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Inledning 
I översiktsplanen ska kommunen redovisa sin vilja om hur mark- och vattenområden kan 
användas i framtiden och hur den byggda miljön kan användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen ska även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur 
riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses. 

Genomförande 
Under samrådsperioden har bland annat privatpersoner och intressenter, nämnder, föreningar, 
myndigheter och kommuner fått lämna synpunkter på förslaget och bidra med kunskap till det 
framtida arbetet. Samrådsperioden avslutades den 9e januari 2022. 

Under samrådsperioden kunde synpunkter lämnas digitalt, via e-post, via brev eller ställas 
muntligt till Sala kommun. Översiktsplanen har även ställts ut vid 5 olika tillfällen på 
samrådsmöten i Sala (Sala stora torg och Sala stadsbibliotek), Ransta, Västerfärnebo och 
Möklinta. På grund av omständigheterna under Coronaepidemin har möten även skett digitalt 
för att göra översiktsplanen så tillgänglig som möjligt. Enskilda samrådsmöten har anordnats för 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Funktionsrättsrådet, Näringslivsenheten samt intresserade 
fastighetsägare och/eller exploatörer. Vid samrådsmöten har Sala kommun uppmanat de 
deltagande att skicka in skriftliga yttranden så att frågorna kan bemötas så som de själva 
formulerar dem. Dessa yttranden, tillsammans med övriga inskickade yttranden, behandlas i 
samrådsredogörelsen. 

Samrådsredogörelsen 
Samrådsredogörelsen innehåller en sammanställning av de synpunkter som har kommit in 
under samrådet samt en redovisning av kommunens ställningstaganden och åtgärder med 
anledning av synpunkterna.  

Många synpunkter och yttranden innehåller förslag och idéer till kompletteringar och 
förtydliganden av planförslaget. Dessa synpunkter besvarar kommunen med en förklaring om 
synpunkten har tillgodosetts eller ej. Många synpunkter rör frågor som inte behandlas i en 
översiktsplan. Till de yttranden som avser att informera, uppmuntra eller presentera en idé vill 
vi inom kommunen svara med ett stort tack! Dessa idéer och förslag översänds till berörda 
förvaltningar och tas med i framtida arbeten där de anses lämpliga, som vid exempelvis 
framtagande av detaljplaner, fördjupade översiktsplaner eller planprogram.  

Inledande i samrådsredogörelsen finns svar på generella frågor, som dykt upp i flera yttranden 
eller som av andra skäl har varit viktiga att belysa efter samrådsskedet. Därefter besvaras 
yttranden från myndigheter, kommuner, nämnder med flera samt yttranden från 
privatpersoner. De inkomna yttrandena från privatpersoner är anonyma. Sist i 
samrådsredogörelsen finns en sammanfattning av de förändringar som gjorts i 
markanvändningskartorna mellan samråd och granskning, med kortfattade motiveringar till 
förändringarna.  
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Generella svar och åtgärder 

Jordbruksmark 
Enligt Miljöbalken 3 kap 4 § får Brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 

Sala kommun har fått in många yttranden angående exploatering på jordbruksmark och har efter 
samrådsskedet uppdaterat kartan för mark- och vattenanvändning, där flera utvecklingsområden 
på jordbruksmark har utgått från förslaget. I viss mån har vi valt att ha kvar utvecklingsområden 
på jordbruksmark eftersom det anses samhällsviktigt att utveckla området. Varje enskilt ärende 
prövas och behandlas mer djupgående i detaljplaneskedet. 

Med tanke på de inkomna yttrandena angående jordbruksmark har kommunen förtydligat 
ambitionen med hur jordbruksmark hanteras i framtida utveckling av kommunen. 

Viljeinriktning, strategi och fokusområden 
Översiktsplanen är ett politiskt framtaget dokument då det är den politiska styrningen som tar 
fram bland annat inriktningen för översiktsplanen, tillsammans med avdelningen plan- och 
utveckling, Sala kommun. Den politiska styrningen bestämmer vilka områden som utvecklas och 
vilka strategier som utvecklingen utgår ifrån. Då yttranden berör viljeinriktning, strategi och 
fokusområden, hänvisar vi till den politiska processen och styrningen, som har lett till den 
inriktning som presenteras i översiktsplanen. 

Beslut att ta upp översiktsplanen för samråd, granskning samt antagande av översiktsplanen görs 
av kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU). 

Industri- och verksamhetsutveckling 
Utvecklingen av industri- och verksamhetsområden, bland annat miljön norr om Sala tågstation, är 
en stor fråga som har hanterats efter samrådsskedet. 

Varje stadsomvandlingsområde som pekats ut i översiktsplanen utreds mer noggrant i 
detaljplaneskedet. Varje område ska klara gränsvärden för buller, miljö och säkerhet bland annat. 
Såvida företagen uppnår kraven avseende bland annat säkerhet, buller och miljö, så avser vi att 
fortsätta med befintlig industri och verksamhet som vi har i Sala kommun idag. 

Var förslag till nytt industri- eller verksamhetsområde utreds vidare vid framtagande av 
detaljplan, fördjupad översiktsplan (FÖP) eller planprogram. Vid det skedet utreds frågor som 
buller, markförhållanden och miljöpåverkan bland annat. Ett samråd för det enskilda området 
anordnas vid framtagande av detaljplan, fördjupas översiktsplan (FÖP) eller planprogram.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Utifrån de inkomna samrådsyttrandena har det blivit tydligt att frågan om LIS behöver utredas 
ytterligare än vad som presenterades i översiktsplanens samrådsversion. TÖP kommer bland annat 
hantera frågor som skyddade arter, tillgänglighet, tekniska förutsättningar med flera. Av denna 
anledning ska ett tematiskt tillägg till översiktsplan (TÖP) produceras efter översiktsplanens 
antagande. I det framtida tematiska tillägget kommer bland annat lämpliga placeringar av LIS-
områden att pekas ut och ett separat samråd kommer att anordnas.  



   
 

7 
 
 

Vindkraft 
Även vindkraftverk kommer att studeras mer ingående i ett tematiskt tillägg till översiktsplan. Då 
redovisas bland annat geografiska områden där det är mer eller mindre lämpligt att anlägga ett 
vindkraftverk, samt konsekvenser av detta. Ett separat samråd för TÖP kommer att anordnas. 

Förbifarter 
Översiktsplanens utpekande av vägreservat för förbifarter från riksväg 56/72 har tagits upp i 
många samrådsyttranden. Sala kommun har inför granskning av översiktsplanen prövat behovet 
av förbifarterna där bland annat det allmänna intresset vägts mot enskilda intressen. Syftet med 
förbifarterna är att leda tung trafik och farligt gods utanför Sala stad för ökad säkerhet samt 
hälsosammare miljö inom staden. Vägreservat för södra förbifarten redovisas i "Plan för Sala stad" 
som antogs år 2014. Vägkorridorernas placering och utformning behöver utredas vidare.  
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Yttranden 
 

Länsstyrelsen 
Sala kommun har tagit fram förslag till översiktsplan med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning. Översikts-planens målår är satt till 
2050 och planens struktur skapar förutsättningar för utveckling främst i Sala stad och utpekade 
större orter på landsbygden. Miljö- och hållbarhetsaspekter har varit integrerade vid 
framtagande av förslag till mark- och vattenanvändningen i kommunen. 

Samrådstiden pågick från den 11 oktober 2021 till den 9 januari 2022. Länsstyrelsen har fått 
förlängd svarstid. 

Vid samråd om översiktsplan ska Länsstyrelsen enligt 3 kap 10 § PBL särskilt: 

1. ta till vara och samordna statens intressen, 
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana 

allmänna intressen enligt 2 kap PBL som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen 
av mark- och vattenområden,  

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken tillgodoses, att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken följs och att redovisningen av områden för 
landsbygds-utveckling i strandnära lägen (LIS) är förenlig med 7 kap 18 e § första 
stycket miljöbalken, 

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår 
två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 

5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på 
förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har 
inkommit från Energimyndigheten, Försvarsmakten, Luftfartsverket, Post- och telestyrelsen, 
Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut, Statens geologiska undersökning, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, Svenska kraftnät och Trafikverket. Myndigheternas yttranden 
bifogas till Länsstyrelsens yttrande. 

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripande-grunder enligt 11 kap 
10 § PBL 

Riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken 
Riksintressen för kulturmiljövården 

Länsstyrelsen anser att riksintressen för kulturmiljövård bör preciseras tydligare i 
översiktsplanen, vilket har gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen innehåller en utförligare beskrivning av respektive 
riksintresse för kulturmiljövård, än MKB. I samrådsutgåvan av översiktsplanen fanns dock 
information om riksintressena både i kapitlet Förutsättningar och i kapitlet Riksintresse. Detta har 
nu samlats under kapitlet Riksintresse, förhoppningsvis mer överskådligt.  

Det fördjupade kunskapsunderlag som har tagits fram inför revidering av riksintressena för 
kulturmiljövård inom Sala kommun, har Länsstyrelsen ännu inte tagit ställning till. 
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Kommunens kommentar: Rubrikerna med klassningen från störst känslighet till mindre har tagits 
bort. Delvis har vägledningarna arbetats om och kan ses som Sala kommuns egna målsättningar 
för hur delarna av riksintresset ska behandlas. 

Riksintressen för naturvården 

Länsstyrelsen saknar i översiktsplanen en redogörelse för vilka Natura 2000-områden som finns 
i kommunen. Alla Natura 2000-områden är riksintressen genom 4 kap miljöbalken. Områdena 
bör även markeras i kartan över riksintressen. Kartan över Natura 2000-områden i 
miljökonsekvensbeskrivningen är korrekt och visar alla områden. 

Kommunens kommentar: Redogörelse för vilka Natura 2000-omåden som finns i kommunen läggs 
till i översiktsplanen. 

Vidare anser Länsstyrelsen att översiktsplanens beskrivning av Natura 2000 är felaktig och 
missvisande. Den text som finns i miljökonsekvensbeskrivningen kan förslagsvis ersätta texten i 
översiktsplanen. Texten bör även kompletteras med information om att det finns 
bevarandeplaner för områdena som talar om vilka värden som finns, vad som behövs för att 
bevara dem och vilka hot som finns. Det vore även lämpligt att informera om att det krävs 
tillstånd att vidta en åtgärd som kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, även om det sker 
utanför området. 

Kommunens kommentar: Beskrivningen av Natura 2000 kompletteras. Delar från 
miljökonsekvensbeskrivningen lyfts även in i översiktsplanen. 

Riksintressen för totalförsvarets militära del 

Översiktsplanen bör kompletteras gällande riksintressen för totalförsvarets militära del. Se 
vidare information i Försvarsmaktens yttrande. 

Kommunens kommentar: Riksintressena förtydligas och flyttas från ”förutsättningar” i 
samrådsutgåvan av översiktsplanen till ett eget kapitel för Riksintressen. 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken 

Om kommunen gör bedömningen att planerad ny bebyggelse inte kommer att kunna anslutas till 
kommunalt VA bör det i översiktsplanen förtydligas vilka områden detta gäller. Det bör också 
framgå vilka konsekvenser enskilda lösningar i de fallen får för vattenkvaliteten och för 
miljökvalitetsnormerna. Förtydligandet behövs särskilt för de utpekade LIS-områdena som 
planeras långt från kommunalt VA. Länsstyrelsen vill påpeka att vattenkvaliteten inte får 
försämras i de sjöar som påverkas av planerade LIS-områden. 

Kommunens kommentar: Inga LIS-områden kommer att pekas ut i granskningsförslaget av 
översiktsplanen, en LIS utredning har lagts till i stället och kommunens avsikt är att jobba fram 
LIS-områden som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen i ett senare skede. För övriga 
utbyggnadsområden som pekas ut i markanvändningskartan behöver också senare prioriteringar 
och avvägningar göras utifrån dokument som till exempel bland annat VA-planen. 

Länsstyrelsen anser att det är angeläget att kommunen så långt det är möjligt redovisar 
konsekvenser för befintliga våtmarker i och i direkt närhet till LIS-områdena i översiktsplanen. 
En översiktlig redovisning skulle ge viktigt stöd till efterföljande detaljplanering. 

Kommunens kommentar: Inga LIS-områden kommer att pekas ut i granskningsförslaget av 
översiktsplanen, en LIS utredning har lagts till i stället och kommunens avsikt är att jobba fram 
LIS-områden som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen i ett senare skede. 
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Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Strandskydd 

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen tydligare bör beskriva strandskyddet i kommunen och 
specificera mängden exploaterad kontra oexploaterad strand. Detta är ett stöd för utpekande av 
LIS-områden. Länsstyrelsen rekommenderar att även 100 meter strandskydd visas i kartan. 

Kommunens kommentar: I översiktsplanens LIS-avsnitt specificeras mängden exploaterad kontra 
oexploaterad strand samt även 100 meter strandskydd i kartan för riksintressen. 

I avsnittet Om översiktsplanen anges att redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande för 
prövning av dispenser vid upphävandet av strandskyddet. Länsstyrelsen anser att denna 
formulering är missvisande. De alternativ som finns är att upphäva strandskyddet eller att en 
dispens från strandskyddet prövas. Översiktsplanen är endast vägledande för prövning av en 
strandskyddsdispens inom ett LIS-område genom att den anger hur området är tänkt att 
utvecklas och därmed vilka extra särskilda skäl som finns att tillgå. I övriga prövningsärenden 
styr lagtexten i 7 kap 18 c och 26 §§ miljöbalken hur en dispens ska hanteras. Kommunen kan på 
samma sätt ta stöd av översiktsplanen i samband med ett upphävande av strandskyddet vid 
detaljplaneläggning av ett LIS-område. Upphävanden av strandskyddet utanför planprocessen 
hanteras av Länsstyrelsen och även här styr bestämmelserna i miljöbalken hur prövningen ska 
ske. 

Kommunens kommentar: Det står även i samma mening att översiktsplanen ska vara vägledande 
när man ansöker om dispenser från strandskyddet. Det innebär att resonemanget Länsstyrelsen 
vidare för i synpunkten är i enlighet med formuleringen i översiktsplanen anser kommunen. 
Kommunen förstår också att prövningen baseras på de särskilda skäl som anges i översiktsplanens 
LIS-utredning exempelvis. För att förtydliga att det gäller just LIS så byts "detaljplaner" ut till just 
"utpekade LIS-områden i slutet av samma mening. 

Stycket om prövning och tillsyn av strandskydd i kapitlet Förutsättningar bör enligt 
Länsstyrelsen skrivas om. Undantag och tillstånd meddelas inte inom strandskyddet där fråga 
om dispens prövas. De särskilda skälen som hänvisas till anges i 7 kap 18c miljöbalken, inte i 
några allmänna råd. LIS-områdena är i sig inte något särskilt skäl utan när ett område är utpekat 
som LIS, finns två extra särskilda skäl att tillgå. 

Kommunens kommentar: Stycket skrivs om enligt länsstyrelsens synpunkt. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

I planförslaget anges att fortsatt utredning ska ske avseende LIS-områden. Med anledning av att 
nödvändiga utredningar inte är genomförda kan Länsstyrelsen inte uttala sig om LIS-områdena. 
Om LIS-områden ska pekas ut i översiktsplanen behöver ett ytterligare samråd genomföras 
avseende LIS när utredningarna är klara. 

Kommunens kommentar: Inga LIS-områden kommer att pekas ut i granskningsförslaget av 
översiktsplanen, en LIS utredning har lagts till i översiktsplanen och kommunens avsikt är att 
jobba fram LIS-områden som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som kommer att samrådas 
separat. 

Översiktsplanens beskrivningar för respektive LIS-område är inte tillräckliga då de bland annat 
inte analyserar tillgänglig strand, påverkan på allmänhetens friluftsliv och påverkan på växt- och 
djurarter. 



   
 

11 
 
 

Kommunens kommentar: En LIS utredning har lagts till i översiktsplanen och den utreder 
tillgänglig strand i kommunen. Kommunens avsikt är att jobba fram LIS-områden som ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen framöver och då även bland annat utreda varje LIS-områdes 
påverkan på växt-och djurarter.  

Länsstyrelsen instämmer i skrivningen i miljökonsekvens-beskrivningen om att 
allemansrättsligt tillgängliga stråk och passager behöver tydliggöras så att åtkomsten för 
allmänheten till området närmast vattnet säkerställs liksom möjligheten att ta sig mellan 
allemansrättsligt tillgängliga områden. 

Kommunens kommentar: Det är noterat att även möjligheten att ta sig mellan allemansrättsligt 
tillgängliga områden behöver säkerställas för varje LIS område.  

I avsnittet Utvecklingsprinciper anges att bebyggelseutvecklingen främst ska ske i Sala stad och i 
servicenoderna Ransta, Möklinta och Västerfärnebo samt att utveckling främst ska ske där det 
finns gjorda investeringar i infrastruktur, kollektivtrafik och tekniska system. Detta 
överensstämmer inte med de områden som pekas ut som LIS-områden. Med ett fåtal undantag 
föreslås LIS-områden som ligger avsides från befintliga VA-lösningar och tillgänglig 
kollektivtrafik med mera. Länsstyrelsen ställer sig frågande till detta avsteg från 
utvecklingsprinciperna. 

Kommunens kommentar: Inga LIS områden kommer att presenteras i granskningsversionen av 
översiktsplanen. Det kommer att presenteras som en TÖP (tematiskt tillägg till översiktsplan) i ett 
senare skede och kommer då att samrådas separat.  

Länsstyrelsen anser att kartan över de föreslagna LIS-områdena bör förtydligas så att det 
framgår vilket område som är vilket. Om varje enskilt område avser kompletterande bebyggelse 
eller om det är ett utvecklingsområde bör också framgå av kartan. 

Kommunens kommentar: Inför granskning kommer en strandutredning att bifogas i 
översiktsplanen. LIS kommer annars att hanteras efter antagande av översiktsplanen i form av ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP).  

Mellankommunala frågor 

Länsstyrelsen har inget att erinra över hur samordning av användning av mark och 
vattenområden som angår två eller fler kommuner har genomförts. 

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Skyfall 

Länsstyrelsen tillhandahåller karteringar för skyfall baserad på lågpunkter. Av karteringen 
framgår att de två LIS-områdena runt sjöarna Stävresjön och Ljömsebosjön är särskilt utsatta för 
påverkan vid extrema skyfall. Kommunen måste redovisa att den planerade bebyggelsen inte 
blir olämplig med hänsyn till hälsa och säkerhet i områdena. Länsstyrelsen rekommenderar 
kommunen att komplettera planförslaget med en redovisning av vilka åtgärder som senast i 
detaljplaneskedet ska vidtas för att säkerställa detta. 

Kommunens kommentar: Noterat att detta behöver utredas för LIS-områden så att 
utbyggnadsområden som sammanfaller med riskområden för skyfall undviks helt i första hand.  

Vidare noterar Länsstyrelsen att Storsjön i hög grad påverkas av eventuella skyfall. 
Länsstyrelsen anser att planförslaget bör kompletteras med en redogörelse för hur detta 
påverkar bebyggelsens lämplighet med hänsyn till hälsa och säkerhet. 
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Kommunens kommentar: Inga utvecklingsområden kring Storsjön föreslås längre i 
översiktsplanen.  

Farligt gods 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunen har inkluderat en riktlinje om att 
risksituationen ska beskrivas och bedömas vid planläggning inom 150 meter från transportled 
för farligt gods. I de fall där detta blir aktuellt i detaljplaneringen är det önskvärt att kommunen 
beskriver möjliga konsekvenser och inte fokuserar på sannolikhetsbedömning. Detta kan 
specificeras i översiktsplanen. 

Kommunens kommentar: Texten uppdateras med hänsyn till Länsstyrelsen synpunkt. Konsekvenser 
för liv och hälsa vid uppkommen händelse eller olycka samt för egendom och/eller miljö vid 
transportled för farligt gods beskrivs i granskningsversionen av översiktsplanen. 

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter 
Byggnadsminnen 

Byggnadsminnen är skyddade enligt 3 kap kulturmiljölagen och till varje byggnadsminne finns 
skyddsföreskrifter, vilket bör tydliggöras i översiktsplanen. Texterna om de enskilda 
byggnadsminnena bör utvecklas och förtydligas om vad som utgör byggnadsminnenas värden. 
Vägledningen för Sala stad gällande kulturmiljö bör även kompletteras med en beskrivning av 
byggnadsminnen inom staden och kommunens förhållningssätt till dem. 

Kommunens kommentar: Texterna om de enskilda byggnadsminnena har kompletterats med något 
mer utförlig beskrivning. Hela stycket har flyttats till Kulturmiljö under kapitlet Inriktning. 
Generellt har översiktsplanen en något restriktiv hållning till att lista och beskriva objekt. Dels 
p.g.a. platsbrist men också då utförligare information redan finns i separata dokument. Text är 
tillagd om byggnadsminnens skydd och var mer information finns att hämta. Även tillägg i 
vägledning kulturmiljö (generell) har gjorts. En separat lista, sist i avsnittet för kulturmiljö, har 
lagts till med hänvisning till de viktigaste separata inventeringarna och register som finns gällande 
kulturmiljö. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att det i planförslaget inte nämns att fråga har 
väckts om byggnadsminnes-förklaring av Sätra brunn, den äldre delen av kurorten. 
Avgränsningskarta bör framgå i översiktsplanen. 

Kommunens kommentar: I dagsläget finns två frågor väckta om byggnadsminne inom Sala 
kommun: Sätra brunn och fastigheten Tärna-Forbo gård 1:16. Dock har dessa inte börjat utredas 
vidare (juni 2022). Nyligen har frågan om att byggnadsminnesförklara Sala vattentorn avslagits. 
Eftersom inget beslut finns ännu tas dessa objekt inte upp under byggnadsminneavsnittet i 
översiktsplanen. Sätra brunn beskrivs bl.a. under kapitlet för riksintressen. Frågan om 
byggnadsminnesförklaring av Sätra brunn bevakas och tas då upp i nästa översiktsplan. 

Texten om modernismen är i nuläget placerad i samma avsnitt som byggnadsminnen. Dessa två 
delar bör tydligt separeras. Länsstyrelsen anser också att texten om modernismen bör utvecklas 
och tydligare redovisa värden och karaktär samt hur hänsyn ska tas till dessa. Kommunen kan 
med fördel även hänvisa till de råd och riktlinjer som finns på webbplatsen för Modernismen i 
Västmanland, ett projekt som drivits av Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns 
museum. 

Kommunens kommentar: Texten har omdisponerats och stycket om modernismen återfinns under 
kap. Inriktning- Kulturmiljö- Sala stad. En lista över de viktigaste inventeringar och register 
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gällande kulturmiljö som finns, har lagts till, däribland Modernismen i Västmanland. Generell 
vägledning finns om att riktlinjer från de separata inventeringar som finns ska beaktas. Dessutom 
har vägledningar gällande kulturmiljö, bebyggelse och planering, stadsmiljö Sala stad och 
landsbygden setts över. Vägledningarna gällande stadsmiljö Sala stad har utökats och inkluderar 
nu en del som kan kopplas till modernismen. 

Kyrkliga kulturminnen 

Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att även begravningsplatser är skyddade enligt 4 kap 
kulturmiljölagen. Detta kan med fördel tydliggöras i översiktsplanen. 

Kommunens kommentar: Information om begravningsplatser har lagts till under vägledningar 
kulturmiljö. 

Kulturreservat 

Kommunen uppger att möjligheten att etablera kulturreservat för särskilt värdefulla platser ska 
utredas. Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga vilka platser, eller miljöer, som kan 
vara aktuella som nya kulturreservat. 

Kommunens kommentar: I dagsläget finns inte tillräckligt med förstudier eller utredning gjorda för 
att specificera platser eller miljöer. 

Fornlämningar 

I översiktsplanen bör det framgå att fornlämningar skyddas enligt 2 kap kulturmiljölagen. 
Kommunen hänvisar till kulturminneslagen, men korrekt benämning är kulturmiljölagen. 

Kommunens kommentar: Vägledning om fornlämningar finns under avsnittet Kulturmiljö, kap. 
Inriktning. Ändrat till kulturmiljölagen. 

Länsstyrelsen vill också påpeka att kontakt ska tas med Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion för 
bedömning av krav på arkeologiska åtgärder inför nybyggnation. Detta hanteras i efterföljande 
detaljplanering, men kan även beskrivas i översiktsplanen.  

Kommunens kommentar: Viss vägledning/information om fornlämningar finns under avsnittet 
Kulturmiljö, kap. Inriktning. Tyvärr måste informationsmängden begränsas i översiktsplanen och 
denna synpunkt tillgodoses inte.  

Konsekvenser och hänsynstagande 

I vägledningen för landsbygden uppger kommunen att anläggningar bör undvikas i närheten av 
värdefulla naturområden som är känsliga för störningar. Länsstyrelsen vill tydliggöra att 
anläggningar även bör undvikas i miljöer utifrån bland annat landskapsbild, bebyggelse-struktur 
och siktlinjer. Om anläggningar ska uppföras bör volym, skala, färgsättning med mera utgå från 
platsen förutsättningar. Länsstyrelsen anser att det som nämns som viktiga kriterier för ny 
bebyggelse på landsbygden även bör gälla för ny bebyggelse i Sala stad, servicenoder, 
utvecklingsorter och andra områden. 

Kommunens kommentar: Aktuell vägledning handlar om lokalisering av anläggningar i närhet till 
känsliga områden. Rådgivning för hur ny bebyggelse/anläggning ska placeras och utformas på 
landsbygden bedöms täckas in av övriga vägledningar under samma avsnitt. Det finns exempelvis 
vägledningar om anpassning av tillkommande bebyggelse till vägar, topografi, vegetation och 
vatten, att landskapsbild och kulturmiljövärden ska bevaras, att ny bebyggelse ska bygga vidare på 
det historiska mönstret, om anpassning och harmonisering till omgivande bebyggelse i fråga om 
täthet, skala, volym, kulör, material, att iögonfallande placeringar i öppna landskap ska undvikas. 
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De generella vägledningarna för kulturmiljö respektive bebyggelse och planering har setts över och 
delvis arbetats om. Dessutom finns vägledningar för bebyggelse och planering, landsbygden och 
tätorter på landsbygden, Sala stad, samt de orter som är utpekade som servicenoder och 
utvecklingsorter. De vägledningar som gäller för exempelvis landsbygden generellt ska ses som 
gällande för landsbygden utanför de orter som finns, och upprepas inte vid varje ortsvägledning. 

Vidare anser Länsstyrelsen att det är viktigt att kommunen kompletterar texten om kyrkbyar 
med följande. En utredning med konsekvensanalys ska alltid genomföras inför en eventuell 
exploatering eller bygglov/förhandsbesked inom eller i närheten av en kyrkomiljö och 
sockencentra. Siktlinjer och kyrktornets dominans är ytterligare aspekter som bör beaktas. 

Kommunens kommentar: Vägledning om att nämnd utredning alltid ska genomföras inför 
exploatering/bygglov/förhandsbesked inom eller i närheten av kyrkomiljö/sockencentra läggs inte 
till. Vägledning finns under generell vägledning kulturmiljö (kapitel Inriktning, avsnitt kulturmiljö) 
där kyrkomiljöer behandlas specifikt. Övriga vägledningar gällande kulturmiljö har arbetats om 
och bedöms täcka kulturmiljöer vid kyrkor. Dessutom finns hänvisning till sockencentraprojektet. 
Dock läggs aspekten om siktlinjer och kyrktornets dominans till under vägledning för kyrkbyar. 

Länsstyrelsen anser också att de utpekade LIS-områdenas påverkan på kulturmiljövärden och 
riksintresse för kulturmiljövården bör utredas. Det är väsentligt att belysa hur dammsystem och 
vattennivåer kan komma att påverkas ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Kommunens kommentar: Noterat att även kulturmiljövärden och riksintresse för 
kulturmiljövården behöver bedömas för varje LIS-område. Det tas med i vägledning för vidare 
arbete med LIS, som kommer att göras i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP). 

Hur hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden och fornlämningar i samband med åtgärder i 
vatten bör också ingå i översiktsplanens vägledning och riktlinjer för vattenområden och 
grundvatten. 

Kommunens kommentar: Kartläggning av fornlämningar och andra kulturhistoriskt viktiga 
områden finns samlat i en av översiktsplanens kartor och ska beaktas vid vidare arbete som kan 
påverka dessa. 

Nytt planeringsunderlag 

Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att den första etappen i Sockencentraprojektet 
slutfördes i januari 2022. Projektet sker genom ett samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland 
och Västerås stift. Ett digitalt underlag kommer att kunna läggas in i planeringskatalogen under 
2022. Underlaget är av vikt för översiktsplanen och kan exempelvis användas i kapitlet om 
servicenoder för att tydligare visa hur hänsyn ska tas till de olika sockencentra. 

Kommunens kommentar: I listan över separata inventeringar gällande kulturmiljö har info lagts 
till om sockencentraprojektet. Projektet nämns även i de ortsbeskrivningar som finns över 
Möklinta, Västerfärnebo och Kumla kyrkby. 

Miljö 

Dagvatten 

Det är positivt att kommunen anger att vattenplaneringen ska innehålla en plan för 
vattenanvändning i ett förändrat klimat. De dagvattenutredningar som enligt planförslaget tas 
fram i samband med detaljplanering bör vara klimatanpassade till höga dagvattenflöden till följd 
av förändrat klimat. Det är också positivt att vikten av att behålla och utveckla våtmarker lyfts 
fram i översiktsplanen. 
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Kommunens kommentar: Noterat 

Klimat 

Klimatförändringarna belyses i översiktsplanen och det är positivt att kommunen tydligt 
prioriterar arbetet med klimatomställning och klimatanpassning. Eftersom översiktsplanen ska 
vara vägledande för efterföljande detaljplanering vill Länsstyrelsen lyfta den vägledning för 
klimatsmart fysisk planering som togs fram av Länsstyrelsen under 2021. Vägledningen kan 
användas som stöd kring exempelvis placering och utformning för att undvika skugga vid 
solelproduktion samt tillgänglighet för olika transportslag. 

Kommunens kommentar: Länk till utredningen läggs till i den digitala versionen av 
översiktsplanen. 

Länsstyrelsen anser att såväl översiktsplanen som tillhörande miljökonsekvensbeskrivning bör 
redogöra för tillgången av cykelvägar till och från de utpekade LIS-områdena samt 
möjligheterna att resa till och från dessa områden med kollektivtrafik. Vilka klimatrelaterade 
konsekvenser de utpekade LIS-områdena får i form av exempelvis ökad biltrafik bör också 
redovisas. De beskrivningar som redan nu finns i handlingarna behöver utvecklas. 

Kommunens kommentar: LIS kommer att behandlas i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 
(TÖP). I vägledningen för detta tas med att klimatrelaterade konsekvenser behöver analyseras och 
beskrivas inför utpekande av LIS-områden. 

I kapitlet Miljö- och riskfaktorer lyfts RCP4-scenariot fram som ett sannolikt framtidsscenario. 
Länsstyrelsen ställer sig frågande till om kommunen avser RCP4,5. Viktigt att beakta är att inget 
klimat-scenario från IPCC (och SMHI) framhålls som mer eller mindre sannolikt. RCP4,5 är ett 
möjligt scenario bland fler där alla olika scenarier har samma sannolikhet. Kommunen får dock 
gärna ta stöd i försiktighetsprincipen gällande val av klimatscenario och välja ett klimatscenario 
som ”spänner upp” klimatfrågan såsom RCP8,5 alternativt RCP4,5 för att på så vis ta höjd för 
kommande klimatrisker. 

Kommunens kommentar: Det är en felskrivning, det saknas alltså ett,5. Avsikten är heller inte att 
beskriva detta RCP4,5 scenario som mer sannolikt än exempelvis RCP8,5. Översiktsplanen 
uppdateras i granskningsutgåvan för att förtydliga detta.  

Vattentäkt 

Länsstyrelsen noterar att kommunen föreslår utveckling med bostäder norr om Möklinta 
centrum. Denna bostadsbebyggelse hamnar i nära anslutning till Möklintas vattentäkt. Med 
hänsyn till att Möklinta försörjs av en mindre grundvattentäkt i åsen, och saknar 
reservvattentäkt, anser Länsstyrelsen att planering och planläggning bör ske med stor hänsyn 
till vattentäkten. Åsen och vattentäktens tillrinningsområden bör i möjligaste mån undvikas. 

Kommunens kommentar: Noterat, aktuella områden har reviderats och förtydliganden finns 
gällande grundvattenskyddet etc. 

