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GRANSKNINGSREMISS – ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 

Översiktsplan Sala Kommun 2050 
Kommunstyrelsens Ledningsutskott beslutade den 21 december 2022 att sända ut 
förslaget till översiktsplan Sala kommun 2050 med tillhörande  
miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse för granskning.  

SAMMANFATTNING  
Salas nya översiktsplan utgår i sina mål, strategier och mark- och vattenanvändning 
från FN:s globala hållbarhetsmål. Målåret för översiktsplanen är satt till 2050 och 
planens struktur skapar förutsättningar för utveckling, främst i Sala stad och 
utpekade serviceorter på landsbygden. Översiktsplanen har tagits fram genom en 
multidisciplinär process där miljö- och hållbarhetsaspekter har varit integrerade vid 
framtagande av förslag till mark- och vattenanvändningen i kommunen. 

GRANSKNINGSFÖRSLAGET  
I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör 
användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen ska även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till 
allmänna intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att 
tillgodoses. Det ska även framgå hur den fysiska planeringen samordnas med 
nationella och regionala mål. Översiktsplanen ska visa kommunens viljeinriktning, 
både på kort sikt och på lång sikt, med utblick mot år 2050. När den nya 
översiktsplanen har vunnit laga kraft upphör plan för Sala stad att gälla. 
Fördjupningen av översiktsplanen för Sahlberget kommer att fortsätta gälla i den 
del som utgörs av storgruveområdet. Övriga delar av fördjupningen upphör att gälla 
i samband med antagande av ny översiktsplan. 

Kommunens politiker och tjänstepersoner varit delaktiga i flera workshops om 
översiktsplanen. Kommunen har även haft ett antal medborgardialoger, bland annat 
under samrådsperioden år 2021-2022. En skoldialog har genomförts med Salas 
gymnasieelever år 2020 och Näringslivsrådet samt näringsivsenheten har deltagit i 
diskussioner om Salas utveckling och framtid. Resultaten från dessa dialoger har 
arbetats in i översiktsplanen.  

Sala kommuns nya översiktsplan är framtagen genom en integrerad process där 
miljö-och hållbarhetsaspekter har behandlats och bedömts parallellt med 
framtagande av mark – och vattenanvändningen. Den nya översiktsplanen följer 
Boverkets ÖP-modell 2.1. ÖP-modellen utgår från en struktur som bygger på tre 
aspekter: Utvecklingsstrategi, användning samt värden och hänsyn. Plan- och 
bygglagens krav på ställningstaganden fördelas i modellen med de tre olika 
aspekterna.  
  

Granskningstid  
16/01/2023 – 16/03/2023 
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Processen för att ta fram en översiktsplan är lagstadgad enligt plan- och bygglagen. 
Medborgare ska ges tillfälle att yttra sig över innehållet vid två tillfällen; samråd och 
granskning. Översiktsplanen ska vara både strategisk och vägledande och det är 
viktig att översiktsplanen hålls uppdaterad och att översiktsplaneringen är 
kontinuerlig.  

 
Översiktsplanens process (Boverket)  

TYCK TILL OM FÖRSLAGET  
Under granskningstiden finns planhandlingarna tillgängliga på kommunens 
hemsida. Här kan du även ladda ner granskningshandlingarna i PDF-format:  

www.sala.se/op2050 

Samtliga handlingar finns tillgängliga i pappersformat på följande plats: 

Medborgarkontoret, Stora torget 1, Sala  

Handlingarna kan även beställas från Sala kommun via e-post, kommun.info@sala.se 
eller via Kontaktcenter på telefon 0224-74 70 00.  

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till Kommunstyrelsens 
förvaltning via brev eller e-post: 

 
Postadress: 

Kommunstyrelsens förvaltning,  
Planering och Utveckling 
Box 304 
733 25 Sala 

  

Märk brev eller e-post med "Synpunkter granskning översiktsplan" 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det senast den 16 mars 2023. 

E-post: 

Kommun.info@sala.se 

 

mailto:Kommun.info@sala.se


 2023-01-10 
DIARIENR: 2019/359 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 
Plan- och utvecklingsenheten 
   

 
 

 
 

 

VAD HÄNDER SEN? 
Förslaget finns tillgängligt för granskning i två månader. När förslaget varit utsänt 
för granskning kommer planförslaget att bearbetas i samråd med berörda inom Sala 
kommun. Efter granskningen har bearbetats tas det sedan upp till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 

 

VID FRÅGOR OCH FUNDERINGAR  
Har du frågor kring granskningshandlingen för översiktsplanen är du välkommen 
att kontakta: 

 
Telefon: 0224-74 70 00 

E-post: kommun.info@sala.se 

Postadress: Sala kommun Box 304, 733 25 Sala 

Besöksadress: Stora torget 1, Sala kommun  
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