaden att bli en eller två våningar högt. Några av kravspecifikationerna från 
Vård- och omsorgskontoret är att fastigheten ska rymma tio parkeringsplatser, 
cykelställ för ca I O cyklar och en trädgård innehållande buskar och träd. 

PLATSEN 
Tidigare markanvändning 
Fastigheten är ca 4000 kvm och beläget inom Sala tätort, ca I km från Stora 
torget. Sala kommun uppförde på 1970-talet en förskola på fastigheten, vilken 
brann ner år 2004. Därefter planerades uppförandet av två radhus i två våningar, 
vilket gällande detaljplan är anpassad efter. 

Omgivning 
På ömse sidor om fastigheten ligger en postcentral (öster om fastigheten) 
respektive vaktmästeri samt fjärrvärmecentral tillhörande Salabostäder (väster om 
fastigheten). Söder om planområdet ligger flerfamiljshus i form av hyreshus 
tillhörande Salabostäder. På andra sidan gatan, norr om fastigheten ligger en rad 
villor. 

Topografi 
Marken inom fastigheten är i huvudsak plan, men släntar kraftigt upp i väster mot 
Salabostäders flerfamiljshus och i norr mot Salabostäders 
vaktmästeri/fjärrvärmecentral. Höjdskillnaden är som mest ca 2 meter. 

Nuvarande markanvändning 
Ingen verksamhet förekommer på platsens idag. Tomten är tom och inga rester av 
byggnader finns kvar. 

Stadsbild 
Fastigheten ligger på gränsen mellan villabebyggelse och annan bebyggelse. 
Villorna på motsatt sida av Jakobsbergsgatan är i 1,5-2 plan från 1930-talet. På 
samma sida av gatan, öster om fastigheten, ligger postcentralen som har gul 
tegelfasad med brunt platt tak, byggd på 1970-talet. På samma sida, väster om 
fastigheten, ligger Sala bostäders vaktmästeri/fjärrvärmecentral som har röd 
tegelfasad med brunt platt tak. Längre upp på Jakobsbergsgatan ligger 
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bostadsområdet Jakobsberg som är hyreslägenheter tillhörande Salabostäder med 
fasader i rött respektive gult tegel. Dessa byggnader är i tre våningar och byggdes 
1969-1972. 

Naturmiljö 
Tomten är huvudsakligen bevuxen av gräs. Enstaka träd finns, varav några få 
större exemplar av ask, alm och lönn. 

Rekreation/friluftsliv 
Planområdet ligger knappt 200 m från Pråmån längs vilken det finns ett 
grönstråk som leder dels mot staden, dels mot gruvan och Lärkans sportfält. 
Området har också närhet till skogsområdet Sörskogen. 

Natur- och kulturmiljö 
Planområdet ingår inte i någon känslig natur- eller kulturmiljö. 

Miljöbelastning 
Likt stora delar av Sala är planområdet förorenat med metaller som härrör från 
gruvverksamheten som bedrivits i Sala silvergruva. 2007 utfördes en markteknisk 
undersökning av fastigheten i syfte att utreda markföroreningar. Undersökningen 
visade att marken är påverkad av metaller och att marken behöver saneras inför 
exploatering av marken för bostadsbyggnation. 

Hälsa och säkerhet 
Buller 
Postcentralens verksamhet inkluderar transport av post och paket med lastbilar 
som kör under tiderna 7 -18 måndag- fredag. Lastbilarna kör till och från 
postcentralen ca 10 gånger per dag (uppgift från mars 2016). Förutom detta 
belastas Jakobsbergsgatan av besökande till posten samt trafik till och från 
villabebyggelsen på gatans östra sida, Salabostäders 
vaktmästeri/fjärrvärmecentral, Salabostäders flerfamiljshus och ett äldreboende 
längre upp på gatan. Det finns även en omstartsstation intill 
vaktmästeriet/fjärrvärmecentralen som även genererar trafik. Dessutom har 
Salabostäder en stor boendeparkering sydost om fastigheten. 