Vattenförsörjningsplan 

Länsstyrelsen vill informera kommunen om att arbetet med att ta fram en regional 
vattenförsörjningsplan för länet är påbörjat. Målet är att planen ska bli klar under 2022. 
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Natur 

Artskydd 

Gällande artskyddsförordningen anges i planförslaget att utgångspunkten är att sträva mot en 
nöjaktig bevarande status. Mer korrekt är att en kontinuerlig ekologisk funktion (KEF) ska 
bibehållas. 

Kommunens kommentar: Åtgärdat enligt synpunkt.  

Biotopskydd 

Eftersom Sala kommun till stora delar är en odlingsbygd bör översiktsplanen lyfta fram det 
generella biotopskyddet och redogöra för hur kommunen ska agera vid exempelvis 
förhandsbesked och planläggning. 

Kommunens kommentar: Som kommun bör vi tillse att vid ansökan om bygglov att i 
bygglovsyttrandet peka på att här finns ett generellt biotopskydd och att man måste söka dispens 
från länsstyrelsen. Alla alléer oavsett var de står någonstans är biotopskyddade. Så vid avstyckning 
behöver vi också tillse att upplysa om detta generella biotopskydd. 

Naturminnen 

Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att i översiktsplanen nämna det kommunalt 
beslutade naturminnet Kalkbacken. 

Kommunens kommentar: Information om Kalkbacken läggs till under rubriken Naturminne (kap 
riksintressen). Kalkbacken finns även med i markanvändningskartan som utredningsområde. 
Området beskrivs som ett område som ska utvecklas med hänsyn till att det är ett naturminne. 

Skydd av natur 

Kartan som visar skyddade naturområden bör kompletteras och förtydligas. I kartan saknas ett 
antal naturreservat och flera Natura 2000-områden. Dessutom saknas naturminnen och 
utpekade biotopskydd vilka bör tillföras kartan. Alla skyddade områden bör markeras med 
namn för att kunna identifieras. Det bör i översiktsplanen även framgå om skydden är 
kommunalt eller statligt beslutade. 

Kommunens kommentar: Kartan för skyddade naturområde är kompletterad med ovan nämnda 
områden. 

Friluftsliv 

Länsstyrelsen anser att Sveriges tio friluftslivsmål bör listas i översiktsplanen på samma sätt 
som de folkhälsopolitiska målen. Friluftslivsmålen handlar bland annat om ökad kunskap om 
natur och miljö, men också om ökad kunskap om kulturmiljö vilket bör förtydligas. 
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen om att delar av det som anges i 
kulturmiljöavsnittet Bebyggelse, kultur och fritid har kopplingar till friluftslivet. 

Kommunens kommentar: De 10 svenska friluftslivsmålen finns listade i granskningsutgåvan av 
översiktsplanen. 

I kapitlet för mark- och vattenanvändning under rubriken Friluftsliv finns en inledande text om 
återhämtningslandskap. Länsstyrelsen saknar en motsvarande text om övriga friluftslivsfrågor. 
Med nuvarande struktur saknas viktiga delar och två olika frågor blandas ihop. Texten om 
friluftsliv i miljökonsekvensbeskrivningen kan med fördel föras över till översiktsplanen. 
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Kommunens kommentar: En längre text om Nationella Friluftsmål har kompletterats under 
inriktning, mål. Strukturen för hela översiktsplanen har även korrigeras efter samråd. 
Friluftslivsområdena Nedre Dalälven (FU10), Svartådalen (FU11) och Salakalken (FU12) beskrivs i 
kapitlet för Riksintressen.   

För ökad förståelse och läsbarhet anser Länsstyrelsen att kartan över återhämtningslandskap 
bör kompletteras med namnen på de olika områdena som anges under vägledning och riktlinjer. 
Det är även önskvärt att kommunen inkluderar en karta över andra viktiga friluftslivsområden 
och tydliggör viktiga samband mellan friluftsområden och skolor, bostadsområden med mera. 

Kommunens kommentar: Texten kompletteras med beskrivningar för varje utpekat 
återhämtningslandskap.  

Vid hantering av friluftslivsfrågor kopplat till utveckling av servicenoder och utvecklingsorter 
bör kommunen beakta Länsstyrelsens naturvårdsplan med landskapsobjekt. Naturvårdsplanen 
pekar bland annat ut områden för friluftslivet. 

Kommunens kommentar: Den digitala översiktsplanen kompletteras med en länk till länsstyrelsens 
naturvårdsplan. 

Grön infrastruktur 

Det är önskvärt att kommunen tydligare förklarar vad som avses med värdetrakter i samband 
med grön infrastruktur. I miljökonsekvens-beskrivningen finns en bra beskrivning av 
värdetrakter och hur de kopplas till grön infrastruktur. Denna beskrivning kan förslagsvis flyttas 
över till översiktsplanen. Samma sak gäller för kartan över värdetrakterna som finns i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

I texten om grön infrastruktur rekommenderar Länsstyrelsen att det även beskrivs hur 
kommunen avser att arbeta med att knyta samman olika delar av den gröna infrastrukturen och 
dess värdetrakter. Kommunen bör också komplettera med vägledning om hur värdetrakterna är 
tänkta att användas och hur de ska användas i en värdekonflikt, exempelvis i samband med 
exploatering. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanens text avseende grön infrastruktur, värdetrakter samt 
ekologiskt känsliga områden beskrivs och förklaras mer utförligt i granskningsutgåvan. 

Kommunen anger att särskild hänsyn ska tas till vissa skogliga värdetrakter och att en 
vägledning för skogsförvaltningen bör tas fram. Länsstyrelsen anser att det med fördel kan 
förtydligas vad som menas med särskild hänsyn och vad vägledningen för skogsförvaltningen 
ska innehålla. 

Kommunens kommentar: Texten i samrådsförslaget var felaktigt formulerad, kommunen har en 
skogsbruksplan som innehåller vägledning för skogsförvaltningen. 

I avsnittet Landsbygdens kulturmiljövärden anges att ny bebyggelse bör anpassas till befintlig 
terräng och att befintliga naturvärden i form av grönska, grönområden och åkermark bör 
beaktas. Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att även ange att äldre agrara strukturer bör 
bevaras. Dessa miljöer är viktiga för den gröna infrastrukturen och artbevarande. 

Kommunens kommentar: Vägledningarna för landsbygden har setts över och tar nu upp vikten av 
att bevara äldre agrara miljöer, både ur ett historiskt perspektiv och för artbevarande och grön 
infrastruktur. 
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Ekosystemtjänster 

Länsstyrelsen välkomnar att ekosystemtjänster och vikten av dessa lyfts fram i översiktsplanen. 
Det saknas dock mål för de ekosystemtjänster som kommunen belyser som viktiga. 
Länsstyrelsen vill också påpeka att kulturmiljöer ingår i detta och bör därmed inkluderas i 
avsnittet för ekosystemtjänster. Det handlar exempelvis om alléer, parker och trädgårdar. 

Kommunens kommentar: Ekosystemtjänsternas betydelse är central för Sala kommuns 
översiktsplan. Kommunens mål gällande detta är att de goda förutsättningarna att producera 
ekosystemtjänster i kommunen ska tillvaratas, stärkas och utvecklas. Även betydelsen av 
kulturmiljöer och kulturmiljöer i form av ekosystemtjänster har förtydligats i översiktsplanen efter 
samrådet. 

Beskrivningarna av fokusområdena bör utvecklas enligt Länsstyrelsen. Vatten i landskapet bör 
kompletteras med biologisk mångfald. Beskrivningen av fokusområdet Skogen och träden bör 
utvecklas för ökad förståelse av vad som avses. Fokusområdet Pollinerarna bör kompletteras 
med livsmiljöer för pollinerarna. 

Kommunens kommentar: Vatten i landskapet har kompletterats med biologisk mångfald som 
parameter och pollinerarna med ”livsmiljöer för pollinerarna”. Beskrivningar av identifierade 
ekosystemtjänster i kommunen hade av misstag fallit bot i samrådet vilket kommer kompletteras 
inför granskning, vilket förhoppningsvis kommer att göra detta avsnitt mycket tydligare i 
granskningen. 

Vidare anser Länsstyrelsen att kartan som visar områden som bidrar med ekosystemtjänster 
bör utvecklas och förtydligas. De områden som pekas ut i kartan verkar vara dominerade av 
odlingsmark och det är viktigt att även skog och vatten representeras i kartan. Det är också 
viktigt att i översiktsplanen tydliggöra att all natur ger någon form av ekosystemtjänst, inte 
enbart de utpekade områdena i kartan. 

Kommunens kommentar: Genomgående förtydliganden om ekosystemtjänster i översiktsplanen 
har gjorts inför granskning. En grundläggande princip för översiktsplanen är att biosfären utgör 
grunden för vårt samhälle och ekonomiska utveckling i kommunen och det ska framgå av 
översiktsplanen att denna bas inte är förhandlingsbar det vill säga att utvecklingen ska ske inom 
de planetära gränserna.  

Länsstyrelsen anser att planförslagets vägledning och riktlinjer för ekosystemtjänster bör 
knytas samman med den gröna infrastrukturen. Exempelvis är en av principerna för den gröna 
infrastrukturen att möjliggöra för de gröna och blåa stråken att utgöra spridningsvägar för djur 
och växter. 

Kommunens kommentar: Detta har tydliggjorts i vägledningen för ekosystemtjänster. 

Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen om att ekologiskt känsliga områden inte är 
samma sak som ekosystemtjänster. Texten om ekologiskt känsliga områden bör därför placeras i 
ett eget avsnitt. Dessa ekologiskt känsliga områden bör också redovisas i en karta. 

Kommunens kommentar: Texten om känsliga områden har flyttats till rätt avsnitt i enlighet med 
länsstyrelsens rådgivning. 

Förändrad mark- och vattenanvändning 

Vid nyetablering av nya bostadsområden bör kommunen särskilt utreda och beakta hur grön 
infrastruktur och ekosystemtjänster kan integreras i de nya områdena. Detta bör utgå från 
befintliga värdestrukturer i landskapet. Grön infrastruktur och ekosystemtjänster ger 
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naturområden nära bostäder vilket även främjar friluftsliv och folkhälsa. Kommunen bör även 
skapa gröna samband mellan förekommande grönområden och tillskapade områden. 

Kommunens kommentar: Vägledningar tillagda under ekosystemtjänster och under bebyggelse och 
planering. 

Länsstyrelsen välkomnar att nya grönområden pekas ut och att tre reservat föreslås bildas i Sala 
stad. Det är önskvärt att även gröna samband mellan de olika grönområdena markeras i kartan. 
Område 19 Mellandammen omfattas redan av områdesskydd genom att det är Natura 2000-
område. Det utgör dock inget hinder mot att ett kommunalt reservat bildas där. 

Kommunens kommentar: Det rör sig inte om reservat vilket förtydligas inför granskning dessutom 
kommer utförligare beskrivningar av dessa tätortsnära närströvskogar att finnas med. 

När det gäller Möklinta tätort vill Länsstyrelsen uppmärksamma kommunen om att område 35 
berör en alsumpskog och att område 38, väster om vägen, utgörs av en Klockarmossen som är 
utpekad i Våtmarksinventeringen. Område 39 berörs av en betesmark från Ängs- och 
betesinventeringen. Utifrån angivna vägledningar och riktlinjer för bland annat biologisk 
mångfald, grön infrastruktur och kommunekologtjänster är dessa områden inte lämpliga som 
utvecklingsområden. Mossar har en vattenhållande funktion och motverkar därmed 
översvämningar vid höga flöden. Detta gör att de dessutom är viktiga att bevara och förstärka 
som en klimat-anpassningsåtgärd. Att exploatera en våtmark motverkar denna funktion. 

Kommunens kommentar: Aktuella områden har reviderats. 

Samhällsskydd och beredskap 

Totalförsvar 

Länsstyrelsen anser att ett totalförsvars- och beredskapsperspektiv saknas i planförslagets 
samtliga delar. Till följd av en mer spänd säkerhetspolitisk situation i omvärlden har vikten av 
totalförsvars-planering lyfts fram allt mer under de senaste åren. Samhällsplaneringen är en 
väsentlig och bärande del i samhällets krisberedskap och det är därför av vikt att detta 
perspektiv beaktas i den kommunala översiktsplaneringen. 

Kommunens kommentar: Inte en fråga för översiktsplanen först och främst, vi hänvisar till 
kommunens RSA i dessa frågor vilket också har att göra med sekretess 15:8. 

En del av översiktsplanen som kan utvecklas ur ett totalförsvarsperspektiv är fokusområdet 
Robust och klimatsmart. Fokusområdet belyser klimat- och miljöfrågor, men ett robust samhälle 
handlar i hög grad också om krisberedskap och totalförsvar. 

Kommunens kommentar: Kommunen anser inte att detta är en fråga för översiktsplanen först och 
främst, vi hänvisar till kommunens RSA i dessa frågor vilket också har att göra med sekretess 15:8. 

Vidare anser Länsstyrelsen att översiktsplanen även bör inkludera arbetet med 
befolkningsskydd, kontinuitetshantering och resiliens. Ett av kommunernas främsta uppdrag 
inom det civila försvaret är att värna om civilbefolkningen. 

Kommunens kommentar: Nya skyddsrum hanteras i första hand av MSB anser kommunen. Vi 
planerar inte för några nya skyddsrum, i så fall krävs ytterligare statlig finansiering. Vad gäller 
reservkraft och nödvatten så finns andra styrdokument i kommunen att hänvisa till för det, 
exempelvis kommunens RSA. 
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Landsbygdsutveckling 

Jordbruksmark 

Sala kommun är en av de större livsmedelsproducerande kommunerna i länet med stora arealer 
jordbruksmark. Planförslaget belyser odlingsmarkens betydelse i olika hänseenden och det finns 
ett restriktivt förhållningssätt till ianspråktagande av åkermark vilket Länsstyrelsen ser som 
positivt. Jordbruksmarkens betydelse ur ett totalförsvarsperspektiv saknas dock och 
Länsstyrelsen anser kommunen bör komplettera sina resonemang och ställningstaganden kring 
jordbruksmark med detta perspektiv. En av grundprinciperna för samhällets krisberedskap är 
att en kris ska hanteras där den inträffar och av de som är närmast ansvariga. Kommunerna har 
på så sätt en viktig roll i beredskapsarbetet när det gäller livsmedelsförsörjning. 

Kommunens kommentar: Landsbygdsutveckling med stärkt näringsliv inom gröna näringen och av 
ekosystemtjänster är ett tydligt fokus i översiktsplanen. 

I miljökonsekvensbeskrivningen redogör kommunen också för Västmanlands livsmedelsstrategi. 
Länsstyrelsen anser att den regionala livsmedelsstrategin med fokusområden kan vägas in 
ytterligare i översiktsplanen. 

Kommunens kommentar: Det är ett pågående arbete och kan komma att utvecklas i uppdateringar 
av översiktsplanen framgent, på en övergripande nivå. En hänvisning till strategin och att vi ska 
jobba utifrån den bedöms som tillräcklig i dagsläget. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Allmänt 

Länsstyrelsen anser att texterna i översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen bör 
samordnas bättre. Som det tidigare har nämnts i yttrandet kan delar av 
miljökonsekvensbeskrivningens texter ersätta texter i översiktsplanen. 

Kommunens kommentar: Noterat.  

Kulturmiljö 

Avsnitten om kulturmiljö i miljökonsekvensbeskrivningen bör utvecklas och förtydligas. 
Riksintressen för kulturmiljövården bör beskrivas tydligare i kapitel 4.2 och texten bör 
kompletteras med kartor som visar samtliga riksintressen. En karta över riksintressen för 
kulturmiljövården finns först i kapitel 4.5. Länsstyrelsen vill också påpeka att de kulturhistoriskt 
värdefulla områden som beskrivs i kapitel 4.5 i princip är detsamma som riksintressena vilket 
med fördel kan tydliggöras. Vidare anser Länsstyrelsen att miljökonsekvens-beskrivningen 
tydligare bör beskriva konsekvenser och åtgärder för kulturmiljöer. Vägledning samt riktlinjer 
bör även förtydligas för att visa hur hänsyn ska tas till kulturmiljöer. De delar av 
miljökonsekvensbeskrivningen som handlar om vatten och klimat bör också belysa vilken 
påverkan som kan uppstå i kulturmiljöer. 

Kommunens kommentar: Mer information är tillagt om riksintressena för kulturmiljö i kapitel 4.2. 
Riksintressena för kulturmiljövården, naturvården, friluftslivet, totalförsvaret, kommunikationer, 
mineraler samt Dalälven finns också samlade i karta i kapitel 4.2. Text har lagts till om att de 
kulturhistoriskt värdefulla områdena i kapitel 4.5 är i princip de samma som riksintressena. Text 
har lagts till gällande konsekvenser för kulturmiljövården i förhållande till ändringar i 
översiktsplanen. Påverkan på kulturmiljövärden som är kopplade till vatten berörs främst av LIS-
områden. För LIS ska en särskild TÖP (tematiskt tillägg till översiktsplanen) göras i ett senare 
skede. I granskningsutgåvan av översiktsplanen finns dock vägledningar för hur LIS-frågan ska 
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utredas vidare, och då nämns kulturmiljövärden bland andra aspekter som ska finnas med. 
Konsekvenser och åtgärder förtydligas och MKB som handlar om vatten och klimat läggs till. 

Redaktionella synpunkter 

Allmänt 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör se över översiktsplanens texter och rubriker för att få ett 
mer enhetligt språkbruk och därmed en ökad tydlighet. Flertalet avsnitt bör utvecklas och även 
kompletteras med beskrivningar av de olika begrepp som används, vilket är särskilt viktigt i 
planens olika vägledningar och riktlinjer. Översiktsplanens struktur med de olika kapitlens 
uppbyggnad och rubriksättning bör likaså ses över tillsammans med rubriknumreringen i PDF-
versionen. 

Kommunens kommentar: Disposition och rubriker har setts över till granskningsutgåvan av 
översiktsplanen, förhoppningsvis till något mer överskådligt. Text har bearbetats och kommit ett 
steg längre mot målsättningen att skriva med ett enhetligt språk. 

Kartor 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör se över de olika kartorna i översiktsplanen. Vissa 
färgbeteckningar och rastreringarna är svåra att identifiera och skilja från varandra, vilket 
försvårar läs- och förståbarheten. Att det saknas bakgrundsdata i form av marktypselement, och 
i viss mån även ortsnamn, gör det svårt att se var olika angivna områden är placerade. Detta 
medför i sin tur att det är svårt att avgöra om utpekade förslag krockar med andra värden. 

Länsstyrelsen noterar att kartornas tydlighet skiljer sig mellan den webbaserade versionen av 
översiktsplanen och versionen i PDF-format, vilket är naturligt. Kartorna i PDF-versionen bör 
ändå kompletteras med bakgrundsdata, såsom orter, för att underlätta orienteringen. 

Kommunens kommentar: Kartor har bearbetats till granskningsutgåvan av översiktsplanen.  

Övrigt 

Gestaltad livsmiljö 

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen i översiktsplanen beaktar det politiska målet för 
arkitektur-, form- och designpolitiken, gestaltad livsmiljö. Begreppet gestaltad livsmiljö är 
politikområdets centralpunkt och omfattar bland annat arkitektur, form, design, konst och 
kulturarv. Politikområdets mål och delpreciseringar är styrande för statens initiativ och kan 
vara vägledande för kommuner och regioner.  

För att stötta kommunerna i det strategiska arbetet med arkitektur och den gestaltade livsmiljön 
har Boverket tagit fram en vägledning om arkitekturstrategier. Vägledningen går att finna på 
Boverkets webbplats. Boverket tillhandahåller också användbar information och rådgivning 
kring arkitektur och gestaltad livsmiljö kopplat till PBL. 

Kommunens kommentar: I avsnittet Bebyggelse och planering har vägledningspunkter lagts till om 
dels att Sala kommun ska sträva för att nå det nationella målet för en gestaltad livsmiljö och även 
förslag på hur arbete kan bedrivas på olika nivåer för att stärka kvaliteten på vår fysiska miljö. Det 
finns politiskt beslut på att inte ta fram en arkitekturstrategi inom den närmaste framtiden, men 
det är en fråga som bevakas. 
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Sveriges miljömål 

I översiktsplanen beskriver kommunen planens koppling till de globala målen i Agenda 2030 
och Sveriges miljömål nämns kortfattat. Länsstyrelsen anser att kommunen bör utveckla 
avsnittet om de nationella miljömålen och koppla dessa till översiktsplanens fokusområden. 
Flera av miljömålen kan kopplas till den fysiska planeringen, men målet God bebyggd miljö har 
en central roll. Miljökonsekvensbeskrivningen lyfter däremot fram de nationella miljömålen på 
ett bra sätt. 

Kommunens kommentar: I översiktsplanen ligger fokus i hållbarhetsbedömningen på FN:s globala 
mål Agenda 2030 och i MKB beskrivs som sagt miljömålen. Ett förtydligande av miljömålen har 
gjorts i översiktsplanens inledande kapitel inför granskning.  

Bilagor till Länsstyrelsens yttrande: 

- Energimyndigheten 
- Försvarsmakten 
- Luftfartsverket 
- Post- och telestyrelsen 
- Skogsstyrelsen 
- Statens geologiska institut 
- Statens geologiska undersökning 
- Strålsäkerhetsmyndigheten 
- Svenska kraftnät 
- Trafikverket 

 

Arboga kommun 
Hej! Arboga kommun tackar för samrådshandlingarna avseende förslaget på ny översiktsplan 
för Sala kommun, men har i detta ärende valt att inte lämna något yttrande. 

Med vänliga hälsningar 

Vänliga hälsningar  

Tim Edvinsson  

Samhällsplaneringsstrateg 

Kommunens kommentar: Sala kommun tackar för återkopplingen angående samrådet av ny 
Översiktsplan för Sala kommun 2050. 

 

Avesta kommun 
Samrådsyttrande – översiktsplan för Sala kommun 

Sala kommun har tagit fram ett samrådsförslag till ny kommuntäckande översiktsplan med 
tillhörande konsekvensbeskrivning, och berett Avesta kommun tillfälle att lämna synpunkter. 

För Avesta kommun är det framför allt relevant att titta på sådant som kan påverka även på 
långa avstånd samt eventuella planer för områden nära gränsen mot Avesta kommun. Det kan 
till exempel handla om infrastruktur, utpekade områden för vindkraft och strategier kring 
handelsetableringar. Avesta kommun är positiv till översiktsplanens utpekande av vägreservat 
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för nya förbifarter väg 70 till väg 72. Förbifarten skulle kunna förbättra den regionala 
tillgängligheten mellan Dalarna och Uppsalaregionen. 

Kommunens kommentar: Noterat.  

Avesta kommun ser positivt på och delar Sala kommuns ambition om att det ska upprättas 
bussförbindelser mellan Sala och Avesta. För att förtydliga detta anser Avesta kommun att 
denna skrivelse även skulle kunna framgå under rubriken ”Länsöverskridande kollektivtrafik” i 
översiktsplanen, och inte enbart i vägledningen och riktlinjerna för kommunikationer.  

Kommunens kommentar: Översiktsplanen kompletteras med skrivning enligt synpunkt.  

Gällande transportnoden ”utveckling station” i anslutning till utpekat verksamhetsområde 51. 
Hedåker, saknar Avesta kommun en beskrivning av stationsläget och dess eventuella påverkan 
på Dalabanan. För att Avesta kommun ska kunna bedöma påverkan av stationsläget behöver 
översiktsplanen kompletteras. 

I övrigt har kommunen inga synpunkter att framföra som ett formellt yttrande till rubricerad 
översiktsplan för Sala kommun.  

Kommunens kommentar: Verksamhetsområdet har valts ut i och med närheten till både väg och 
järnväg. Sala kommun har länge haft en vilja att etablera en omlastningscentral eller liknande 
med koppling till järnväg. Stationsläget och dess eventuella påverkan på Dalabanan utreds i 
eventuella senare planprocesser. 

 

Fagersta kommun 
Sala kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan och sänt det till Fagersta kommun 
för möjlighet att lämna ett granskningsyttrande. Svar ska vara Sala kommun till handa senast 
den 9 januari 2022. Arbetsutskottet beslutade den 18 november 2021, paragraf 222, att föreslå 
kommunstyrelsen att Fagersta kommun inte har några invändningar mot förslaget till ny 
översiktsplan för Sala kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fagersta kommun har inga invändningar mot förslaget till ny översiktsplan för Sala kommun. 

Kommunens kommentar: Sala kommun tackar för återkopplingen angående Samrådet av ny 
Översiktsplan för Sala kommun 2050. 

 

Hallstahammars kommun 
Sala kommun har översänt ett förslag till ny översiktsplan till Hallstahammars kommun för 
samråd. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden, tekniska 
nämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och kultur- och fritidsnämnden.  

Salas nya översiktsplan utgår i sina mål, strategier och mark- och vattenanvändning från FN:s 
globala hållbarhetsmål. Målåret är satt till 2050 och planens struktur skapar förutsättningar för 
utveckling främst i Sala stad och utpekade större orter på landsbygden. Översiktsplanen har 
tagits fram genom en multidiciplinär process där miljö- och hållbarhetsaspekter har varit 
integrerade vid framtagande av förslag till mark- och vattenanvändningen i kommunen.  
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Socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
och bygg- och miljönämnden har samtliga beslutat uttala att man inte har något att erinra över 
samrådsremissen. 

Samhällsbyggnadsenheten har meddelat att man är positiva till Salas utveckling och att man inte 
har något att erinra mot förslaget. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021§223. 

Salas nya översiktsplan utgår i sina mål 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att uttala att man inte har något att erinra mot Sala kommuns översiktsplan 2050. 

Kommunens kommentar: Sala kommun tackar för återkopplingen angående Samrådet av ny 
Översiktsplan för Sala kommun 2050. 

 

Heby kommun 
Heby kommun ges tillfälle att yttra sig över planhandlingarna i egenskap av grannkommun. I 
yttrandet har fokus lagts på mellankommunala frågor, hur planen påverkar Heby kommun och 
vad som kan lyftas ytterligare för att tydliggöra detta. Även miljö- och klimatfrågor och 
infrastrukturfrågor som rör sig över kommungränsen lyfts i yttrandet. 

Heby kommun har med intresse mottagit handlingarna och Heby kommun ser den höga 
ambitionen om utveckling av bebyggd miljö, hållbara transporter och verksamhetsutveckling 
som positivt. Detta kan få spridningseffekter över kommungränsen och Heby kommun ser fram 
emot att utveckla samarbetet med Sala kommun till följd av en ökad rörelse över 
kommungränsen. Heby kommun vill poängtera att det som lyfts i yttrandet är sådant som kan 
komplettera förslaget, då syftet med samrådet är att samla in synpunkter till förbättring och 
delaktighet. Sammanfattningsvis ser Heby kommun mycket positivt på att Sala kommun 
framarbetar en ny översiktsplan och bidrar till både lokal och regional utveckling. 

Generella synpunkter viktiga att lyfta ur Heby kommuns perspektiv i samrådet: 

Inledningsvis beskrivs att ÖP utgår från Agenda 2030/globala mål och att kommunen har 
tillgodosett utmaningar, möjligheter och hot. Det skulle vara intressant att veta vilka dessa är 
och hur det har påverkat förslaget till mark- och vattenanvändning i samrådshandlingen. Energi- 
och klimatstrategin för Sala kan vara relevant att hantera i översiktsplanen. Den sociala 
dimensionen av hållbar utveckling är inte lika tydlig som den ekologiska dimensionen. 

Kommunens kommentar: Noterat, under varje fokusområde i översiktsplanen beskrivs även 
berörda Agenda 2030-mål se även Hållbarhetsbedömningen till översiktsplanen.  

I missivet beskrivs att tidigare FÖP fortsätter att gälla, för att underlätta framtida hantering så 
kan istället tidigare planer inarbetas i den nya översiktsplanen. 

Kommunens kommentar: Fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Sahlberget blir kvar men inte FÖP 
plan för Sala stad, den har delvis arbetats in.  

Det är svårt att utläsa hur hållbarhetsbedömningarna påverkat samrådsförslaget och vilken 
mark- och vattenanvändning som eventuellt valts bort eller tillkommit till följd av det. 
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Hållbarhetsaspekter och globala mål beskrivs väldigt väl i introduktionen till planen men det 
framgår inte hur dessa omsätts i plankarta. 

Kommunens kommentar: Komplettering görs inför granskning för att förtydliga dessa vägval. 

I den interaktiva kartan så försvinner kartlagren vid inzoomning. 

Kommunens kommentar: Läsbarheten för kartor i den digitala översiktsplanen har förbättrats 
inför granskning.  

För den som inte redan väl känner till orterna i Sala kommun är det svårt att avgöra vad som är 
förändrad mark- och vattenanvändning då det saknas övergripande och detaljerade kartor över 
nuvarande ortsstruktur, allmänna intressen och planeringsförutsättningar. 

Kommunens kommentar: Bakgrundskartan har förbättrats i den digitala versionen av 
översiktsplanen inför samråd också för att öka möjligheten att bättre orientera sig.  

Varför ett område pekas ut och platsens olika allmänna intressen, viktningen av dessa och 
eventuella planeringskonflikter skulle möjligtvis ge mer insikt i platsernas utveckling. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

Vatten nämns ur avrinningsperspektiv men Heby kommun saknar detta på plankartan med 
tillhörande eventuella förändringar för att uppnå god status, samt hur samordningen ska ske 
över kommungränserna. Detta gäller även klimatanpassning och andra allmänna intressen. 

Kommunens kommentar: Läggs till i planförslaget, kommunen ser dock en risk att det blir dubbelt. 
Även VA-plan och kommande Vattenplan kommer framför allt presentera detta på ett mer 
djuplodande sätt, även i VISS presenteras senast uppdaterade statusklassningar varför en länk till 
VISS kan vara mer relevant för ÖP så att det är ständigt uppdaterat. Vi vill gärna undvika en GIS-
exercis där varje instans utvecklar sin egen i onödan.  

I norra delen av Västerås tätort planeras för stor expansion av Finnslätten. I dag har cirka 5 000 
personer sin arbetsplats på Finnslätten. I framtiden kan det bli så mycket som 15 000 till 20 000 
personer. Utgångspunkten i visionen är att Finnslätten ska bli en attraktiv plats för 
världsledande högteknologiska företag och deras medarbetare. Finnslätten - Västerås 
(vasteras.se) Finnslätten ligger ca 30 min från Sala (stad) och kan påverka inflyttning, pendling 
och resurshantering till och från Sala samt även Heby kommun. 

Kommunens kommentar: Det finns flera yttranden om kopplingar mellan olika orter i Sala och 
andra kommuner. Därför har text lagts till i en text i Sala i regionen: Det finns starka kopplingar 
mellan orter i Sala och omgivande kommuner. Ransta ligger nära Västerås och det finns bra 
förbindelser emellan. I de norra delarna av kommunen finns en koppling till Avesta genom till 
exempel arbetspendling. Västerfärnebo har historiska kopplingar västerut och norrut som 
fortfarande har betydelse. Sala och Heby kommuner har även en stark koppling. 

Under ”konsekvenser” beskrivs och resoneras det i text med vad förslaget kan bidra med. För 
Heby kommun vore det värdefullt om detta kompletterades med faktiska konsekvenser i form 
av befolkningsutveckling, trafikförsörjning, arbetsförsörjning, hur resurser som vatten och 
naturmiljöer tas i anspråk med mera. Det vore även positivt om det kompletterades med hur 
kringliggande kommuner påverkas av förslaget då mellankommunala frågor inte nämns i 
samrådsförslaget. 
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• Hur bedöms arbetspendlingen öka till följd av utveckling till och från Sala? Ska denna ske 
genom privatbilism eller kollektivtrafik? Vilka insatser kommer att behöva för att 
säkerställa detta och hur ska den mellankommunala samordningen ske? 

• Vilken befolkningsutveckling kan väntas i Sala till följd av planförslaget? 
• De åtgärder som beskrivs vid infrastruktur och kommunikationer uppfattas som att de 

svarar mot dagens behov, eller är detta även tänkt att försörja kommuninvånarna när 
planens alla utvecklingsområden förvekligats? 

Kommunens kommentar: Genom ett ”Hela-Resan-perspektiv” har Sala kommun målsättningen att 
göra kollektivtrafiken mer attraktiv och kunna tillgodose behovet av studie- och arbetspendling. 
Översiktsplanen konkretiserar inte befolkningsutveckling eller planeringstal men möjliggör SCB:s 
befolkningsprognos för Sala kommun och mer därtill. Åtgärdersförslagens behov gällande 
infrastruktur och kommunikationer ökar i och med att utvecklingsområden byggs ut. 

S. 35: Kommunikationer 

Heby kommun ser positivt på att gång- cykel- och kollektivtrafiken prioriteras och att en så stor 
andel som möjligt av de korta resorna ska ske via dessa transportsätt. Däremot bör även hela-
resan-perspektivet finnas med i tankesättet för att även fånga upp pendlare och övriga 
resenärer som reser längre sträckor både inom och utom kommungränsen. 

