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MISSIV 

SALA KOMMUN 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Beslut om samråd, Detaljplan för Silver 7 

SYFTE 
Det primära syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett 
parkeringsgarage på fastigheten Silver 7 i centrala sala. 
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MISSIV 

Ett sekundärt syfte med detta planarbete är att konstruera ett slags grundprinciper 
som skulle kunna gälla för eventuella framtida planarbeten som kan uppkomma i 
samma område. Denna detaljplan utgör också ett slags principlösning för framtida 
önskemål i detta område vad beträffar frågor som utökad byggrätt, andel hårdgjord 
yta, dagvatten, skydd av kulturmiljö, placering av byggnader samt dess 
användningsområden. 

SAMMANFATTNING 
Planen ska möjliggöra uppförande av garage på fastigheten Silver 7. I samband med 
detta utreds lämpligheten i att reglera andel hårdgjorda ytor för bättre 
dagvattenhantering samt att säkerställa god estetik i befintliga och framtida 
byggnader på fastigheten. Skulle det i framtiden finnas efterfrågan på mindre och ej 
störande verksamhet möjliggör planen också detta. 

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

FÖRSLAG TILL BESLUT 

... Att förslag till detaljplan för Silver 7 godkänns och sänds ut på samråd. 

Lena Steffner 
Planchef 
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Planarkitekt 
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David Höijertz 

Planarkitekt 

Samhällsbyggna dskontoret 

Plan- och utvecklingsenheten 

da vid .hoij ertz@sala.se 

Direkt : 0224-74 73 31 



Bila ga KS 2017/92/2 

~SALA 
SALA KOlVINtUN 

l<ommunstyro/sens förvaltning 

~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 
Plan- och utvecklingsenheten 

Detaljplan för 

Silver 7 
Sala kommun, Västmanlands län 
standardförfarande 

Ink. 2017 -04- 1 2 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Planområdets läge 

Planområdets läge i centrala Sala 

Till detaljplanen hör följande handlingar 

Plankarta med planbestämmelser 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Fastighetsförteckning, 2017 -xx-xx 

Behovsbedömning för miljöpåverkan 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

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

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sa la.se 

l (lO) 
2017-04-07 

DIARlEN R: 2014/840 

SAMRÅDSHANDLING 

Samhällsbyggnad skontoret 
Plan- och utvecklingsenheten 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 
Plan- och utvecklingsenheten 

INLEDNING 

Sammanfattning 

2 (10) 
2017-04-07 

DIARlEN R: 2014/840 
SAMRÅDSHANDLING 

Planprocessen bedrivs med standardförfarande i enlighet med Plan och bygglagen 
(PBL 2010:900). Planen ska möjliggöra uppförande av garage på fastigheten Silver 7 
i centrala sala. I samband med detta utreds lämpligheten i att reglera andel hård
gjorda ytor för bättre dagvattenhantering samt att säkerställa god estetik i befintliga 
och framtida byggnader på fastigheten. skulle det i framtiden finnas efterfrågan på 
mindre och ej störande verksamhet möjliggör planen också detta. 

Planens syfte 
Det primära syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett parkerings
garage på fastigheten Silver 7. Då området har en värdefull karaktär som bör beva
ras måste kommande byggnation ta hänsyn till detta. I inventeringen i Plan för Sala 
stad är huvudbyggnaden på Silver 7 en "byggnad med högt kulturhistoriskt värde". 
Ett mer övergripande syfte med detta planarbete är att konstruera ett slags grund
principer som skulle kunna gälla för eventuella framtida planarbeten som kan upp
komma i samma område. Denna detaljplan utgör också ett slags principlösning för 
framtida önskemål i detta område vad beträffar frågor som utökad byggrätt, andel 
hårdgjord yta, dagvatten, skydd av kulturmiljö, placering av byggnader samt dess 
användningsområden. 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Planområdet utgörs av fastigheten Silver 7 belägen i norra delarna av centrala Sala, 
benämnd som "järnvägsstaden" på grund av att denna del av Sala tillkom i samband 
med järnvägen i början av 1900-talet. Fastigheten och planområdet är 1029 m2 stort 
och ägs av Jerk Lind. Adressen är Agueligatan 6. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 
Plan- och utvecklingsenheten 

AgwWgatan 6, vy mot nordväst 

PLANPROCESSEN 

Plan- och bygglagen (PBL, 2014:900) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs 
så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen. 
Planprocessen med standardförfarande tar ca ett år att genomföra. Här nedan redo
visas gången i planärendet 

Planprocessen med standardförfarande 
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Samråd 
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SAMRÅDSHANDLING 

Under det fortsatta planarbetet blir planen alltmer konkret och ett förslag till detaljplan upprät
tas. 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, or
ganisationer, myndigheter m.fl. redovisas i ytterligare en samrådsredogörelse. Samrådsredogö
relsen innehåller även KSF:s kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna syn
punkter. 

