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Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och utvecklingsenheten

MISSIV- BESLUT OM SAMRÅD

Detaljplan för fastigheten Islingby 3:6
Planarbetetbedrivs medstandardförfarandeoch föreslagentidplan innebär samråd
under februari -mars. Det är kommunens avsikt att genomföra planarbetet med
begränsat standardförfarande vilket avgörs i samband med samrådsskedets
slutförande.

BAKGRUND
Gällandeplan för lslingby 3:6 stämmerinte överensmedverkligheten.Syftetmed
planändringen är dels att anpassa planen till befintliga förhållanden och dels medge
viss utveckling av fastigheten. Gällande detaljplan anger "Bostad" samt
"Småindustri" och "Handel" inom planområdet.

BEGRÄNSATSTANDARDFÖRFARANDE
Planärendet genomförs med så kallat standardförfarande. Eftersom det rör sig om
enplan med mycket liten påverkanär det möjligt att applicerabegränsat
standardförfarande, vilket innebär att granskningsskedet utesluts och planen kan
tas direkt från samrådtill antagande.Dettaär endastmöjligt om hela
samrådskretsen aktivt godkänner samrådshandlingarna [PBL 5 kap. 18 §]. Eftersom
antalet sakägare är få i detta ärende bör det vara möjligt att få in skriftligt
godkännandefrån alla.

SLUTSATSINFÖR BESLUT
Förslaget innebär att bekräfta befintliga förhållanden samt medge viss utveckling av
fastigheten och modernisera planbestämmelserna. Markanvändning inom
planområdet föreslås till BZ (Bostäder samt Verksamhet med begränsad
omgivningspåverkan).

Eftersom det är en planändring och begränsat standardförfarande så kan
kommunstyrelsen ta beslutet om antagande istället för kommunfullmäktige, i
enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 8 och PBL 5 kap. 27 §.

FÖRSLAG TILL BESLUT

att godkännaförslaget ochuppdratill Plan-ochutvecklingsenhetenatt
sändaut planändringenpå samråd.

samt att om detaljplanen aktivt godkänns av samrådskretsen, direkt ta förslaget
till KSför beslut om antagande.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Victor Zakrisson
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 022434 70 U0 Samhällsbyggnadskontoret
Box 304 Fax:0224~18S S0 Plan- och utvetklingsenheten
733 25 Sala kommun.info@sala.se victor.zakrisson@sala.se
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SAMRÅDSHANDLING

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING
Plan- och utvecklingsenheten

SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för

Fastigheten Islingby 3:6
Sala kommun, Västmanlands län
Standardförfarande/Begränsatstandardförfarande

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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Fastighetens läge i Västerfärnebo

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Victor Zakrisson
Kommunstyrelsens förvaltmng Växeh 0224-72170 00 Planarkitekt

Plan- och utvecklingsenheten
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Till detaljplanen hör följande handlingar

. Plankarta med planbestämmelser

. Plan-ochgenomförandebeskrivning

. Fastighetsförteckning

o Behovsbedömning

INLEDNING

Sammanfattning
Planprocessen bedrivs med standardförfarande i enlighet med Plan och bygglagen
(PBL 2010:900). Det är kommunens avsikt att genomföra planarbetet med
begränsat standardförfarande, vilket avgörs i samband med samrådsskedets
slutförande.

Den nya detaljplanen bidrar till att bekräfta befintliga förhållanden samt att medge
tillbyggnad på bostadshus och garage.

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden.
Nuvarandedetaljplan angerbegränsningarsom inte överensstämmermed
verkligheten, samt omöjliggör en önskad utveckling av fastigheten. Begränsningarna
gäller bland annat våningsantal och prickmark som inte överensstämmer med
verkligheten inom den aktuella fastigheten.

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet inkluderar endast fastigheten lslingby 3:6. Marken är privatägd och
omfattar knappt 900 mi.

PLANPROCESSEN

Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900] lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs
så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen.
Detaljplan för lslingby 3:6 prövas genom standardförfarande. Om hela
samrådskretsen godkänner förslaget redan under samrådet kan processen drivas
med begränsat förfarande. Här nedan redovisas gången i planärendet och i vilket
skede planen befinner sig i.

Planskeden vid standardförfarande
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Plonskeden vid begränsat förfarande

Samråd

Planarbetet inleds med ett samrådsskede, i syfte att ge berörda en möjlighet till
insyn och påverkan tidigt i planprocessen. Under det inledande planarbetet blir
planen alltmer konkret och ett förslag till detaljplan upprättas. Detta förslag skickas
ut på samråd till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entré och på
hemsidan. De synpunkter som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare samt
hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i en samrådsredogörelse.
Samrådsredogörelsen innehåller även Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer
och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter. Om inga synpunkter
inkommit som i väsentliga delar påverkar detaljplaneförslaget kan planen gå direkt
till antagande.