Luft 
Avgaser förekommer från trafik till/från postcentralens verksamhet samt övrig 
trafik i området. 

Trafik 
Planområdet gränsar till Jakobsbergsvägen i norr. 

Övrigt 
Flerfamiljsbostäderna söder om fastigheten samt möjligt behov av bullerplank 
mot postverksamheten i öster kan komma att påverka sol- och skugglägen i 
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bostäder och uteplatser. Slänten i söder och väster kan påverka upplevelsevärden i 
en nybyggnation beroende på var denna placeras inom fastigheten. 

PÅVERKAN 
Stadsbild 
Målet med ett LSS-boende är att människor med funktionshinder ska ha möjlighet 
att leva och bo så likt andra människor som möjligt. Boendet ska alltså inte ha en 
institutionell prägel. Ett LSS-boende inom planområdet ska därför likna en 
konventionell bostads bebyggelse och ha karaktär av småskaligt flerbostadshus. 
Detta bör passa in väl i omgivningen mellan villabebyggelse och flerbostadshus. 

LSS-boendet planeras ha en byggnadsarea om ca 800 kvm i en eller två våningar. 
Byggnaden kommer att ha en betydligt större byggnadsarea än villorna som ligger 
på andra sidan gatan, men inte större än postcentralen respektive 
vaktmästeri/fjärrvärmecentral som ligger på ömse sidor om den aktuella 
fastigheten. Byggnaden kommer att ha en betydligt mindre volym än 
flerbostadshuset ovanför, i söder. Utformning av fasadmaterial, färg och typ av 
tak kommer att vara avgörande för att passa in i omgivningen. 

Natur- och kulturmiljö 
Planområdet ligger inte i nära anslutning till viktiga kultur- eller naturmiljöer. 

Rekreation/friluftsliv 
Genomförande av detaljplanen bedöms inte ha någon inverkan på 
rekreation/friluftsliv i området. 

Hälsa och säkerhet 
Verksamheten kan komma att generera viss trafik till fastigheten. 
Verksamheten kan komma att bidra till ökat buller och försämrad luft i 
närområdet på grund av viss ökad trafik inom området. Den ökade trafikmängden 
som orsakas av den nya verksamheten bedöms inte vara särskilt stor i förhållande 
till dagens trafiksituation i området varför verksamheten inte bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan. 

För det planerade LSS-boendet behöver buller och vibrationer trafik till/från 
närliggande bostäder och verksamheter utredas. 

Måluppfyllelse 
En planändring som möjliggör uppförande av ett LSS-boende på planområdet 
bedöms inte strida mot den fördjupade översiktsplanen. Planen bidrar till 
uppfyllande! av målet att Salas befolkning ska öka genom att möjliggöra ett antal 
nya bostäder inom Sala kommun. 
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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, tex 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: miljöpåverkan 

JA NEJ 
1. Stora opåverkade områden, enligt 3 kap 2§? D D D 
2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är 
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i tniljön skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder sotn kan påtagligt påverka onirådenas karaktär 

Kommentarer: 

Kanske 
D 
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2. Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3§? 

3 § !\fark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt skall så långt tnöjligt skyddas mot åtgärder son1 kan skada 
naturmWön 

Kommentarer: 

3. Jord- och skogsbruksmark enligt 3 kap 4§? 

4 §Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
B1ukni.ngsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast otn det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-
intressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

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

Kommentarer: 

4. Mark- och vattenområden av riksintresse och 
natura 2000-områden enligt 3 kap 5-8§ samt 4 kap 

Riksintresse- och Natura 200-omrf!den finns 
beskrivna i Plan för Sala ekokommun. 

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

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

Kulturmiljö 
k) Sätrabrunn? 
l) Nötmyran? 
m) Sala gruva? 
n) Sala bergstad? 

Friluftsliv 
o) Nedre Dalälven? 

Värdefulla ämnen och mineral 

D D 

D D 

D D 
D D 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 

D D 
D D 
D D 
D D 

D D 

D D 

o. 

D 

D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 

D 

D 
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D 

D 

D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 

D 

D 
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p) Tistbrottet? 