Granskning 
Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda intressenter samt ställs ut i kom
munhusets entre och görs tillgänglig på kommunens webbplats. De synpunkter som kommer in 
under utställningen redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet innehåller även KSF:s kommentarer och 
förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Antagande 
Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet kommer upp i 
fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. Om inte planen överklagas vinner den Laga Kraft 
inom tre veckor. 

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 syn
punkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten. I första hand är det 
sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer. Överkla
gandet prövas av Mark- och miljödomstolen för detaljplaner som är antagna från och med den 
1 juni 2016. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 
Detaljplanen berör inte något riksintresse. 

Översiktliga planer 
Gällande översiktsplan, Plan för Sala Stad, anger bostäder i denna del av staden. Således har 
denna detaljplan stöd i översiktsplan. Översiktsplanen benämner området som "Järnvägsstaden" 
pga. dess tillkomst i samband med järnvägen. Planen anger vidare att "Gårdarnas karaktär med 
äldre uthus bör bevaras". 
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SAMRÅDSHANDLING 

Plan för Sala Stad gör gällande att det inom planområdet finns byggnad med högt kulturhisto
riskt värde. På fastigheten finns dessutom ett uthus som förstärker gatubilden och stadens ka
raktär. Detta gäller även samtliga huvudbyggnader gränsande till planområdet Dessutom finns 
det en särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad (Silver 9) precis väster om Silver 7. 

Detaljplaner 
Gällande detaljplan, antagen 1914 anger B (ny stadsdel). Byggnader får ha 3 våningar samt 
vindsvåning, höjd till taklist anges till14 meter. Ett ca 12meter brett stråk med prickmark går 
genom samtliga kvarter i öst-västlig riktning. Vad anledningen till detta stråk är framgå r inte av 
de drygt 100 år gamla planhandlingarna, möjligen kan det vara en brandteknisk säkerhetsåt
gärd. 

- --, ......... """" ""d• Ö.f01"".,...,. 

.._ . .,.,_,,-,-L-,-·- ·• lrJ .i!,~lh9'<~ l>y,,ruu~•"l 

Utdrag ur gällande detaljplan med planbestämmelser 

Kommunala beslut i övrigt 
KSLU beslutade att uppdra enheten för planering och utveckling att ta fram en detaljplan över 
Silver 7 2016-11-15. 
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Program för planområdet 
Planprogram anses inte vara nödvändigt för denna detaljplan. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
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SAMRÅDSHANDLING 

Kommunen har utfört en behovsbedömning för miljöbedömning, där bedömningen gjordes att 
det inte är nödvändigt med en miljöbedömning. Länsstyrelsen har i yttrande 2017-04-03 med
delat att man delar kommunens bedömning. 

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

FÖRUTSÄTININGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 

Mark och vegetation 
Planområdet utgörs av tomtplats för flerbostadshus. Några mindre komplementbyggnader finns 
på tomten. I övrigt består marken av gräsyta samt grusade ytor, dessa är helt plana. 

Geoteknik och geohydrologi 
Marken anses ha goda möjligheter att bebyggas trots lerhaltig jord. 

Förorenad mark 
Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av framförallt bly och kad
mium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de processer som använts för att förädla mal
men. 

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningar i mark. strategin 
har fastställt platsspecifika riktvärden (hälso riskbaserade) för kontaminerad ytjord. I samband 
med att ansökan om bygglov lämnas in kommer miljökontoret att föreskriva vilka åtgärder som 
krävs av exploatör med avseende på eventuella föroreningar. 

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

Vattenområden 
Planområdet ligger inte i omedelbar närhet till vattendrag. 

Miljökvalitetsnormer 
Gällande miljökvalitetsnormer har iakttagits och att planen inte medverkar till att miljökvalitets
normerna överträds. 