Heby kommun och Region Uppsala har tillsammans med Morgongåva företagspark och Apotea, 
Adlibris, Babyland och Widforss ett samarbetsprojekt som syftar till att främja hållbara resor 
och transporter. Resvaneundersökningar har visat att en stor andel av de anställda inom 
företagsparken bor och således pendlar från Sala kommun. Den absoluta majoriteten av dessa 
resor sker via bil, vilket understryker vikten av att god infrastruktur i form av exempelvis 
pendlarparkeringar, cykelparkeringar, gena GC-vägar mm. finns på plats (både vid målpunkten 
men även i närheten av där resan påbörjas) för att synliggöra och möjliggöra för pendlare att 
resa med kollektivtrafiken. 

S. 36-37: Kollektivtrafik & Länsöverskridande kollektivtrafik 

Heby kommun ser mycket positivt på att fler busslinjer kommer anpassas efter tåglinjernas 
ankomst- och avgångstider. Det är vidare även viktigt att fånga upp de pendlare och resenärer 
som behöver använda sig av bilen alternativt cykeln för att ta sig till stationen, exempelvis 
genom att se till att det finns goda parkeringsmöjligheter. Gällande länsöverskridande 
kollektivtrafik är resandet till och från Morgongåva en viktig fråga för Heby kommun, där 
andelen som reser med hållbara färdmedel behöver öka. 

Kommunens kommentar: Text ses över gällande ”Hela-Resan-perspektiv”. 

Prioriterade infrastruktursatsningar  

S. 37: Sala station (s. 37) 

Mindre prioriterade satsningar bör även inkluderas under avsnittet. T.ex. 
parkeringsplatsöversyn, utökning av bil- eller cykelparkering, informationskampanjer osv. 

Kommunens kommentar: Noterat. 
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Förutsättningar  

S. 115: Kollektivtrafik 

Heby kommun ser positivt på att Sala kommun avser att inrikta sig mer mot pendlare och 
arbetande inom tätorten, inte minst då den största andelen av de som pendlar till och från 
Morgongåva företagspark från Sala kommun använder sig av bilen i dagsläget. 

Godstransporter kan ges större utrymme i ÖP. Laddinfrastruktur för godstransporter/tung 
trafik behöver inkluderas i ÖP i den mån detta påverkar den fysiska planeringen i Sala kommun. 

Kommunens kommentar: Text ses över i enlighet med kommunens plan för laddinfrastruktur och 
förnybara drivmedel. 

S. 7 - Utmaningar: 

Digitaliseringen och den allmänna utvecklingen mot ökad elektrifiering kräver sannolikt en ökad 
elförbrukning. Effekt och kapacitetsfrågor kan vara en utmaning med tidshorisonten 2050. 

S.8: 

Västerås anges som en möjlig samarbetspartner för dricksvatten. I november 2021 har Västerås, 
Hallstahammar och Surahammar bildat ett gemensamt ägt VA-bolag. Hur ser Sala kommun på 
Heby kommun inom samverkan i VA-frågor? 

Kommunens kommentar: Vi ser positivt på all samverkan. 

S. 16: Robust och klimatsmart: 

Även mål 10 minskad ojämlikhet kan inkluderas, satsning på hållbara transporter/mobilitet 
leder till minskad ojämlikhet. (Exempel på en källa Jämställdhet och jämlikhet - Trivector) 

Kommunens kommentar: Noterat. Vi instämmer att satsning på hållbara transporter/mobilitet 
leder till minskad ojämlikhet. 

S. 24: 

Vattens funktion (myrar, våtmarker, sjöar och vatten) i landskapet som viktig kolsänka kan 
inkluderas i beskrivningen. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

S. 30: Bebyggelse, kultur och fritid. 

Tillgång till skugga på skol- och fritidsgårdar är viktigt för att inte begränsa lekyta under varma 
sommardagar. 

Kommunens kommentar: Kommunen instämmer. Detta är en fråga som är viktig framförallt vid 
exploatering av nya- samt underhåll av befintliga kol- och fritidsgårdar. 

Kommunikationer. I detta avsnitt bör självkörande fordon omnämnas, kommande teknik med 
självkörande fordon kommer påverka samhällsplaneringen inom planens tidshorisont. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen omfattar inte självkörande fordon. 

Under Avsnitt 4 beskrivs tätorterna på olika sätt, olika rubriker används, sociala allmänna 
intressen kan lyftas. 

Kommunens kommentar: Dokumentets disposition, innehåll och utseende ses över. 
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S. 72: Vägledning för landsbygden. 

Stycket kan möjligtvis utökas för att även hantera mötesplatser på landsbygden. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

S. 90: 

Utvärderingen föreslås relatera till Agenda 2030. 

Kommunens kommentar: Noterat, Sala kommun bedömer att detta görs. 

S 92: 

Det beskrivs hur ” Den ekologiska hållbarheten rör främst följande av FN:s globala mål och 
speglas på följande vis i översiktsplanen…”. Utifrån att ”klimatsmart” ingår som ett fokusområde 
för ÖP samt att klimatförändringarna är en av utmaningarna så kan möjligtvis även mål 13 
Bekämpa klimatförändringarna inkluderas. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

S. 121 Miljö- och riskfaktorer. 

Med förändrat klimat kommer extremvärme att inträffa mer regelbundet och samhället behöver 
planera för att minska risken med höga temperaturer. Detta krävs även ur PBL-perspektiv 
genom anpassningen av befintliga miljön för att kunna hantera den ökande risken. Vidare skulle 
det under rubriken Miljö-och riskfaktorer kunna läggas till en aspekt om att en ökad risk för 
extremregn med översvämning som följd sannolikt leder till en ökad risk för att föroreningar 
läcker ut och sprids från deponier och andra förorenade markområden i samband med sådana 
händelser. 

Kommunens kommentar: Det stämmer att det är en risk och kan behöva förtydligas varför en 
beskrivning, i enlighet med synpunkten från Heby kommun, läggs till i granskningsversionen av 
översiktsplanen.   

MKB 

Sid. 12. Begränsad klimatpåverkan 

Översiktsplanen bedöms inte påverka miljömålsuppfyllelsen vare sig positivt eller negativt. Med 
tanke på uttalade mål om att ÖP ska vara ska vara ”klimatsmart” och klimatförändringarna är en 
av de stora utmaningarna, bör utformningen av planen anpassas för att ge en positiv påverkan. 

Kommunens kommentar: Kommunen är medveten om det här men det är ett vägval kommunen 
gör för att behålla en levande landsbygd och befintlig ortstruktur med alla de mervärden det ger. 
För att klara målet om att vara klimatneutralt skulle vi i stället bygga tätt och högt i staden, vilket 
gynnar kollektivtrafiken. En mer spridd bebyggelse gynnar inte kollektivtrafiken. Dock har 
kommunen även ett fokusområde som innebär att kommunen ska vara landsbygdsvänlig och de 
båda fokusområdena, landsbygdsvänligt och klimatsmart, kan leda till målkonflikter. Kommunen 
ser dock en utveckling av laddinfrastruktur som en del i ett mer klimatsmart resande tillsammans 
med en utveckling av cykelstråk i tätorten. Kommunen ska underlätta för kommuninvånarna att 
välja förnybar energi och värmekälla. En levande landsbygd ger också goda förutsättningar för 
utveckling och produktion av förnybara bränslen och energikällor. 
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Kungsörs kommun  
Tack för erbjudandet om att yttra oss över ÖP för Sala kommun. Kungsörs kommun har inga 
synpunkter och önskar er lycka till med det fortsatta arbetet med översiktsplanen. 

Kommunens kommentar: Sala kommun tackar för återkopplingen. 

Sandvikens kommun 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning anser att Sala kommuns förslag på 
översiktsplan är tydlig och genomarbetad. Förvaltningen gör bedömningen att förslaget inte 
kommer att påverka Sandvikens kommun och har därför inga ytterligare synpunkter. 

Kommunens kommentar: Sala kommun tackar för återkopplingen. 

Norbergs kommun 
Samråd översiktsplan för Sala kommun 2050 

Kommunstyrelsens avger följande svar 

För Norbergs kommun är det framför allt relevant att titta på sådant som kan påverka även på 
långa avstånd samt eventuella planer för områden nära gränsen mot Norbergs kommun. Det kan 
till exempel handla om infrastruktur, utpekade områden för vindkraft och strategier kring 
handelsetableringar. Nya förbifarter för väg 70 till väg 72 skulle kunna förbättra den regionala 
tillgängligheten mellan norra Västmanland och Uppsalaregionen. I övrigt har Norbergs kommun 
inget att anmärka på i planförslaget med avseende den typen av frågor. 

Sammanfattning 

Sala kommun har tagit fram ett förslag till ny kommunomfattande översiktsplan. Förslaget är ute 
på samråd under perioden 11 oktober till och med 9 januari 2021 och har remitterats Norbergs 
kommun. Kommunledningskontoret i Norberg har begärt in synpunkter från bland annat 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och förvaltningen vid Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbund. Kommunledningskontoret föreslår allmänna utskottet och 
kommunstyrelsen att avge svar i enlighet med V-Dala miljö- och byggnadsförvaltnings yttrande. 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att avge följande svar: För Norbergs kommun är 
det framför allt relevant att titta på sådant som kan påverka även på långa avstånd samt 
eventuella planer för områden nära gränsen mot Norbergs kommun. Det kan till exempel handla 
om infrastruktur, utpekade områden för vindkraft och strategier kring handelsetableringar. Nya 
förbifarter för väg 70 till väg 72 skulle kunna förbättra den regionala tillgängligheten mellan 
norra Västmanland och Uppsalaregionen. I övrigt har Norbergs kommun inget att anmärka på i 
planförslaget med avseende den typen av frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Johanna Odö (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt allmänna utskottets 
förslag och finner förslaget bifallet. 

 

Region Dalarna 
Region Dalarna avser inte att yttra sig om Översiktsplan Sala 2050. 

Kommunens kommentar: Sala kommun tackar för återkopplingen. 
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Region Stockholm 
§ 180 Yttrande över Översiktsplan för Sala kommun 2050  
TRN 2021-0202  

Sammanfattning  

Sala kommun har remitterat ärendet Översiktsplan för Sala kommun 2050 - samrådshandling, 
till Region Stockholm för yttrande. Tillväxt- och regionplanenämnden svarar på Region 
Stockholms vägnar. Region Stockholm anser att Översiktsplan Sala 2050 på ett tillfredsställande 
sätt visar Sala kommuns storregionala kopplingar och vikten av att länka samman regionerna i 
Östra Mellansverige. Region Stockholm ser gärna att planen hänvisar till Samverkan och 
planering i Östra Mellansverige (ÖMS 2050) (TRN 2015-0065).  

Beslutsunderlag  

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande  

2. Översiktsplan för Sala kommun 2050 - samrådshandling  

Förslag och yrkande  

Ordförande Gustav Hemming m.fl. (C) yrkar bifall till Regiondirektörens tjänsteutlåtande.  

Tillväxt- och regionplanenämndens beslut  

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande.  

Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande till Sala kommun över 
Översiktsplan för Sala kommun 2050. 

Yttrande över Översiktsplan för Sala kommun 2050  

Regionledningskontorets förslag till beslut  

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande.  

Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande till Sala kommun över 
Översiktsplan för Sala kommun 2050.  

Sammanfattning  

Sala kommun har remitterat ärendet Översiktsplan för Sala kommun 2050 - samrådshandling, 
till Region Stockholm för yttrande. Tillväxt- och regionplanenämnden svarar på Region 
Stockholms vägnar. Region Stockholm anser att Översiktsplan Sala 2050 på ett tillfredsställande 
sätt visar Sala kommuns storregionala kopplingar och vikten av att länka samman regionerna i 
Östra mellansverige. Region Stockholm ser gärna att planen hänvisar till Samverkan och 
planering i östra Mellansverige (ÖMS 2050) (TRN 2015-0065).  

Bakgrund  

Sala kommun har remitterat ärendet Översiktsplan för Sala kommun 2050, till Region 
Stockholm för yttrande. Tillväxt- och regionplanenämnden svarar på Region Stockholms vägnar. 
Remissvaret utgår från ställningstaganden i ÖMS 2050 och den Regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050) (LS 2015-0084). ÖMS-samarbetet (Östra Mellansverige) 
syftar till att stärka de storregionala funktionella kopplingarna mellan nodstäderna, de regionala 
stadskärnorna och Stockholm då bostads- och arbetsmarknaderna sträcker sig över 
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länsgränserna. ÖMS 2050 är det gemensamma dokument som är vägledande för regioner och 
kommuner i deras arbete med planeringsdokument, som till exempel översiktsplaner. 

Region Stockholms yttrande  

Region Stockholm anser att utvecklingsprincipen "Ett sammankopplat Sala och en region med 
hållbara transporter och ett utvecklat kommunikationsstråk" knyter väl an till den strategiska 
inriktningen "Länka samman de storregionala nodstäderna med Stockholm och med varandra 
genom tvärförbindelser" i ÖMS 2050. Även utvecklingsprincipen "Utveckling ska prioriteras där 
det finns skola, service, kollektivtrafik och infrastruktur för att stärka det lokala samhället." och 
kommunens ambition att bebyggelseutvecklingen ska ha sin tyngdpunkt i Sala stad samt 
servicenoderna Ransta, Möklinta och Västerfärnebo, ligger i linje med ÖMS 2050:s inriktning om 
att verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena. 
Region Stockholm ser positivt på att planen redovisar Sala kommuns plats i ett regionalt 
sammanhang. Kommunen visar i inledningen på översiktsplanen på ett tydligt sätt Salas position 
i regionen och anknytning till viktiga nodstäder i omkringliggande regioner. Kommunen trycker 
på behovet av hållbara kommunikationer för den växande arbetsmarknaden och näringslivets 
möjligheter att utvecklas, ett synsätt som delas inom ÖMS-samarbetet. I det här avsnittet skulle 
kommunen för ökad tydlighet kunna hänvisa till ÖMS 2050 och de gemensamma 
målsättningarna. ÖMS 2050 skulle också kunna lyftas under avsnittet om regionala mål. Region 
Stockholm ser också positivt på att planen lyfter vikten av gemensam regional planering av 
kollektivtrafik. Avsnittet om länsövergripande kollektivtrafik under mark- och 
vattenanvändning pekar på vikten av den gemensamma planeringen mellan regionerna och att 
särskild hänsyn behöver tas till det regionala behovet av god tillgänglighet till Arlanda, Uppsala 
och Stockholm. Kommunen lyfter också att kopplingen till Västerås är särskilt viktig för Sala. 
Detta går väl i linje med viljeinriktningarna i ÖMS 2050. Sammanfattningsvis ser Region 
Stockholm positivt på att Översiktsplan Sala 2050 visar Sala kommuns storregionala kopplingar 
och vikten av att länka samman regionerna i Östra mellansverige. Region Stockholm ser att 
planen skulle stärkas av att hänvisa till ÖMS 2050.  

Ekonomiska konsekvenser  

Beslutet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm. 

 

Carina Lundberg Uudelepp  

Regiondirektör  

Anton Västberg  

Utvecklingsdirektör  

 

Beslutsunderlag  

1. Översiktsplan för Sala kommun 2050 – samrådshandling.  

Beslutsexpediering  

1. Sala kommun  
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Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-11-23 

Kommunens kommentar: Sala kommun uppdaterar översiktsplanen genom att förtydliga de 
gemensamma målsättningarna i ÖMS 2050, enligt synpunkten. 

 

Region Örebro län 
§ 91 Förslag till remissyttrande över samrådsremiss för ny översiktsplan för Sala kommun 

Diarienummer: 21RS9720  

Sammanfattning  

Sala kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan. Planen föreslår åtgärder i Sala kommun 
som främjar persontrafik och godsflöden i hela östra Mellansverige vilket är positivt. Kommunen 
öppnar även för samarbete över kommun- och länsgränser kring klimatfrågor. Region Örebro 
län sätter stort värde på denna hållning.  

Beslutsunderlag  

• FöredragningsPM till remissyttrande över samrådsremiss för ny översiktsplan för Sala 
kommun  

• Remissyttrande över förslag till ny översiktsplan för Sala kommun  
• Remiss - Samråd -Översiktsplan för Sala kommun, översiktsplan Sala 2050  

Beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att överlämna förvaltningens förslag till synpunkter som 
yttrande över samrådsförslag till ny översiktsplan för Sala kommun.  

Skickas till  

PM skickas inte till kommunen.  

Paragrafen är justerad 

 

Svar på remiss över förslag till ny översiktsplan för Sala kommun  

Sala kommun föreslår ombyggnad av Sala station vilket är positivt för persontrafiken även i en 
större geografisk kontext. Vidare föreslås ett vägreservat för att tung trafik ska kunna åka runt, 
istället för genom, Sala tätort, vilket gynnar flödet av gods. Båda dessa förslag bidrar till en ökad 
funktionell integrering av arbetsmarknader och en ökad konkurrenskraft för företagen i östra 
Mellansverige, vilket Region Örebro län uppfattar som mycket positivt.  

Sala kommun öppnar samtidigt för dialog kring klimatfrågorna över kommun och länsgränser, 
vilket möjliggör samverkan kring arbetet med strategiskt långsiktiga lösningar. Region Örebro 
län sätter stort värde på denna hållning.  

Region Örebro län ber avslutningsvis att få tacka för möjligheten att lämna synpunkter på 
samrådsförslaget till ny översiktsplan för Sala kommun.  

 

För Region Örebro län  
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Nina Höijer  

Ordförande  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunens kommentar: Tack för ert yttrande. Regionalsamverkan är centralt i arbetet med 
klimatrelaterade mål samt kommunikationer och hållbara transporter. 

 

Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland 
Yttrande av Översiktsplan för Sala kommun 2050 

Beskrivning av ärendet 

I översiktsplanen redovisar Sala kommun 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 inriktning både på kort 
sikt och på lång sikt med utblick mot år 2050. 

Yttrande 

Att aktualisera kommunens planer för framtida utveckling är mycket bra. Salas geografiska 
placering är attraktiv, med goda förbindelser och gott trafikutbud till våra grannkommuner och 
län samt Mälardalens högskola. Kollektivtrafik i ett sammanhållet system är en avgörande faktor 
för befolknings- och näringslivsutveckling. Kollektivtrafiken möjliggör för länets invånare att på 
ett miljömässigt hållbart sätt kunna genomföra delar, vissa eller samtliga av sina resor. För att 
öka kollektivtrafikens andel är det grundläggande att kommunerna i sina strategiska planer 
kontinuerligt beaktar kollektivtrafikens framkomlighet, effektivitet och attraktivitet. 
Kollektivtrafikförvaltningen och Sala kommun har idag ett gott samarbete kring 
kollektivtrafiken, vilket är en förutsättning för lyckad och attraktiv kollektivtrafik. 

Salas utvecklingsstrategi 

I översiktsplanen framkommer det att kommunens främsta utveckling föreslås ske i Sala stad 
och i de utpekade servicenoderna Ransta, Västerfärnebo och Möklinta. Sala har tagit fram fyra 
utvecklingsprinciper var på två av dem är mer intressanta ur ett kollektivtrafkperspektiv. Det 
gäller principerna ”utveckling ska prioriteras där det finns skola, service, kollektivtrafik och 
infrastruktur för att stärka det lokala samhället” och ”ett sammankopplat Sala och en region med 
hållbara transporter”. Kollektivtrafikförvaltningen ställer sig positiv till bebyggelse i 
kollektivtrafiknära områden, då det alltid är lättare att börja åka kollektivtrafik om det redan 
finns en etablerad kollektivtrafik snarare än att kollektivtrafiken byggs ut vid senare tillfälle. Då 
är det många gånger svårt att få över bilisterna till kollektivtrafiken.  

Kommunikationer och prioriterade infrastruktursatsningar 

Sala skriver att kommunen ska ha ett transportsystem som är långsiktigt, hållbart, tillgängligt, 
tryggt, säkert och stödjer en utveckling av attraktiva och hållbara livsmiljöer. Detta ska 
åstadkommas genom att prioritera gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Vägnätet ska utformas för 
att på bästa sätt trygga kollektivtrafikens framkomlighet. Vidare skriver Sala att det är viktigt 
med säkra och trygga nät av gång- och cykelvägar som leder till skolor, idrottsanläggningar och 
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andra platser där barn samlas. Inte minst tillgång till trygga och säkra cykelparkeringar. 
Kollektivtrafikförvaltningen ser positiv på detta då det är oerhört viktgit att inte glömma bort 
barnen i samhällsplaneringen, likaså de äldre.  

Restiden är en viktig faktor för hur attraktiv kollektivtrafiken är i jämförelse med bilen. I många 
fall kan det till och med vara en avgörande faktor. Därför är det viktigt att kommunen från start 
tänker in kollektivtrafik i samhällsplaneringen så att vägar inte byggs på ett sådant sätt att de 
hämmar kollektivtrafikens framkomst. I översiktsplanen har Sala skissat upp sina prioriterade 
infrastruktursatsningar, några av dem är: 

• Prioritet att anlägga säkra, gena och tillgängliga gång- och cykelvägar mellan Sla stad och 
orter som ligger inom cykelavstånd 

• Ny bebyggelse planeras med god anslutning till befintliga gång- och cykelstråk. 
Bebyggelse i anslutning av kollektivtrafik prioriteras 

• Behov av cykelparkering vid viktiga målpunkter 
• Förbättrad tillgänglighet för cykel samt cykelparkeringar vid järnvägsstationer och 

busstationer 
• Utveckla pendlarparkering i strategiska lägen 

Detta är enbart några av kommunens prioriterade infrastruktursatsningar. 
Kollektivtrafikförvaltningen anser att det är bra att kommunen satsat så pass mycket på gång, 
cykel och kollektivtrafik. Kollektivtrafikförvaltningen och kommunen har idag ett gott 
samarbete kring kollektivtrafiken och vi vill mer än gärna hjälpa till i arbetet med att ta fram 
strategiska platser för cykel- och pendlarparkeringar kopplat till busshållplatser. 

Kommunens kommentar: Programmet knyter an till länets Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) 
som antogs i juni 2020. I RUS beskrivs bland annat att Västmanland år 2030 har ett hållbart 
transportsystem där andelen kollektivtrafik, tillsammans med cykling och gång, har ökat. Att 
bekväm och tillförlitlig tågtrafik hanterar de större resandevolymerna inom och utanför länet som 
kompletteras med en väl utbyggd busstrafik i och omkring våra större tätorter för det lokala 
resandet. På landsbygderna har allt fler anpassade tjänster utvecklats som möjliggör ett hållbart 
resande. Alla bussar och allt fler bilar drivs på el eller fossilfria drivmedel. 

Kollektivtrafik 

I översiktsplanen skriver Sala att dagens tidtabell och turtäthet för busstrafiken är anpassad till 
skoltidtabellerna och fungerar som ett komplement till skolskjuts men avser att inrikta sig mer 
mot pendlare och arbetare inom Sala tätort. Detta är mycket positivt då Sala kommun idag 
saknar ett Hela-Resan perspektiv. Genom att anpassa den inomkommunala kollektivtrafiken så 
att den passar tågtidtabellerna för vidare resande kan Sala kommun säkerligen minimera antalet 
bilar som står parkerade på järnvägsstationen samt bilarna som kör i rusningstid på vägnätet i 
Sala. Ett första steg för att införa detta är den nya busslinjen SilverExpressen vilket är en bra 
start. Ett vidare arbete är att koppla samman servicenoderna med Sala tätort så att befolkningen 
i servicenoderna också kan ta bussen ner till järnvägsstationen i Sala och vidare med tåg.  

Kommunens kommentar: Kommunen antar som en vision i översiktsplanen, gällande 
kollektivtrafikförvaltningen, att den ska utvecklas utifrån ett ”hela resan-perspektiv” i enlighet med 
synpunkten från Region Västmanland. 

Utveckling av infrastruktur i Ransta 

Ransta nämns som ett nytt potentiellt resecentrum. Intentionen är att Ransta byggs ut på båda 
sidor av järnvägen med nya bostadsområden. Precis som kommunen skriver i översiktsplanen 
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är det en förutsättning med god tillgång till tåget som färdmedel genom en övergång eller 
passage vid stationen från östra sidan. En viktig förutsättning för att göra kollektivtrafiken mer 
attraktiv är tillgången på goda förbindelser i form av exempelvis gång- och cykelväg till 
busshållplatser, stationer, bytespunkter med mera. Kollektivtrafikförvaltningen har deltagit i 
arbetet med Trafikverket angående gång- och cykelvägen som ska koppla Ransta med Kumla 
kyrkby. Gällande kravet på en andra plattform har Trafikverket startat upp en 
funktionsutredning kring frågan om en andra plattform och att uppgradera signalsystem så att 
tågen kan ha smidig infart i Ransta.  

Övrigt 

Kollektivtrafiken tackar för möjligheten att yttra sig över översiktsplanen och har inga övriga 
synpunkter att framföra.  

Kommunens kommentar: Kommunen tackar för era synpunkter.  

Västmanlands läns museum 
Yttrande med anledning av samrådshandlingar angående översiktsplan för Sala kommun, 
Västmanlands län 

Västmanland läns museum har mottagit samrådshandlingar angående översiktsplan för Sala 
kommun. Målåret är satt till 2050 och planen fokuserar främst på förutsättningar för utveckling i 
Sala stad och utpekade större orter på landsbygden. Västmanland läns museum vill efter 
genomläsning av samrådshandlingarna lämna följande synpunkter gällande kulturmiljö.  

Övergripande synpunkter  

Länsmuseet anser att det är mycket positivt att kulturarvet i översiktsplanen lyfts fram som en 
resurs i kommunen, en faktor som kan stärka kommunens attraktivitet och att kommunen avser 
att arbeta för att synliggöra och tillgängliggöra sina kulturmiljöer. Det är också bra att 
översiktsplanen betonar landsbygden som en attraktiv livsmiljö och därmed de värdefulla 
kulturmiljöer som finns där. Länsmuseet vill framföra vikten av ett brett och demokratiskt 
kulturmiljöperspektiv som genomsyrar synen på kulturmiljöer och värderingen av dessa. Detta 
genom att värna om en mångfald av olika typer av byggnader och bebyggelsemiljöer. Denna 
mångfald bör förtydligas i översiktsplanen, både gällande vägledning för staden, tätorter och på 
landsbygden. Exempelvis bör modernismens bebyggelse från ca 1930–1980-talen lyftas 
ytterligare i vägledningar för staden.  

Kommunens kommentar: En översyn av de vägledningar gällande kulturmiljö, bebyggelse och 
planering, samt vägledningar specifika för landsbygden, landsbygdens orter och Sala stad, har 
gjorts till granskningsutgåvan av översiktsplanen. Vissa vägledningar från den fördjupade 
översiktsplanen, Plan för Sala stad, som gäller modernismens bebyggelse, har lyfts in i 
översiktsplanen. Dessutom finns vägledningar som handlar om att hänsyn ska tas till byggnaders 
och miljöers ursprungskaraktär och där förvanskningsförbudet och varsamhetskravet tas upp. 
Dessa gäller naturligtvis även modernismens bebyggelse. Vidare hänvisas tydligare än i 
samrådsutgåvan av översiktsplanen till de separata inventeringar för kulturmiljö i Sala kommun 
som finns. Bl.a. Modernismen i Västmanland, Industrihistorisk inventering, Inventering av södra 
stadsdelarna samt naturligtvis det nya kulturmiljöunderlaget beskriver byggnader och miljöer från 
modernismen. 

Dagens och framtidens nybyggnationer utgör ett framtida kulturarv. I översiktsplanen används 
ofta begreppet årsringar i samband med utveckling av kulturmiljöer. Länsmuseet föreslår en 
öppenhet för olika förhållningssätt till utveckling. Beroende på befintlig bebyggelse kan 
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exempelvis anpassad och underordnad nybyggnation i vissa fall vara lämpligare än tydligt 
avvikande bebyggelse vid exploatering och utveckling. Förhållningssätt bör baseras på en god 
kännedom om den historiska bebyggelseutvecklingen och befintliga kulturmiljöer, där 
individuella avvägningar för respektive ärende görs.  

Kommunens kommentar: Formuleringen om årsringar har strukits då den var missledande. Tillägg 
i värdefulla kulturmiljöer bör i många fall underordna sig den ursprungliga stilen. Vägledning har 
lags till (vägledningspunkter kulturmiljö, kap Inriktning) om att det vid ombyggnation eller 
renovering av värdefulla kulturmiljöer ska uppmuntras till att ursprungligt utseende, konstruktion, 
funktion m.m. återställs. 

Den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad, 2014, utgår i och med att den nya 
översiktsplanen antas. Plan för Sala stad beskriver på ett tydligt sätt stadens 
bebyggelsekaraktärer och ger riktlinjer till bebyggelseområdena utanför rutnätsstaden såsom 
kedje- och radhusområden, flerbostadshusområden och fritidshus- och koloniområden, till 
skillnad från översiktsplanen. (Se Plan för Sala stad bilaga 2, Planeringsförutsättningar, avsnitt 5. 
Befintliga bebyggelsekaraktärer, samt Plan för Sala stad, kapitel 6, Kulturmiljö, s. 83–84). 
Länsmuseet menar att dessa karaktäriseringar är viktiga för att lyfta stadens områden utanför 
rutnätsstaden och att riktlinjerna fortsatt är nödvändiga vid framtida utveckling. Dessa bör 
ersättas med något likvärdigt i översiktsplanen, alternativt uppdateras och överföras i sin 
helhet. En annan möjlighet kan vara att anta det kommande kulturmiljöunderlaget politiskt och 
på så vis täcka in dessa delar. 

Kommunens kommentar: En översyn av vilka av den fördjupade översiktsplanens vägledningar 
som bör lyftas över till översiktsplanen har gjorts och vägledningar för kulturmiljö, bebyggelse och 
planering, landsbygd, landsbygdens orter och Sala stad har delvis omarbetats till 
granskningsutgåvan av översiktsplanen. Översiktsplanen måste av platsskäl hålla en lite mindre 
detaljerad nivå än en fördjupad översiktsplan. I översiktsplanen listas dock de viktigaste separata 
inventeringar och register för kulturmiljö som finns och hänvisas till att de ska beaktas.  

4. Mark- och vattenanvändning  

• Länsmuseet anser att avsnitten om kulturmiljö är något svårorienterade. Avsnitten skulle 
tjäna på en tydligare rubriksättning, konkretiserade textavsnitt, konsekvent användning av 
begrepp, samt förklaringar av begrepp. Exempelvis är upplägget för benämning av ortstyper 
något svårorienterat och den tematiska indelningen, hämtad från det kommande 
kulturmiljöunderlaget, upplevs inte helt integrerad. Det förekommer att namn eller begrepp 
används inkonsekvent, upprepande i olika ordning eller utan närmare definition. Exempelvis 
på dessa begrepp är årsringar, epoker, Sala innerstad, Sala gruva, karaktäristiskt, bevara, 
använda, utveckla, värna.  

Kommunens kommentar: Avsnitten om kulturmiljö har bearbetats och disponerats om. Texterna 
från kapitlet Förutsättningar har inarbetats under kapitel Inriktning och kapitel för Riksintressen. 
Rubriker och ordningsföljd har setts över och vissa upprepningar kunnat strykas. 
Vägledningspunkter har i viss mån organiserats om och formuleringar har lagts till och setts över. 

• Länsmuseet ser mycket positivt på förslaget att ta fram en byggnadsordning för Sala 
silvergruva och Sala Bergsstad, såväl innanför som utanför riksintresseområdet. Det är 
viktigt att miljöer för hytt- och gruvarbetarbostäder inkluderas. Länsmuseet vill även belysa 
vikten av mångfald och ett bredare perspektiv kring stadens framväxt och utveckling under 
1900-talet, genom en inkludering av till exempel områden som Emaus och Åkra.  
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Kommunens kommentar: Då ett framtagande av en byggnadsordning för Sala inte bedöms som 
realistiskt inom nära framtid tas punkten bort. En annan vägledning har lagts till, som säger att 
Sala kommun ska se över behovet av att skydda kulturmiljövärden i områden där bebyggelsen är 
särskilt värdefull och/eller bebyggelsetrycket är högt. Skydd av bebyggelse kan ske genom 
detaljplan, områdesbestämmelser, byggnadsordning, kulturmiljöprogram. Gällande Åkra och 
Emaus har vägledningspunkter för Sala stad lagts till som kan anses gälla bl.a. för dessa områden. 
Se även svar ovan om vägledningspunkter från den fördjupade översiktsplanen som förts över till 
översiktsplanen. 