Energidistributionsanläggningar 
q) Vattenfalls naturgasledning? 

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

Skutskär? 
s) Vattenkraft i Dalälven nedströms Näs Bruk? 

Vägar och järnvägar av riksintresse 
t) Rv 70? 
u) Rv 67? 
v) Rv 56/72? 
w) Samtliga järnvägar? 

Totalförsvaret? 
Kommentarer: 

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

D D 

D D 

D D 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 

[8J D 

D 

D 

D 

D 
D 
D 
D 
D 

[8J 
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D 

D 

D 

D 
D 
D 
D 
D 

D 

Kommentarer: All ny bebyggelse genererar ett visst mått av påverkan på buller, luft och 
vattenkvaliteten, men i detta fall bedöms denna påverkan vara så ringa i omfattning att 
riktvärden för MKN inte bedöms överskridas. 
6. Förorenad mark? 
Har området tidigare använts på sådant sätt så att 
man kan misstänka att marken kan vara förorenad? 
(]OkapMB) 

- Industrimark? D D D D 
- Luftburet nedfall? [8J D D [8J 
- Utfyllnadsmassor? [8J D D [8J 

Kommentarer: Inom Sala tätort finns utbredd metallförorening i marken som härrör från den 
omfattande gruvverksamheten som bedrivits på orten. Spåren utgörs av både utfyllnadsmassor 
och luftburet nedfall. 2007 utfördes en markteknisk undersökning av fastigheten i syfte att 
utreda markföroreningar. Undersökningen visade att marken är påverkad av metaller och att 
marken behöver saneras inför exoloatering av marken för bostadsbvg nation. 
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 D 
d) Länsstvrelsens ängs- och hagmarksinventering? D D D D 
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e) Tätortsnära friluftsliv? 
t) Oexploaterade områden? 
g) Materialhushållningsplanen? 
h) Kulturminnesvårdsprogrammet? 
i) Sala kommuns jordbruksbygd? 
j) Sala stads småstadskaraktär? 
k) Avfallsplanen? 
l) Energiplanen? 

Kommentarer: 

8. Berör ett genomförande av planen följande 
skyddade och utpekade natur- och kulturområden? 

Nationalpark 
a) Del av Färnebofjärdens nationalpark? 

Naturreservat 
b) Ölstabrändan naturreservat? 
c) Gullvalla naturreservat? 
d) Fläckebo naturreservat? 
e) Kolpelle naturreservat? 

t) Strandskydd? 
g) Vattenskyddsområde? 

I. Knipkällan? 
ii. Viggbo/Nötmarken? 

iii. Vallrum? 
iv. Kumla? 

Övrigt 
h) Biotopskydd? 
i) Fornlämningsområde? 
j) Byggnadsminne? 
k) Kulturreservat? 
I) Kulturhistorisk värdefull bebyggelse? 
m) Historiska samband? 
n) Stadsbild? 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 

D D 

D D 
D D 
D D 
D D 

D D 

D D 
D D 
D D 
D D 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
C8J D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 

D 
D 
D 
D 

D 

D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 

D 
D 
D 
D 

D 

D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
C8J 

Kommentarer: Stadsbilden kommer att påverkas i och med uppförandet av en ny byggnad. 
Byggnaderna på samma sida som den aktuella fastigheten är idag uppförda på 1960-70-talen, 
och inte uppförda för bostadsändamål, medan byggnaderna på motsatt sida Jakobsberggatan är 
villor från 1930-talet. Byggnadsarean av det planerade LSS-boendet kommer vara mindre än 
bv2:1maden på dess västra sida men större än byggnaden på dess östra sida. Den ska ha en 
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karaktär av bostadshus med brutet tak, vi lket delvis harmonierar med villorna på norra sidan 
av gatan. Typ av fasad och färgval bör också harmoniera med villorna på den norra sidan av 
gatan för att knyta av ti ll den mer småskaliga bostadsbebyggelsen 

Plan- och bygg/agen 

9. Berör planen någon av följ ande aspekter och kan ett 
genomförande av planen medföra avsevärd 
förändring av mark- eller vattenanvändningen i ~ 
området enligt 2 kap 1 §? 