Lokalklimat 
Detaljplanen medverkar till att öka skuggning över Silver7 samt omkringliggande fastigheter. 
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SAMRÅDSHANDLING 

Risk för skred finns inte inom planområdet och kommunens översvämningsanalys visar att om
rådet ligger utanför område med risk 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband med exploate
ringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras tilllänsstyrelse n. 

Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 
Fastigheten Silver 7 består idag av ett flerbostadshus i uppfört i början av 1900-talet. Då huvud
byggnaden räknas som en värdefull byggnad med bevarandevärden får den inte förvanskas eller 
rivas. Detta ges stöd genom bestämmelse q1: Byggnad/område som omfattas av 8 Kap. 13 § PBL. 
Byggnad får ej rivas. Byggnad får ej förvanskas. 

Östra respektive västra fasaden 

Tillkommande bebyggelse 
Den tillkommande bebyggelsen måste ges god estetik och passa in, dels med nämnda huvud
byggnad men också med annan bebyggelse i närområdet. Planen förses därmed med utform
ningsbestämmelse f1: Ny bebyggelse skall utformas med god estetik som ansluter till karaktärs
drag hos bebyggelse i omgivningen. 
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FASAD MOT ÖSTER 

Exploatörens förslag till nybyggnad av garage 

Hälsa och säkerhet 

Tillgänglighet 
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SAMRÅDSHANDLING 

Bebyggelsens och markens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning avses inte på
verkas genom detaljplanen. 

Störningar 
Buller och andra störningar bedöms inte öka till följd av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan detaljplan 
Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande under KSLU:s ledning. 

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

April2017 

April-Maj 2017 

Maj2017 

Maj2017 

Juni 2017 

Juli 2017 

Augusti 2 O 17 

KSLU, beslut om samråd 

Samråd 

KSLU, beslut om granskning 

Granskning 

KS-beslut om godkännande 

KF-beslut om antagande 

Laga kraft 

Såvida inte detaljplanen överklagas kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detalj
planen när detaljplanen vinner laga kraft. 
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FASTIGHETSRÄTISLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

DIARlEN R: 2014/840 

SAMRÅDsHANDLING 

Planen syftar inte till någon förändring av befintliga förhållanden och förhållandena avses per
manentas i och med bestämmelse e1: Området skall utgöras av en fastighet. 

Ledningsrätter 
Avtal avseende eventuella omläggningar av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och 
exploatören. 

Kända ledningsägare inom planområdet är Sala -H e by Energi, El nät AB. 

Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det 
åligger exploatören att undersöka om ytterligare ledningar finns. Exploatören ska kontakta be
rörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras innan arbetena sätts 
igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggti
den. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnad 
Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom ett särskilt plankostnadsavtal i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om plan taxa. 

Anslutningsavgifter 
Vatten, avlopp, el samt bredband finansieras av aktuell fastighetsägare genom eventuella an
slutningsavgifter eller annat. 

Utredningar 
Kostnader för geoteknik, markprover mm bekostas av respektive fastighetsägare. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp 
Fastigheten är ansluten till kommunens VA-nät. 

Dagvatten 
Dagvattenledningarna har i viss mån begränsad kapacitet. Därför begränsas andelen hårdgjord 
yta inom fastigheten till 75%. Detta regleras genom bestämmelse ez. 

Uppvärmning 
Fastigheten är ansluten till kommunens fjärrvärmenät. 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 
Plan- och utvecklingsenheten 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

MEDVERKANDE 
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SAMRÅDSHANDLING 

Detaljplanen har arbetats fram av planarkitekt David Höijertz på Sala kommun i samarbete med 
planbeställaren Je r k Lind, samt konsult Sven-Inge Stidelius från Stidelius Bygg- & Ritkonsult AB. 

Lena Steffner 
Planchef 

David Höijertz 
Planarkitekt 
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Grundkartan framtagen genom nymätning och kopiering av kommunens primärkarta 
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PLANBEST ÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. 
Endast angiven användning och utformning är tillåten. 
Best~mmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet 
GRANSER 
---·-- Planområdesgräns 

-------- Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 

~- B l Bostäder. Icke störande kontors- och handelsverksamhet 
tillåts i bottenvåning samt komplementsbyggnad 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
l · . · . · . · . · . · . · j Marken får inte förses med byggnad 

f · · · · • l Marken får endast bebyggas med uthus och garage 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
e, Området skall utgöras av en fastighet 

e, Maximal tillåten hårdgjord yta inom fastighet är 75% 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
Utformning 

