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MISSIV — BESLUT OM GODKÄNNANDE AV PRIORITERINGSLISTA

Genomgång av planärenden inför år  2021

Plan- och utvecklingsenheten har fler pågående planärenden. För att lättare kunna planera

och prioritera planverksamhetens arbete är det viktigt att ha en aktuell lista över

pågående planärenden. Planverksamheten i Sala ligger efter och för att kunna ta fram

detaljplaner som gynnar stadens utveckling är det viktigt att prioritera rätt. Det är viktigt

att gynna samhället och befolkningsutvecklingen, detta genom att ta fram detaljplaner

med rätt prioriteringsordning.

För att avgöra hur prioriterad en detaljplan är har fyra olika kategorier tagits fram — prio

1, prio 2, prio  3  och avvaktande. Nedan följer en kort sammanställning av respektive

planärende samt ett förslag på prioritering. Denna prioriteringslista kan sedan i samråd

med Kommunstyrelsens Ledningsutskott och tjänstepersoner komma att ändras vid

förändrade förutsättningar. För att prioriteringsordningen ska ändras behöver

prioriteringslistan uppdateras skriftligt.

Prio  1  — Viktigt att ärendet snabbt blir klart. Mycket aktivt ärende.

Detaljplaner med prio  1  redovisar en preliminär tidsaxel.

Prio 2 —Viktigt att påbörja arbete med ärendet, men får stå tillbaka då arbete behöver

utföras på ett Prio 1-ärende. Aktivt ärende.

Prio  3  — Arbetas med när tid och resurser finns. Inaktivt ärende.

Avvaktande  — En detaljplan som är avvaktande i väntan på nya besked från t.ex.

utredningar, exploatör eller liknande. Arbetas inte alls med, men bevakas ifall ny

information kring ärendet kommer.

Vissa detaljplaner sköts av konsulter, vilket gör att fler detaljplaner kan arbetas på

samtidigt, men även detta kräver relativt stora arbetsinsatser för kommunens

planarkitekter. Sammanställningen ochprioriteringslistan har tagits fram av Plan- och

utvecklingsenheten.

Planärendena presenteras i prioriteringsordning samt detaljplaneordning respektive

översiktsplaneordning i dokumentet tillhörande detta missiv.

Förslag till beslut

att godkänna prioriteringslistan

Plan— ochutvecklingsenheten

Samhällsbyggnadskontoret

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Samhällsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224-74  70 00 Plan- och utvecklingsenheten

Box 304 Fax: 0224-188  50

73325  Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se
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Genomgång av planärenden inför år 2021

Plan— och utvecklingsenheten har fler pågående planärenden. För att lättare kunna planera

och prioritera planverksamhetens arbete är det viktigt att ha en aktuell lista över

pågående planärenden. Planverksamheten i  Sala  ligger efter och för att kunna ta fram

detaljplaner som gynnar stadens utveckling är det viktigt att prioritera rätt. Det är viktigt

att gynna samhället och befolkningsutvecklingen, detta genom att ta fram detaljplaner

med rätt prioriteringsordning.

För att avgöra hur prioriterad en detaljplan är har fyra olika kategorier tagits fram — prio

1, prio 2, prio  3  och avvaktande. Nedan följer en kort sammanställning av respektive

planärende samt ett förslag på prioritering. Denna prioriteringslista kan sedan i samråd

med Kommunstyrelsens Ledningsutskott och tjänstepersoner komma att ändras vid

förändrade förutsättningar. För att prioriteringsordningen ska ändras behöver

prioriteringslistan uppdateras skriftligt.

Prio 1 —Viktigt att ärendet snabbt blir klart. Mycket aktivt ärende.

Detaljplaner med prio 1 redovisar en preliminär tidsaxel.

Prio  2  — Viktigt att påbörja arbete med ärendet, men får stå tillbaka då arbete behöver

utföras på ett Prio 1-ärende. Aktivt ärende.

Prio  3 — Arbetas med när tid och resurser finns. Inaktivt ärende.

Avvaktande  — En detaljplan som är avvaktande i väntan på nya besked från t.ex.

utredningar, exploatör eller liknande. Arbetas inte alls med, men bevakas ifall ny

information kring ärendet kommer.

Vissa detaljplaner sköts av konsulter, vilket gör att fler detaljplaner kan arbetas på

samtidigt, men även detta kräver relativt stora arbetsinsatser för kommunens

planarkitekter. Sammanställningen och prioriteringslistan har tagits fram av Plan- och

utvecklingsenheten.