1 § lllark- och vat tenområden skall användas för det elle r de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan a nvändning som 
med för en från allmän synpunkt god hushållning. 

Vid planläggning och i ärenden o m bygglov och fö rhandsbesked 
skall bestämmelserna i ~ och ~ miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 
l.§ miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och 
planläggning. La)); (1998:839). 

Kommentarer: 

D D 

Planområdet ligger i ett område i gränsen mellan bebyggelsekaraktärerna "villastaden" och 
"flerbostadshus". Fastigheterna på vardera sida om planområdet består av o lika verksamheter 
medan fastigheterna på andra sidan gatan huvudsakligen består av enfamilj svillor. 
Planområdet bedöms ändamålsenligt till flerbostadshus eller en mindre verksamhet i och med 
dess läge. 
10. 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. jo rd-, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vatten försörjning och avlopp samt a nnan 
samhällsservice, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar. 

Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillfö rsel av 
energi skall lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (1989:515). 

a. Radonförekomst? 
Högrisk D Normalrisk ~ Lågrisk D 
b. Klimatologiska fak torer ? 

I. Solförhållanden? 
ii. Vindförhållanden? 
". Förändringar i luftfrörelser, temperatur eller 111. 

klimat? 

~ D ~ D 

~ D D ~ 
D D D D 
D D D D 

~ D D ~ 
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C. Trafikbuller? 
i. V" ? ag. 

Il. Järnväg? 
iii. Flyg? 

d. Övrigt buller? 
i. Externt industribuller? 

Il. Motorbana? 
iii. Skjutbana? 
IV. Annat buller? 

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

[. Förändringar av grundvattenkvaliten? 
Il. Förändringar på flödesriktningen på 

grundvattnet? 
iii. Minskning av vattentillgången i någon 

vattentäkt? 
IV. Förändrade infiltrationsförhållanden? 
V. Förändrade avrinnings eller 

dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning? 

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

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

ix. Kommer tillstånd för vattenverksamhet 
krävas? 

h. Luftföroreningar? 
i. Obehaglig lukt? 
j. Förekomst av elektromagnetiska fält? 
k. Störande ljussken? 
1. Närhet till djurhållning? 

Kommentarer: 

C8l D 
D D 
D D 

D D 
D D 
D D 
D D 
C8l D 
D D 

D D 

D D 

D D 
C8l D 

D D 
D D 
D D 

D D 

C8l D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 

D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 

D 

D 
C8l 

D 
D 
D 

D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
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C8l 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
C8l 
D 

D 

D 

D 
D 

D 
D 
D 

D 

C8l 
D 
D 
D 
D 
D 

Planen ligger inom område med normalrisk för radonförekomst enligt kommunens 
radonriskkarta från 1995. Ett radonsäkert byggande rekommenderas. 

Flerbostadshuset som ligger på en slänt ovanför fastigheten i söder påverkar sol/skuggläget på 
fastigheten, varför det kommer att bli viktigt med solstudier vid val av placering av ny 
byggnad. Pga postverksamheten öster om fastigheten kan ett bullerplank komma att bli 
aktuellt, vilket också kommer att påverka sol/skuggförhållandena på fastigheten. 

Trafiken i området kan orsaka vibrationer/skakningar. Därför kommer en utredning av 
vibrationer och buller att behövas. 

Postcentralen som angränsar till planområdet har bl a lastbilstrafik som lastar och lossa intill 



.uti SALA r.11 KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

14 (17) 
2016-04-01 

DIARIENR: 2015/832 

planområdets östra del. Det kommer därför bli viktigt med en avgränsning mellan 
fastigheterna. I övrigt genererar postcentralen viss trafik i och med dess besökare. Förutom 
villorna på motsatt sida av gatan finns fler verksamheter och ett bostadsområde längre upp på 
gatan som också genererar trafik förbi fastigheten. 