<E> Högsta byggnadshöjd i meter 

Utseende 

Ny bebyggelse ska ll utformas med god estetik som 
ansluter till karaktärsdrag hos bebyggelse i omgivningen 

Värdefulla byggnader och områden 

q\ Byggnad/område som omfattas av 8 Kap. 13 § PBL. 
Byggnad får ej rivas. Byggnad får ej förvanskas. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft 
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SAMRADSHANDLING 

Detaljplan för Silver 7 
Dnr 2014/840 

Sala kommun 
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O Planprogram 
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181 Ställningslagande behovsbedömning 

Västmanlands län 

David Höijertz 
Planarkitekt 
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Behovsbedömning för miljöbedömning in kl 
checklista (med lagtext) 

DETALJPLAN FÖR SILVER 7, 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 får miljöbedömningen ska kommunen upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan, som 
planens genomfårande 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. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelse ns förva ltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: St ora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sa la.se 

David Höijertz 

Planarkitekt 
Pl an- och utvecklingsenheten 

david .hoijertz@sala .se 
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Detalj lan: Silver 7 
Typ av detaljplan 
Standardförfarande, utan planprogram 
Planhandläggare 
David Höijertz 
Planens syfte och huvuddrag 
Planen syftar till att möjliggöra uppförande av garage på fastigheten Silver 7 i 
centrala Sala. l samband med detta utreds lämpligheten i att reglera andel 
hårdgjorda ytor för bättre dagvattenhantering samt att säkerställa god estetik i 
befintliga och framtida byggnader på fastigheten. Icke störande verksamhet avses 
tillåtas i bottenvåning och komplementbyggnader. 
Nuvarande markanvändning 
Idag utgörs området av en bostadstomt med ett flerbostadshus samt några uthus. 

""\ / 
l 
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Planområdets inom staden. 

Gällande planer, översiktsplan och detaljplan m fl 

Gällande översiktsplan, Plan för Sala Stad, anger bostäder i denna del av staden. 
Således har denna detaljplan stöd i översiktsplan. Översiktsplanen benämner 
området som "Järnvägsstaden" pga. dess tillkomst i samband med järnvägen. 
Planen anger vidare att "Gårdarnas karaktär med äldre uthus bör bevaras". 

Detaljplaner 
Gällande detaljplan, antagen 1914 anger B (ny stadsdel). Byggnader får ha 3 
våningar samt vindsvåning, höjd till taklist anges till 14 meter. Ett ca 12 meter 
brett stråk med prickmark går genom samtliga kvarter i öst-västlig riktning. 
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Vad anledningen till detta stråk är framgår inte av de drygt 100 år gamla 
planhandlingarna, möjligen kan det vara en brandteknisk säkerhetsåtgärd . 