Granskning [vid standardförfarande]
Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda intressenter samt
ställs ut i kommunhusets entré och görs tillgänglig på kommunens webbplats. De
synpunkter som kommer in under utställningen redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet
innehåller även Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till
ställningstagandetill inkomna synpunkter.

Antagande
Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet
kommer upp i fullmäktige bereds det i kommunstyrelsens ledningsutskott och
kommunstyrelsen. Om inte planen överklagas eller överprövas vinner den laga kraft
tre veckor efter det att protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde justerats
och anslagits.

Överklagande
Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagande
satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast under utställningstiden
skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att
överklaga planbesluten. I första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare,
hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer. överklagandet prövas av Mark-
och miljödomstolen (för detaljplaner som är antagna från och med den
1 juni 2016].

TlDlGARESTÄLLNlNGSTAGANDE

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

översiktliga planer
Plan för Sala ekokommun, kommuntäckande översiktsplan 2002, som är gällande
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idag berör inte planområdet specifikt utifrån detaljplanens syfte. Det finns inte
någon gällande fördjupad översiktsplan över området.

Detaljplaner
Gällande detaljplan 3954 vann laga kraft 1992 och genomförandetiden har gått ut.

Planen anger B, Bostäder, i en våning på del av fastigheten och HJm, Handel och
småindustri på del av fastigheten. Bostadshus får byggas på 20 0/0av fastighetsarean
och Handel och småindustri får byggas på 25 % av fastighetsarean. Se utdrag ur
gällande detaljplan på s. 4.

Kommunala beslut i övrigt

Kommunstyrelsens ledningsutskott [KSLU] beslutade att uppdra till
Samhällsbyggnadskontoret, Plan- och utvecklingsenheten att upprätta förslag till

detaljplan för fastigheten lslingby 3:6, Sala kommun 2017-01-17.
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Gällande detaljplan 3954från 1992, med det aktuella planområdet markerat.

  
    
Miljöbedömning
För varje detaljplan som upprättas ska en behovsbedömning göras för att utreda om

planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet

ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11§ genomföras och därmed även

en miljökonselçvensbeskrivning [MKB] upprättas.

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som utförts av

Plan- och utvecklingsenheten, Kommunstyrelsens förvaltning.

Plan- och utvecklingsenheten bedömde att genomförandet av detaljplanen för

fastigheten Islingby 3:6 inte riskerar medföra betydande miljöpåverkan enligt de

kriterier som anges i 6 kap 11§ MB. Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och
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delar kommunens uppfattning. Miljökonsekvensbeskrivning ska därmed inte

upprättas.

FÖRUTSÄTTNINGAROCHFÖRÄNDRINGAR

Natur

Mark och vegetation
Marken inom planområdet utgörs av bostadstomt.

Fastigheten berörs till viss del av MSBskartering kring riskområden för ras, skred
och erosion. Att området pekats ut i karteringen beror på metoden att få fram
riskområden som använts. jorden år en siltig lerjord enligt jordartskartan, samt att
höjdskillnad mellan Gamla vägen (väst, nordväst om planområdet] och marken öster
om dennaindikerar riskområde. Fastighetenhar varit bebyggdsedanförsta hälften
av 1900-talet med befintlig bebyggelse, som har byggts ut och förändrats i omgångar
sedandess.Bedömninghar gjorts att markenär byggbar.

Geoteknik och geohyclrologi
Geotekniska förhållandena är inte kända i detalj. l början av 2000-talet gjordes
borrning på fastighetensomvisadeca80 cmtill fastbergi närhetenav
bostadshuset.Markenbedömsbyggbar.

Manhar på fastigheten,enligt uppgift från fastighetsägaren,inte haft problem med
vatten som runnit längs fasta berget.

Förorenad mark
Markprover är inte tagna på den berörda fastigheten. Den nya detaljplanen innebär
inga förändringar i markanvändning mot de rådande.

Tidigare har verkstad funnits på fastigheten, där garaget står idag. Efter
verksamheten upphörde i mitten av 1900-talet har tomten sanerats.

Radon
Ett radonsäkert byggande rekommenderas. Kommunens radonriskkarta från 1995
visar att planområdet ligger inom högriskområdeför radon.Radonskyddhanteras
närmare i bygglovskedet. Huvudrekommendationen från Boverket vad gäller
byggnadssättmedavseendepåradon är att alltid byggatätt mot marken.

