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Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och utvecklingsenheten

Del av kvarteret Hopparen, Sala
Sala kommun, Västmanlands län

ANSÖKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG

Figur 1 Planområdets läge

PLANDATA
Fastighet: Hopparen 6, 7 och 15
Areal: ca 0,4 ha
Ägare: Privata fastighetsägare
Sökande: Sala City Apartments AB, c/o The Park, Hälsingegatan 49, 113 31
Stockholm
ANSÖKAN
Sala City Apartments inkom den 8:e januari 2021 med ansökan om ny detaljplan för
fastigheterna Hopparen 6,7 och 15. Syftet med ansökan är en ny detaljplan som
möjliggör för bostäder i form av flerbostadshus.
SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Stora Torget 1
Växel: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
I den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad från 2014 pekas området där
fastigheterna ingår ut för utveckling som en utökad del av centrum samt för
blandade verksamheter. Planområdet ligger i anslutning till rutnätsstaden och
stadskärnan i väster, och villastadsbebyggelse i söder.
GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande plan är stadsplan nr 3144 från 1972: Förslag till ändrad stadsplan för del
av kv. Hopparen, Sala, Stadsplanekarta. Hopparen 15 är i stadsplanen planlagd för
handelsändamål och Hopparen 6 och 7 för bensinstation med samhörigt ändamål.
Utöver tre byggnader som tillåts i plankartan består området av prickmark som inte
får bebyggas. Höjderna är bestämda till max 4,5 meter på Hopparen 15 och 3 meter
på Hopparen 6 och 7, en våning tillåts i hela området. Syftet med planen var att
möjliggöra för en ny livsmedelsbutik på Hopparen 15 och att anpassa byggrätten för
den kiosk och bensinstation som redan fått bygglov på Hopparen 6 och 7.

Figur 2 Förslag till ändrad stadsplan för del av kv. Hopparen, Sala, Stadsplanekarta (1972)

OMRÅDESBESKRIVNING
Inom fastigheterna finns idag en pizzeria och en elektronikbutik, byggnaderna är
låga. Väster om planområdet finns kvarteret Stadsporten med sammanbyggda
flerbostadshus i tre våningar med garage i markplan. Mellan flerbostadshusen och
Kålgårdsgatan finns en parkering. Öster om planområdet går Bergslagsgatan. På
Bergslagsgatans östra sida finns flerbostadshus i två våningar med balkonger ut mot
gatan. Längs gatan finns parkeringsplatser. Norr om planområdet finns en nybyggd
vårdcentral. På de övriga fastigheterna inom kvarteret Hopparen finns villor
uppförda på 30-talet, enbostadshus och ett flerbostadshus. Kvarteret är i den
fördjupade översiktsplanen del av bebyggelsen som kallas villastaden.
TRAFIK OCH PARKERING
Syftet med en ny detaljplan skulle vara att pröva möjligheten att bygga
flerbostadshus på fastigheterna i norra delen av kvarteret Hopparen. En omvandling
av fastigheterna till bostadsändamål skulle innebära en markant ökad trafik och ett
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ökat behov av parkeringsplatser. Det finns flera anslutande vägar till kvarteret idag
som fungerar bra för att ta sig till och från området. Parkeringsläget i området är
dock ansträngt redan idag.
RISKER OCH STÖRNINGAR
En bensinstation har tidigare funnits på fastigheterna Hopparen 6 och 7. När
bensinstationen lades ner provtogs och sanerades marken från föroreningar
orsakade av bensinstationen. Sanering slutfördes år 2009. Dock kan föroreningar
finnas inom delar av fastigheterna som inte undersöktes då och under byggnader
som behöver hanteras om dessa rivs.
BEDÖMNING OCH PRELIMINÄRT UTREDNINGSBEHOV
I planarbetet kommer många frågor att behöva utredas vidare såsom byggnaders
placering, höjd, påverkan på stadsbilden och på ljusförhållanden. Beroende på hur
pass stor exploatering som planläggs för, och hur många bostäder det kan innebära,
kan det också påverka behovet av till exempel förskola och tillgång till park, och
även teknisk försörjning. Andra frågor som kommer vara viktiga att hantera i
planarbetet är ökad trafik och buller, parkeringsbehovet och eventuella
föroreningar.
Preliminärt bedöms att följande utredningar behöver tas fram inom ramen för
planarbetet:
-

Trafikutredning
Parkeringsutredning
Dagvattenutredning
Bullerutredning

Gällande detaljplan anger handel och bensinstation och fastigheterna är till stor del
begränsade med mark som inte får bebyggas. Sökande önskar en ny detaljplan som
möjliggör för bostäder samt utökar byggrätten. Plan- och utvecklingsenheten anser
att det är lämpligt att i ett detaljplaneärende se över möjligheten att ändra
markanvändningen till bostadsändamål.
STÄLLNINGSTAGANDE TILL FRÅGAN OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Sammanfattningsvis bedöms planens genomförande inte innebära några betydande
negativa effekter. De miljöaspekter som identifierats bedöms kunna hanteras inom
planarbetet. En strategisk miljöbedömning, innefattande en
miljökonsekvensbeskrivning, bedöms därför inte behöva upprättas. En noggrannare
undersökning kommer att göras och bedömningen kan ändras under det fortsatta
arbetet med detaljplanen.
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PRELIMINÄR TIDSPLAN
Detaljplanearbetet bedöms kunna påbörjas våren 2021 och preliminärt vara
antagen andra kvartalet 2022.
EKONOMI
Upprättandet av detaljplanen samt nödvändiga utredningar ska i sin helhet bekostas
av sökanden. Ett plankostnadsavtal tecknas med sökande. Detaljplanen tas fram
med hjälp av en konsult.
PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen bedöms kunna genomföras med standardförfarande då förslaget är
förenligt med översiktsplanen och inte antas medföra betydande miljöpåverkan.
SLUTSATS INFÖR BESLUT
Plan- och utvecklingsenheten föreslår att ett detaljplanearbete ska påbörjas för del
av kvarteret Hopparen.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Att uppdra åt Plan- och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan
för del av kvarteret Hopparen.
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