...._.~ ...... ,..-•• - • ....,..·-·---, .A-(.I"IIP"Qruf• dJOfrclra.ac,.. 

~~~~4"to El! .lll.yln.l"9" ":YJ'!n""•~ 

Utdrag ur gällande detaljplan 

När genomfårdes behovsbedömningen Före samrådsskedet 
Vem som genomfört behovsbedömningen: David Höijertz 

SAMMANFATTNING 

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

PLATSEN 
Markanvändning 
Planområdet utgörs av fastigheten Silver 7, planområdet är l 029 m2 stort. 

Omgivning 
Fastigheter för bostäder finns i direkt anslutning i norr, väst och sydlig riktning. 
På östra sidan utgörs angränsande mark av gatumark. 

Topografi 
Marken inom planområdet i princip helt plan. 

Landskaps b il d 
Planområdet är omgivet av blandad samlad bebyggelse, främst flerbostadshus. 

Natur- och kulturmiljö 

Området berör ingen känslig naturmiljö. 
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Plan för Sala Stad gör gällande att det inom planområdet finns byggnad med högt 
kulturhistoriskt värde. På fastigheten finns dessutom ett uthus som förstärker 
gatubilden och stadens karaktär. Detta gäller även samtliga huvudbyggnader 
gränsande till planområdet Dessutom finns det en särskilt kulturhistoriskt 
värdefull byggnad (Silver 9) precis väster om Silver 7. 

Utdrag ur Plan får Sala Stad. 

PÅVERKAN 

Landskapsbild 

kulturhistorisk btbyuelse 
sala centrum 2010 

-

l'f'U"'dumfllbc)ct.uhurhhto.!Ut 
dtde 

- om,~boruttw. 

- :,':!:!::!:~!~: dn 
Wlturhh torhU 'dr d d 

. . . S.unnunMftt!ll mllj6 mH UrUilt M 111 
:-·:~ Wltllfhktori1bdrden.lnUW.. 

r~ tu·, 1J<d1· oth p~mi!JMt 

Landskapsbilden bedöms inte att påverkas nämnvärt då detta kan sägas utgöra en 
förtätning av stadsmiljön. Landskapsbilden- stadsmiljön förstärks. 

Måluppfyllelse 
Detaljplanen bedöms inte motverka några nationella, regionala eller lokala mål. 
Planen bidrar till att förstärka en befintlig struktur och möjliggöra ökat nyttjande 
av fastigheten. 

Radoriförekomst 
Ett radonsäkert byggande rekommenderas. Kommunens radonriskkarta från 1995 
visar att planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Radonskydd 
hanteras närmare i bygglovskedet Huvudrekommendationen från Boverket vad 
gäller byggnadssätt med avseende på radon är att alltid bygga tätt mot marken. 
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SAMLAD BEDÖMNING OCH ST ÄLLINGSTAGANDE 
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 
genomfårande 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 bedömningen 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 
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Berör ett genomförande av planen (fråga 1-8): berör: miljöpåverkan 
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1. Stora opåverkade områden, enligt 3 kap 2§? D D D D 
2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är 
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påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär 

Kommentarer: 

2. Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3§? 

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön 

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

4 §J ord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark 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 allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen 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-omr§den finns 
beskrivna i Plan för Sa/a ekokommun. 

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

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

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

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 
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n) Sala bergstad? 

Friluftsliv 
o) Nedre Dalälven? 

Värdefulla ämnen och mineral 
p) Tistbrottet? 

Energidistributionsanläggningar 
q) Vattenfalls naturgasledning? 

Områden med särskilda riktlinjer 
r) Området utmed Dalälven från A ve sta till 

Skutskär? 
s) Vattenkraft i Dalälven nedströms Näs Bruk? 

Vägar ochjärnvägar 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 gällande MKN överskrids? 
Kommentarer: 

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

- Industrimark? 
- Luftburet nedfall? 
- Utfyllnadsmassor? 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 

D D 

D D 
[3J [g] 
D D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 
D 
D 
D 

D 

D 
D 
D 
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Kommentarer: Även om inga provtagningar genomförts inom planområdet finns risk att 
gränsvärden för exempelvis bly överskrids i markskikt Detta pga luftburet nedfall från 
tidigare grovverksamhet i närområdet. Dessa kan frigöras vid byggnation och i synnerhet vid 
schaktning. Vilka åtgärder som krävs bedöms i bygglovsskedet då ärendet remitteras till Sala 
kommuns miUöenhet. 
7. Berör ett genomförande av planen något av följande 
intressen? Regionala och Sala kommuns. 
De regionala intressenafinns beskrivna i Planför 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) Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering? D D D D 
e) Tätortsnära friluftsliv? D D D D 
f) Oexploaterade områden? D D D D 
g) Materialhushållningsplanen? D D D D 
h) Kulturminnesvårdsprogrammet? D D D D 
i) Sala kommuns jordbruksbygd? D D D D 
j) Sala stads småstadskaraktär? D D D D 
k) A vfallsplanen? D D D D 
l) Energi planen? D D D D 

Kommentarer: 

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

Nationalpark D D D D a) Del av Färnebofjärdens nationalpark? 

Naturreservat 
D D D D b) Ölstabrändan naturreservat? 
D D D D c) Gullvalla naturreservat? 
D D D D d) Fläckeho naturreservat? 

e) Kolpelle naturreservat? D D D D 

Naturminne 
D D D D f) Strandskydd? 

g) Vattenskyddsområde? D D D D 
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l. Knipkällan? 
Il. Viggbo/Nötmarken? 

00 0 

V allrum? III. 

iv. Kumla? 

h) Biotopskydd? 
i) Fornlämningsområde? 
j) Byggnadsminne? 
