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Måns Ols badområde, Sala

Sala kommun, Västmanlands län

ANSÖKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG
Planområdets läge
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Fastighet/område: Silvergruvan 1:1 och 1:4, Kristina 4:2, Butiken 1:1, Skrået 1:1 och

Skrået 2:1.

Areal:  ca 10,5 ha

Ägare:  Sala kommun och Salabostäder

Sökande: Sala kommun

SYFTE

Syftet  med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utveckling av området som

gör det mer tillgängligt och attraktivt för allmänheten.

GÄLLANDE PLAN

Gällande plan Detaljplan för Kristina 4:1, 4:2 delav Silvergruvan 1:4, 1:5 är från

2005 men området har inte utvecklats enligt detaljplanen. En handlingsplan togs

fram 2012. Handlingsplanen stämmer inte överens med detaljplanen och har inte

heller genomförts.
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BAKGRUND

Vid Måns Ols finns en badplats, ett värdshus, ett kallbadhus, kägelbana och annat.

Det pågår mycket aktivitet i området och det ligger nära Sala stad, badet är en

mötesplats. Platsen har en lång historia och är en viktig kulturmiljö, och området

har dessutom stora naturvärden.

Parkeringsplatsen till badområdet är i dagsläget ett problem då den inte räcker till

vilket gör att bilar parkeras utanför parkeringsplatsen. Det påverkar både

badplatsen negativt och tillgängligheten till området, det kan vara ett allvarligt

problem om trängseln hindrar räddningstjänst från att kunna ta sig till området.

I  Måns Ols badområde har flera kvaliteter utvecklats under åren men för att kunna

fortsätta förbättra omrädet behövs ny detaljplan. För att förbättra tillgängligheten

och attraktiviteten behöver man ta ett helhetsgrepp om området och titta på till

exempel servicehuset, entréer och anslutningar mellan olika delar av området, hur

man kan möjliggöra att fler aktiviteter kan finnas i området.

Detaljplanearbete avses bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen tas fram

med hjälp av en konsult.

EKONOMI

Eftersom planen inte initierats av en exploatör finns inget plankostnadsavtal utan
kostnader kan istället tas ut genom planavgift vid bygglovet. Dock är syftet med
planen inte att skapa nya byggrätter och därför kommer kostnaderna inte kunna
täckas av planavgift. Detaljplanens fokus är på utveckling av området, av allmän
plats, vilket då främst kommer innebära investeringar från kommunens sida.

SLUTSATS INFÖR BESLUT

Plan- och utvecklingsenheten föreslår att ett detaljplanearbete ska startas på nytt

och att framtagandet av en ny detaljplan för Måns Ols badområde ska påbörjas för

att möjliggöra för utveckling av området.

FÖRSLAG TILL  BESLUT

Att upprätta detaljplan för Måns Ols badområde

Maria Nehlin Kjell-Ove Jacobsson

Planarkitekt Planchef