Dagvatten
Dagvattenska i första handomhändertasinom fastighetenochi andrahand
fördröjas inom fastigheten.Ett genomförandeav detaljplanenbedömsinte innebära
ennämnvärd förändring gällandedagvattenmot dagensförhållanden.

Miljökvalitetsnormer
Gällande miljökvalitetsnormer har iakttagits och planen bedöms inte medverka till
att miljökvalitetsnormerna överträds.

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

Verksamhets- och skyddsbestämmelser
På fastigheten tillåts bostad samt icke störande verksamhet [B2].

Bebyggelseområden
Befintlig huvudbyggnad på fastigheten är uppförd i 2 våningar. Fastighetsägaren
planerar utveckling av fastigheten, i form av mindre tillbyggnad. som inte är möjlig
utifrån gällande detaljplan som endast tillåter en våning, och prickmark som
förhindrar. Tillbyggnad av bostadshuset byggs till största delen på befintlig källare

som tillkom under 50-/ 60 talet. Utöver detta önskar fastighetsägaren att utveckla
garaget genom att komplettera med en carport längs södra gaveln och eventuellt
bygga ut garaget mot norr.

För bostadshus sätts en nockhöjd som motsvarar de faktiska förhållanden om 8 rn

[ i ], motsvarande ett 2 våningshus. omkringliggande komplementbyggnader

tillåts en maximal nockhöjd om 5 m [zå§ ].

För att säkerställa syftet med endast tillåta tvåvåningshus sätts minsta takvinkel till
20°.

I den gällande detaljplanen är användningen uppdelad på fastigheten. Där
bostadshuset är placerat gäller bostadsändamål, och den delen av fastigheten där
garaget är placerat gäller småindustri och handel. I den nya detaljplanen föreslås

bestämmelsen BZ för hela fastigheten, vilket innebär att fastigheten kan fortsätta

användas som bostad, samt för exempelvis service, lager, handel med begränsad
omgivningspåverkan. Detta innebär att planförslaget innehåller motsvarande
bestämmelser som gällande detaljplan från 1992.

inom planområdet tillåts en byggnadsarea om 260 m2.

Det u-omräde som finns i befintlig plan är ritat efter en ledning som inte helt

överensstämmer med verkligheten. I planförslaget korrigeras detta genom att u-
området justeras för att överensstämma med förrättningen och verklig lokalisering,
vilket innebär 2,5 m från ledningens mitt åt vardera håll. l övrigt ges planen

prickmark om 1meter frän fastighetsgräns, vilket gör att bebyggelsen klara de
regler som finns till avstånd mot gata och siktlinjer.

Offentlig service

Planförslaget innebär inte ändrat behov gällande offentlig service. Till Västerfärnebo
skola är det ca 300m från planområdet.

Kommersiell service

Planförslaget innebär inte ändrat behov eller underlag till den kommersiella

servicen.

Hälsa och säkerhet
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Tillgänglighet
Nybyggnation i markplan bör tillgänglighets anpassas enligt gällande regler.

Buller
Fastigheten bedöms inte påverkas av olämpliga bullernivåer.

Gator och trafik

Gator
Inga förändringar mot dagens situation vid genomförande av planförslaget.

Kollektivtrafik
Närmstabusstation ligger ca 100 meter frånplanområdet.

Parkering
Planförslaget innebär möjlighet att uppföra carport över befintlig plattsatt parkering
samtutbyggnad av garage.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Fastigheten ligger inom kommunensverksamhetsområde förvatten och avlopp. En
spillvattenledning går strax utanför den östra planområdesgränsen med anslutnings
till fastigheten. Ledningsrättenför denna ledning stämmer inte helt överens med
den faktiska dragningen. I sambandmed detaljplaneförslagetändras u-omrädet för
fastigheten Islingby 3:6 för att stämma överens med de verkliga förhållandena.

Uppvärmning
Uppvärmning sker idag med bergvärmepump.

Avfall
Hämtning av avfall sker med traditionell avfallshantering och ska följa
:Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

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, förvaringoch dimensionering av hushållsavfall,
Rapport 2009".

Det finns en omstartsstation i närhet till planområdet.

Hos kommunens återvinningscentral Ãterbruket-Returen lämnas sorterat grovavfall
från hushållen. Företag lämnar grovsopor efter tecknande av Återbrukskort. Ett
mobilt återbruk besöker Västerfärnebo med jämna mellanrum.

Konsekvenser
Planförslaget innebär att bestämmelserna anpassas till verkligheten genom att
justera byggnadshöjd och nockhöjd, samt att prickmarken anpassas efter vad som är
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rimligt ochde faktiska lägenapå objekt sombehöverskyddas[u-område).Dessutom
medgesenviss utveckling av fastigheten.Såvälbostadshussomgaragekankomma
att förändras med tillbyggnader.