k) Kulturreservat? 
l) Kulturhistorisk värdefull bebyggelse? 
m) Historiska samband? 
n) stadsbi ld? 

Kommentarer: 

Plan- och bygglagen 

Övrigt 

9. Berör planen någon av följande aspekter och kan ett 
genomförande av planen medfora avsevärd 
forändring av mark- eller vattenanvändningen i 
området enl igt 2 kap l§? 

1 § JV!ark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mes t lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked 
skall bestämmelserna i J. och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 
l§ miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och 
planläggning. Lag (1998:839). 

Kommentarer: 

l O. 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 skalllokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hiinsyn till 
1. de boendes och övrigas hälsa, 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan 
satnhällsservice, 

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 
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4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar. 

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

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

i. Solförhållanden? 
Il. Vindförhållanden? 

111. Förändringar i luftrörelser, temperatur eller 
klimat? 

c. Trafikbuller? 
l. V"? ag. 

ii. 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? 

i. Förändringar av grundvattenkvaliten? 
ii. F ö rändringar på flödesriktningen på 

grundvattnet? 
111. Minskning av vattentillgången i någon 

vattentäkt? 
iv. Förändrade infiltrationsförhållanden? 
v. Förändrade avrinnings eller 

dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning? 

VI. Förändring i dagvattenomhändertagandet? 
V11. Förändringar i ytvattenkvaliten? 

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

IX. Kommer tillstånd får vattenverksamhet 
krävas? 

h. Luftföroreningar? 
l. Obehaglig lukt? 
j. Förekomst av elektromagnetiska fålt? 
k. Störande ljussken? 
l. Närhet till djurhållning? 

~ 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 
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 
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D 
D 
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Kommentarer: Planområdet bedöms ligga inom normalrisk får radonförekomst Byggnationen 
som planen tillåter ökar skuggningen av fastigheten samt intilliggande fastigheter marginellt. 

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 uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor och 
andra olyckshändelser, 
2. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar, 
3. hushålh1ing 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 kompletteringar. 

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

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

D D D D 
ämnen vid händelse av olycka? D D D D 

c) Att människor utsätts för hälsofara inklusive 
mental ohälsa? D 

d) Trafiksäkerhet? 
D D D 

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

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

f) Instabilitet i markförhållandena eller de 
D D D 

geologiska grundförhållandena? 
- Skred? D D D D 
- Ras? D D D D 



g sALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhälls byggnadskontoret 
Plan- och utvecklingsenheten 

- Sättningar etc.? 
g) Skada eller forändringar av någon värdefull 

geologisk formation? 
h) Erosion? 
i) Förändrade sedimentationsförhållanden i 

vattendrag eller sjö? 
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 
be bygge l se"? 

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 

Kommentarer: Marginell ökning av trafik kan ske. Fler parkeringsplatser tillskapas. 

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 f:'irg som är estetiskt 
tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god 
helhetsverkan. Lag (1998:805 

a. Stads- och landskapsbilden? 
l. Fysiska ingrepp/tillförs nya element? [8] D [8] D 

11. Försämring av någon vacker utblick/viktig 
skiljelinje eller stadsbild- eller 
landskapsmässigt skönhetsvärde? D D D D ... 
Betydande förändring vad gäller 111. 

sammanhanget med omgivningen 
(bebyggelsestruktur, skala, struktur etc.)? D D D D 

l V. Skapas någon otrygg stads-eller 
landskapsmilj ö? D D D D 

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

sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen? D D D D 

11. Betydande forändringar i närmiljön, på 
grönstrukturen? D D D D 
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iii. Minskning i antal av någon unik, sällsynt 
eller hotad växtart eller växtsamhälle? 

IV. Införande av någon ny växtart? 
v. Sämre möjligheter att använda området i 

forsknings- eller undervisningssyfte? 
VI. Betydande förändringar av antalet eller 

samman-sättningen av djurarter i området? 
Vll. Minskning i antalet av någon unik, sällsynt 

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

verka som gräns för djurens fårflyttningar 
och rörelser? 

IX. Försämring av fiskevatten eller jaktmarker? 

Biologisk mångfald 

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 

Kommentarer: Ny bebyggelse tillkommer i liten skala. Genom att utformning regleras i plan, i 
syfte att samspela med befintlig bebyggelse i närområdet, bedöms kulturvärdena i området 
inte påverkas negativt. 

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? 
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Kommentarer: 

15. Kommer verksamheter som planen tillåter eller 
iordningsställandet av planområdet att kräva 
anmälan eller tillstånd enligt miljö balken? 

Kommentarer: 

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

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

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

vara betydande? 

Kommentarer: 

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

Kommentarer: 

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 