Planärendena presenteras i prioriteringsordning samt detaljplaneordning respektive

översiktsplaneordning.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Samhällsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens förvaltning Vaxel: 0224—74  70 00 Plan- och utvecklingsenheten

Box 304 Fax: 0224-18850

733 25 Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se
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Detaljplanering

MÅNS OLS BADOMRÅDE, 2014/313

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för delav  Måns  Ols  området  är att göra omrädet

ännu mer lättillgängligt för allmänheten och att förverkliga visionsarbetet med Måns Ols.
Prio 1

År: 2020 2021 2022
Process  Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kvl Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Samråd

Granskning

Antagande

La  a  kraft

Preliminär tidplan.

EVELUND, 2014/424

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av logistikverksamhet i trafikplats

Evelund. Området är en knutpunkt för trafik mellan Västerås, Uppsala och Dalarna vilket

gör att området är lämpligt för logistikverksamheter.

Prio 1

År: 2020 2021 2022

Process  Kvl Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 KvZ Kv3 Kv4

Samråd

Granskning

Antagande

La en kraft

Preliminär tidplan.

DEL AV LASARETTET 2, 2017/127

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av del av lasarettet till attraktiva

bostadskvarter med inslag av verksamheter. Fastighetsägare och initiativtagare till

planarbetet är Region Västmanland. Sedan planläggningen av en utökad vårdcentral

väster om tidigare lasarettet möjliggjordes en avgränsning för ett omvandlingsprojekt till

bostäder vid lasarettet. Region Västmanlands konsult, Archus, har genomfört en

fastighetsutredning med idéskisser på hur omrädet skulle kunna omvandlas.

Prio 1, Avvaktande

GILLET 6, 2017/925
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av fastigheten Gillet 6, Sala

stadshotell. Den gällande detaljplanen är begränsande. Fastighetsägaren önskar en

flexiblare användning samt en större byggrätt.

Prio 1

År: 2020 2021 2022
Process  Kvl Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Samråd

Granskning

Antagande

La  a  kraft

Preliminär tidplan.

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Box 304

733 ZS  Sala

Besöksadress: Stora Torget 1

Växel:  022474  70 00

Fax: 0224-188 50

kommun.info@sala.se

www,sala.se

Samhällsbyggnadskontoret

Plan- och utvecklingsenheten
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DEL AV ÖSTABERG, 2018/254

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål i anslutning till befintligt

bostadsområde. Detaljplanen tas fram av konsultstöd, Sala kommun är initiativtagare.

Prio 1

År: 2020 2021 2022
Process  Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kvl Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Samråd

Granskning

Antagande

La  a  kraft

Preliminär tidplan.

SKUGGAN 4, 2018/255

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål i anslutning till befintligt

bostadsområde, Skuggan. Detaljplanen tas fram av konsultstöd, Sala kommun är

initiativtagare.

Prio 1

År: 2020 2021 2022
Process Kv1 KvZ Kv3 Kv4 Kvl Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 KvZ Kv3 Kv4

Samråd

Granskning

Antagande

La  a  kraft

Preliminär tidplan.

MAMRE KV DURUM, 2018/258

Syftet med detaljplanen år att möjliggöra bostads- och skoländamål i anslutning till

befintligt bostadsområde, Mamre. Detaljplanen tas fram av konsultstöd, Sala kommun är

initiativtagare.

Prio 1, Avvaktande

BÄLTARHAGEN, 2018/596

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av småhusbebyggelse. Syftet

är även att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde som tar vara på vården i ett

natur- och landsbygdsnära område. Planområdet är knappt 9ha stort och ägs främst av

Sala kommun, men även av privata fastighetsägare och en samfällighet.

Prio 1

År: 2020 2021 2022
Process Kv1 KvZ Kv3 Kv4 Kvl Kv2 Kv3 Kv4 Kv 1 Kv2 Kv3 Kv4

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Preliminär tidplan.

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Box 304

733 25 Sala

Besoksadress: Stora Torget  1

Växel:  0224-74  70 00

Fax:  0224—188  50

kommun.info@sala.se

www.sala.se

Samhällsbyggnadskontoret

Plan- och  utvecklingsenheten
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RANSTA  NORRÄNGEN, 2018/731

Syftet med denna detaljplan är att lämplighetspröva en utveckling av de norra centrala

delarna i Ransta tätort. Förslagsvis kommer detaljplanen möjliggöra för bostads-,

centrum—, skol—, verksamhets- och värdändamäl.