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

4 § Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön 
utformas med hänsyn till behovet av 
1. skydd mot uppko,nst 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 energi och vatten samt goda klimatiska och hygieniska 
förhållanden, 
4. trafikförsörjning och god trafikmiljö, 
5. parker och andra grönområden, 
6. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
att använda området, 
7. förändringar och kon1plctteringar. 

Inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse 
skall det finnas lämpliga platser för lek, 1notion och annan utevistelse samt 
möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. 
Lag (1995:1191). 

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

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

mental ohälsa? D D D D 
d) Trafiksäkerhet? 

- Ge-trafik? C8J D C8J D 
- F ordonstrafik? C8J D C8J D 
- Parkering etc.? C8J D C8J D 

e) Olyckor i samband med transporter av farligt 
gods? Se karta med transportvägar for farligt 
gods. D D D D 

t) Instabilitet i markförhållandena eller de 
geologiska grundförhållandena? 
- Skred? D D D D 
- Ras? D D D D 
- Sättningar etc.? C8J D C8J D 

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

h) Erosion? D D D D 
i) Förändrade sedimentationsförhållanden i 

vattendrag eller sjö? C8J D D C8J 
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j) Att befintlig miljöstörande verksamhet i 
omgivningen kan ha negativ inverkan på 
projektet? 

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

D D D 

D D D 
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D 

D 

Kommentarer: Det nya LSS-boendet kommer att generera viss ökad trafikmängd i området 
vilket kan påverka trafiksäkerheten något. Den ökade trafikmängden bedöms dock vara så 
pass liten att trafiksäkerheten inte bedöms försämras i större mån. Parkeringar för personal och 
besökare kommer att ombesörjas inom fastigheten. 
De geologiska grundförhållandena kommer att behöva undersökas för att säkerställa säkert 
byggande. 
Postcentralen som ligger intill fastigheten kan ha negativ inverkan på buller- och 
vibrationsmiliön för LSS-boendet. Detta kommer att behöva utredas innan b· <><>nation. 
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 utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och fö.rg som är estetiskt 
tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god 
hclhctsverkan. Lag (1998:805 

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

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

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

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

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

sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen? D D D D 

Il. Betydande förändringar i närmiljön, på 
grönstrukturen? D D 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 
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samman-sättningen av djurarter i området? 
Vll. Minskning i antalet av någon unik, sällsynt 

eller hotad djurart? 
Vlll. Införande av nya djurarter i området, eller 

verka som gräns för djurens förflyttningar 
och rörelser? 

ix. Försämring av fiskevatten eller jaktmarker? 

Biologisk mångfald 

Kommentarer: 

D D D 

D D D 

D D D 
D D D 
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D 

D 

D 
D 

Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse inom fastigheten. Fastigheten har 
dock tidigare varit bebyggd. (Jämför antal våningar på Humlans dp ). Ny bebyggelse ska 
anpassas till omgivande bostadsbebyggelse för att passa in. 

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 ngt fornlämningsområde 
och/eller kulturhistoriskt värdefull miljö och kan 
ett genomförande av planen negativt påverka D D D D 
område med fornlämningar eller annan 
kulturhistorisk värdefull miljö? 

Kommentarer: 

15. Kommer verksamheter som planen tillåter eller 
iordningsställandet av planområdet att kräva 
anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken? D D D D 
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Kommentarer: 

16. Finns det risk att ett genomförande av planen 
åstadkommer effekter som: 

a. Strider mot Plan för Sala ekokommun? 
b. Strider mot nationella miljömål? 
C. Strider mot regionala miljömål? 
d. Kan orsaka skada på människors hälsa, direkt 

eller indirekt? 
e. Var för sig är begränsade men tillsammans kan 

vara betydande? 

Kommentarer: 

17. Berör/medger detaljplanen en verksamhet som är 
upptaget in bilaga I och 3 i MKB-förordningen? 

Kommentarer: 

D D D 
D D D 
D D D 

D D D 

D D D 

D D D 
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D 
D 
D 

D 

D 

D 