• Inledningstexten om kulturmiljö på s. 29 är mycket viktig. Den upplevs i nuläget inte helt 
bearbetad. Det vore även en fördel med en tydligt formulerad men övergripande 
viljeriktning eller målsättning kring hantering av kulturmiljöer, mer konkretiserat än de 
visioner som i övrigt förekommer i översiktsplanen.  

Kommunens kommentar: Dispositionen av texter om kulturmiljö har ändrats sedan 
samrådsutgåvan av översiktsplanen, och texter har delvis formulerats om. Avsnittet om kulturmiljö 
finns nu samlat under kapitlet Inriktning. Även vägledningar gällande kulturmiljö har delvis 
formulerats om och sorterats. I listan över generella vägledningar för kulturmiljö finns 
konkretiserat hur Sala kommun avser att arbeta med kulturmiljöfrågor.  

• På s. 29 står det att ”Sammanhängande områden och bebyggelse som helhet ger en starkare 
bild av varje epoks karaktärsdrag än enskilda objekt.” Länsmuseet ser en risk att denna 
formulering kan tolkas som att enskilda objekt är nedprioriterade och att renodlade och 
välbevarade områden från begränsade tidsperioder anses inneha högre värden endast på 
grund av tydlig läsbarhet. Värdefulla bebyggelsemiljöer är sällan renodlade med 
karaktäristisk bebyggelse från en och samma tidsperiod, utan har brukats, utvecklats och 
präglats under många år. Enskilda byggnader och dess detaljer är viktiga för kulturmiljöers 
helhet. Likväl kan en enskild välbevarad byggnad kan utgöra ett mycket gott exempel på 
tidstypiska karaktärsdrag och vara viktig i en annars förändrad miljö.  

Kommunens kommentar: Meningen har strukits och översiktsplanen avser inte att värdera vare sig 
enskilda objekt eller sammanhållna miljöer högst, utan bedömning av värdefulla kulturmiljöer ska 
ske från fall till fall. Det finns vägledningar gällande kulturmiljö som ser till det enskilda 
byggnadsverkets värde likväl som till vikten av att i sammanhållna områden ta stor hänsyn till 
områdets övergripande karaktär. 

• På s. 30 tas ett antal områden upp under rubriken ”Kulturhistoriskt värdefulla områden i 
utkanten av Sala stad”. Länsmuseet anser att dessa bör ses över och kompletteras, 
exempelvis finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer med gruvarbetarbostäder i Sandviken 
och Mergölen.  

Kommunens kommentar: Punkten har formulerats om för att tydliggöra att det är exempel på 
områden som kan behöva skyddas med detaljplan, inte en komplett lista. Dessutom har en mer 
generell punkt lagts till i vägledning kulturmiljö Sala kommun, som säger att kommunen bör se 
över behovet av att skydda kulturmiljövärden i områden där bebyggelsen är särskilt värdefull och 
bebyggelsetrycket högt. 

• Några detaljer gällande det nya kulturmiljöunderlaget bör justeras. Det kommande 
kulturmiljöunderlaget omfattar inte hela Sala kommun, det har en god geografisk spridning 
men omfattar inte samtlig bebyggelse i kommunen. Länsmuseet vill uppmärksamma att 
underlaget numera benämns Kulturmiljöunderlag och inte Kulturmiljöprogram vilket bör 
justeras i översiktsplanen.  
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Kommunens kommentar: Informationen om kulturmiljöunderlaget har justerats enligt denna 
synpunkt. Dessutom har listan över separata inventeringar/register utökats. 

• Kulturminneslagen heter sedan 2014 Kulturmiljölagen. 

Kommunens kommentar: Noterat och ändrat. 

5. Riksintressen  

Under riksintresset Sala silvergruva och Sala bergsstad (U16) graderas miljöerna efter 
känslighet. Länsmuseet anser att bostadsområden för gruvarbetare bör klassas under stor 
känslighet istället för mindre känslighet. Enligt översiktsplanen är en del miljöer mindre 
känsliga för förändringar, delvis på grund av redan genomförda kraftiga förändringar. 
Länsmuseet menar dock att det i många fall finns en bevarad övergripande karaktär och 
kulturhistoriska värden, trots förändringar. Det finns en hög exploateringsrisk i dessa miljöer 
vilket förutsätter varsamhet, både med avseende på byggnader, vägsträckningar och övriga spår 
i miljön.  

Kommunens kommentar: Rubrikerna med klassningen från störst känslighet till mindre har tagits 
bort. Klassningen kom från det kunskapsunderlag som tagits fram inför en eventuell revidering av 
riksintresset U16. Underlaget är framtaget av en konsultfirma på beställning av Länsstyrelsen, som 
dock inte beslutat om den föreslagna revideringen ännu. De vägledningspunkter som underlaget 
föreslår för hur riksintresset ska vårdas har dock delvis använts i översiktsplanen, men då som 
kommunens egna eftersom de inte är formellt beslutade av LS. 

9. Förutsättningar  

Avsnittet som rör kulturmiljö behöver kompletteras och förtydligas. Rubriksättningar ses över, 
exempelvis ”Kulturhistoriskt värdefulla områden” där endast riksintressen tas upp bör antingen 
bytas till ”Riksintressen” eller utökas med fler exempel på områden. 

Kommunens kommentar: Texter om kulturmiljö var i samrådsversionen utspridda och återfanns 
under kapitlet Förutsättningar, under kapitlet Riksintressen och under kapitlet Mark- och 
vattenanvändning. Texterna gällande kulturmiljö från kapitlet Förutsättningar har nu vävts in i 
dels kapitlet för riksintressen, dels under kapitel Inriktning. Rubriksättning har i samband med 
detta setts över. 

Det vore positivt att förtydliga Plan- och bygglagens lagstiftning som ett verktyg för skydd av 
byggnader och miljöer genom förvanskningsförbudet och varsamhetskravet. Under samma 
avsnitt nämns olika kunskapsunderlag som är aktuella ur ett kulturmiljöperspektiv, vilket är 
positivt. Länsmuseet anser dock att ett relevant dokument i sammanhanget att nämna är det 
befintliga kulturminnesvårdsprogrammet och eventuellt övriga inventeringar som gjorts i 
kommunen. 

Kommunens kommentar: Vägledning som tar upp förvanskningsförbudet och varsamhetskravet 
har lagts till under generella vägledningar för kulturmiljö (avsnitt kulturmiljö, kapitel Inriktning). 
En lista med de viktigaste befintliga inventeringar och register som finns gällande kulturmiljö har 
lagts till, bl.a. nämns kulturminnesvårdsprogrammet från 1985. Listan återfinns under avsnittet för 
kulturmiljö, kap. mark- och vattenanvändning.  
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Energimyndigheten 
Energimyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en Nationell strategi för 
en hållbar vindkraftsutbyggnad. Den nationella strategin innehåller ett regionalt 
utbyggnadsbehov av vindkraft för alla svenska län. Det regionala utbyggnadsbehovet utgår från 
långsiktiga scenarier som tagits fram av Energimyndigheten, vilka tar hänsyn till bland annat 
den pågående omställningen till elektrifiering i samhället. Med den pågående elektrifieringen av 
industrin och transporter kommer också elbehovet öka. Det gör också att behovet av el som 
produceras närmare slutanvändaren ökar. För Västmanlands län är utbyggnadsbehovet på 2 
Terawattimmar. Sett utifrån det utbyggnadsbehov som Energimyndigheten har identifierat så är 
det mycket positivt att Sala kommun vill skapa förutsättningar för ny förnybar energi i 
riktlinjerna för energi och värme. 

Kommunens kommentar: Energimyndighetens bifogade nulägesbeskrivning om ett långsiktigt 
utbyggnadsbehov för vindkraft med 2 Terawattimmar i Västmanland lyfts delvis in i 
översiktsplanens avsnitt för vindkraft. 

Energimyndigheten noterar att Sala kommun har använt sig av vindkartering för att hitta platser 
som kan lämpa sig för vindbruk, och är positivt inställda till kommunens framförhållning i 
frågan. Energimyndigheten vill även skjuta in att om vindarna är bra vid 140 meters höjd så är 
möjligheten också stor att vindarna är bra vid högre höjder. Så som teknikutvecklingen ser ut 
inom vindkraften så har både effekten och höjden på verken höjts. Innebörden av detta är att det 
går att ha färre men högre verk som ger samma elproduktion som fler men lägre verk. Enligt 
miljöbalken ska bästa möjliga teknik användas vid miljöfarliga verksamheter, vilket talar för 
färre, men högre verk. 

Kommunens kommentar: Kommunen tar med detta i framtida arbete med tematiskt tillägg av 
översiktsplan (TÖP) för vindkraft. 

Energimyndigheten ser fram emot en framtida vindbruksplan från Sala kommun. I den 
nationella strategin har Energimyndigheten och Naturvårdsverket lämnat ett förslag till 
regeringen att ge uppdrag till länsstyrelserna att ta fram ett planeringsunderlag till stöd för 
kommunerna med potentiella platser för vindkraft inom länet. 

Kommunens kommentar: Avseende vindkraft planeras ett tematiskt tillägg av översiktsplan (TÖP). 

 

Svenska kraftnät 
Inom Sala kommun har Svenska kraftnät tre 220 kV-ledningar tillhörande transmissionsnätet 
för el. En av ledningarna passerar kommunens östra delar och går mellan station Horndal (i 
Avesta kommun) till station Starfors (Heby kommun) och två delvis parallellgående ledningar 
från Horndal som passerar väster om Sala tätort vidare söderut till station Finnslätten (Västerås 
kommun). 

Transmissionsnätet för el är ett essentiellt planeringsunderlag för kommunalt planeringsarbete 
både ur perspektivet att befintligt transmissionsnät är samhällsviktig infrastruktur som tryggar 
Sveriges energiförsörjning, men också en förutsättning för storskalig samhällsplanering. 
Svenska kraftnät efterfrågar en inkludering, där det svenska elsystemet utgör en grundläggande 
del av infrastrukturen. Elsystemet utgör en förutsättning för samhällets primära funktioner och 
för att Sverige ska klara av både internationella och nationella mål som miljö-, klimat- och 
tillväxtmål. Svenska kraftnät anser mot bakgrund av vad som anges ovan att elsystemets roll ska 
synliggöras i planen. 
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Kommunens kommentar: Noterat. 

En översiktsplan där inte transmissionsnätet finns redovisat ihop med övrig planering är svår 
att ta ställning till. I planen är transmissionsnätet endast redovisat på en separat karta ihop med 
övrigt elnät. Transmissionsnätet (el överföring via 400 och 220 kV-ledningar) har de högsta 
spänningsnivåerna som finns i Sverige och kan likställas med europavägar, medan region- och 
lokalnät arbetar med regional och lokal eldistribution. Näten har olika funktion, spänningsnivåer 
och olika planeringsförutsättningar. Transmissionsnätet jobbar med överföring över långa 
avstånd inom och mellan länder. Det är därför av stor vikt för samtliga parter att man tydligt 
klargör åtskillnad mellan spänningsnivåer eftersom transmissionsnätet för el är av nationellt 
intresse för Sverige. Svenska kraftnät anser mot bakgrund av vad som anges ovan att planen ska 
redovisa transmissionsanläggningar på det kartunderlag som redovisar hur mark- och 
vattenområden planeras i planen. Transmissionsnät och distributionsnät ska också särskiljas i 
planen och det ska tydligt framgå att det är transmissionsledningar. Transmissionsnätet för el 
går att hämta via Geodataportalen, se mer information nedan. 

Kommunens kommentar: 400 kV-luftledning som planeras inom kommunen saknar fastställd 
sträckning. 

Utöver befintliga 220 kV-ledningar planerar Svenska kraftnät sedan en tid tillbaka att förstärka 
transmissionsnätet med en ny 400 kV-luftledning mellan stationerna Hamra (Enköping) och 
Munga (ny station i Västerås). Förstärkningen ingår i Svenska kraftnäts investeringspaket 
NordSyd för att möta en ökad elförbrukning och är en viktig del i energiomställningen i Sverige. 
För närvarande pågår en utredning för att avgöra ledningssträckning och två av 
utredningskorridorerna är inom den södra delen av kommunen. Myndighetsdialog pågår och val 
av huvudkorridor planeras under våren 2022. Svenska kraftnät vill att kommunen tar hänsyn till 
planerad kraftledningssträcka i kommande planeringssammanhang. 

Kommunens kommentar: 400 kV-luftledning som planeras saknar fastställd sträckning. 
Kommunen tar hänsyn till planerad kraftledningssträcka i kommande planeringssammanhang. 

Planen föreslår ett naturområde i Stadsskogen och i området har Svenska kraftnät en 220 kV-
ledning. Det är nödvändigt att denna anläggning även i framtiden kan förvaltas, repareras och 
underhållas, inklusive ombyggnation, enligt de krav och riktlinjer som gäller för 
elnätsverksamhet. Med ombyggnation avses att byta ut hela, eller delar av, ledningen inom 
befintlig koncession. 

Kommunens kommentar: Noterat  

Området Broddbo är utpekat som utbyggnadsområde i planen och ligger i direkt anslutning till 
Svenska kraftnäts ledning. Utbyggnadsområden i närheten av transmissionsledningar kan 
medföra svårigheter vid eventuella framtida förändringar i transmissionsnätet. Svenska kraftnät 
anser mot bakgrund av vad som anges ovan att det är olämpligt att planera för bostäder, 
förskolor och skolor i detta område. Det saknas också en beskrivning i planen om bostäder och 
dess förhållande till transmissionsledningar, - detta behöver framgå i planen. 

Kommunens kommentar: Sammanhängande bostadsbebyggelse föreslås möjliggöras i anslutning 
till befintlig bostadsbebyggelse i västra Broddbos i anslutning till väg 830. Svenska kraftnäts 
ledning ligger öster om Broddbo.  

Svenska kraftnäts rekommendationer ska följas i aktuell översiktsplan, se nedan för mer 
information. 
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Svenska kraftnäts anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, www.geodata.se, som 
WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska 
kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen 
finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra 
ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation 
används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”. 

Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar återfinns i 
skrifterna Elnät i fysisk planering, Kommunal samhällsplanering vid stamnätsanläggningar och 
Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i transmissionsnätet. För övergripande 
information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet för el hänvisar vi 
till Systemutvecklingsplan 2022-2031. Dessa dokument finns publicerade på vår webbplats, 
www.svk.se 

Kommunens kommentar: Noterat. 

 

Vattenfall Eldistribution 
Vattenfall Eldistribution har elnätsanläggningar med beteckningen regionalt elnät och lokalt 
elnät med en spänningsnivå på 0,4 kV till 77 kV, både ledning i luft och ledning i mark inom Sala 
kommun.  

För Vattenfall Eldistributions lokalnät i Sala kommun vill vi lämna följande synpunkter:  

• Nya exploateringar medför ett behov av både nya ledningar och nya nätstationer för 
elförsörjning. Nya ledningar är i stort sett alltid markförlagda kablar i tätbebyggt område 
men kan vara både markförlagda kablar och ledningar byggda i luft på landsbygden.  

• För att undvika magnetfält ska avstånd från station till stadigvarande vistelse vara minst 
5 meter. För att undvika brandrisk ska avstånd mellan station och brännbart material 
vara minst 5 meter.  

• En tumregel är att längsta kabelväg från nätstation till anslutningspunkt är cirka 200 m. 
Det kan dock variera beroende på nätstationens kapacitet och områdets elförbrukning.  

• Vattenfall Eldistribution önskar att kontaktas i ett så tidigt skede som möjligt vid 
detaljplanering av områden som berör våra elnätsanläggningar. 

Kommunens kommentar: Noterat.  

För Vattenfall Eldistributions regionnät vill vi lämna följande synpunkter:  

• Vid Översiktsplanens Område 9 passerar Vattenfall Eldistribution rakt igenom med både 
2 st 20 kV ledningar och 2 st 130 kV ledningar. Här planeras även nya ledningar som ska 
byggas här inom de närmsta åren och vi har redan koncession för en kommande 130 kV 
ledning i detta område. Dessa blir svåra att flytta på både i tid och plats då ledningen är 
mycket kritisk för försörjningen av Sala och koncession för linje gäller. 

• Ovan nämnda ledning passerar också mellan de kommande industriområdena 13 och 14, 
på sin väg ut mot Tullsta, dessa ska beaktas. 

Kommunens kommentar: Noterat.  

• Vattenfall Eldistribution har även en ny 130 kV ledning som vi har utfört förstudie på, 
denna passerar område 17, det är svårt i dagsläget att säga om den går igenom området 

http://www.svk.se/
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men den kommer att följa vår befintliga ledning som passerar över fältet så kommunen 
bör ha det som referens. 

Kommunens kommentar: Noterat.  

• Det noteras även vad som ser ut som en förbifart för Sala som kommer att behöva 
passera ledningen som passerar område 17 på väg från Sala till Heby. 

• Bifogat finns koncessionslinje för en av ledningarna för Finnslätten-Sala, samt en 
översiktskarta för ledning mellan Sala Heby. 

Vattenfall Eldistributions ställningstagande gällande teknikval för spänningsnivå 70 kV eller 
högre innebär att luftledning generellt ska förordas i ansökningar för linjekoncession. Detta 
gäller för alla typer av ärenden: nya ledningar avsedda att ansluta kunder, förstärkningar och 
reinvesteringar i befintligt nät, samt flytt av befintliga ledningar som initierats av kunder eller 
andra intressenter.  

Samhället står inför en ökad tillväxt med bland annat stora exploateringar för bostäder, företag 
och industriområden vilket medför ett ökat elbehov. Därtill kommer den ökade elektrifieringen 
som ett led i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Utöver det ökade elbehovet ställer 
samhället allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta detta behov planerar 
Vattenfall Eldistribution AB att spänningshöja dagens 70 kV regionnät till 130 kV och i vissa fall 
komplettera nätet med helt nya förbindelser vilket ger en ökad kapacitet och driftsäkerhet. 
Luftledning är den teknik som Vattenfall Eldistribution AB generellt förordar på spänningsnivåer 
70 kV eller högre då det är den tekniska lösning som ger ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät 
till lägsta kostnad för våra kunder. De huvudsakliga skälen till att luftledning förordas är i korthet:  

• Enligt ellagen ska nätägaren ansvara för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och 
effektivt och för att det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. 
Begreppen i ellagen understöder ställningstagandet att generellt förorda luftledning som 
teknisk lösning i 70-130 kV-nätet.  

• De tekniska problemen med att i stor omfattning förlägga markkabel i regionnätet skulle 
bli mycket svårhanterliga och leda till minskad driftsäkerhet. Som exempel kan nämnas 
risk för resonansfenomen och spänningstransienter, ökat antal felkällor med långa 
reparationstider, oönskade effektflöden i nätet och mindre möjligheter till maskad 
driftläggning med momentan reserv för anslutna kunder.  

• Luftledning är generellt sett ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med 
markkabel. Samhället får ut totalt sett mycket mer kundnytta för varje investerad krona i 
130 kV-nätet om luftledning används istället för markkabel. Därmed kan fler 
samhällsbehov tillgodoses med luftledningar jämfört med markkabel. Detta är i linje med 
Sökandens uppdrag om att tillhandahålla ett effektivt elnät.  

• Kabel kan utifrån ovan beskrivna anledningar endast förordas på korta sträckor där 
luftledning inte är möjligt på grund av brist på fysiskt utrymme, till exempel i radiella 
stadsnät. Som försiktighetsprincip och för att leva upp till likabehandling av markägare 
och övriga berörda intressenter, kan kabel därför bara accepteras där fysiskt utrymme 
för luftledning saknas 

Kommunens kommentar: Föreslagna utvecklingsområden utreds vidare avseende risk och 
säkerhetsavstånd till bland annat ledningar vid detaljplanering eller planprogram. 
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Post och telestyrelsen (PTS) 
PTS har av Länsstyrelsen i Västmanlands län ombetts att inkomma med synpunkter på 
översiktsplan för Sala kommun.  

PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar – sektorsansvar – inom områdena 
post och elektronisk kommunikation. Inom ramen för detta arbete skall PTS bland annat:  

• främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer enligt de mål 
som anges i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation  

• verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar, 
inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för ökad 
krishanteringsförmåga  

• verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post- och elektronisk kommunikation 
under höjd beredskap, och stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar i näten 
för elektronisk kommunikation i fred  

Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för Sverige. Det övergripande målet 
i agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. År 
2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025” där det 
kortsiktiga målet är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till minst 100 
Mbit/s år 2020. På längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll och företag i hela Sverige 
bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt att det bör finnas tillgång till stabila 
mobila tjänster av god kvalitet där människor normalt befinner sig senast år 2023.  
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En robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att trygga välfärden. It är en central 
infrastruktur som ligger till grund för många andra områden. En väl fungerande och utbyggd it-
infrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, sysselsättning, 
forskning och innovationer, vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och 
kompetensförsörjning samt social delaktighet. Av denna anledning anser vi även att it-
infrastrukturen måste in i samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner. 
Om inte it-infrastruktur beaktas i samhällsplaneringen finns risken att de tjänster som är 
beroende av infrastrukturen inte når ut till användarna. Lagändringen i Plan-och bygglagen 
(PBL) från maj 2011, stärker även detta.  

PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer och andra ledningsägare utformar 
sina nät utan hänvisar till de operatörer och ledningsägare som blir berörda inom aktuellt 
område för ytterligare information.  

I detta fall kan det vara lämpligt att kontakta nationella bredbandsaktörer samt aktuella 
regionala och lokala bredbandsaktörer. Kommunen bör ha en förteckning över vilka befintliga 
ledningsägare som blir berörda eller liknande funktion. Exempelvis bredbandskoordinatorer 
bör ha information om potentiella ledningsägare gällande elektroniska kommunikationer.  

Kommunens kommentar: Noterat. 

Sedan december 2010 finns ett system för begäran om ledningsanvisning, ”ledningskollen.se”. 
För att identifiera vilka som är berörda ledningsägare kan en förfrågan skickas via 
https://www.ledningskollen.se/  

PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23 dnr: 03-16005) till respektive 
länsstyrelse lämnat uppgifter om teleanläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet 3 
kap 8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och 
vattenområden m.m.  

Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka mottagningen av 
radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS 
rekommenderar därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftsbolag och de 
radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkrafts-etableringen för respektive område för att 
minimera störningsriskerna. Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med information om vilka de 
berörda radiolänkoperatörerna är.  

Kommunens kommentar: Noterat. Kommunen tillser i fall om plan på uppförande av vindkraftverk 
att genomföra ett samrådsförfarande mellan vindkraftsbolag och radiolänkoperatörer som blir 
berörda av vindkrafts-etableringen för respektive område för att minimera störningsriskerna. 

PTS har inga ytterligare synpunkter 

 

Försvarsmakten 
Yttrande avseende remiss gällande översiktsplan för Sala kommun, Västmanlands län  

Försvarsmakten framför följande synpunkter i rubricerat ärende.  

Bakgrund  

Försvarsmakten har av Länsstyrelsen i Västmanlands län beretts möjlighet att yttra sig i 
samrådet för översiktsplan för Sala kommun i Västmanlands län.  

https://www.ledningskollen.se/
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Försvarsmakten ansvarar, i enlighet med förordningen om hushållning med mark- och 
vattenområden(1998:896), för riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ 
miljöbalken). Försvarsmakten är som sektorsmyndighet ansvarig för att identifiera, samråda 
om, besluta om och presentera underlag för dessa riksintresseanspråk. Försvarsmakten fattade 
beslut om nu gällande riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del 
den 2019-12-18.  

I begreppet militär del ingår även andra myndigheters områden och verksamhet så som FOI, 
FRA och FMV, varför Försvarsmakten företräder även dessa vad gäller riksintressen och 
samhällsplanering.  

De riksintressen som påverkar kommuner, länsstyrelser eller andra aktörer i plan- och 
lovärenden eller tillståndsärenden redovisas i Försvarsmaktens riksintressekatalog. 
Riksintressekatalogen finns tillgänglig länsvis på Försvarsmaktens hemsida: 
www.forsvarsmakten.se/riksintressen. 

Riksintressen för totalförsvarets militära del  

Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall 
redovisas öppet och i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och 
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. 
De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. 
Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintressena.  

Sala kommun berörs av följande utpekade riksintressen, påverkansområden och områden av 
betydelse för totalförsvarets militära del:  

• Ett påverkansområde övrigt. Försvarsmakten och andra myndigheter inom 
totalförsvaret har anskaffat och nyttjar olika typer av anläggningar. Flertalet är 
fortifikatoriskt skyddade, byggda under eller på mark eller insprängda i berg. Detta för 
att tillsammans med Försvarsmaktens övriga förmågor bidra till den samlade 
försvarseffekten. Uppgift om platser där anläggningar finns samt vilken verksamhet som 
bedrivs på vilken plats omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Av dessa uppgifter kan slutsatser dras om bl.a. kapacitet, 
inriktning, sårbarhet och understödda system m.m. Det kan antas att det skadar landets 
försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgifterna röjs. För vissa av 
anläggningarna har Försvarsmakten valt att redovisa ett påverkansområde för att 
säkerställa att åtgärder inte vidtas som kan skada anläggningen eller dess funktion. 
Dessa områden benämns ”Övriga påverkansområden” och det specifika 
riksintresseområdet framgår inte på karta. Påverkansområdet omfattas inte av 
sekretess. Inom sådana områden ska bland annat alla plan- och lovärenden remitteras 
till Försvarsmakten.  
 

• Ett MSA-område. Ett område kring en militär flygplats där höga objekt kan påverka 
flygplatsens MSA (Minimum Safe Altitude).  

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess och inte 
alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för objekt högre än 20 m 
utanför tätort och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt 
måste skickas på remiss till Försvarsmakten.  

  

http://www.forsvarsmakten.se/riksintressen
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Vindkraft  

Förslag till översiktsplan föreslår inga platser för lokalisering av vindkraft. På sida 39 anges 
vägledning och riktlinjer för bland annat vindkraft. Det bör här tydliggöras att stor hänsyn ska 
tas till Försvarsmaktens riksintressen. För att säkerställa att eventuella områden som pekas ut 
som lämpliga för etablering av vindkraft inte hamnar i konflikt med riksintressen för 
totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess (enligt OSL 15 kap 2§), måste en förfrågan 
ställas till myndigheten. 

Kommunens kommentar: Noterat. Vindkraft kommer att utredas i ett senare skede och lämpliga 
områden kommer att presenteras i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP). En 
översiktlig vindkraftsutredning kommer att presenteras i granskningsutgåvan av översiktsplanen, 
där det förtydligas att eventuella områden som hamnar i konflikt med riksintressen för 
totalförsvarets militära del kommer att strykas om Försvarsmakten svarar på ställd fråga att 
sådan konflikt föreligger.  

Naturvård  

Naturvårdsområde NR019049 ligger inom utpekat påverkansområde övrigt och en eventuell 
utveckling av naturområdet riskerar att negativt påverka Försvarsmaktens intressen. 
Översiktsplanen bör tydliggöra om kommunen föreslår en utveckling av naturområdet.  

Kommunens kommentar: Syftet med naturvårdsområdet kommer tydligare beskrivas i 
granskningsversionen av översiktsplanen som säger att kommunen vill arbeta med utveckling av 
målpunkter för det rörliga friluftslivet i området samt förbättra entréer så att fler hittar till detta 
tätortsnära när strövområde för rekreation. Fortsatt skogsbruk och produktion ska också vara en 
del av de målområden som tillämpas. 

Övriga synpunkter  

Översiktsplanens avsnitt som redovisar riksintressen behöver kompletteras gällande 
riksintressen för totalförsvarets militära del, enligt vad som redogjorts för ovan. I 
teckenförklaringen till karta på sida 76 anges Totalförsvarets anläggningar för det område som 
avser påverkansområde övrigt, vilket lämpligen revideras.  

Kommunens kommentar: Riksintresse för totalförsvaret kompletteras med en kartbild.  

I övrigt har Försvarsmakten inget att framföra i rubricerat ärende. 

 

Trafikverket 
Samråd gällande Översiktsplan för Sala 2050 

Trafikverket har mottagit Sala kommuns förslag till ny översiktsplan som är ute på samråd för 
möjlighet att lämna synpunkter. Vi anser att översiktsplanen är väl genomarbetad och täcker 
väsentliga delar. Upplägget med text och karta parallellt, där kartan ändras automatiskt 
allteftersom man byter kapitel gör att det blir enkelt att följa med i både bild och text.  

Riksintressen  

I Sala kommun är riksvägarna 56, 70 och 72 samt järnvägsstråken Dalabanan och Sala – 
Oxelösundsbanan utpekade som riksintressen för kommunikationer. Det innebär att åtgärder 
inte får utföras som riskerar att påverka dessa anläggningar negativt. Vid planerade åtgärder i 
närheten av dessa anläggningar behöver Trafikverket höras. Vägarna och järnvägarna av 
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riksintresse som löper genom kommunen utgör viktiga infrastrukturstråk, både regionalt, men 
även nationellt och internationellt. Därför är det fortsatt viktigt att dessa även i framtiden hålls i 
åtanke vid framtida planering av bebyggelse i närhet av stråken. Då dessa under större delen av 
dygnet är hårt trafikerade, kan nybebyggelse i närområdet framkalla hälsorisker som bland 
annat buller och luftföroreningar  

Kommunens kommentar: Noterat. 

Gång och cykel  

Trafikverket ser positivt på att kommunen satsar på gång, cykel och kollektivtrafik. Flera gång- 
och cykelvägar planeras just nu för att göra det säkrare för oskyddade trafikanter. Det är viktigt 
att standarden vid nybyggnation av gång- och cykelvägar blir densamma vid gränspunkten 
mellan statligt, kommunalt och enskilt väghållarskap samt att saknade länkar inte uppstår för att 
locka människor till att välja cykeln. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

Hälsa och säkerhet  

Trafikbuller och vibrationer 

Trafikverket anser att krav ska ställas i den fysiska planeringen på att gällande riktvärden enligt 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) ska klaras vid 
nybyggnation och större ombyggnader. Trafikverket anser att bullerberäkningar ska ta höjd för 
prognos 2040. För vibrationer från järnväg tillämpar Trafikverket 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) som 
den nivå som ska följas vid nybyggnation.     

Kommunens kommentar: Noterat. 

Transporter med farligt gods  

Rekommenderade primära leder för farligt gods inom Sala kommun är riksvägarna 56, 70 och 
72 samt Dalabanan och Sala - Oxelösundsbanan. Sekundära leder är länsvägarna 726, 771, 800 
och 835. I samband med detaljplaneläggning av områden inom 150 meter från led där 
transporter med farligt gods kan förekomma, anser Trafikverket att risker förknippade med 
farligt god ska beaktas. Trafikverket anser att Länsstyrelsens vägledning gällande 
rekommenderade skyddsavstånd bör utgöra ett underlag i dessa sammanhang. Av vägledningen 
framgår också att om rekommenderade skyddsavstånd inte kan hållas, bör en riskanalys tas 
fram för att klargöra vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga för att planerad 
markanvändning ska bedömas som lämplig utifrån risksynpunkt. Även i detta sammanhang bör 
beräknad trafik prognosår 2040 beaktas.     

Kommunens kommentar: Noterat. 

Tillståndspliktig zon utmed det allmänna vägnätet  

Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan inverka på 
trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen (47 § väglagen), det så kallade 
byggnadsfria avståndet. Den tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 meter från den 
allmänna vägens vägområde. Utmed de flesta större vägar har zonen 2 utökats efter beslut från 
Länsstyrelsen. I Sala kommun gäller utökad tillståndspliktig zon utmed vägarna 56 och 70 där 
zonen sträcker sig 30 meter från vägområdet. Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden 
prövas i en detaljplan eller i ett bygglov. I samband med icke bygglovspliktiga byggnationer är 
det viktigt att detta beaktas, t.ex. vid uppförande av Attefallshus. 
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Kommunens kommentar: Noterat. 

Skyddsområden utmed järnväg  

Längs järnvägen bör generellt sett ingen ny bebyggelse tillåtas inom 30 meter från närmaste 
spårmitt. Skyddsavståndet syftar till att skydda bebyggelse från urspårning av tåg och ger 
utrymme vid eventuella räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. Avståndet 30 meter 
beaktar dock inte spridning av farliga ämnen, brand explosion etc., som eventuellt kan uppstå i 
samband med en olycka där farligt gods är inblandat, vilket kan påverka områden på ett större 
avstånd från järnvägen. 

Kommunens kommentar: Sala kommun beaktar risker gällande hälsa och säkerhet i kommande 
planering. 