Prio 1

År: 2020 2021 2022
Process  Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Samråd

Granskning

Antagande

La a kraft

Preliminär tidplan.

DEL AV ÄNGSHAGEN VERKSAMHETSOMRÄDE, 2018/957

Planens syfte är att möjliggöra för ett verksamhetsomräde med en bred användning och

variation i verksamheter, i ett bra trafikläge och skyltläge. Syftet med detaljplanen är även

att utveckla och binda ihop gatustrukturen i Ängshagenområdet, och att möjliggöra

fortsatt utveckling av området. För att åstadkomma detta krävs gator som kan

sammankoppla planområdet med andra delar av Ängshagen. Ytterligare ett syfte med

detaljplanen är att möjliggöra för byggandet av en ny cykelväg mellan Kumla kyrkby och

Sala. Planområdet är ca 16 ha stort och ägs av Sala kommun och en privat fastighetsägare.

Prio 1

År: 2020 2021 2022
Process  Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kvl KVZ Kv3 Kv4

Samråd

Granskning

Antagande

La a kraft

Preliminär tidplan.

NORRMALM, 2018/1301

Syftet med planprogrammet är att avgränsa lämpliga områden att detaljplanelägga för

främst ny bostads- och centrumbebyggelse, samt att utarbeta riktlinjer för hur området

ska utvecklas i framtida detaljplanearbete.

Prio 1

År: 2020 2021 2022
Process Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kvl Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Preliminär tidplan,

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Box 304

733  25  Sala

Besoksadress: Stora Torget 1

Växel:  0224-74  70 00

Fax:  0224f188  SO

kommun.info@sala.se

www.sala.se

Samhällsbyggnadskontoret

Plan- och utvecklingsenheten
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RANSTA PENDLARPARKERING, 2  0  19/209

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en pendlarparkering i anslutning till Ransta

järnvägsstation.

Prio 1

Är: 2020 2021 2022
Process  Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 KvZ Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Samråd ,

Granskning

Antagande

Laga kraft

Preliminär tidplan.

"BOKLOK", NORRÄNGEN SALA, 2019/244-

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av radhus, parhus och

flerfamiljshus. Detaljplanen tas fram i samarbete med exploatör med en begränsad tidplan

där en rad utredningar är utförda och beställda.
Prio 1

År: 2020 2021 2022
Process Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Samråd '

Granskning

Antagande

La a kraft

Preliminär tidplan.

SÖDRA ÄNGSHAGEN, 2019/741

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Detta görs i ett projekt i samverkan

med Länsstyrelsen i projektet "Klimatsmart samhällsplanering" där Länsstyrelsen bidrar

med kunskap om klimataspekter och social hållbarhet och hur det ska harmonisera som

en del av planprocessen.

Prio 1

År: 2020 2021 2022
Process  Kv1  s  Kv3 Kv4 Kv1 KvZ Kv.”. Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Samråd

Granskning

Antagande

La a kraft

Preliminär tidplan.

SALABORG, 2019/1222

Syftet med detaljplanen är att avgränsa lämpliga områden att detaljplanelägga för främst

ny mark för verksamheter, samt att lämplighetspröva övriga delar av området för framtida

utveckling.

Prio 1

År: 2020 2021 2022
Process Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Samråd '

Granskning

Antagande

Laga kraft

Preliminär tidplan.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Samhällsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224-74  70 00 Plan» och  utvecklingsenheten

Box 304 Fax:  0224—188 50

733  25  Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se
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PUMPEN 1, 2017/325

Syftet  med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av fastigheten Pumpen  1  vid den

södrainfarten till Sala i korsningen mellan Västeråsvägen och Sörskogsleden.

Prio 2, Avvaktande

DEL AV NORRÄNGEN, KRISTINA  4:211, 2018/447

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder.

Prio 2, Avvaktande

HAMMARHAGEN, 2018/730

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i de delarna av Hammarhagen som

idag inte är planlagda. Ett planprogram för hela Hammarhagen-omrädet finns från  2009

och detta föreslår att området ska karaktäriseras av ett naturnära boende, anpassat efter

landsbygdens karaktär. Bl.a. behöver vidare planarbete utreda och säkerställa ev. kultur-

och naturvärden, utreda förutsättningarna för teknisk försörjning och säkerställa

erforderliga avstånd mellan hästhållning och boende. Det är främst kommunal mark som

kommer att tas i anspråk men även privat mark vid fastighetsägares godkännande.