ORGANISATORISKAFRÅGOR
Tidplan detaljplan
Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande under KSLU:sledning.

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för
olika beslut beroende på om detaljplanen genomförs med begränsat
standardförfarandeeller standardförfarande.

Begränsat standardförfarande:
Februari- Mars 2017 Samråd

April 2017 Kommunstyrelsenledningsutskott,beslut
om godkännande

April 2017 Kommunstyrelsen, beslut om antagande

Standardförfarande:
Februari- Mars2017 Samråd

April 2017 Kommunstyrelsens ledningsutskott,
beslut om granskning

April- Maj 2017 Granskning

Juni 2017 Kommunstyrelsen, beslut om
godkännande

Iuni 2017 Kommunstyrelsen, beslut om antagande

Såvida inte detaljplanen överklagas eller överprövas vinner planen laga kraft tre
veckor efter justering och anslag av Kommunstyrelsens protokoll. Därefter kan
bygglovgesför åtgärder i överensstämmelsemeddetaljplan.

Markägorförhållanden
Fastigheten lslingby 3:6 är privatägd.

Ansvarsfördelning
All utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av fastighetsägaren.

FASTlGHETSRÄTTSLIGAFRÅGOR

Fastighetsbildning
Planförslagetsyftar inte till att ny fastighetsbildningskaske.

Fördet fall marken inom planområdet i framtiden kanbli aktuell att delaspå flera
fastighetermåsterätter till VA-ledningbland annatinom områdetsäkerställas.Det
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kan tillexempel ske genom inrättande av servitut och gemensamhetsanläggningar
för deltagande fastigheter.

Ledningsrätter
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende
eventuell omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och
exploatören.

Ledningsägare ansvarar för lantmäteriförrättning inom aktuellt område.

Kända ledningsägare i anslutning till planområdet är Sala kommun, där
ledningsrätten tar i anspråk del av fastigheten.

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 ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga
kablar ska begäras innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas
tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden.

U-omrädet i gällande detaljplan från 1992 har ett grovt skattat område. Med
hänvisning till ledningsrätten (19-VAG-1764.1, §2) har u-området i planförslaget
fått ny anpassad omfattning efter inmätning av ledning. 2,5 m från ledningens mitt
är utgångspunkt för det nya u-området.

Ansökan om lantmäteriförrättning
Exploatörer ansöker och bekostar fastighetsbildning avseende kvartersmark.

Möjlighet att ge fastigheten en ny anslutningspunkt kan göras genom en separat
process där ledningsrätten prövas, samt att en ny förrättning görs hos Lantmäteriet
där fastighetsägaren tar över den del av ledningen som förser fastigheten idag.

EKONOMISKAFRÅGOR

Utredningar

Kostnader för eventuell geoteknik, markprover, med mera, bekostas av aktuell
fastighetsägare.

Anslutningsavgifter
Fastigheten är idag ansluten till kommunalt VA.Vid behov av nya anslutningar
bekostar fastighetsägaren detta.

TEKNISKAFRÅGOR

Radon
För nybyggnation rekommenderas ett radonsäkert byggande. Enligt översiktlig
radonkartering av Sala kommun från 1995 är planområdet inom högriskområde för
markradon
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ADMINISTRATIVAFRÅGOR

Genomförandetid
Genomförandetidenär 5år från dendagdetaljplanenvinner lagakraft. När
genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla om det inte finns skäl att ändra
den.

MEDVERKANDE

Detaljplanenhar arbetats fram av Plan-ochutvecklingsenheteninom
Samhällsbyggnadskontoret på Sala kommun i samarbete med fastighetsägaren.

Lena Steffner Victor Zakrisson

Planchef Planarkitekt
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PLANKARTA
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Skaia: 1:500I A3

PLANBESTÄMMELSER

PLANBESTÄMMELSER
Följandegäller inom områden mod nedanståendebeteckningar.
Endaslangiven användningoch utformning är llllâlen.
Bestämmelser ulan beteckning gäller inom hela planområdet.
GRANSER
jj 1 Planområdesgrans

- — — — Egenskapsgrans

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Bostäder sam! verksamma!med bogrflnsad
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BEGRÄNSNINGARAV MARKENSBEBYGGANDE
Byggnad får e] UpMOmS

u Marten skall vara 'luligängllgför underjordnskaladnngar

UTNYTTJANDEGRADIFASTIGHETSINDELNING
9 Stürsla byggnndsnren 2640kwdrllmom

PLACERING, UTFORMNING. UTFÖRANDE
Utformning
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