Mark- och vattenanvändning  

I översiktsplanen pekas områden ut för framtida utveckling av bland annat bostäder och 
verksamheter i orterna i Sala kommun. Vid planering intill Trafikverkets anläggningar önskar vi 
vara med i ett tidigt skede där risken finns att våra anläggningar kan komma att påverkas eller 
påverka exploateringar. Buller, farligt gods och anslutningar är exempel på frågor som kan dyka 
upp vid kommunal exploatering intill statlig infrastruktur. Vid större exploateringar utmed det 
mindre vägnätet kan större åtgärder på vägnätet vara behövligt för att säkerställa 
framkomlighet och trafiksäkerhet på vägnätet. Trafikverket välkomnar därför till en dialog i 
tidigt skede för att lösa eventuella problem innan de uppstår 

Kommunens kommentar: Sala kommun delar Trafikverkets syn på dialog i tidigt skede i kommande 
planering. 

 

Statens geotekniska institut (SGI) 
Yttrande över samrådshandling  

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västmanlands län erhållit rubricerad 
översiktsplan med begäran om yttrande. Länsstyrelsen önskar få följande frågor beaktade och 
besvarade: 

• Finns det planeringsunderlag som kommunen inte har beaktat? 
• Finns det råd om allmänna intressen och synpunkter på statliga intressen utifrån 

myndighetens ansvarsområde? 
• Tillgodoses eller riskeras påtaglig skada på områden av riksintresse i förhållande till 

gällande värdebeskrivningar?  

SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska 
frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom 
hantering av radon, ingår således inte.  

Underlag:  

1. Översiktsplan för Sala kommun 2050, samrådshandling,  

SGI:s synpunkter  

De geologiska förhållandena inom Sala kommun är varierande. Det finns både områden med 
berg i dagen och fastare jordlager som morän, och slättområden med finkorniga jordar. 
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Badelundaåsen och flera mindre rullstensåsar genomkorsar området. Det finns också spår efter 
gruvdrift med dammar och gruvhål, särskilt i området kring tätorten Sala. Vattendragen Svartån, 
Lillan och Sagan rinner fram genom kommunen.  

Allmänt anser SGI att i en översiktsplan ska geotekniska förutsättningar översiktligt redovisas 
med avseende på geotekniska riskfaktorer (t.ex. risker för ras/skred i berg/jord, erosion och 
översvämning). Dessa faktorer kan vara avgörande för lämpligheten utifrån ett geotekniskt 
perspektiv och de bör därför redovisas tidigt i planprocessen. Grova värderingar kan göras 
utifrån bl.a. geologiska och topografiska kartor.  

God kännedom om geotekniska förutsättningar och eventuella geotekniska riskområden är 
viktiga utgångspunkter vid strategiska val av markanvändning. I en översiktsplan bör därför 
eventuella riskområden tydligt redovisas, förslagsvis på kartor, och en strategi tillfogas planen 
över hur dessa områden skall utredas i samband med framtida detaljplaner eller bygglov. 
Strategin bör också ge en översiktlig bedömning av hur klimatförändringen kan påverka de 
geotekniska förutsättningarna samt risken för skador på den bebyggda miljön till följd av 
översvämning, ras, skred och erosion. 

Kommunens kommentar: Stränders jordart och eroderbarhet samt förutsättning för skred i 
finkornig jordart finns nu med i kartan Miljö- och riskfaktorer. 

Översiktsplaner som påbörjas efter l augusti 2018 ska enligt PBL redovisa kommunens syn på 
risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel 
översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller upphöra. SGI 
rekommenderar att ÖP kompletteras med en sådan redovisning. Förutom ny och befintlig 
bebyggelse innefattar den byggda miljön även anläggningar samt vegetation, parker och andra 
grönområden.  

I kapitlet Miljö- och riskfaktorer finns ett avsnitt som beskriver ras, skred och erosion. 
Kommunen har bland annat identifierat erosionsrisk i vattendrag, och att erosionsskador kan 
leda till ras eller skred. Det finns även en karta med Miljö och riskfaktorer där Stabilitetszon l, 2 
och 3 visas. Det saknas dock en beskrivning av dessa stabilitetszoner och vad de innebär. Texten 
i avsnittet bör kompletteras med det, samt om det finns ställningstaganden att formulera för 
dessa områden med avseende på befintlig bebyggelse, framtida planering eller nybyggnation. I 
kartan täcks stabilitetszonerna till stor del över av annan kartinformation, vilket gör områdena 
svåra att urskilja.  

Kommunens kommentar: I granskningsversionen av översiktsplanen finns en beskrivning av 
stabilitetszoner med i kapitlet Miljö-och riskfaktorer.  

I kapitlet "Vatten och avlopp" ges i avsnittet "Klimat och risk" vägledning och riktlinjer i ett antal 
punkter som även berör geotekniska risker. Det sägs bland annat att "Vid all planering, 
exploatering och lovgivning ska geotekniska säkerhetsfrågor vara klarlagda. Detta gäller särskilt 
områden längs vattendrag och i områden där stabilitetskartering skett." SGI instämmer i detta 
ställningstagande. De punkter som handlar om geotekniska risker skulle bli tydligare om de 
även framgår i kapitlet Miljö-och riskfaktorer i avsnittet där ras, skred och erosion beskrivs.  

SGI har i ett regeringsuppdrag om harmonisering av statligt framställda planeringsunderlag 
avseende ras, skred och erosion tillsammans med bl a MSB och SGU tagit fram en Vägledning ras, 
skred och erosion (http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-
vl.pdf. Underlagen finns åskådliggjorda i en kartvisningstjänst: 
https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/. Kartvisningstjänsten uppdateras regelbundet och nya 
underlag kan tillkomma. Informationen är från geoteknisk synpunkt värdefull vid strategiska val 



   
 

50 
 
 

av lämplig markanvändning. Vi vill här särskilt rekommendera två underlag från SGU 
"Förutsättning för skred i finkornig jordart" samt "Stränders eroderbarhet", som lämpliga att 
komplettera kommunens övriga kartunderlag med avseende på ras, skred och erosion. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

 

Lantmännen 
Om Lantmännen  

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, 
maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 19 000 svenska lantbrukare och har 
verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Lantmännens spannmålsverksamhet 
hanterar hälften av den inhemska produktionen av spannmål och oljeväxter vilket gör 
Lantmännen till den enskilt viktigaste aktören för att försörja svensk livsmedels- och 
foderindustri med spannmål. Lantmännen Lantbruk, som utgör Lantmännens kärnverksamhet, 
utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och 
animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.  

Lantmännens verksamhet i Sala  

Lantmännen äger fastigheten Kristina 4:206 (”Fastigheten”) belägen inom det aktuella 
planområdet. På Fastigheten som är klassad som industrifastighet, äger och driver Lantmännen 
sedan 1950-talet, genom verksamhetsområdet Lantmännen Lantbruk, en spannmålsanläggning 
och har idag en mottagningskapacitet om 35 000 ton spannmål. Med hänsyn till anläggningens 
lokalisering och dess välfungerande logistik, är spannmålsanläggningen i Sala av stor betydelse 
för hela regionens lantbruk och en samhällsviktig verksamhet i och med att den tillgodoser det 
allmänna intresset av en effektiv och väl fungerande livsmedelsförsörjning. Distributionen av 
spannmål utgör även en viktig råvara till bland annat djurfoder och malt. Lantmännen ser Sala 
som en fortsatt strategisk och långsiktig plats att bedriva lantbruksverksamhet på och en 
utökning av verksamheten kan komma att ske i framtiden. 

På Fastigheten inryms även verksamheten Lantmännen Maskin, som är en del av Lantmännen 
Lantbruk. Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer maskiner, reservdelar och 
verkstadstjänster till maskinanvändare inom lantbruk, skogsbruk, entreprenad och kommun. 
Verksamheten är rikstäckande, men har lokal närvaro och expertis i Sala. Lantmännen Maskin 
har under lång tid bedrivit verksamhet i Sala och anläggningen har som ovan nämnts en mycket 
fördelaktig placering ur geografisk synpunkt. Sedan Lantmännen Maskins anläggning i Västerås 
avvecklades 2019, har Lantmännen Maskin i Sala ökat sin omsättning markant och diskussion 
gällande expansion av verksamheten genom bland annat byggnation av en ny maskinanläggning 
inom Fastigheten har inletts. 

Utöver ovan nämnda interna verksamheter hyr även Lantmännen Fastigheter ut lokaler på 
Fastigheten till butikskedjan Granngården som förser närområdets konsumenter och 
företagskunder med produkter kopplat till odling, djur och natur, exempelvis foder till husdjur 
och häst. 

Kommunens kommentar: Tack för ert yttrande. Sala kommun värderar Lantmännens verksamhet 
högt och kommer fortsätta arbetet för att gynna en långsiktig lantbruksverksamhet i kommunen 
framöver. 
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Anläggningens omgivningspåverkan  

Lantmännens verksamhet i Sala medför omfattande och tung trafik i närområdet. 
Lantbruksverksamheten bedrivs året runt, men accelererar under skördetid. Spannmål som 
kommer till anläggningen behöver normalt torkas omgående för att inte riskera att förstöras och 
det är därför nödvändigt att ha anläggningen i drift även vissa kvällar, nätter och helger under 
skördesäsong. Inleveranser till anläggningen sker huvudsakligen med lastbil, men även 
egentransporter från närområdet förekommer, då huvudsakligen med traktor och vagn. 

Verksamheten ger löpande upphov till damning vid hanteringen av spannmål samt buller från 
såväl anläggningen som lastbilstransporter båda dag- och nattetid. Denna typ av störningar är 
sådana som typiskt sett ger upphov till klagomål från närboende och efterföljande 
tillsynsåtgärder. Närboende har upplevt sig störda av buller från verksamheten sedan lång tid 
tillbaka och Lantmännen har, bland annat efter Mark- och miljödomstolens beslut i mål M 7730-
20, vidtagit en rad bullerdämpande åtgärder på Fastigheten för att minska störningarna. 
Lantmännen arbetar fortlöpande med att minimera de störningar som anläggningen kan orsaka 
i sin omgivning, men befarar att det föreligger risk för ytterligare klagomål och olägenheter för 
människors hälsa till följd av de ljudnivåer som verksamheten inom Fastigheten ger upphov till 
för det fall området i anslutning till Fastigheten i en framtid skulle bebyggas med exempelvis 
bostäder. Som framhållits ovan kan Lantmännen komma att utöka sin verksamhet på 
Fastigheten framöver, vilket kan medföra ökad drift av anläggningen med buller och damning 
som följd för den närliggande omgivningen. 

Kommunens kommentar: Sala kommun ser gärna att Lantmännens verksamheter fortsätter i Sala 
kommun, i det läge där verksamheten är idag. I framtida arbete och detaljplanering behärskas 
frågor om buller och andra eventuella störningar till närliggande områden från verksamheten.   

Avslutande synpunkter  

Lantmännen är positiva till tillväxt och fortsatt utveckling av Sala. Detta förutsätter dock att den 
planerade omvandlingen från ett område präglat av industri till en mer blandad stad inte 
inverkar negativt på Lantmännens befintliga verksamhet på Fastigheterna, medför ökade 
driftskostnader eller annan ekonomisk belastning för Lantmännen. För Lantmännen utgör 
anläggningen i Sala en långsiktig och strategisk lokalisering, och det finns inga egna planer på 
framtida avveckling av verksamheten. Som framgått ovan är Lantmännens verksamhet på 
Fastigheten inte bara väsentlig för Lantmännen, utan också för lantbruket i regionen och svensk 
livsmedelsproduktion. Kommunen och dess invånare har därmed ett intresse av att säkerställa 
verksamhetens långsiktighet på platsen. En förutsättning för att Lantmännen inte ska motsätta 
sig det aktuella planförslaget är därför att Lantmännen oförändrat kan bedriva 
lantbruksverksamhet i samma utsträckning och enligt sina utvecklingsplaner i Sala även efter ett 
eventuellt antagande av den nya översiktsplanen och efterföljande detaljplaner. Lantmännen 
tillhandahåller gärna ytterligare information till kommunen avseende verksamheterna på 
Fastigheterna för att möjliggöra ytterligare utredning av konsekvenserna av planförslaget för 
Lantmännens verksamhet i Sala. Lantmännen välkomnar därtill ett möte mellan representanter 
för kommunen och Lantmännen för att gå igenom kommunens långsiktiga planarbete närmare. 
Vänligen kontakta undertecknad vid frågor och för vidare dialog i planärendet. 

Kommunens kommentar: Fortsatt god kommunikation mellan Sala kommun och dess näringsliv 
sker under granskningsskedet.   
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VafabMiljö 
Yttrande Översiktsplan för Sala kommun 2050  

Sala kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan. VafabMiljö Kommunalförbund har 
givits möjlighet att yttra sig över översiktsplanen. Nedan följer VafabMiljös synpunkter.  

Allmänna synpunkter  

Det är tydligt att planen är framtagen utifrån de stora utmaning vi just nu står inför. Miljö- och 
hållbarhetsaspekter har ett stort utrymme i planen och ramverket sätts av de globala 
hållbarhetsmålen. Översiktsplanen är välarbetad och framtidsinriktad, vilket gjort det intressant 
att ta del av den. Ett väl genomfört arbete tycks det vara.  

Generella kommentarer kring avfallsfrågorna  

Avfallshanteringen påverkar översiktsplaneringen ur flera aspekter. Både ur aspekten som 
cirkulära resurser i samhället och som en del av den bebyggda miljön. Avfallshanteringen står 
inför betydande förändringar med stora utmaningar gällande utrymme och framkomlighet. 
Samtidigt som det byggs mycket nytt och förtätas i bostadsområdena, kommer det att ställas 
högre krav på fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper.  

Mot bakgrund av ovanstående är det mycket viktigt att VafabMiljö kontaktas tidigt i 
planeringsskedet för att säkerställa avfallsfunktionens utrymmesbehov. Erfarenhetsmässigt så 
är det är i detaljplaneskedet som frågor om vägar, vändmöjligheter och plats för 
avfallshantering, hanteras. Många gånger är det lämpligt att göra en avfallsutredning i ett tidigt 
skede i detaljplanearbetet. Även i bygglovsskedet har VafabMiljö inspel att göra kring 
dörröppningar, utrymmen som behövs för avfallshantering etc.  

Enligt mål 7.1 i Avfallsplan 2020-2030 så ska VafabMiljö senast 2022 vara en självklar 
samarbetsparter i framtagandet av relevanta planer, program och strategiska dokument. Vidare 
står det om vikten av, att i skälig omfattning involvera VafabMiljös avfallskompetens, i den 
fysiska planeringen och som remissinstans i bygglovsärenden (kap 4.6).  

VafabMiljö är numera ett Kommunalförbund och inte ett AB. Det är önskvärt att skriva 
VafabMiljö genomgående och inte Vafab eller AB, för att inte blanda ihop nuvarande 
organisationsform med det tidigare aktiebolaget. Gäller till exempel på sid 118.  

Kommunens kommentar: Åtgärdat. I granskningsutgåvan av översiktsplanen benämns 
kommunalförbundet genomgående som VafabMiljö. Sala kommun ser också fördelarna med att ha 
dialog med VafabMiljö i tidiga skeden av planprocessen.  

Översiktsplanen och den fysiska miljön  

Utifrån VafabMiljös sakområde finns följande behov på den fysiska miljön:  

• Ytor för anläggningar för avfallshantering, omlastning, Återvinningscentraler. 2 (3)  
• Utrymme och platser för insamling av avfall och förpackningar runt om i samhället.  
• Fastighetsnära platser som rymmer kärl, containrar, miljöbodar/Omstarter eller 

markbehållare. Det kan även komma att behövs ytor i bostadsområden för insamling av 
grovavfall och FA ”på beställning”. Av flera anledningar så vill VafabMiljö styra mot fler 
gemensamma hämtplatser gör avfallet. Hämtplatser som kan ombesörja flera fastigheter 
med större volymer. Omstarterna i Sala är många gånger ett bra exempel på just 
gemensamma hämtplatser. Vid sådan gäller det att kunna säkerställa god framkomlighet 
samt säkra angöringar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och barnperspektiv.  
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Om vi blickar framåt mot översiktsplanens målår 2050, så ser VafabMiljö behov av ytor och 
funktioner för att kunna arbeta för ett cirkulärt nyttjande av resurser, minska avfallsmängderna 
och ta kliv uppåt i avfallstrappan.  

Utifrån Avfallstrappan så kommer det att krävas ytor för:  

1. Minimera: Utrymmen för delningstjänster, till exempel verktygsförråd i flerbostadshus 
eller plats för gemensam skottkärra, häcksax och gräsklippare i villakvarteret.  

2. Återanvända: Ytor för bytesbodar och ”upcycling-verksamhet”. Här kan man också tänka 
sig att konventionella butiker vill ha ytor i anslutning till sin butik för försäljning av 
second-hand produkter från sitt eget märke.  

3. Återvinna: Omlastning, insamling, behandling. Verksamhet som kan bullra och damma. 
Hantering av slam för lagring och behandling innan återföring till odlingsmark. Möjlighet 
att sortera även på allmänna platser (t ex grönområden och torg) vilket kommer att 
kräva utrymme.  

4. Energiåtervinna: Lagring av bränsle regionalt. Även behov av ytor för lagring a aska.  
5. Deponera: Deponering sker utanför Sala kommuns geografiska gränser. På Gryta 

avfallsanläggning i Västerås eller i andra kommuner för specifikt farligt eller 
smittförande avfall. Detta kommer att fortgå under planperioden.  

Specifika eller redaktionella kommentarer  

Sid 48  

17. Isätra  

Precis som det skrivs behöver industriområdet anpassas till befintlig deponi och den 
verksamhet som bedrivs på avfallsanläggningen. Även då själva deponin är sluttäkt så kommer 
verksamhet att pågå. Inte minst lakvattenhantering och deponigasuppsamling. 
Avfallsanläggningen kan utnyttjas för sortering och mellanlagring av material.  

Sid 88, stycke 3  

Vad menas med tre avfallsanläggningar? Menas Isätra avfallsanläggning, Sörskogstippen och 
Återvinningscentralen (Återbruket på Skruvgatan 1)? Dessa är vitt skilda verksamheter som 
därmed också har olika bullerpåverkan. Precisera och skilj gärna på verksamheterna. 

Kommunens kommentar: Detta förtydligas i översiktsplanens granskningsutgåva.  

 Sid 88, stycket om Trafikbuller  

Att förlägga utrymmen för avfallshantering i gemensamma utrymmen, strategiskt placerade i 
bostadsområden, gör det möjligt att undvika trafikbuller från tunga fordon som hämtar avfallet 
inne på kvartersgator och nära bostädernas uteplatser och sovrumsfönster.  

Sid 118-119  

Ändra genomgående Vafab till VafabMiljö och ta bort AB.  

Kommunens kommentar: Åtgärdat. 

Ändra ”dess mobila återvinningscentraler” till ”det Mobila Återbruket som i nuläget besöker fyra 
orter i Sala kommun ett par gånger per år enligt turlista”.  

Kommunens kommentar: Åtgärdat. 
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Ändra ”…cirka 35 miljöstationer.” till ”… ett 40-tal så kallade Omstarter, miljöstationer för såväl 
mat- och restavfall som förpackningar och returpapper.”  

Kommunens kommentar: Åtgärdat. 

Ändra ”Kommunens avfall körs i stor utsträckning till Vafab:s anläggning i Västerås.” till ”Rest- 
och matavfall som samlas in i kommun körs till VafabMiljös anläggning i Västerås. Restavfallet 
går sedan till energiåtervinning i Mälarenergis kraftvärmeverk. Matavfallet går till 
biogasanläggningen och genererar därmed fordonsgas och biogödsel till åkermark.”  

Kommunens kommentar: Åtgärdat. 

Sid 123  

Samma synpunkt som på sid 88, stycke 3. Vilka avfallsanläggningar syftas på? Förtydliga gärna.  

Sid 124, stycket om Deponier  

Hänvisa gärna till att det är mål 5.6 i Avfallsplanen.  

Använd genomgående VafabMiljö och ta bort AB.  

Kommunens kommentar: Åtgärdat. 

Stycket som börjar ”Alla kommuner ska ha en renhållningsordning…” känns som en upprepning 
av tidigare skrivningar. Ska det stå här så gäller våra synpunkter på sid 118-119 även här. 
Verksamheten som fortgår på Isätra avfallsanläggning är mellanlagring, sortering och 
omlastning. Dessutom utvinning av deponigas och hantering av lakvatten.  

Kommunens kommentar: Noterat. Genomgående görs förtydliganden och upprepningar undviks.  

Meningarna om Sörskogstippen behöver förtydligas. Undvik att använda ordet ”tippen” och 
beskriv gärna vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att området inte ska påverka 
människors hälsa eller miljön negativt utan till och med kunna bli till ett trevligt 
rekreationsområde.  

Kommunens kommentar: Noterat. Genomgående görs förtydliganden och upprepningar undviks. 

Med vänlig hälsning  

VafabMiljö Kommunalförbund  

Kommunens kommentar: Granskningsversionen av översiktsplanen har genomgående reviderats så 
att rätt benämning på vårt Kommunalförbund VafabMiljö, anges i planen. 

 

Sala Heby Energi Elnät AB (SHE) 
Under rubrik Fjärrvärme/ fjärrkyla står det följande: Sala Heby Energi Elnät AB (SHE) har ett 
stort utvecklat fjärrvärmenät inom Sala tätort men även i Ransta, Västerfärnebo och Möklinta.  

Sala Heby Energi AB (SHE) skall det stå då Sala Heby Energi Elnät AB är ett dotterbolag med 
fokus på elnät.  

Kommunens kommentar: Detta har ändrats i granskningsutgåvan av översiktsplanen enligt 
yttrandet.  
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Företagarna Sala 
Om Företagarna Sala  

Företagarna Sala är en politiskt obunden lokal förening med ett hundratal företagsmedlemmar 
baserad i Sala kommun och vars uppgift är att ta tillvara de lokala medlemsföretagens intressen 
och främja näringslivets villkor för att växa och verka i Sala kommun. Föreningen driver på för 
att tillsammans med fler lokala aktörer skapa rätt förutsättningar för Salas näringsliv. För att 
exemplifiera så tog vi initiativ till Handlingskraft Sala, ett treårigt projekt för att stärka Salas 
handel, och som blivit framgångsrikt. Projektet kommer nu implementeras mer permanent 
genom att övergå till Sala stadssamverkan ekonomisk förening där bl.a. Sala kommun, 
fastighetsägare, handlare m.fl. finns representerade. 

Utgångspunkter för vårt ställningstagande  

Översiktsplanen (ÖP) anger kommunens visionära tanke med framtidens markanvändning. Vi 
har analyserat förslaget till ny ÖP utifrån följande lokala näringslivsperspektiv / utgångspunkter 

- Möjligheten för företag att fortsätta växa och att nya företag kan etablera sig i Sala på ett 
kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. 

- Möjligheten och attraktiviteten för lokala byggföretag och investerare att kunna 
exploatera markområden och därigenom skapa lokal tillväxt och arbetstillfällen.   

- Möjligheten att få flera högkompetenta medarbetare att välja att flytta till Sala och 
därigenom bidra till lokal tillväxt samt bredda den lokala arbetsmarknadsresursen i Sala.  

- Möjligheten att fortsätta bedriva verksamhet utifrån infrastrukturella utmaningar  
- Slå vakt om och förstärka positiva och värdefulla särdrag för Sala som bygger ett bra 

lokalt varumärke. 

Företagarna Salas önskemål  

Företagarna Salas önskemål med översiktsplanen är att den ska ge tydlig inriktning så att 
förutsättning för fortsatt tillväxt skapas och att den lokala marknaden (fler företag och fler 
invånare) med tiden växer och att Sala därigenom blir en starkare och mer robust kommun som 
mjukt kan parera för svängningar och sättningar i omvärlden. Vi sätter stor vikt vid att attraktiva 
bostadsområden planeras och i vissa fall är vi villiga att föreslå flytt av verksamheter för att nå 
en bättre och attraktivare boendemiljö för våra tilltänkta medarbetare/anställda och 
förhoppningsvis nya företagskollegor som vill flytta hit till Sala. Att kunna erbjuda fina områden 
för bostadsexploatering ger bättre förutsättningar för att den lokala byggbranschen att ha en 
kontinuerlig tillväxt. Översiktsplanen bör, för att vara ett levande dokument, vara kortfattad och 
precis. 

Sammanfattningsvis 

Företagarna Sala anser sammanfattningsvis avseende förslaget till ny Översiktsplan (ÖP) för 
Sala kommun att:  

• Översiktsplanen är alldeles för tungrodd. Behöver förenklas och bantas ned.  

Kommunens kommentar: Noterat. Självklart är målet att göra översiktsplanen så kortfarrad och 
lättförståelig som möjligt.  

• Det är viktigt att alla parter är införstådda med att vi lever i en fri marknadsekonomi. 
Detta är grundläggande när vi tittar på olika regleringar, begränsningar och andra 
förslag i ÖP. Vi måste också förstå att vi är en liten landsbygdskommun med stora 
utmaningar som kräver smarta samarbetslösningar.  
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• Detaljplaner ska inte reglera mer än vad som krävs för att uppnå syftet med planen. 
Låt stadsplanen från 1914 leva vidare.  

Kommunens kommentar: Punkten i översiktsplanens samrådshandling om stadsplan 1914 har 
ändrats. Byggnader inom stadsplanens område har ett skydd i plan- och bygglagen (PBL) även 
utan detaljerade detaljplaner. 

• Tillväxt och fler antal invånare bör skrivas in i visionen.  

Kommunens kommentar: Sala kommun har inte en exakt siffra på förväntad eller önskad 
befolkningsökning. 

• Sala kommun bör tänka sig för innan man förbinder sig att vara föregångskommun 
avseende miljöarbetet. Förstår kommunen vad det innebär i konsekvenser avseende 
resurser? Vilka kommuner jämför vi oss med? Näringslivet ska år 2050 drivas med 
”gröna förtecken”. Mycket fina ord, men svårt att ta ställning till vad detta får för 
konsekvenser.  

• Fokusera utvecklingsresurserna till staden och de sydöstra kommundelarna.  

Kommunens kommentar: Se generellt svar för Viljeinriktning, strategi och fokusområden 

• Arbeta för att få hit fler skattebetalare genom att erbjuda mer strandnära boende. 
Viktigt utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv.  

Kommunens kommentar: Efter antagande kompletteras översiktsplanen med ett tematiskt tillägg 
till översiktsplan (TÖP) där Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) utreds och kartläggs. 

• Klokt att lyfta fram Pråmån ur flera perspektiv.  
• Våga flytta verksamheter och industrier för att uppnå attraktivt boende nära staden.  
• Göra en ny och nyktrare inventeringen av kulturbebyggelsen i Sala. Skydda riktigt 

vackra och av allmänheten ansedda som viktiga byggnader. Vi riskerar annars att 
sätta onödiga och oförståeligt stopp/dröjsmål för viktig samhällsutveckling.  

Kommunens kommentar: Det finns ett brett politiskt stöd bakom att skydda och vårda 
kulturbebyggelsen i Sala innerstad. I dagsläget finns inga planer på att göra nya inventeringar. Ett 
nytt kulturmiljöunderlag har färdigställts 2022, som ett samarbete mellan Sala kommun, 
Länsstyrelsen och Västmanlands läns museum. Inom detta projekt har inventeringar av 
tätbebyggda områden i hela kommunen utförts. Vägledningar från detta är delvis inarbetade i 
översiktsplanen. 

• Inte förminska bilens betydelse i en landsbygdskommun som Sala.  

Kommunens kommentar: En målsättning i översiktsplanen är att öka andelen medborgare som vill 
välja hållbara transporter. Därav premieras infrastrukturen samt den mobila miljön i anslutning 
till hållbara transporter. Behovet i relation till antal hållbara transporter beaktas. Ett minskat 
bilåkande bidrar till en förbättrad miljö & hälsa, samt en ökad säkerhet & trivsel i samhället. Med 
det sagt så kommer möjligheten till att ta bilen finnas kvar, om än något krångligare på vissa 
stadsnära gator än andra (till exempel farthinder). Vi ser idag att många medborgare har relativt 
nära till olika målpunkter men väljer bilen före till exempel cykel eller kollektivtrafik, det är dessa 
"onödiga resor" vi vill försöka minska i första hand. För att kunna ändra på detta beteende måste 
det finnas ett attraktivt alternativ, därav vår satsning på gång- och cykelnätet samt 
kollektivtrafiken. 

• Det är bra att arbeta för att knyta ihop kommundelarna med cykelvägar.  
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• Det är fel att arbeta för eller uppmuntra att ytterligare en förbifart byggs över Norrby 
gärden. Det kommer ytterligare att försvaga Salas centrumhandel.  

Kommunens kommentar: Se generellt svar angående förbifarten. 

• Det är fel att ett särskilt fokus ska läggas på de gröna näringarna. Vi ser inte 
motiveringen bakom denna skrivelse? 

Kommunens kommentar: Givetvis är alla näringar viktiga, men jordbruk och de gröna näringarna 
utgör cirka 30% av Salas näringsliv. Det är en av anledningarna till de gröna näringarna upplevs 
ta större plats i översiktsplanen. Se även gärna det generella svaret om viljeinriktning, strategi och 
fokusområden. 

• Bra och positiva förslag till markanvändning. Vi efterfrågar mer sjönära boende, vi 
efterfrågar en offensiv boendesatsning vid Viksberg, mer bostäder längs med Sagån samt 
har alternativt förslag för att fortsätta utveckla Fridhem vilket även skulle kunna lösa 
proppen för Gustafsborg. 

Kommunens kommentar: Samtliga områden har övervägts men uteslutits av olika skäl, det finns 
andra utvecklingsområden som hellre prioriteras i detta skede. 

• Det är fel att låsa in företagen i en monopolsituation avseende fjärrvärmelösningen och 
vill hellre att vi fokuserar på en framtida robust energiförsörjning. 

Kommunens kommentar: Utbyggnad av fjärrvärmenätet är en central strategi som Sala kommun 
tillämpar för att tillgängliggöra effektiv, tillförlitlig och förnybar energiförsörjning till invånarna. 
En strategi som fokuserar på att komma ifrån ett växande effektbehov. Även om kapaciteten också 
behöver byggas ut, så behöver vi samtidigt arbeta för att på olika sätt effektivisera 
energianvändningen och för att el, som är en högvärdig form av energi, inte används för 
uppvärmning i första hand. Kommunfullmäktige i Sala kommun beslutade i november 2021 om 
framtagande av en plan mot effektbristen och effektfrågan kommer att behandlas ytterligare inom 
ramen för den planen. 

• Det är mycket oroande hur Sala kommun ska få fram mer kraft eller dricksvatten till all 
ny bebyggelse. Krafttag i planeringen efterlyses.  

Kommunens kommentar: Tekniska kontoret har i uppdrag att arbeta med att säkerställa 
långsiktig dricksvattenförsörjning genom att först och främst skydda det vatten vi har. I det 
arbetet utreds även att på konstgjord väg öka mängden grundvatten samt förflytta dricksvatten 
mellan systemen. 

• Avfallssituationen med förorenade massor gör att Sala inte har en gynnsam 
konkurrensmässig fördel vid exploatering. Detta bör lösas med en ny stadsnära tipp. 

Kommunens kommentar: Ja det behovet finns och en vägledning som säger att en stadsnära tipp 
för schaktmassor behövs i närheten av Sala stad, läggs till i granskningsversionen av 
översiktsplanen. I Sala kommun sköts avfallshanteringen av vårt kommunalförbund VafabMiljö. 
Ansvaret för verksamhetsavfall på kommunen har dock inte lämnats över och Sörskogstippen sköts 
av Tekniska kontoret. Sörskogstippen ska enligt förslaget i översiktsplanen omvandlas till 
naturområde framåt 2050. Den övergripande strategiska avfallsplaneringen beskrivs i den 
gemensamma Avfallsplanen för VafabMiljös ägarkommuner. I avfallsplanen finns en aktivitet som 
handlar om att ta fram en gemensam masshanteringsstrategi i länet, något som Sala kommun med 
flera kommuner ser som mycket angeläget och vi arbetar för att det arbetet prioriteras i förbundet 
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som helhet samt att det tillses att en deponi och eller mellanlagring för schaktmassor bibehålls 
inom Sala kommuns gränser. Detta för att undvika onödiga transporter och kostnader. 

