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UTLÄTANDE

Detaljplan för

Disponenten 1
Sala kommun, Västmanlands län
Normalt planförfara nde

Detaljplan för Disponenten 1 har under tiden 2017-04-26 -2017-05-26 varit utsänd
för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala nämnder m fl.
Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets entré
och på kommunens hemsida.

Här nedan följer Samhällsbyggnadskontorets sammanfattning av inkomna syn-
punkter i tabell.

' ' åi i  " i j
i 1 Länsstyrelsen Västmanlands län* - Ingen erinran

2 Hyresgästföreningen Sala/Heby Har inget speciellt att yttra

3 Sala—HebyEnergi AB [elnät] ingen erinran

4 Kollektivtrafikförvaltningen Region Inga synpunkter
Västmanland

5 Salakommun, Bygg och miljönämnd Synpunkter pä samråd, byggrättighet-
i er, trädgård, plank, föroreningar och l
. dagvatten.
= .. l

6 Trafikverket Region Ost inget att erinra på planförslaget. Kost- i
nader för bulleråtgärdei*skabärasav l
exploateringen. =

Samhällstekniska enheten har deltagit i planarbetet men även inkommit med ytt-
rande under granskningstiden om att de inte har något att erinra över rubricerad
detaljplan.

Sala Hembygds och Fornminnesförening har efter granskningstidens utgång in-
kommit med ett yttrande att det är tillfredställande med att antalet hus har reduce-
rats, byggtrafik bör köra försiktigt på Museigatan, så många fruktträd som möjligt
bör sparas, husen Litformning och särskilt fönstren är inte tillfredställande anpas-
sade till omgivningen.
Kommentar:
Synpunkterna vidareförmedlas till fastighetsägaren.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 lena Steffner
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-?4 70 UU Enhetschef
Box 304 Fax:0224-188 SU Samhällsbvggnadskontorct
73325Sala k0n1mUn.lI'Il0@53lå-59 Plan-ochutvecklingsenheten
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER
kontorets kommentarer i kursiv stil

1. Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen har inget att erinra över detaljplaneförslaget.

2. Hyresgästföreningen
Har inget speciellt att yttra.

3. Sala-Heby Energi Elnät AB
Har inget att erinra.

4. Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland
Har inget att erinra.

5. Bygg- och miljönämnden i Sala
Har framfört plantekniska synpunkter på samråd, byggrättigheter, trädgård, plank,
föroreningar och dagvatten.

Kommentarer
Synpunktenfrän Bygg och miüönämnden att 24 yttranden inkommit men endast 18
yttranden redovisas stämmer in te såtillvida att rutinerna för remissförfarande har
tydliggjorts sä att synpunkter från politiska partier som sedan deltar i besluten om det
samlade planunderlaget inte sammanfattas och kommenteras i samrädsredogörelsen
utan delges övriga politiska partier för kännedom. Fyra politiska partier lämnade syn-
punkteri samråd. Tväyttranden inlämnades med interna avsändare frän qänstemän
som deltagit i interna planmöten och ävenfätt sina synpunkter tillgodosedda i allt
väsentligt. Dessayttranden här inte hemma isamrädsredogörelsen. Dä'återstår 18
yttranden att sammanfatta och kommentera. Bygg- och miljönämnden konstaterar att
hänsyn tagits till byggenhetens synpunkter i samråd. Bygg- och miüönämnden är en-
ligt rutinerna obligatorisk remissinstans.

Bygg- och miljönämnden har genom byggenheten getts möjlighet att medverka i plan-
arbetets olika skeden men lämnar ändå synpunkter under granskningskedet. Plan och
utveckiingsenheten erbjuder möjlighet till intern medverkan på tjänstemannanivä i
planarbetet för att ge bättre service till medborgare och näringsliv genom att undvika
sena synpunkter i interna remisser. Efter granskning fär ändringar i planhandlingarna
endast vara av redaktionell art. Uteblivenaktiv intern medverkan pd tjänstemanna-
nivä i detaljplanarbetets olika skeden kan innebära längdragna planprocesser. Sent
inkomna synpunkter kan innebära att granskning och utställning mäste göras om, ifall
en ändring av mer omfattande karaktär krävs,
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Synpunkten om oro för att utbyggnadsmöjligheter vid den norra fasaden pä uthus-
byggnaden ska förvanska byggnadens karaktär stämmer inte eftersom skyddsbe-

stämmelsen ger möjlighet att i bygglov ställa krav på utformningen. Ävenkrav pä
medverkan av an tikvarisk expertis fin ns inskrivet i planbestämmelserna.

Synpunkten att den nya bostadsbebyggelsen ska kunna bli avsevärt mer omfattande
än illustrationen stämmer inte. Utnyttjandegraden med största fastighetsstorlek och
största exploatering i kvm byggnadsarea förhindrar detta. Därutöver finns bestäm-
melser för placering, byggnadshöjd, fasadlängd, gavelbredd med mera.

Synpunkten att trädgården behöver prickmarkeras för att hindra bostadshus stämmer
inte eftersom n-beteckningen anger trädgård.

Synpunkten att bullerplankets höjd ska beräknas pä nytt är en onödig kostnad för fas-
tighetsägaren. En godkänd bullerutredning har beräknat att ett :vä meter högt plank
behövsför att klara gällande riktlinjer för buller från väg ochjärn väg.

Synpunkten att kostsamma utredningar för markprover och omhändertagande av
eventuella förorenade massor samt dagvattenutredningar ska tas fram i tidigt skede
innan detaljplanen vunnit laga kraft är olämpligt i dettafall. Förfastigheten finns inga
indikationer att marken inte skulle vara byggbar eller att det skulle vara ovanligt
svära omständigheter för Salas förhållanden vare sig för föroreningar eller dagvatten.

Detaljplanen hanterar viktiga kulturmiljöfrägor som ärgrund för överprövning av
länsstyrelsen. l detta fall har bedömningen gjorts att de viktiga frågorna kring kul-
turmiljö först klaras uti samräd och granskning innan dyra utredningskostnader risk-
eras överfrågor somförefaller vara normal byggprojektering för Salasförhållanden.
Detaljplanen reglerar dagvattenhantering i planbestämmelser. Frågor kring förvän-
tad förekomst av markföroreningar hanteras i bygglov och bygganmälan.

6. Trafikverket

Trañkverket har inget att erinra över detaljplaneförslaget. Kostnader för bulleråt-
gärder ska belasta exploatören.

SLUTSATS INFÖR BESLUT
Med hänvisning till ovanstående synpunkter och kommentarer föreslås detaljplanen
för Disponenten 1 kunna godkännas och antas.

FÖRSLAGTILL BESLUT

att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna utlätandet och detaljplan för Disponenten 1

samt överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande.

Lena Steffner

Planchef