Prio  2

KUMLA VÄSTERBY, 2018 /958

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra rätt förutsättningar för bostadsutveckling. Vilken

typ av bostäder kommer att redovisas under detaljplanearbetets gång.

Prio 2, Avvaktande

GRAVHAGEN

I samband med att Samhällstekniska enheten utvidgar sitt verksamhetsområde så finns

det möjlighet att utreda om en exploatering i området är möjlig.

Prio 2, Avvaktande

SILVER 7, 2014/840

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett parkeringsgarage på

fastigheten Silver 7. Då området har en värdefull karaktär som bör bevaras 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".

Prio  3

PANNCENTRAL I RANSTA, 2017/12  33

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en etablering av en panncentral som var

planerad att försörja den nya skolan med värme.

Prio  3

DEL AV NORRBERG, KRISTINA  4:8, 2017/1494

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i form av totalt 5 bostadstomter samt

att möjliggöra framtida avstyckning av fastigheten.

Prio 3, Avvaktande

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Samhällsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224—74  70 00 Plan— och  utvecklingsenheten

Box 304 Fax: 0224-188  50

733 25 Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se
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INDUSTRIN 3, 2018/185

Syftet med detaljplanen är att utveckla fastigheten Industrin  3  (nuvarande Stekhuset)

genom att möjliggöra för centrum- och handelsverksamhet.

Prio 3, Avvaktande

STAMPERS, 2018/226

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom befintligt bostadsområde.

Prio 3, Avskrivas

SKUGGANVÄGEN, 2018/463

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av enfamiljshus och radhus.

Detaljplanearbetet är avvaktande i väntan på utredningar.

Prio 3, Avvaktande

SILVERGRUVAN 1:87, 2018/566

Syftet med ansökan om ändrad detaljplan är att ändra gällande detaljplan  4026  för

fastigheten Silvergruvan  1:87  då fastighetsägarna önskar en större byggrätt och möjlighet

till att driva verksamhet på fastigheten.

Prio 3, Avvaktande

DEL AV FRIDHEM, 2018/955

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling i form av verksamheter. Vilken typ

av verksamheter kommer att redovisas under detaljplanearbetets gång.

Prio 3, Avvaktande

DEL AV NORRBYTULL, 2018/956

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling genom att möjliggöra för

centrumändamål samt verksamheter. Vilken typ av verksamheter kommer att redovisas

under detaljplanearbetes gång.

Prio  3

GUDMUNDSTORP  — KATRINELUND, 2018/976

Beslut om programuppdrag finns. Markerat område i programuppdraget är ca 50ha. Syftet

med programuppdrag är:

—Att möjliggöra för fler bostäder i form av tätortsnära landsbygdsboende.

-Att fastställa riktlinjer för hur området ska kunna utvecklas utan att de värden (bl.a.

kulturhistoriska) som finns går förlorade.

-Att ange lämplig indelning för detaljplaneringen och en utbyggnadsordning.

-Att utreda hur de komplicerande miljöfaktorer som finns påverkar möjligheten att bygga

bostäder i vissa delar av området.

-Att ta hänsyn till det naturreservat som delar av området gränsar till.

Området är idag ej detaljplanelagt men har flera gånger tidigare varit aktuellt för

planläggning. Marken ägs delvis av Sala kommun, men även många privata

fastighetsägare.

Prio  3

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Samhällsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224-74  70 OO Plan- och utvecklingsenheten

Box 304 Fax: 0224-188  50

733 25 Sala kommun.info@sala.se

www.salase
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Plan- och utvecklingsenheten

Översiktsplanering

ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN, 2014/14

Sala kommun är i behov av en ny översiktsplan som är kommuntäckande då den senaste

togs fram i början av 2000-talet. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och

övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark-

och vattenområden och vilka hänsyn som bör tas till allmänna intressen. Områden av

riksintresse ska anges särskilt. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön

ska användas, utvecklas och bevaras

Prio  1

År: 2020 2021 2022
Process  Kv1 KvZ Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Samråd L

Granskning

Antagande

La a kraft

Preliminär tidplan.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Samhällsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224-74  70 00 Plan» och  utvecklingsenheten

Box 304 Fax: 0224-188  50

73325  Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se