Kommunens förutsättningar  

Sala kommun har goda utvecklingsmöjligheter givet sin fina landsbygd, historiska och charmiga 
stadskärna, stora obebyggda markarealer samt geografiskt fördelaktiga position men också 
utmaningar i en glest befolkad kommun med hälften boende i staden, höga kommunala 
kostnader som måste kompenseras med ett relativt sett högt skattetryck gentemot en 
befolkning med generellt sett låga inkomster. Med tanke på slutkonsumentens låga 
genomsnittsinkomst så är det svårt för företagen och näringslivet i Sala att ta tillräckligt bra 
betalt för att skapa ett bra tryck i tillväxten. Timpriserna på hantverksyrken ligger i 
grannstäderna oftast betydligt högre. Skattetrycket gör det svårt att locka förvärvsarbetande 
människor att flytta hit om enbart plånboken får styra. Spiralen kan lätt bli negativ. Dessa 
faktum är viktiga att komma ihåg när stora visioner och idéer pekas ut i översiktsplanen. Vi tror 
att samverkan och samsyn mellan kommun, företag, föreningar och invånare är många gånger 
svaret på flera svåra frågor som kräver gemensamma resurser och beslut i en kommun av Salas 
storlek.  

Det är viktigt för dokumentets trovärdighet att investeringar och förslag är realistiska och kan 
hållas inom kommunens ekonomiska ramar så att inte skattetrycket ökar, något som är det sista 
Sala behöver.  

Viktigast av allt är att salaborna trivs med att bo i Sala. Vi vill trycka på att det är klokt att 
salabornas smak och tycke kring t.ex. arkitektur kommer mer i fråga. Lokala rådgivande digitala 
omröstningar i ett enkelt format som ger politikerna en fingervisning kanske är en klok idé för 
att hålla befolkningen nöjd med samhällsutvecklingen och därigenom vilja bo kvar? 

Kommunens kommentar: Digitala verktyg för att föra dialog med, eller inhämta kunskap från 
Salaborna, är under utveckling. Exempelvis tillämpas verktyget Storymap i översiktsplanearbetet 
och har även använts vid samråd för detaljplan med gott resultat. Sala kommun avser att fortsätta 
och utveckla dialogen med medborgare i digitala format. 

Marknadsekonomins grundläggande spelregler  

Tillgång och efterfrågan styr, så lyder marknadsekonomins grundläggande regel.  

Vi vill understryka att Sala kommun är en del av Sverige, EU och världen. Kommunen kan inte 
hitta på egna regler som bara ska gälla i Sala. Vi lever och verkar under ett marknadsekonomiskt 
och frihetligt/liberalt system. Ett system som fungerar så att vi människor och företag 
tillsammans utgör en global, nationell respektive lokal marknad där varor och tjänster enkelt 
byter ägare till ett visst konkurrensutsatt pris samtidigt som det finns en frihet för människor 
och företag att flytta och bosätta sig vart man vill i landet.  

Konkurrensen står mellan människor i t.ex en anställningssituation, mellan butiker vid en 
inköpssituation, mellan kommuner vid en flyttsituation eller företagsetablering o.s.v.  

När det kommer till kommunernas konkurrenssituation så gäller det att erbjuda bästa möjliga 
villkor utifrån de grundförutsättningar som gäller här så som geografiskt läge, trivsel, 
sjönära/lantligt/centralt boende o.s.v.  

I en fri marknad så hamnar således pengarna i den kommunen som är på ”tårna” och som aktivt 
kan erbjuda det som människor och företag vill ha. Den konkurrenskraftiga kommunen får ta del 
av tomtförsäljningspengar, byggnationsintäkter och löpande skatteinkomster som följer av 
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etableringen/inflyttningen. Skatteinkomster som växer och kan gå till att tillsätta flera tjänster 
som kan arbeta med att nå t.ex. FN:s viktiga klimatmål eller till att finansiera fler händer inom 
vården. Tillväxt skapar kommunala resurser helt enkelt. 

Övergripande om översiktsplanen  

Generellt så finner vi översiktsplanen vara alldeles för tungrodd för att kunna vara ett levande 
dokument. Dokumentet ska lätt kunna utläsas av vilken salabo som helst. Vi önskar därför att 
dokumentet bantas ned kraftigt.  

Kommunens kommentar: Det finns många aspekter som översiktsplanen måste beröra, därav det 
långa dokumentet. Många yttranden under samrådsperioden säger att översiktsplanen är både för 
stor och för liten. Den digitala versionen av översiktsplanen har funktionen att förhoppningsvis 
göra planen mer överskådlig och lättläst för alla. 

Det saknas prioriteringar. Här måste politiken kliva fram och tala om vilka geografiska områden 
som ska få ta del av satsningarna. Alla kan inte få det och resurserna saknas för det. 

Kommunens kommentar: Se generellt svar om Viljeinriktning, strategi och fokusområden 

Generellt om nya detaljplaners utformning  

Vi skulle uppskatta om översiktsplanen även kan formulera sig generellt kring detaljeringsnivån 
vid upprättandet av nya detaljplaner. Vi vet att kommunen gärna vill bestämma in i minsta detalj 
hur ett område ska utvecklas med detaljplaneläggning. Detta går emot plan- och bygglagens 
bestämmelser om att ”detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till 
planens syfte” (PBL 4 kap 32§). Det bör därför ytterligare poängteras, anser vi, i översiktsplanen 
att kommunen inte ska lägga ned mer reglering än vad som är ett minimum för att realisera 
syftet med detaljplanen. Detta utifrån både fastighetsägarens och samhällets bästa.  

Vi läser också att det finns önskemål från planförfattaren att lägga resurser på att ändra 
stadsplanen från 1914. Här är det viktigt att framhålla från vårt perspektiv att stadsplanen från 
1914 är kanske den stadsplan (detaljplan) i Sala stad som möjliggör mest flexibilitet för att 
blanda boende, verksamheter m.m. Detaljplaner från 1950-70-talet kan vara mycket mer 
komplicerade att arbeta med som exploatör och dessa kräver oftast att byggnadsnämnden tänjer 
rejält på begreppen i sin tolkning för att möjliggöra utveckling utan att för den delen ta 
samhällets resurser i anspråk för planläggning. Från vårt perspektiv, om inte det finns särskilda 
skydds- eller bevarandeskäl, så bör man låta stadsplanen från 1914 få vara i fred in i det längsta.  

Det kan vara värt att tänka i banor såsom att ”vad är inte lämpligt på den här platsen” när nya 
detaljplaner tas fram. Detta skulle möjliggöra att marknadskrafterna i större utsträckning själva 
kunde skynda på utvecklingen av samhället utan att ta kommunala resurser i anspråk till 
ständigt återkommande planändringar. I övrigt är vi positiva till om det kan förtydligas i ÖP att 
det är mycket bra om befintliga centrala tomter kan förtätas då det är bra ur ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv, kanske t.o.m. uppmana byggnadsnämnden att se det som 
samhällsviktigt om mindre avvikelser kan medges för förtätning inom äldre stadsplaners 
gränser.  

Kommunens kommentar: I 4 kap 32 § plan- och bygglagen står att detaljplanen inte får vara mer 
detaljerad än som krävs med hänsyn till planens syfte. Men lagstiftningen har utvecklats och 
dagens detaljplaner har fler krav att ta hänsyn till och måste vara mer detaljerade än vad äldre 
stadsplaner hade och är. Vägledningen om att stadsplanen från 1914 bör skrivas över av nya 
detaljplaner har dock strukits. 
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Förtätning kan ge en mer effektiv markanvändning och därmed vara bra ur ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. Men om en mindre (liten) avvikelse kan medges är reglerat i plan- och 
bygglagen och behöver avgöras från fall till fall. 

Företagarna Sala ställer sig positiva till att i framtiden utgöra remissinsats när kommunen vill ha 
in synpunkter på detaljplaner för verksamheter. 

Visionen  

”Sala är 2050 en välmående, hälsosam, robust och klimatsmart kommun som i sin utveckling tagit 
avstamp i sitt historiska arv från Silvergruvan och genom ett långsiktigt och ansvarstagande 
förvaltande av sina naturtillgångar. Närheten mellan småstadsidyllen i tätorten och den 
omgivande landsbygden samt till grannkommuner har skapat förutsättningar för en gynnsam, 
hållbar och robust utveckling av Sala. Detta har genererat ett framgångsrikt näringsliv med gröna 
förtecken och en utvecklad besöksnäring. Bostadsutbudet är varierat och lockar människor i 
regionen genom sin gynnsamma geografi och genom att utgöra ett hälsosamt, hållbart och tryggt 
boendealternativ” 

Kommentar: Visionen saknar skrivningar om att tillväxt och att kommunen ska verkar för att få 
flera invånare och företag. Vill kommunen växa? Vad är ambitionen kring företagande? Visionen 
ger inte klara besked på dessa punkter. Från vårt perspektiv så ska kommunen verka för att med 
tillväxt bygga en större och mer robust kommun där fler kan vara med och dela på både 
gemensamma bördor och glädjen med att bo och verka här och samtidigt på ett mer 
framgångsrikt sätt ta sig an t.ex. FN:s miljömål. Att stanna av utvecklingen är inget alternativ. 
Visionen är för luddig i det här avseendet.  

Sedan ställer vi oss frågande kring om hela näringslivet ska ha ”gröna förtecken”. På vilket sätt 
avser planförfattaren att rörmokaren, frisören eller godisförsäljaren ska ha gröna förtecken är 
det tänkt?  

Kommunens kommentar: ”Gröna förtecken” syftar på miljön, god ekologisk hållbarhet samt de 
näringarna. Se även generellt svar om Viljeinriktning, strategi och fokusområden.  

Vårt förslag är följande: 

”Sala är 2050 en välmående, hälsosam, robust och klimatsmart kommun med fler invånare och 
företag som i sin utveckling tagit avstamp i sitt historiska arv….”  

eller än mer tydligt  

”Sala är 2050 en välmående, hälsosam, robust och klimatsmart kommun med 40 000 invånare och 
dubbelt så många aktiva salabaserade företag som i sin utveckling tagit avstamp i sitt historiska 
arv….”  

Vi tror på tydlighet. Tydlighet gör att hela samhället förstår vart vi är på väg och arbetar 
gemensamt mer effektivt för att nå visionen. Sedan ska målsättningen vara realistisk. 

Kommunens kommentar: Noterat. Översiktsplanevisionen har utarbetats genom politiska 
workshops. Vilken storlek som kommunens tillväxt ska ha bör framkomma av kommunens 
övergripande vision och mål. Mer konkret arbetar också kommunen med ett platsvarumärke som 
en del i en strategi att bättre marknadsföra Sala kommun och dess attraktivitet.  

  



   
 

61 
 
 

Fokusområden 

Robust och klimatsmart  

”Sala ska vara en föregångskommun som visar att utveckling kan ske på ett hållbart, robust, 
miljövänligt och klimatneutralt sätt…”  

Kommentar: Vi ställer oss frågande till om Sala kommun ska vara en föregångskommun, dvs. gå 
före andra kommuner i landet avseende miljövänlighet, klimatneutralitet och hållbarhet. Det är 
en vacker tanke men den förpliktigar också. Har vi i kommunen resurserna (pengar och 
kompetens) som krävs, är vi beredda att lägga dessa resurser och har vi ett näringsliv som 
ekonomiskt har musklerna för att mäkta med att delta i ett föregångsmannaskap där kommunen 
avser att ställa högre krav än vad andra kommuner gör för att komma dit översiktsplanen 
beskriver. Vi tror att det är viktigt att kommunen är ärlig mot sig själv, inte bygger luftslott och 
antingen stryker formuleringen eller tillsätter de resurser som behövs och klargör för 
näringslivet och de som har tänkt sig att etablera sig i Sala vad man ser framför sig för 
åtaganden, kravställningar och umbäranden från företagen och skattebetalarna med sitt 
”föregångsmannaskap”.  

Föregångsmannaskapet får inte innebära att Sala utmärker sig som konkurrensmässigt negativt 
relativt andra kommuner i samband med att företag väljer etableringsort. 
Föregångsmannaskapet kommer troligtvis betyda att flera tjänstemän måste anställas vilket 
skapar ytterligare högre kostnader, ett högre skattetryck och försämrar konkurrenssituationen. 

Kommunens kommentar: Att gå före och arbeta proaktivt och innovativt med utvecklingsfrågor är 
på många sätt en beprövad framgångsrik metod för utveckling. Att arbeta förebyggande kan på 
samma sätt innebära ett robust samhällsbygge vilket kan göra att olyckor och stora 
samhällskostnader på sikt undviks. Som offentlig aktör ser Sala kommun också ett övergripande 
ansvar för att tillse kommuninvånares och företags intressen idag liksom kommande generationers 
intressen. Det här uppdraget för hållbar utveckling tar Sala kommun på stort allvar. 
Marknadsekonomin är självklart styrande för vår ekonomi och vårt samhällssystem, men det är ett 
system som också kräver viss reglering och tillsyn gällande bedömning av hur tillväxt kan ske inom 
de planetära gränserna vilket är en grundläggande princip för hållbar utveckling i Sala kommun 
enligt översiktsplanen.    

Huvuddragen  

”Utvecklingen föreslås främst ske i Sala stad och i de utpekade servicenoderna Ransta, 
Västerfärnebo och Möklinta.” 

Kommentar: Vi tror att det är viktigt att kommunen också här är ärlig i hur realiteten ser ut.  
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Tillväxten och utvecklingen kommer drivas av 
utvecklingsstråken kopplat till de större städerna. 
Det innebär att Sala stad med tillhörande större 
sjöar, området längs med riksvägarna 56 söderut 
(mot Västerås), 72 österut (mot Uppsala) och 70 
sydösterut (mot Stockholm) är de områden som 
har störst möjlighet att växa (se rödmarkerat 
område på kartan intill).  

Att föreslå att utvecklingen främst ska ske i 
Möklinta och Västerfärnebo är fina tankar, och vi 
vänder oss inte emot att utvecklingsresurser 
anslås för Möklinta och Västerfärnebo, men måste 
också vara verklighetsförankrade. Vi har lite svårt 
att motivera Hedåker som utvecklingsort. Det får 
gärna förtydligas från planförfattaren avseende 
Hedåker.  

Om kommunen väljer att sålla noggrant och prioritera resurserna till rätt områden så tror vi att 
belöningen på sikt blir att kommunen växer så pass mycket att de områden som idag inte får ta 
del av större delen av utvecklingsresurserna på sikt kommer att må bättre i och med sin 
omedelbara närhet till tillväxtområdena. 

Kommunens kommentar: Se generellt svar för viljeinriktning, strategi och fokusområden. 

Friluftsliv  

”Vid planläggning för ny bebyggelse i anslutning till vatten bör allmänhetens tillgänglighet till 
stränder och bad garanteras.” 

Kommentar: Givetvis är allmänhetens tillgång till stränder viktiga. Men vi tror inte att precis alla 
stränder behövs för strövområden samt att det är viktigt att strandnära boende planeras för att 
attrahera skattebetalare att flytta till Sala från de större städerna. Så vi måste kunna undanta 
vissa områden, t.ex. via tydliga LIS-områden eller via detaljplaner, där vi upphäver 
strandskyddet, och lockar hit skattebetalare.  

Det är vår bestämda uppfattning att flera attraktiva platser att bo på kommer att ge draghjälp åt 
salaföretagens ambitioner att växa och attrahera rätt kompetens. Attraktivt boende är t.ex. 
centralt placerade större lägenheter eller strandtomter med egen brygga.  

Vårt förslag är att man gör ett tillägg i skrivningen:  

”Vid planläggning för ny bebyggelse i anslutning till vatten bör allmänhetens tillgänglighet till 
stränder och bad garanteras i stort, dock är det viktigt att viss del av strandlinjen kan tas i 
anspråk för bostadsbebyggelse utifrån ett för Sala samhällsviktigt tillväxtperspektiv.” 

Kommunens kommentar: Kommunen kommer efter antagande av översiktsplan, att ta fram ett 
tematiskt tillägg till översiktsplan (TÖP) för Landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS). 
Detta bland annat för att peka ut områden där det lämpar sig att placera bostadshus i närhet till 
sjöar och vattendrag. 

Kulturmiljö  

”Översiktsplanen syftar till att kulturmiljöerna ska fortsätta vara avläsbara och tillägg tillföra 
tydliga årsringar.” 
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Kommentar: Vi anser att det är en formulering som kan orsaka huvudbry både för 
fastighetsägare och för byggnadsnämnden. Om vi har en byggnad i innerstaden med låt oss säga 
arkitektdrag från 1880-tal är då planförfattarens mening att vi ska tillföra ett modernt tillägg 
bara p.g.a. att årsringarna från år 2025 ska kunna avläsas tydligt. Är det inte bättre att det finns 
en möjlighet att kunna göra ett tidstypiskt tillägg? Detta skulle nog mer gå hand i hand med 
allmänhetens uppfattning om innerstadens arkitektur. 

Kommunens kommentar: Formuleringen om årsringar har strukits då den var missledande. Tillägg 
i värdefulla kulturmiljöer bör i många fall underordna sig den ursprungliga stilen. Vägledning har 
lags till (vägledningspunkter kulturmiljö, kap mark- och vattenanvändning) om att det vid 
ombyggnation eller renovering av värdefulla kulturmiljöer ska uppmuntras till att ursprungligt 
utseende, konstruktion, funktion med mera återställs. 

Sala stad  

”Områden och byggnader som i inventeringar pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla ska särskilt 
beaktas vid förändringar. Särskild vägledning finns för riksintresseområden och för specifika 
bebyggelsekaraktärer.”  

Kommentar: Vi stödjer kommunens ambition om att slå vakt om viktig äldre bebyggelse ur ett 
kulturmiljöperspektiv. Dock vill vi framföra att det är viktigt för inventeringens folkliga 
legitimitet att en ny inventering görs utan att ta utgångspunkt i de äldre inventeringar som 
redan genomförts. Vi anser att de äldre inventeringarna är väldigt omfattande och identifierar 
var och vartannat hus som bevarandevärt eller såsom viktigt för stadsbilden. Så är ju inte fallet, 
det finns en hel del byggnader i Sala som allmänheten i gemen inte har en aning om att de är 
upptagna i inventeringen och inte riktigt skulle hålla med om att de är bevarandevärda. En 
inventering, ska enligt vårt sätt att se det, utpeka viktiga byggnader så som t.ex Sparbankshuset, 
Vallaskolan och Rådhuset och därefter i detaljplan skydda dessa. Det kan vara klokt att även här 
faktiskt tillämpa någon form av demokrati-perspektiv (samråd) så att det är befolkningen som 
får vara med och tycka till om vad som ska bevaras.  

Risken med allt för omfattande inventeringar är att vi får tråkiga exempel som när östra 
kvarteren skulle utvecklas och Länsstyrelsen satte sig på tvären för att gamla ”vinboa” skulle 
rivas. Allmänheten, politiker och exploatörer hade svårt att förstå varför en gammal fallfärdig 
lada skulle vara bevarandevärd men byggnaden var tydligen utpekad i en gammal 
inventeringen. Byggnaden kunde slutligen rivas och bana väg för de fina byggnader som idag 
finns i kvarteret men tråkigt nog efter onödigt lång tidsutdräkt och extra nedlagda resurser.  

Vi tror att det är viktigt att på ett smart och smidigt sätt förtäta med bostäder inne i stadskärnan 
som smakfullt smälter in.  

Kommunens kommentar: Det finns ett brett politiskt stöd bakom att skydda och vårda 
kulturbebyggelsen i Sala innerstad. I dagsläget finns inga planer på att göra nya inventeringar. Ett 
nytt kulturmiljöunderlag har färdigställts 2022, som ett samarbete mellan Sala kommun, 
Länsstyrelsen och Västmanlands läns museum. Inom detta projekt har inventeringar av 
tätbebyggda områden i hela kommunen utförts. Vägledningar från detta är delvis inarbetade i 
översiktsplanen. 

”Sambandet mellan riksintressets olika delar ska förstärkas. Kopplingen mellan gruvan och 
Långforsen via Mellandammen och kanalerna är ett viktigt kulturmiljöstråk kantat av lämningar 
från äldre gruvverksamhet. Kommunen bör i sin planering sträva efter att förstärka och utveckla 
sammanhängande stråk mellan stadskärnan, gruvområdet och de närliggande vattenområdena. 
Detta kan exempelvis göras med stöd av vandringsleder, grönstruktur och skyltning.  
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Sala gruva och Sala bergstad hålls ihop av Sala kanal/Pråmån som särskilt ska beaktas vid 
detaljplaneläggning. En särskild bevarandeplan bör upprättas för hela sträckan.” 

Kommentar: Vi tycker att det är bra att denna fråga lyfts. Utifrån både ett historiskt, stolthets- 
och besöksmässigt perspektiv så skulle Pråmån från Jakobsberg fram till Sala silvergruva 
synliggöras och tillgängliggöras för att verkligen knyta ihop stadsparken med silvergruvan. Det 
skulle innebära att Västeråsleden måste lyftas så att man kan gå under vägen för att kunna 
promenera längs med ån. Tänk er att tillgängliggöra Pråmån så pass att vi kan åka med pråm 
från Sala silvergruva, slussa vid ett café vid Jakobs Mats kvarn och därefter komma ut i Ekeby 
dammar vid Lycksalighetens ö. Rätt häftig och svindlande idé anser vi! 

Kommunens kommentar: Noterat. 

Bebyggelse och infrastruktur  

”Andelen hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik ska ökas i relation till bil.”  

Kommentar: Sala är en landsbygdskommun. Punkt. Vi är inte Uppsala eller Stockholms 
innerstad. Det är viktigt att förstå att bilen är viktig i symbiosen mellan landsbygd och stad. Bilen 
ger medborgaren frihet att kunna röra på sig som man önskar utan att behöva ta hänsyn till eller 
vara utelämnad åt kollektivtrafik. Även i staden, som är liten rent befolkningsmässigt, men 
geografiskt utspridd så behövs bilen för att kunna få ihop livspusslet med barn som ska skjutsas 
till förskolor, aktiviteter och kompisar och mat som ska inhandlas.  

Bilen är viktig för att hålla i gång på butiksnäringen och det finns fortfarande en stark känsla i 
Sala av att man gärna vill ta sin bil och parkera den direkt utanför butiksentrén. Denna vilja och 
känsla är så klart inte förnuftsstyrd, den är känslostyrd, men kunden efterfrågar nära 
parkeringar och då blir det en del av den fundamentala idén som marknadsekonomin bygger på 
(tillgång och efterfrågan).  

Vi utgår ifrån att bilen i framtiden (2035-2050) är klimatneutral och vill med resonemanget 
ovan att kommunen inte planerar för att göra det svårare att framföra bil till och från eller inne i 
Sala stad.  

Till detta resonemang så måste vi också utgå ifrån marknadens behov av att med större fordon 
(lastbilar) ta sig till/från och inne i stadsdelarna för att leverera varor och beställningar till 
kunderna. Ett smalare vägnät eller vad planförfattaren har i åtanken kommer innebära 
trafikstockningar.  

Vi håller helt med om att cykel- och gångtrafiken har väldigt bra påverkan utifrån hälsa och 
miljö. Vi vänder oss enbart emot att det ska ske på biltrafikens bekostnad, om den är 
klimatneutral.  

Kommunens kommentar: Målet är att öka andelen medborgare som vill välja hållbara transporter. 
Därav premieras infrastrukturen samt den mobila miljön i anslutning till hållbara transporter. 
Behovet i relation till antal hållbara transporter beaktas. 

”Den främsta bebyggelseutvecklingen ska ske i Sala stad norr om järnvägen, från stationen och 
västerut samt upp mot Saladamm. Här kan attraktiva områden skapas med en närhet till både 
Sala station och centrum och till värdefulla kulturmiljöer, naturmiljöer och rekreation. 
Utvecklingen av Norrmalm har påbörjat den utvecklingen. Utvecklingen föreslås även ske söderut 
mot Hammarhagen. Sala stad föreslås stå för 60 % av befolkningsutvecklingen.”  

Kommentar: Vi delar och stödjer tanken i stort. Vi ser dock gärna att en bebyggelseriktning även 
sker mot Viksberg.  
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Kommunens kommentar: Områden mot Viksberg har övervägts men uteslutits av olika skäl, det 
finns andra utvecklingsområden som prioriteras högre i detta skede. 

Vår bedömning är att Sala stad kommer att stå för en större del, närmare 75%, av 
befolkningsutvecklingen. Det är nog klokt om denna siffra revideras då det sätter tonen för hur 
mycket resurser som ska fördelas till de olika utvecklingsområdena. 

Kommunens kommentar: Den politiska viljeriktningen är att övriga servicenoder också prioriteras, 
ungefär i den storleksordningen som nämns i översiktsplanen med hänvisning till att hela Sala 
kommun ska leva och frodas. 

Kommunikationer  

Viktigt att bilen får vara med  

”Sala kommun ska ha ett transportsystem som är långsiktigt hållbart, tillgängligt, tryggt, säkert 
och stödjer en utveckling av attraktiva och hållbara livsmiljöer. Detta ska åstadkommas genom att 
prioritera gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Gång och cykel ska vara det naturliga valet vid kortare 
transporter. Vägnätet ska utformas för att på bästa sätt trygga kollektivtrafikens framkomlighet. 
Översiktsplan för Sala kommun 2050 - samrådshandling 36 Det är viktigt att så stor andel som 
möjligt av de korta resorna inom staden sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik.”  

Kommentar: Se kommentar om bil, gäller samma här. D.v.s. om bilen är klimatneutral i 
framtiden så förstår vi inte varför den ska prioriteras ned. Sala är en landsbygdskommun, bilen 
har en viktig roll att spela för invånarna och näringslivet. Hur ska godstrafiken komma fram?  

Kommunens kommentar: Att prioritera gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik för 
persontransport har inte endast med ekologisk hållbarhet (utsläpp) att göra, utan prioriteras även 
på grund på grund av social hållbarhet. Kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik berör bland 
annat frågor om jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet.  

Bra med fler cykelvägar  

”Det är av hög prioritet att det anläggs säkra, gena och tillgängliga gång- och cykelvägar mellan 
Sala stad och de orter som ligger inom cykelavstånd. Främst planeras kopplingar till boende i orter 
som Saladamm och Broddbo. Vidare arbetar Trafikverket med utveckling av gång- och 
cykelkoppling mellan Sala- Heby samt Sala - Kumla - Ransta. Sala kommun vill även verka för att 
skapa förbindelser mellan gång- och cykelvägar till de viktiga knutpunkterna för kollektivtrafiken 
genom att koppla orter till de utpekade servicenoderna.”  

Kommentar: Vi anser att det är positivt att kommunen vill knyta ihop Sala stad med 
satellitorterna och på så sätt uppmana till ett hälsosammare liv, och därigenom hälsosammare 
medarbetare till företagen.  

Utbyggnad av resecentrum  

”En modern station med möjlighet till fyrtågsmöte samt bra koppling mot norr och söder skapar 
också förutsättningar för ett helt nytt bostadsområde norr om järnvägen, Norrmalm.”  

Kommentar: Viktigt och bra för stadens tillväxt. Klokt om ett eller flera parkeringshus och 
många laddplatser planeras för att tillgodose både pendlarnas och Norrmalms behov av 
parkeringsplatser.  
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Ny förbifart  

”Kommunen föreslår vägreservat för nya förbifarter öster om Sala. Den sydliga förbifarten skulle 
sträcka sig mellan riksväg 70 (från Avesta) och 72 (mot Heby och Uppsala). Den Översiktsplan för 
Sala kommun 2050 - samrådshandling 38 nordliga förbifarten, som skulle förbinda väg 72 med 
verksamheterna som finns i norra Sala stad. Syftet med förbifarterna är att tung trafik och farligt 
gods kan ledas utanför Sala stad och undvika denna typ av trafik in i tätorten där den kan orsaka 
risker och buller för boende och trafikanter.”  

Kommentar: Företagarna Sala har tidigare meddelat kommunen att vi ser starkt kritiskt på att 
försöka uppmuntra eller på annat sätt driva igenom en förbifart längs med Norrby gärden 
(mellan RV 70-RV72). På det gemensamma mötet den 13 december 2021 med Trafikverket som 
kommunen sammankallat till så framförde vi dels dessa åsikter återigen samt fick höra av 
Trafikverket att idén om ny förbifart inte är lönsam och därför troligtvis inte kommer att 
realiseras. Det tackar Sala för, men bör ändras i ÖP! 

Vi förstår och negligerar inte att det finns säkerhetsrisker med att driva in farlig godstrafik via 
”Stockholmsrondellen” men samtidigt så är det också en strid ström av besökare som vi har 
möjlighet att få att stanna upp för ett besök i Sala stad och här göra av med sina slantar i någon 
av våra butiker eller restauranger, som därigenom får en möjlighet att överleva och utvecklas.  

Varför gå över ån efter vatten? Trafiken strömmar in i Sala och med den kommer pengar från 
andra kommuner som kan spenderas i våra butiker, restauranger och arbetsplatser.  

När det gäller förslaget om ytterligare en förbifart så skulle det innebära att kommunen återigen 
ställs inför en utmaning att med hjälp av skyltar och pengar till annonskampanjer försöka 
övertala och övertyga resande ute på Norrby gärden att de ska göra en avvikare in till Sala. Se på 
exemplet med Evelund där kommunen ännu inte fått grepp om hur man ska få många bilister att 
svänga av mot Sala för ett besök. En kommun som gjorde precis tvärtom mot Sala är Borlänge 
kommun som, smart nog, drev på för att få till Förbifart Sala år 2008 och få bort ”Sala-proppen”. 
Därefter anlade Borlänge flera rondeller inne i staden och skapade således ”Borlänge-proppen”. 
Kring dessa rondeller så växer antalet verksamheter och IKEA flyttade så småningom dit och till 
det nya handelsområdet ”Norra backa”. En smart strategi som bidrog till ett handelsindex över 
150 idag medan Sala kommun fortfarande harvar på nivåer kring 70. Hade vi haft ett 
motsvarande index som Borlänge så skulle Sala kunna haft mellan 200-300 fler anställda inom 
handeln. Vi får inte göra samma misstag två gånger.  

I det här läget så gäller det att orka hålla två saker i tanken samtidigt: 1) skapa bättre säkerhet 
för boende längs med RV 72 genom Sala och 2) få så många resande som möjligt att bli besökare 
i staden. För att skapa säkerhet så kan kommunen låta förvärva villorna utmed RV 72 mellan 
Lidl och gamla Willys (se markerat område på bilden) och tillse att dessa planeras för annat 
ändamål än boende och som kan fungera som en barriär mot vägen. 
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Givetvis är det minst arbetsintensiva för kommunen, för att få bukt med farligt gods, att gå till 
Trafikverket och kräva att förbifarten byggs men då ger vi samtidigt näringslivet en rejäl 
stjärnsmäll och vi kan i samma stund ge upp försöken att nå någon form av bättre placering i 
näringslivsklimatet. Vi lär fortsätta harva på botten.  

Om besöken minskar i staden så får vi en dominoeffekt som innebär att butiker, restauranger 
och caféer läggs ned och undan för undan så kommer hela staden se ut som på Bergsmansgatan 
där butiker gjorts om till lägenheter och gardiner hänger för gamla skyltfönster. Tråkigt och inte 
särskilt attraktivt. 

Kommunens kommentar: Syftet med förbifarterna är att leda tung trafik och farligt gods utanför 
Sala stad för ökad säkerhet samt hälsosammare miljö inom staden. Vägreservat för södra 
förbifarten redovisas i "Plan för Sala stad" som antogs år 2014. Vägkorridorernas placering och 
utformning behöver utredas vidare. 

Förnybara drivmedel  

”Etablera tankställen för förnybara drivmedel och snabbladdningsstationer.”  

Kommentar: Det ser vi positivt på. Det ger både möjligheter till nya verksamheter och viktigt för 
att man ska kunna bedriva verksamhet och få fler att bosätta sig i Sala.  

Energi och värme  

”Öka självförsörjandegraden för förnybar energi och förnybara drivmedel i Sala kommun.”  

Kommentar: Bra för näringslivet med robust infrastruktur.  

Näringsliv  

”Översiktsplanen syftar till att tillgodose näringslivets markanspråk och samtidigt möjliggöra 
hållbara transportalternativ. Särskilt fokus i Sala är de gröna näringarna, ett hållbart skogs- och 
jordbruk och synergier mellan befintliga verksamheter samt landsbygdsutveckling genom 
näringslivsetablering.”  
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Kommentar: Vi förstår inte varför det ska vara ett särskilt fokus på de gröna näringarna. De 
gröna näringarna utgör en stor del av Salas näringsliv och är således viktiga. Men det finns 
många andra viktiga näringar att stå på, bl.a. tillverkning, handel, byggnation eller besöksnäring, 
och dessa väljer kommunen att inte lyfta som ett särskilt fokus.  

Det som näringslivschefen lyfter fram i en utredning som Bisnode genomfört åt Sala kommun 
(2021) är att det finns ett stort behov av företagsstödjande företag, dvs serviceföretag. Är det 
kanske dessa vi ska lägga ett särskilt fokus på för att locka hit eller få uppstartade?  

Men så som skrivningen är formulerad nu så utelämnas stadens näringar helt i det ”särskilda” 
fokuset. Inte bra om vi ska bygga sammanhållning mellan stad och land.  

Kommunens kommentar: Se generellt svar om viljeinriktning, strategi och fokusområden. 

”En förutsättning för näringslivets utveckling är också kompetensförsörjningen. Kommunens 
attraktivitet som boendeort spelar roll för företagens möjlighet att utvecklas. Sala kommun 
behöver kunna erbjuda goda boendemiljöer för att bevara och locka arbetskraft till Salas företag.” 

Kommentar: Det är en bra och positiv skrivning. Det är viktigt att detta framkommer i vår 
bostadsplanering och vi återkommer återigen till närheten till vatten, strandtomter och gärna en 
egen brygga. Det är sådana inslag som kan få en företagsledare eller viktig medarbetarresurs att 
överge huset vid andra raden utmed Mälaren eller lägenheten inne i Uppsala för Sala. Vi måste 
tänka som ett företag ibland, hur ska vi locka dessa till Sala. En företagare är ju också en 
människa och individ som vill uppnå någonting bättre med sitt privata liv. Att locka med mycket 
attraktivt boende kan spela stor roll vid valet av etablering och ge mycket positiva ringar på 
vattnet.  

Mark och planberedskap  

Kommentar: Det är bra att kommunen väljer att lyfta fram mark- och planberedskapen som 
beskrivs i näringslivsprogrammet. Vi skulle vilja att kommunen trycker på att vi ska ha en 
”mycket god” mark- och planberedskap eller s.k. reserv.  

Har vi inget att erbjuda företagen eller bostadsutvecklarna när det är skarpt läge så riskerar vi, 
och det har vi gjort många gånger historiskt, att tappa affären och etableringen. 

Kommunens kommentar: Det är prioriterat även från Sala kommuns sida att ha en ”mycket god” 
mark-och planberedskap. 

Förslag till förändrad mark- och vattenanvändning  

Övergripande  

Vi ställer oss klart positiva till att kommunen generellt föreslår större markområden för 
utveckling vilket så klart är ett måste om vi ska kunna etablera en större mark- och planreserv. 
Det är positivt att flera LISområden föreslås, vi tror dock på att ytterligare LIS-områden behöver 
tillskapas. Vi saknar en offensiv utvecklingsstrategi på vissa områden, t.ex. Fridhem.  

Kommunens kommentar: Kommunen pekar inte ut LIS-området i översiktsplanen. Kommunen 
kommer efter antagande av översiktsplan, att ta fram ett Tematiskt tillägg till översiktsplan (TÖP) 
för Landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS). Detta för att kunna ta ett större grepp om 
frågan, för att peka ut områden där det lämpar sig att placera bostadshus i närhet till sjöar och 
vattendrag. 
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Nybo  

Positivt att verksamheterna, framför allt de farliga, planeras att med tiden flyttas från Nybo-
området. Viktigt dock att det erbjuds bra tomter och till generösa villkor så att företagen på 
området inte drabbas onödigt mycket av en evakuering och blir kvar i Sala. Nybo kan med tiden 
utvecklas till en stadsdel med blandad verksamhet i enlighet med planförfattarens intentioner 
och därigenom bidra till ännu fler inflyttare. Vi tror att det kan vara bra att få till bostäder med 
utsikt över vattenspegeln vid brottet.  

Kommunens kommentar: Kommunens näringslivsenhet samt plan- och utveckling samarbetar med 
företagen på Nybo i denna fråga. Förslaget för Nybo innebär att befintliga samt tillkommande 
verksamheter integreras på ett bra sätt med den planerade utvecklingen för Norrmalm bland 
annat.  

Verksamhet längs med riksvägarna  

Planförslaget föreslår att verksamhet ska placeras längs med riksvägarna. Vi är så klart positiva 
så länge detta gäller 56/72 genom Sala.  

Placeras däremot butiksverksamheter vid förbifarterna så finns det stor risk att handeln i Sala 
stad kommer att dö ut, precis som i Västerås när Erikslund invigdes. Det vill inte vi eller Salas 
befolkning ska hända och det hoppas vi inte att planförfattaren åsyftar heller, men det får gärna 
förtydligas i ÖP.  

Kommunens kommentar: Det förtydligas i översiktsplanen att det inte är översiktsplanens 
viljeriktning att tillskapa externa handelsområden, utan det är fortsatt fokus på centrumnära 
handel i Sala i anslutning till torget.  

Norrmalm, Druvelund m.m.  

I texten om Norrmalm så återkommer samma text flera gånger, verkar vara tryckfelsnisse.  

Kommunens kommentar: Noterat, ändras.  

Vi ser positivt på att Norrmalm och Druvelund planeras för boende.  

Norrmalm kommer att fungera utmärkt för att fånga människor som idag pendlar samtidigt som 
det naturligt bygger ihop Mamre med Sala stad.  

Druvelund kan bli ett väldigt mysigt och lantidylliskt boende.  

Med fördel så flyttas VAFAB:s återvinningscentral (Returen) till annan placering på 
industriområde eller dylik placering. 

Stoppa förslaget som stoppar Fridhem  

Vi förstår inte varför kommunen planerar att stoppa utvecklingen av Fridhemsområdet österut 
och hur vattenfrågan blivit så pass överskuggande. Detta kommer att påverka områdets 
framtida utveckling negativt. Eftersom området kommit i gång med en hel del 
företagsetableringar så är det klokt att ”smida medan järnet är varmt”. Att stoppa utvecklingen 
är inte klokt då Fridhem har stora möjligheter med en robust utvecklad infrastruktur och en 
mycket bred ringväg som på området hanterar mycket trafik. Vi vill framhärda med att 
kommunen står fast vid tidigare översiktsplan som pekar ut Fridhem etapp 2 klart och tydligt.  

Om kommunen ändå framhärdar med liggande förslag så föreslår vi att mark på andra sidan 
RV72 planeras och kopplas ihop med Fridhem via en ny rondell. Där en första etapp (1) först tas 
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i bruk och att därefter nästa etapp (2) tas i bruk bakom Norrby kyrkan och kopplar samman 
Gustafsborg med en broförbindelse över Sagån och därigenom kan minska belastningen av trafik 
på RV72. Se bild. En sådan strategi skulle dessutom, i förhållande till en expansion av Fridhem, 
vara långsiktigt bättre då det öppnar upp för exploateringar mellan Sagån och Isätrabäcken 
söderut. Viktigt dock att det blir bra rent estetiskt och att området förläggs på ett betryggande 
avstånd till kyrkan. 

Kommunens kommentar: Området öster om Fridhem har reviderats efter samråd med ett mindre 
område grönblå funktionsyta (cirka 9 ha), samt ett större område (cirka 19 ha) för icke störande 
verksamheter. Den grönblåa funktionsytan är nödvändig för att hantera markförhållandena. 

Sagån norrut  

Roligt, spännande och nytänkande att planera för fina gångstråk och boende längs med Sagån.  

Vi tror att vi ska vara ännu djärvare och se hur vi faktiskt kan planera boende hela vägen längs 
med Sagån från Hyttan till nuvarande brandstationen där Sagån möter Lillån. Då skickas också 
en tidig signal om att maskinfabrikens (nuvarande Metsos fabriksområde) och f.d. Sala kaross-
området på sikt bör evakueras från området och få nya ändamålsenliga lokaler på bättre 
industriområden.  

Att bo vid vattnet är som bekant väldigt attraktivt och det här förslaget skulle kunna utveckla 
Sala åt en riktning som vi Salabor inte är bekanta med men som kan bli väldigt vackert och 
knytas ihop på ett mycket naturligt sätt med stadens hjärta samtidigt som Östaberg byggs ihop 
via t.ex. en bro med Norrmalm och lätt kan ta sig till resecentrum.  

Likväl som Västeråsare kan promenera längs med Svartån ska väl vi salabor kunna fortsätta 
promenaden eller löpturen från Ekeby dammar bort mot Sala sockenkyrka och Östersala via 
Sagån under lummiga trädkronor. Se bild med område 1 och 2. 

Kommunens kommentar: På grund av mark-och sedimentföroreningarna och därmed stora 
saneringsbehov föreslås fortsättningsvis realisering av vattenpark i området även för att 
understödja reningsverket med möjlighet till efterreningssteg genom våtmarker. Alltså inte 
aktuellt att föreslå bostäder här längs Sagån. 

Salaborg / Bråstaborg  

Namnen är sammanblandade, bör rättas till.  

Kommunens kommentar: Åtgärdat.  

Vi ställer oss frågande till om en polisstation bredvid Sörskogens tipp är bästa placeringen 
utifrån ett större samhällsperspektiv. Det bästa är väl om polisstationen är placerad centralt och 
det är enkelt att besöka för gående och cyklister?  

Kommunens kommentar: Placeringen är baserad på en redan pågående detaljplaneprocess och 
frågan har inte utretts separat i översiktsplanen utan vi hänvisar till den pågående processen.  

Gustafsborg  

Vi stödjer kommunens förslag att stoppa utvecklingen söderut då det blir för trångt mellan 
bäcken och järnvägen. Däremot vill vi hänvisa till vårt alternativa förslag för Fridhems 
utveckling över till Norrby-sidan av RV72 och därigenom på sikt kan binda ihop Gustafsborg 
med broförbindelse och skapa stora utvecklingsmöjligheter. Gustafsborg skulle i ett sådant läge 
kunna planeras för att ta emot gods från järnvägen och lastas om till riksvägarna.  
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Kommunens kommentar: Det finns ett stort och konkret behov av hållbar dagvatten- och 
skyfallshantering redan i den befintliga staden och än mer då staden ska växa. Däremot kommer 
granskningsversionen att lyfta lämpliga dagvatten och översvämningsytor inom Sala stad så att 
samrådsversionens föreslagna "grön-blå" yta i öst minskas till förmån för jordbruksmark 
respektive verksamhetsmark. Det är också viktigt att tillskapa omlastningsmöjlighet från väg till 
järnväg i kommunen. En sådan nod har pekats ut norr om Broddbo i översiktsplanen.  

Mellandammen och Gröna gången  

Kan vara klokt att planera för att bredda gröna gången så att man kan mötas på ett vettigt sätt 
samt kunna tillåta cykeltrafik utan att för den delen riskera att ramla ned för vissa branter. Det 
är ju trots allt vackert och vi vill att flera nyttjar den. 

Kommunens kommentar: Spännande idé om att lyfta ett befintligt värde i staden ytterligare. 
Frågan får dock skjutas på framtiden med hänvisning till skötselplan för gruvans vattensystem och 
dammsäkerheten. Vallen lyder under fornlämningslagen, vilket gör att förstärkningar av vallen 
också är komplicerade.  

Västerfärnebo  

Bra utvecklingsidéer. Vi ställer oss frågande till att kommunen inte föreslår planering av mera 
bostäder längs med Svartån. Det skulle bli mer intressant att bosätta längs med Svartån än 
jämfört med förslaget att täta till bebyggelsen längs med länsvägen. Det är vackert i bygden och 
Västerfärnebo har möjlighet att utvecklas mer på det sättet och få fler verksamheter till orten 
med tiden. Västerfärnebo måste få mer kommunal hjälp att marknadsföras på ett bättre sätt 
såsom Svartådalens huvudstad och centrum för storbranden.  

Kommunens kommentar: Kulturmiljö och odlingslandskap är värdefulla och bör utvecklas men 
kanske främst på andra sätt än med detaljplanerade bostadsområden. Det ställningstagandet har 
även mycket att göra med översvämningsrisken läns ån och att planen på ett tydligt sätt behöver 
beakta klimatförändringar och dess konsekvenser exempelvis med ökad risk för nederbörd och 
höga flöden.  

Svartådalen som begrepp har lyfts in och beskrivs mer utförligt i granskningsversionen av 
översiktsplanen. 

Bra att LIS-områden föreslås vid Hörendesjön. Dessa kan med fördel göras än större för att 
ytterligare förstärka attraktiviteten i Västerfärnebo. Desto fler som kan tänka sig att bo på 
attraktiva ställen i orten gör att fiket och affären kan leva vidare. Viktigt! 

Kommunens kommentar: Sala kommun redovisar inte längre LIS-områden i granskningsversionen 
av översiktsplanen. Detta eftersom efter antagande av översiktsplan, kommer att ta fram ett 
Tematiskt tillägg till översiktsplan (TÖP) för Landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS). 
Detta bland annat för att peka ut områden där det lämpar sig att placera privata bostadshus i 
närhet till sjöar och vattendrag. De områden som pekats ut i samrådsutgåvan kommer i TÖP att 
revideras, eventuellt utökas, minskas eller tas bort. Ett separat samråd för TÖP kommer att 
anordnas. 

Möklinta  

Likväl som Västerfärnebo bör marknadsföras som Svartådalens mittpunkt så bör Möklinta ses 
som ett centrum i norr med koppling mot Salas turism vid Dalälven. Varför föreslås inte sjönära 
boende (LIS) intill Storsjön? 

Kommunens kommentar: Se generellt svar för LIS. 
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Utvecklingsorter generellt  

Viktigt att ÖP hjälper byggnadsnämnden med vägledning vid nybyggnationer på 
utomplansområden och förtydligar att flera tomter kan styckas av och så länge man kan lösa 
infrastruktur (el, VA, väg) på egen hand och inte belastar samhället i övrigt så ska positivt 
förhandsbesked kunna lämnas för flera tomter. I dag är grannkommuner mycket offensivare än 
vad Sala är. I Västerås verkar det vara standard att fem småhus åt gången beviljas bygglov i 
utomplansområden och i Uppsala finns det exempel på tio småhus i en klunga som beviljats utan 
krav på detaljplan. I Sala har den nuvarande ÖP:n gjort att byggnadsnämnden haft problem att 
bevilja bygglov för fler än ett småhus åt gången på utomplansområden. ÖP kan hjälpa till att räta 
ut frågetecknen och visa vägen.  

Återigen så rör vi oss på en konkurrensutsatt marknad och vi behöver skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för våra byggnadsinspektörer, näringslivssekreterare m.fl. att verka 
och möta investerare och få dessa att vilja välja Sala före andra kommuner. 

Kommunens kommentar: Formulering om förhandsbesked har arbetats om. Den återfinns under 
vägledningar i avsnittet Bebyggelse och planering, kap. Mark- och vattenanvändning. 

Broddbo  

Positivt med LIS-områden vid Olof Jons-dammen. Vi tror att det är klokt att utreda ett större LIS-
områden vid norra delen av Silvköparen.[…]. Ett sammanhållet område på denna position med 
t.ex. gemensam sandstrand och båtbryggor skulle vara oerhört attraktivt för inflyttningen och 
har till skillnad från Olof Jons också fördelen att det ligger rätt för biltrafiken för smidig 
in/utfart. 

Kommunens kommentar: Se generellt svar gällande LIS, i inledningen till samrådsredogörelsen. 

Saladamm  

Saladamm har med sin närhet till Sala stad och planerna med att utveckla Sala stad med 
Norrmalms-området och ytterligare perrong på resecentrum en fin utvecklingspotential.  

Det kan vara klokt att låta bostadsutvecklingen fortsätta in på Ösbyområdet […] att vägskälet 
kan bilda en mer naturlig mötesplats i Saladamm med lågfartsområden och torgbildning. 
Farhågan att skolan (Ösby) skulle bli hindrad ser vi inte som ett stort problem. Skolan har stora 
markarealer att expandera på mot både skog och åkrar om utvecklingen skulle kräva en 
utbyggnad av skolområdet. 

Kommunens kommentar: Sala kommun tar med sig detta i framtida arbete. 

Sätra brunn – badgroparna i åsen  

Vi tror att det är bra att nyttja brunnens miljö till att utöka bostadsmöjligheterna runt omkring. 
Avstyckning av tomter i skogen norr om brunnsområdet tror vi kan vara en god möjlighet där vi 
kan få in den moderna världens funktioner (bilvägar m.m.) med en naturlig promenad och 
cykeltur till brunnsområdet och caféet/restaurangen och spabadet. När den nya 
sjukhusbyggnaden tas i drift inne i Sala så upphör kontraktet mellan Regionen och Sätra brunn 
om rehabiliteringsbad och då kan det vara klokt för brunnens skull att fler kan tänka sig att bo i 
närheten av och använda brunnens faciliteter och utbud.  

Närheten till Lånstagroparnas badplatser är också värt att nämna i den här planeringen och 
kanske bör tas med i översiktsplaneringen. Dvs. att tillsammans med markägarna planera för 



   
 

73 
 
 

både busshållplatser, busstrafik mellan brunnen och badplatserna, utökade parkeringsplatser 
för badsugna besökare och helt enkelt utveckla badgroparnas attraktivitet. 

Kommunens kommentar: I granskningsutgåvan av översiktsplanen kommer ett bostadsområde i 
skogen norr om brunnsområdet att finnas med som förslag. Hela översiktsplaneförslaget föreslår 
dessutom förstärkta kommunikationer, framför allt i form av kollektivtrafik och GC i hela Sala 
kommun utifrån ett hela resan perspektiv. 

Hedåker  

Intressant logistiklösning. Kanske ett nytt e-handelsområde, typ Apotea och Adlibris-området i 
Morgongåva. Detta borde vara möjligt att åstadkomma närmare Sala stad om vi tittar på 
förslaget till lösning söder om Norrby kyrka.  

Kommunens kommentar: Sala kommun prioriterar området mellan Broddbo och Hedåker i och 
med potentiell närhet till tågspår och omlastning till järnväg. Även andra verksamhetsområden 
kan passa för ändamålet e-handelsområde. 

Kila  

Med all respekt för VA-ledningsnätet så bör väl utveckling av nya tomter ske längre in mot 
skogsbrynet jämfört med nuvarande bebyggelse som ligger omedelbart intill RV56 med dess 
trafikbullerpåverkan.  

Kommunens kommentar: Markanvändningskartan har ändrats. Ny bostadsbebyggelse föreslås 
främst tillskapas genom avstyckningar och varsamma tillägg i befintlig struktur. Nytt möjligt 
utvecklingsområde för bostäder föreslås på skogsmark längs Kilaslinken, sydöst om befintlig 
bebyggelse. 

LIS / Viksberg  

Här saknar vi lösningar och idéer för ett område som skulle kunna bli ett av Salas häftigaste och 
mysigaste bostadsdel.  

Viksberg, dvs Långforsens nordvästra hörn med utmärkt solläge, kan mycket väl utvecklas till ett 
ställe som kan mäta sig med Måns Ols. 

Med gemensam badstrand, båtbryggor, utvärdshus och byggrätter norrut så är det inte svårt att 
föreställa sig ångbåtens återkomst, i ett skimmer som andas förra sekelskiftet, trafikerandes 
Viksberg och Måns Ols.  

Bebyggelsen norrut skulle påminna mer om Hammarhagen med mer klassisk 
sekelskiftesarkitektur i bullerbyliknande miljö som skulle kunna sträcka sig hela vägen upp till 
Silvköparens södra strand och dockas ihop med nuvarande campingen. Smidig hopkoppling med 
både f.d. RV70 mot Sala och nuvarande förbifarten (RV70) gör läget mycket attraktivt även för 
pendlare. 

Kommunens kommentar: Se generellt svar för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). 

Gång- och cykelvägar  

Kommentar: Positivt att kommunen ser problematiken med att inte gång/cykel-vägar anläggs ut 
på Fridhemsområdet. Vi ser gärna att viljan att knyta ihop det stadsnära industri-, handels- och 
padelområdet med resten av staden gång- och cykelmässigt formuleras tydligare i förslaget till 
ny ÖP.  
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Kommunens kommentar: Gång-och cykelnätet är generellt en prioriterad fråga vad gäller 
infrastrukturutbyggnad. Det finns planer på att behandla området norr om järnvägen i mer detalj i 
ett planprogram i ett senare skede. Ev. kan då kopplingar till Fridhemsområdet utredas närmare. 

Energi och värme  

”Vid nybyggnation av lokaler och bostäder inom Sala stad, Ransta, Möklinta, Västerfärnebo ska 
dessa så långt som möjligt anslutas till fjärrvärmenätet. Detta för att gynna en långsiktigt hållbar 
utveckling och minska belastningen på elnätet samt minska effekttopparna i elnätet när det är som 
kallast.”  

Kommentar: I ett dokument som ska lyfta blicken mot år 2050 så anser vi att det är olyckligt att 
kommunen avser att ensidigt lyfta fram fjärrvärmen som lösningen på elbristen. Vi vet inte vilka 
framtida tekniska lösningar och energikällor som kan komma att ersätta dagens.  

Vi vill inte ha en tvingande formulering där kommunen, som även är storägare i 
fjärrvärmeverket, skapar inlåsningseffekter på den lokala energimarknaden.  

Det är viktigt för företagen i Sala att det finns en robust energiförsörjning. Sala måste arbeta för 
att säkra upp elnätet om vi på sikt ska kunna utveckla Salas bebyggelse.  

Kommunens kommentar: Se generellt svar för viljeinriktning, strategi och fokusområden. 

Laddningsstationer  

Kommentar: Positivt att kommunen avser stödja utvecklingen för att anlägga lättillgängliga 
laddningsstationer för HVO, biogas och snabbladdare för bilar.  

Bredband  

Kommentar: Bredbandsutbyggnaden måste gå mycket snabbare. För tillfället så hämmar den 
utvecklingen och framför allt näringslivsutvecklingen på landsbygden. 

Brandvattenförsörjningen  

Bra att behovet av brandvatten klargörs och förstärks med tanke på den viktiga 
trähusbebyggelsen inne i de centrala delarna av Sala. En snabb och samtidigt uthållig insats 
skapar möjligheter för att förutom det primära att rädda liv även minska förlusten av egendom 
och minska kostnadskrävande stillestånd i verksamheterna som drabbas.  

Avfallssituationen  

Situationen avseende hanteringen av förorenade markmassor är för tillfället inte bra. Sala 
kommun har sedan några år tillbaka börjat tillämpa en väldigt strikt syn på vilka markmassorna 
som ska hanteras som förorenade massor, vilket t.ex. Falu kommun med samma problematik har 
en annorlunda syn på. Kommunens tillämpning gör att egentligen all mark runt om Sala tätort 
måste köras på tippen. Isätratippen tar emot vissa mängder men håller på att sluttäckas och 
resten måste köras till Västerås. Detta skapar stora kostnader för företagen i Sala i förhållande 
till andra kommuners företag. Den tipp som skulle vara både enklast och billigast att använda är 
Sörskogstippen. Men denna tipp har kommunen valt att endast använda för eget bruk vilket gör 
att de höga kostnaderna inte drabbar kommunen och skattekollektivet alls som i samma 
utsträckning som för företagen i Sala.  

Ska vi kunna utveckla nya verksamhetsområden med hårdgjorda ytor eller nya bostadsområden 
så måste vi nå en lösning på det här problemet. Det kostar för mycket att bygga och hyrorna blir 
högre än nödvändigt för hyresgästerna att bära.  
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Vi anser att vi måste dels harmonisera kommunens miljökrav så att de blir mer lika jämförbara 
kommuner, och därigenom blir konkurrensneutrala, samt dels skapa en ny kommunal 
avfallstipp där både kommunen och företagen kan vända sig med sitt förorenade markavfall. Det 
är väl inte kommunens vilja att det ska vara dyrare att driva företag i Sala?  

Kommunens kommentar: Sala kommun jobbar aktivt med att hantera denna fråga. Eftersom det är 
ett pågående arbete så hanteras inte detta i översiktsplanen. 

Avslutningsvis  

Avslutningsvis önskar vi att våra förslag ska ses som ett konstruktivt bidrag till ett än bättre och 
tydligare kommunalt styrdokument som Sala är i stort behov utav.  

 

Hyresgästföreningen Sala Heby 
-Inom avsnitten befolkning och bebyggelse sid 107-108 kommenteras nuläge och framtida 
utveckling. Av denna framgår att nuvarande situation med brist på hyresrätter med hyresnivåer 
som boende har råd att betala att ytterligare förstärkas.  

I rapporten i övrigt identifieras enbart bristen på studentlägenheter nära järnvägsstationen.  

Rapporten borde kompletteras med analys/förslag hur detta ska hanteras ex möjliga placeringar 
av flerfamiljshus, lämpliga hyresnivåer samt hur införandet av en tydligare social bostadspolitik 
kan underlätta situationer.  

-Inom samma avsnitt belyses även hur befolkningsutvecklingen utvecklas. Av ökningen +1500 
består ökningen i gruppen 19-64 år bara av 300 personer. Trycket på äldrebostäder ökar  

Rapporten borde kompletteras med analys/möjliga åtgärder för att hantera detta inkl analys var 
äldrebostäder kan placeras,  

Kommunens kommentar: Kommunen kommer i översiktsplanen att hänvisa till Sala kommuns 
Bostadsförsörjningsprogram. 

-Inom område kommunikationer sid 114-115 beskrivs utveckling av matartrafik till 
tågstationerna. 

 I de olika delavsnitten antyds möjligheter till nya tågstopp men inte hur kommunikationerna i 
sådana fall behöver utvecklas, ej heller möjligheter till tvärförbindelser mellan de olika noderna 

Kommunens kommentar: I Västmanlands län är det Region Västmanland i egenskap av regional 
kollektivtrafikmyndighet som har det övergripande ansvaret för utveckling av kollektivtrafiken. 

Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram: 

"Programmet knyter an till länets Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) som antogs i juni 2020. I 
RUS beskrivs bland annat att Västmanland år 2030 har ett hållbart transportsystem där andelen 
kollektivtrafik, tillsammans med cykling och gång, har ökat. Att bekväm och tillförlitlig tågtrafik 
hanterar de större resandevolymerna inom och utanför länet som kompletteras med en väl 
utbyggd busstrafik i och omkring våra större tätorter för det lokala resandet. På landsbygderna 
har allt fler anpassade tjänster utvecklats som möjliggör ett hållbart resande. Alla bussar och allt 
fler bilar drivs på el eller fossilfria drivmedel." 
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Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening (SBU) 
Synpunkter översiktsplan  

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening (nedan ”SBU”) lämnar nedan sina synpunkter 
på samrådshandlingen för Översiktsplan för Sala kommun 2050. 

Övergripande  

SBU ställer sig positivt till de övergripande beskrivningarna kring kommunens mål utifrån 
Agenda 2030, Barnkonventionen samt olika nationella, regional och lokala mål. På ett 
övergripande plan konkretiseras dessa på ett utmärkt sätt i den föreslagna översiktsplanen. SBU 
efterlyser dock att målen får en tydligare konkretisering i de olika lokala vägledningarna, inte 
minst för att målen ska vara och kännas relevanta för befolkningen i stort.  

Kommunens kommentar: Noterat. Det är absolut något som kan förbättras över tid så att 
översiktsplanens koppling till Agenda 2030 blir alltmer konkret.   

Västerfärnebo, Salbohed, Sätra brunn och Fläckebo  

För att befästa och långsiktigt säkerställa Västerfärnebo som en av tre utpekade servicenoder 
behöver den nuvarande demografin för Västerfärnebo beaktas. Området har en något äldre 
befolkningsprofil än genomsnittet för Sala kommun, varför inflyttning och minskad utflyttning 
av yngre bör pekas ut som ett övergripande mål.  

Kommunens kommentar: Vägledningen för servicenoden Västerfärnebo tydliggör inför granskning 
att en ödeshusstrategi behöver tas fram och centrumnära utveckling kompletteras så att även 
behovet av ett trygghetsboende framgår. 

SBU:s uppfattning är att befolkningsutvecklingen främst gynnas av följande faktorer, som därför 
bör finnas med i översiktsplanen:  

(i) Tillgång till sammanhängande barnomsorg och skola upp till och med högstadium. Detta är 
en avgörande förutsättning för att yngre familjer ska kunna se orten som ett långsiktigt 
boendealternativ. Den större grupp ungdomar som skulle vara kvar i Västerfärnebo med ett 
högstadium på orten skulle också markant öka basen för ett utvecklat föreningsliv såväl inom 
idrott som kultur, vilket i sin tur ökar ortens attraktivitet som boendeort.  

Det är förstås lika viktigt att befintliga förskolor och skolor i området, t ex i Kilbo, får vara kvar 
och utvecklas.  

Kommunens kommentar: Noterat. Just servicenoderna i översiktsplanen syftar till att byggas ut 
med offentlig service etc.  

(ii) En variation av boendealternativ. Dels bör det beaktas att det finns rimliga boendealternativ 
för de ungdomar som vill lämna föräldrahemmet men stanna kvar på orten, dels olika former av 
alternativ för de äldre generationer som vill lämna sina gårdar eller andra boenden men vara 
kvar i området. Det senare skulle kunna frigöra attraktiva boendealternativ för nyinflyttning, 
särskilt för de som helt eller delvis vill vara verksamma inom de gröna näringarna.  

Kommunens kommentar: Det är ett behov som kan förtydligas i översiktsplanen men inte i detalj. 
Utvecklingen inom olika områden utreds och preciseras framför allt i senare planeringsprocesser, 
detaljplaner exempelvis. 

SBU har för närvarande inte några specifika synpunkter på den geografiska placeringen av var 
ytterligare bostadsområden/förtätningar bäst bör utvecklas, men skulle önska att det klargörs 
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att arbetet framåt på ett tidigt stadium inbegriper en verklig samverkansprocess med 
markägare, med en konkretisering av de övergripande hållbarhetsmålen som yttre ram.  

Kommunens kommentar: Noterat. Flera områden i Västerfärnebo har reviderats inför 
granskningsutgåvan av översiktsplanen beaktande jordbruksmarken samt andra inkomna 
synpunkter som visar på att det finns fler sätt att stärka servicenoden Västerfärnebo, vilket 
kommer att förtydligas i texten till servicenoden. 

Mot bakgrund av det som skrivits ovan kring tillgången till olika former av boendealternativ är 
det viktigt att fokus inte enbart blir kring att utveckla sammanhängande ny villabebyggelse. Lika 
viktigt bör vara, särskilt med hänsyn till hållbarhetsmålen, att tillvarata det stora antal 
byggnader som redan finns men inte nyttjas. Vid planering av nybyggnation bör också särskilt 
fokus läggas på analys av drivkrafterna för att bo lantligt, exempelvis möjligheten att i 
anslutning till boendet kunna odla, ha djur etc, utan att för den skull bedriva ett fullskaligt 
jordbruk.  

Kommunens kommentar: Noterat. 

(iii) Tillgång till lokaler för idrott och kultur. En satsning på en modern idrottshall skulle skapa 
möjligheter för utveckling av aktiviteter för såväl ungdomar som vuxna, och vara en tydlig 
markering från kommunens sida av ambitionen att ha Västerfärnebo som en långsiktig 
servicenod.  

Kommunens kommentar: Noterat. 

(iv) Utvecklad infrastruktur. SBU ser positivt på de omnämnda gång- och cykelstråken i 
området. Dessa bör kompletteras med utvecklad kollektivtrafik, inte minst på helger. Det senare 
skulle göra området mera attraktivt för ungdomar, men framför allt göra området mera 
tillgängligt för besökare som på ett enkelt sätt vill ta del av områdets rika naturområden och 
kulturliv.  

Kommunens kommentar: I Västmanlands län är det Region Västmanland i egenskap av regional 
kollektivtrafikmyndighet som har det övergripande ansvaret för utveckling av kollektivtrafiken. 

Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram 

"Programmet knyter an till länets Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) som antogs i juni 2020. I 
RUS beskrivs bland annat att Västmanland år 2030 har ett hållbart transportsystem där andelen 
kollektivtrafik, tillsammans med cykling och gång, har ökat. Att bekväm och tillförlitlig tågtrafik 
hanterar de större resandevolymerna inom och utanför länet som kompletteras med en väl 
utbyggd busstrafik i och omkring våra större tätorter för det lokala resandet. På landsbygderna 
har allt fler anpassade tjänster utvecklats som möjliggör ett hållbart resande. Alla bussar och allt 
fler bilar drivs på el eller fossilfria drivmedel." 

Aspekter som nästan helt saknas i vägledningen för utvecklingen av Västerfärnebo med 
kringliggande orter, men som enligt SBU:s uppfattning är av central betydelse för området, är 
hänsynen till de gröna näringarna och besöksnäringarna.  

Trakten har historiskt spelat en mycket viktig roll för regionens livsmedelsproduktion. Det är 
centralt att i planeringen bibehålla och utveckla förutsättningarna för traktens befintliga 
jordbruksverksamheter. Det bör också anges att ambitionen är att utveckla 
livsmedelsproduktionen med fler verksamheter, exempelvis grönsaks- och potatisodling samt 
förädling av livsmedel. SBU önskar därför att utveckling av lokaler för tvättning/packning samt 
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förädling av primärprodukter pekas ut i översiktsplanen, samt att området är betydelsefullt för 
kommunens livsmedelsproduktion.  

Kommunens kommentar: Översiktsplanen tar upp trakten kring Västerfärnebos roll för regionens 
livsmedelsproduktion och vikten av att i planeringen bibehålla och utveckla förutsättningarna för 
de areella näringarna. Ianspråktagandet av jordbruksmark i Västerfärnebo har minskat kraftigt i 
markanvändningskartorna sedan samrådsutgåvan av översiktsplanen. I stället föreslås att en 
ödehusstrategi tas fram för att ta tillvara befintliga boenden kring noden. Förtätning föreslås 
också för att knyta samman ortens bostadsområden. Se områdesbeskrivning för Västerfärnebo 
under kapitlet för Mark- och vattenanvändning. 

Området har ett rikt utbud av unika frilufts- och rekreationsområden, med den största 
potentialen för utvecklad turism som står att finna i Sala kommun. Översiktsplanens vägledning 
för utveckling bör omnämna att det finns en ambition att tillgängliggöra och utveckla dessa 
områden, liksom att utifrån dessa områden bedriva professionell besöks- och turismverksamhet.  

Kommunens kommentar: I beskrivningen av Västerfärnebo, under kapitlet mark- och 
vattenanvändning, beskrivs Sala kommuns ambition att ta vara på och utveckla Västerfärnebo och 
Svartådalens turism. Bland annat genom att knyta samman cykelvägnätet för att ge bättre 
förutsättningar för cykelturism. 

I sammanhanget ska nämnas att besöksnäringen generellt har en mycket stor potential, och är 
en av de snabbast växande näringarna. Det finns också en betydande samverkanspotential 
mellan turism- och besöksnäringarna och de gröna näringarna. Utöver ovanstående synpunkter 
hänvisar SBU även till den LEA-analys som genomförts för Svartådalen under 2021, där behov 
och tillgångar för området tydligt redovisas. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

 

Kumla-Tärna bygdeutveckling 
Vi i Kumla-Tärna Bygdeutveckling som är aktiva i södra kommundelen ställer oss positiva till att 
det sker en utveckling i vår del av kommunen. ÖP har pekat ut Ransta som servicenod och Kumla 
som utvecklingsort. Dessa båda orter kommer än mer hänga samman när gc-vägen är utbyggd 
(och dessutom i sin helhet kommer gå till Sala). Därför är det av vikt att man i kommunala 
sammanhang tänker båda orterna som en i framtiden - d v s att kunna utveckla Ransta norrut 
(Norrängen) och Kumla söderut. Små bebyggelser/byar mellan Kumla och Ransta förbi Fastbo 
skulle kunna göra området ännu mer sammanhängande. 

Kommunens kommentar: Kopplingen mellan Kumla kyrkby och Ransta är viktig och hur de 
kompletterar varandra är ett fokus i översiktsplanen.  

Kumla-Tärna Bygdeutveckling värnar så klart också om kulturarv och föreningsliv så vi 
förväntar oss att de föreningar som idag är aktiva i området fortsatt kan bedriva sådan 
verksamhet att folk ser nyttan i att bo här, engagera sig och ta del av det som erbjuds i 
föreningarna. Vi ser också positivt på att företag ska kunna etablera sig såväl i Ransta som invid 
nya riksväg 70 i Kumla. Därför bör mark reserveras även i Kumla för etableringar. 

Kommunens kommentar: Verksamhetsområden i Kumla är inget som prioriteras i detta skede men 
Markanvändningskartan för Kumla kyrkby har delvis ändrats sedan samrådsutgåvan av 
översiktsplanen, mycket för att öka möjligheterna till centrumbildning i Kumla kyrkby.  
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Förutom bebyggelse i detaljplanelagda områden i Kumla och Ransta bör så klart också 
möjligheter ges för lantliga tomter i bl a Tärna som har ett bra läge mot Stockholmsregionen. 
Föreningen ser också framför sig att kommunen har ett fortsatt intresse i samverkan med 
regionen kring Tärna folkhögskola, en av landets första folkhögskolor. En viktig arbetsgivare och 
en stolthet för vår kommun. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

 

Sala hembygds- och fornminnesförening 
Samrådsremiss Översiktsplan för Sala kommun 2050  

Ert diarienummer 2019/359  

Samrådshandlingen Översiktsplanen för Sala kommun 2050 är gedigen och, enligt dokumentets 
bakgrundsbeskrivning, en redovisning "hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden 
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras."  

Sala Hembygds- och Fornminnesförening äger och vårdar Väsby kungsgård. Väsby kungsgård 
har varit av stor, ja i många avseenden av avgörande betydelse i utvecklingen av Sala och 
silvergruvan.  

Enligt Sala Hembygds- och Fornminnesförenings mening bör den historiska betydelsen av Väsby 
kungsgård noteras i översiktsplanen (främst sidorna 29 ff och 103 f)  

Kommunens kommentar: Avsnitt om Väsby kungsgård är tillagt under avsnitt om gruvbyn och 
bergsstaden Sala, under kapitlet för riksintressen. Det poängteras i texten att Väsby kungsgård inte 
är klassat som riksintresse, men det är i detta avsnitt denna information passar bäst. Trots den 
historiska betydelsen måste texten om Väsby kungsgård hållas kort då utrymmet i översiktsplanen 
är mycket begränsat.  

Kungsgården var konungarnas hemvist vid besök i Sala och gruvan. Gustav Vasa besökte Väsby 
Kungsgård många gånger. Under hela 1500-talet bedrevs också ett storskaligt jordbruk med 
flera hundra djur vid gården. På 1630-talet, under drottning Kristina, byggdes ett myntverk i 
anslutning till kungsgården, där tusentals silvermynt tillverkades under några års tid. Marken 
kallas fortfarande för Mynttomten.  

Mest känt är Gustav Il Adolfs vistelse genom ett kärleksbrev till Ebba Brahe och att bildandet av 
Hovrätten skedde och dokumenterades där.  

Kungsgården var bostad för kungens fogdar och när Väsby län bildades omkring 1530 var 
kungsgården länets administrativa centrum. Väsby län omfattade stora områden med mark och 
skog i huvudsak norr och öster om Sala. Under mer än 250 år fungerade dessutom Väsby 
Kungsgård som tjänstebostad för gruvans högsta chefer, bergmästarna.  

Den var sedan bostad åt officerare under den tid i början av 1900-talet då Västmanlands 
trängkår var förlagd till Sala stad.  

Karl IX påbörjade och Gustav Il Adolf fullföljde planeringen av staden genom att bl. a överlämna 
stora delar av kungsgårdens mark för byggande av Sala stad.  

Sala Hembygds- och Fornminnesförening noterar att områden som klassats som Natura 2000 
inte har behandlats specifikt. Målet med Natura 2000 är att främja att den biologiska 
mångfalden bibehålls, genom bevarande och förbättring av naturmiljön. EU-kommissionen har 
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fastställt dessa områden. Naturvårdsverket har t ex givit ut processbeskrivningar för förvaltning 
av naturreservat. (Naturvårdsverket.se Natura 2000 i Sverige 20211227). 

Kommunens kommentar: Generellt lyfts Natura 2000-områden in i översiktsplanen från 
Länsstyrelsens web-GIS. Det var ett misstag att detta inte kom med i samrådsversionen av 
översiktsplanen. Finns nu med i granskningsutgåvan.  

I Översiktsplanen finns flera kartor. Dessa är tyvärr genomgående mycket svåra att tolka såväl 
geografiskt som i detalj av det som föreslås. 

Kommunens kommentar: Bakgrundskartor kommer att utvecklas i granskningsutgåvan av 
översiktsplanen så att orientering förenklas. 

 

Norrby LRF Avdelning 
Synpunkter på öp. ang. södra förbifarten, vägreservatet. sidan 37  

Vi motsäger oss byggnation av förbifart på åkermark, livsmedelsstrategin säger att vi ska öka 
produktionen. Därför kan vi inte tillåta att den mängd av bästa åkermark tas i anspråk för detta. 

Vägen i fråga har lite vinning samhällsekonomiskt, dessutom ett allt för kostsamt projekt för 
våra skattemedel.  

En ny vägsträckning som skär igenom jordbrukslandskapet påverkar brukandet av marken 
negativt, vi har idag en mycket bra arrondering. Så som landskapet ser ut med vattendrag och 
större dikesföretag så kommer dessutom en del av marken inte kunna brukas.  

Då denna ide endast är en politisk vilja och trafikverket inte har detta med i sin plan de närmaste 
trettio åren så skall vägreservatet inte heller vara med i denna öp. Att ha ett vägreservat på sina 
marker påverkar oss som är berörda negativt.  

Alltför hårda inskränkningar leder till ett minskat företagande och en minskad samhällsnytta. 

Kommunens kommentar: Syftet med förbifarterna är att leda tung trafik och farligt gods utanför 
Sala stad för ökad säkerhet samt hälsosammare miljö inom staden. Vägreservat för södra 
förbifarten redovisas i "Plan för Sala stad" som antogs år 2014. Vägkorridorernas placering och 
utformning behöver utredas vidare. 

 

Lantbrukarnas riksförbund Sala (LRF Sala) 
LRF Sala kommungrupp har läst översiktsplanen i pappersformatet. Vi lämnar ett remissvar 
med sidanvisningar som hänvisar till sidor i pappersverionen. Vi har upptäckt att den digitala 
och pappersversionen inte alltid har samma text på samma sida i den digitala som i 
pappersversionen. Därför bör den som läser vårat svar, ha pappersversionen till hands, när de 
läser våra synpukter som har hänvisning till sidnummer i pappersversionen av översiktsplanen. 
Vårt svar har en inledning med tankar om framtiden. Sen en information om vilka som bildar 
kommungruppen, samt vår uppfattning om översiktsplanen i stort. Sen kommer våra 
synpunkter, som redovisas med hänvisning till olika sidor i översiktsplan. 

Hänsyn till produktionsmark i framtidens biobaserade samhälle  

I alltfler sammanhang som berör framtiden och dess möjligheter kommer nu framtidspaningar 
som visar att de gröna näringarna och landsbygden i Sverige kommer att få ökad betydelse i ett 
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livsmedels- och energiförsörjningsperspektiv. En lokalt ökad produktion av livsmedel och 
bioenergi bidrar till att binda kol och mindre koldioxidutsläpp. LRF menar att följande 
sakförhållanden tvingar fram en ökad livsmedels/biomassaproduktion i Sverige och Världen: 

• Världens och Sveriges befolkning ökar starkt till år 2050  
• Möjligheterna att importera livsmedel minskar i framtiden till år 2050  
• Övergång sker till förnybara energikällor och biobaserade material 

Sverige kommer med en sådan utveckling att behöva producera betydligt mer biomassa inom 
skogs- och jordbruk men behöver också öka vår livsmedelsproduktion som idag nått nivån ”all-
time low” vad gäller vår nationella självförsörjningsgrad som gått från ca 85-90% under 1990-
tal till att idag enbart stå för ca 50%. Om möjligheten att importera livsmedel gradvis minskar 
pga. en ökande världsbefolkning och ett allt varmare klimat vaknar insikten om att vi i Sverige 
behöver producera mer mat och mer biobaserad energi och produkter. 

Med denna bakgrund har Sveriges riksdag tagit beslut om en nationell livsmedelsstrategi 
samtidigt som en nationell skogsstrategi är under utveckling. Syftet är givetvis att öka volym och 
värde av Sveriges produktion av mat, energi, och biobaserade produkter när den billiga fossila 
oljan successivt tar slut – fasas ut på grund av sinande tillgångar. Här medverkar också 
miljöhänsyn om mindre CO2 utsläpp som driver på en utveckling mot mer förnybar energi. 
Oavsett det framtida samhälle vi lever i år 2050 så förutspår de flesta framtidsscenarios att 
efterfrågan på livsmedel och biomassa kommer att öka rejält både i ett globalt och regionalt 
perspektiv. 

Sverige har i en internationell jämförelse relativt goda förutsättningar att möta en omställning 
mot ett mer biobaserat och högteknologiskt samhälle. Denna utveckling kommer dock inte att 
ske av sig självt den bygger på att det finns långsiktiga spelregler för att enskilda markägare-
företagare förmår att förvalta och öka jord- och skogsbrukets produktion samtidigt som natur- 
och miljöhänsyn respekteras. Det bygger också på att teknik används som är mer marksnål och 
prioriterar de gröna näringarnas produktionsförutsättningar. Detta är nödvändigt för att 
underlätta övergången till ett biobaserat samhälle. 

I grunden handlar det som respekten för en näring och insikten om var maten kommer 
någonstans i från. Det är skrämmande att en process som involverat så många välutbildade, 
förhoppningsvis intelligenta och välbetalda människor - i en tid när "alla" pratar hållbarhet- inte 
förmått fånga detta. Om det handlar om att ta hänsyn till en hasselsnok eller en stenyxa, tycks vi 
kunna lägga nästan hur oproportionerligt stora resurser som helst på att hantera det. Allt annat 
än matproduktion väger fortfarande tyngre. 

Med dessa, som vi tycker viktiga fakta och åsikter som grund, vill LRF Kommungrupp i Sala vill 
lämna sina synpunkter på Salas Översiktsplan 2050.  

LRF Kommungrupp består av LRF:s lokalavdelningar i: Sala , Norrby, Möklinta, Kumla Tärna, 
Kila och Fläckebo/Västerfärnebo socknar.  

Kommungruppen anser att översiktsplanen är grundlig och omfattar många viktiga frågor för 
vägledning för kommunens framtida viljeinriktningar. 

LRF kommungrupp vill att det i översiktsplanen finns en fortsatt inriktning från kommunen, att 
det även framgent inte är exprioritering av mark, som kommunen vill använda som verktyg för 
markinlösen. Utan att markinlösen bygger på frivillaga överenskommelser. 
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LRF Kommungrupp lämnar sina synpunkterefter ett system, där vi lämnar sidanvisningar till 
våra synpunkter, våra förslag till ändringar skriver vi med stora bokstäver. Vi avslutar sen med 
en sammanfattning av det vi tycker är våra viktigaste synpunkter. 

Sid 4: Sammanfattning: Ny punkt efter innovativt och företagsvänligt. EKONOMISKA KARTAN 
LIGGER SOM GRUND UNDER ALLA KARTBILDER. 

Kommunens kommentar: Bakgrundskartor kommer att utvecklas så att orientering förenklas. 

Sid 8: Första meningen bör ändras till att bli: Målet är att gynna utvecklingen av en hållbar och 
lönsam besöksnäring SOM TECKNAR AVTAL MED BERÖRDA MARKÄGARE VARS MARK MAN 
ÄMNAR ANVÄNDA I SIN VERKSAMHET, Samtidigt som det kan ge arbetstillfällen till det lokala 
näringslivet. 

Kommunens kommentar: Utgångspunkten är självklart att all typ av markanvändning sker efter 
överenskommelse med markägare. 

Sid 11: Översta stycket, sista raden efter biologisk mångfald bör fortsätta med: VÄRNA 
ÅKERMARKEN, SAMT ATT BRUKANDET AV SKOGEN SKER MED FRIHET UNDER ANSVAR SOM 
DEVIS: 

Kommunens kommentar: Valfrihet kvarstår givetvis inom ramen för rådande lagstiftning. 
Översiktsplanen beskriver en önskvärd utveckling av Sala kommun vilket inte är detsamma som att 
andra alternativ eller att ens motsatsen är förbjudet, den juridiska rådigheten har inte 
översiktsplanen. 

Sid 12: Under punkten klimatmål, bör ett tillägg på sista punkten fortsätta efter 100 % förnybar, 
MED URSPRUNG FRÅN SVENSKA FÖRNYBARA RÅVAROR. sen fortsätter texten med 
kärnkraften. 

Kommunens kommentar: Det förtydligas i översiktsplanen att textstycket är de nationella 
klimatmålen.  

Sid 13: Friluftsmål. Tillägg efter sista meningen som avslutas med i närheten av tätorter, 
fortsätter med meningen. GENOMFÖRANDET AV FRILUFTSMÅLEN SÄKERSTÄLLS MED ATT 
KUNSKAPEN HOS ALLMÄNHETEN OM ALLEMANSRÄTTEN BÖRJAR I SKOLAN MED ATT 
UNDERVISNINGEN VARJE VÅRTERMIN HAR LEKTIONER OM ALLEMANSRÄTTEN. SAMT ATT 
KOMMUNEN HAR RELEVANTA BROSCHYRER ELLER ANNAN INFORMATION TILL BESÖKARE 
OCH KOMMNENS INNEVÅNARE, OM ATT ALLEMANSRÄTTEN INNEBÄR, INTE STÖRA INTE 
FÖRSTÖRA. 

Kommunens kommentar: Det förtydligas i översiktsplanen att det aktuella textstycket är nationellt 
mål för friluftslivet. 

Sid 18: Under stycket Huvuddrag, näst sista stycket efter texten, kolektivtrafik och vägar bör ett 
tillägg fortsätta: SAMT FUNGERANDE BREDBAND I HELA KOMMUNEN. PRIORITERA ATT 
INDUSTRI OCH BOENDE INTE ETABLERAS INOM SAMMA OMRÅDE. 

Kommunens kommentar: Läggs till. 

Sid 22: Grön Infrastruktur. Delen Vägledning och riktlinjer bör få en punkt till: GRÖN 
INFRASTRUKTUR FÅR INTE INNEBÄRA ATT LANDSKAPET BLIR ETT MUSEEUM, UTAN ATT 
PÅGÅNDE MARKANVÄNDNING ÄVEN FRAMGENT ÄR MARKÄGARENS RÄTTIGHET ATT BRUKA 
SIN MARK EFTER DEN LAGSTIFTNING SOM ÄR GÄLLANDE VID TILLFÄLLET. 
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Kommunens kommentar: Sala kommun är enig med LRF om detta huvudsakliga syfte och att det 
därför kan behövas förtydliganden i vägledningen.  

Sid 24: Skogen och träden. Sista meningen, efter ordet naturturism: fortsätter med: DÄR 
MARKÄGAREN INFORMERATS OCH AVTAL TECKNATS OM MARKÄGAREN ÖNSKAR DET. 

Kommunens kommentar: En given utgångspunkt är att all typ av markanvändning sker efter att 
markägare informerats eller avtal slutits med markägare. Vilken typ av styrdokument en 
översiktsplan är förtydligas snarare än att så pass detaljerade och styrande formuleringar läggs 
till i planförslaget eftersom det inte är lämpligt för den här typen av planer. 

Sid 25: Vägledning och riktlinjer. Bör läggas till en punkt med inriktningen: VIKTIGT ATT 
MARKÄGAREN INFORMERAS OM UTPEKADE OMRÅDEN PÅ SIN MARK, SAMT ATT 
MARKÄGARENS ÅSIKTER TAS TILL VARA VID DESSA OMRÅDEN. MARKÄGARENS RÄTT TILL 
ATT FORTSÄTTA MED PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING ÄR VÄGLEDANDE FÖR 
MARKANVÄNDANDET. 

Kommunens kommentar: Det ingår inte i översiktsplanens förfarande att informera markägare om 
utpekade områden på sin mark eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande. Markägare tar 
del av översiktsplanen genom samrådet och granskning precis som övriga parter. För att 
säkerställa att det informeras brett om översiktsplanen för Sala kommun har flera samrådsmöten 
hållits runt om i kommunen. 

Sid 27: Stycket friluftsliv, lugn och ro. Bör kompletteras med en punkt om: PÅGÅENDE 
VERKSAMHET, SOM JORDBRUK OCH SKOGSBRUK SÄKERSTÄLLS ATT INGA RESTRIKTIONER 
MED LUGN OCH RO SOM ARGUMENT, FÅR GENOMSLAG I TILLÄMPLING AV OLIKA REGELVERK. 

Kommunens kommentar: Vägledningen har omformulerats med hänsyn till detta, dvs att syftet inte 
är att införa restriktioner med lugn och ro som argument. 

Sid 28: En punkt bör läggas till: INSKRÄKNINGAR I PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING UNDVIKES. 

Kommunens kommentar: Den här punkten handlar om vägledningen för friluftsliv, bland annat 
återhämtningslandskap. För att förtydliga läggs det till en punkt gällande pågående 
markanvändning.  

Sid 32: Kyrkbyar. Sista meningen fattas 2 kyrkbyar, lägg till: FLÄCKEBO OCH TÄRNA. 

Kommunens kommentar: De orter som nämns är exempel på kyrkbyar. Just de som nämns är 
samtidigt servicenoder eller utvecklingsorter, utpekade i översiktsplanen, och därför tas just Kila, 
Kumla kyrkby, Möklinta och Västerfärnebo upp som exempel. 

Sid 35. Bör kompleteras med en punkt till i stycket bebyggelse,kultur och fritid. 

KOMMUNEN BÖR HA SOM MÅLSÄTTNING; ATT OM DET KOMMER BELYSNINGSALTERNATIV 
SOM KAN LADDA SOLENERGI PÅ DAGEN; FÖR ANVÄNDNING KVÄLLS OCH NATTETID. SKA 
KOMMUNEN HA MÅLSÄTTNINGEN ATT INSTALLERA DEN BELYSNINGEN PÅ LANDSBYGDEN: 
FÖR ATT SÄKERSTÄLLA LANDSBYGDSBEFOLKNINGENS MÖJLIGHET TILL SÄKRARE UPPLYSTA 
FRITIDS OCH KULTURAKTIVITETER KVÄLLSTID. 

Kommunens kommentar: Noterat, det är dock en för detaljerad fråga att hanteras i 
översiktsplanen, men behov av åtgärder för ökad trygghet och tillgänglighet på landsbygden 
exempelvis, kan förtydligas i granskningsversionen.  

Sid 37: Åtgärder för gång och cykel. Punkt 1: Lägg till: PRIORITERA ATT ANVÄNDA BEFINTLIGA 
NEDLAGDA VÄGAR, NEDLAGDA JÄRNVÄGSBANKAR OCH STIGAR OM DET ÄR MÖJLIGT. 
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Kommunens kommentar: I den mån det går, men en gång- och cykelväg ska även kunna driftas och 
skötas av kommunen året om. Många av dessa nämnda alternativ är privatägda. 

Sista punkten: Förbifart Sala Stad. KOMMUNGRUPPEN FÖRESLÅR ATT DEN PUNKTEN STRYKS I 
ÖVERSIKTSPLANEN. EFTERSOM TRAFIKVERKET INTE HAR DET SOM ETT PRIORITERAT 
PROJEKT, ANSER VI ATT KOMMUNEN TAR BORT DEN PUNKTEN I ÖVERSIKTSPLANEN. 
PUNKTEN GÅR INTE ATT FÖRSVARA UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV ELLER BEVARANDE 
AV ÅKERMARK FÖR SÄKERSTÄLLANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION UR LOKALT, 
REGIONALT ELLER GLOBALT PERSPEKTIV. 

Kommunens kommentar: Syftet med förbifarterna är att leda tung trafik och farligt gods utanför 
Sala stad för ökad säkerhet samt hälsosammare miljö inom staden. Vägreservat för södra 
förbifarten redovisas i "Plan för Sala stad" som antogs år 2014. Vägkorridorernas placering och 
utformning behöver utredas vidare. 

Sid 38: Saladammsvägen: LRF KOMMUNGRUPP ANSER ATT PLANERAD BYGGNATION MOT 
GUDMUNDSTORP ABSOLUT INTE TILLÅTS FÅ GE NÅGRA RESTRIKTIONER I FRAMKOMLIGHET 
PÅ VÄG 835 FÖR LANTBRUKET ELLER ANNAN TRAFIK SOM BEHÖVER KOMMA TILL 
LANTMÄNNENS ANLÄGGNING VID HYTTAN. LANTMÄNNENS ANLÄGGNING HAR STOR 
BETYDELSE FÖR LIVSMEDELSPRODUKTIONEN I SALA KOMMUN. NÄR METSO-KORSNINGEN 
BLIR STÄNGD, BÖR ÖVERSIKTSPLANEN INNEHÅLLA NÅGON LÖSNING FÖR ATT SÄKERSTÄLLA 
TRANSPORTBEHOVET TILL B.LA LANTMÄNNENS ANLÄGGNING. FORTSÄTTNINGEN VIA 
SILVERMYNTSVÄGEN MOT ÅKRAHALLEN. MODERNA LANTBRUKSMASKINERS 
FRAMKOMLIGHET BÖR SÄKERSTÄLLAS. SAMRÅD MED LANTBRUKSNÄRINGEN BÖR 
GENOMFÖRAS. 

Kommunens kommentar: Noterat. Saladammsvägen är en statlig väg norr om Terrasitgatan där 
en vägplan krävs vid förändringar. En nordlig förbifart föreslås förbinda väg 56/72 med 
verksamheterna i norra Sala stad. 

LRF kommungruppen är övertygade om att nuvarande drivmedel kommer vara viktiga under 
överskådlig tid för lantbrukets behov av drivmedel för produktion av livsmedel. Vi tror också att 
landsbygdens befolkning kommer behöva befintliga drivmedel under delar av översiktsplanens 
tidshorisont. Sid 39: Vägledning och riktlinjer: Punkt 2: Ändra och lägg till i texten. Etablera 
tankställen för BEFINTLIGA och förnybara drivmedel och snabbladdningsstationer.  

Kommunens kommentar: Utbyggd infrastruktur med drivmedelstationer generellt, har inte 
identifierats som ett behov i Sala kommun, det finns drivmedelstationer i samtliga kluster i 
kommunen. Utpekande av servicenoder kan också förbättra förutsättningarna till att dessa finns 
kvar på sikt. Något som däremot saknas i kommunens norra och västra delar är förnybara 
drivmedelalternativ, varför det ansetts viktigt att betona detta i översiktsplanen så att Sala 
kommun verkar för att skapa jämlika förutsättningar för kommunens samtliga invånare, i enlighet 
med kommunens Klimatstrategi. 

Sid 39: Under punkten vägledning och riktlinjer föreslår vi att ytterligare en punkt läggs in i 
översiktsplanen: KOMMUNEN BÖR SÄKERSTÄLLA ATT ÄVEN DET ENSKILDA VÄGNÄTET 
GARANTERAS BRA VILLKOR FÖR UNDERHÅLL AV DET FÖR LANDSBYGDEN VIKTIGA VÄGNÄT. 

Kommunens kommentar: Noterat. Sala kommuns ansvar för underhåll av det enskilda vägnätet 
har inte behandlats inom ramen för översiktsplaneprocessen.  

Sid 39: Energi och värme. Vi anser att det finns utrymme för ytterligare en punkt där: 
KOMMUNEN BÖR ARBETA FÖR ATT DET INTE INFÖRS BEGRÄNSNINGAR FÖR DE MACKAR 
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SOM FINNS PÅ LANDSBYGDEN: DESSA MACKAR ÄR VIKTIGA FÖR 
LANDSBYGDSBEFOLKNINGEN INOM ÖVERSKÅDLIG TID, FÖR TRANSPORTER; 
ARBETSREDSKAP OCH TRAKTORER PÅ LANDSBYGDEN. 

Kommunens kommentar: Sala kommun avser inte införa begränsningar i översiktsplanen gällande 
landsbygdens mackar, utan förespråkar tvärtom en utveckling på landsbygden av både service och 
infrastruktur genom stärkta servicenoder och utvecklingsorter.  

Sid 40: Vatten och avlopp. LRF KOMMUNGRUPP SAKNAR EN FRAMÅTSYTANDE, HÅLLBAR 
VISION I KOMMUNENS ÖVERSIKTPLAN: VI TROR ATT DET CENTRALISERINGSTÄNK SOM 
KOMMUNENS FRAMTIDA VA-TÄNK REDOVISAR, INTE ÄR EN HÅLLBAR ELLER 
RESURSEFFEKTIV VA-POLITIK. UTAN VISIOENEN BÖR VARA ATT VA-SYSTEMEN BÖR 
UTVECKLAS MOT LOKALA LÖSNINGAR, MED ETT KRETSLOPPSTÄNK SOM UTGÅNGSPUNKT. 
VA-PLAN I DETALJPLANERADE OMRÅDEN, DÄR NYBYGGNATION PLANERAS, BORDE HA ETT 
KRETSLOPPSBASERAT INNEHÅLL. SÅ ATT NÄRINGEN KAN PÅ ETT HÅLLBART SÄTT 
TILLVARATAS. 

Kommunens kommentar: Det är viktigt att beakta reningsgraden och livslängden mellan ett 
centralt beläget reningsverk och mindre avloppsrening i de mindre orterna. Det är vid risk för 
människors hälsa eller miljö i ett större sammanhang/vid en sammanhållen bebyggelse som VA-
frågan behöver lösas med en allmän VA-lösning. I dagsläget finns ingen 
effektivare/kostnadseffektivare rening än ett större reningsverk med biologisk kväverening. 
Dricksvattenleveransen är beroende på var det finns grundvattenmagasin. Det finns 6 st allmänna 
vattenverk på olika platser runt om i Sala kommun. 

Sid 40. Punkt 4: Vi vill att det blir en fortsättning på texten som slutar med orden: ta fram nya 
vattenskyddsområden. KOMMUNEN BÖR UTREDA MÖJLIGHETER ATT FYLLA PÅ BEFINTLIGA 
VATTENTÄKTER, T.EX FRÅN DALÄLVEN ELLER ANNAN VATTENTILLGÅNG. 

Kommunens kommentar: Tekniska kontoret på Sala kommun har i uppdrag att arbeta med att 
säkerställa långsiktig dricksvattenförsörjning genom att först och främst skydda det vatten vi har. I 
det arbetet utreds även att på konstgjord väg öka mängden grundvatten samt förflytta 
dricksvatten mellan systemen. 

Sid 41: Vägledning: LRF önskar en komplettering på punkt 1 som avslutas med orden möjligt 
undvikas, kompletteras med: KOMMUNEN BÖR VERKA FÖR ATT LEDNINGAR MARKBELÄGGS 
OCH NY TEKNIK ANVÄNDS DÄR DET ÄR MÖJLIGT. FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT ÅKER OCH 
SKOGSMARK I SÅ STOR OMFATTNING SOM MÖJLIGT ANVÄNDS TILL FÖRÄDLING AV 
FOTOSYNTESEN TILL HÅLLBARA PRODUKTER. NY TEKNIK ANVÄNDS I ANDRA LÄNDER OCH 
NÄR DET GÄLLER STÖRRE TÄTORTER. 

Kommunens kommentar: Sala kommun ser positivt på markförlagd kabel så länge det är 
ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt. Befintliga står bör nyttjas före nydragning av 
kraftledningar.  

Sid 42: Tredje punkten i stycket längs ner på sidan, som lyder Goda förutsättningar för lärorika 
och stimulerande naturupplevelser. Bör kompleteras med: BASERADE PÅ GOD KUNSKAP OM 
VAD ALLEMANSRÄTTEN INNEBÄR FÖR UTÖVAREN. 

Kommunens kommentar: Förtydliganden läggs till i översiktsplanen generellt gällande 
allemansrätten. 

Sid 47: Nr 6: Sockenkyrkan Ensta. MARK OCH MILJÖDOMSTOLEN KLASSAR LANTMÄNNENS 
ANLÄGGNING SOM SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET. DÄRFÖR ÄR DET LÄMPLIGT ATT DET 
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ENBART ÄR INDUSTRIOMRÅDE SILOSARNA. SAMT ATT KVARTERET DURUM ÄR FÖR LÄTTARE 
INDUSTRIER, INTE BOSTÄDER. 

Kommunens kommentar: Detta har korrigerats i mark- och vattenanvändningskartan. 

Sid 47: Punkt 47: Lergroparna m.m. RITA OM KARTAN SÅ ATT OMRÅDET, SÅ ATT ENBART 
VARA PÅÖSTRA SIDAN SAGÅN. 

Kommunens kommentar: Nuvarande grönområde på västra sidan ska bevaras och utvecklas som 
ett grönområde. Kommunens bedömning är att det inte är lämpligt med bebyggelse närmare 
Sagån, ej heller väster om Sagån vid ledgroparna. 

Sid 48: Punkt 15: Gustavsborg södra. HÖGKLASSIG ÅKERMARK, SOM I ETT 
HÅLLBARHETSPERSPEKTIV BÖR FORTÄTTA VARA ÅKERMARK FÖR PRODUKTION AV 
LIVSMEDEL. 

Kommunens kommentar: Om området tas bort i granskningsförslaget så behövs en annan blågrön 
funktionsyta inom Sala stad för hantering av dagvatten samt skyfall upp till 100-årsregn med 
klimatfaktor. 

Sid 48: Punkt 17: Efter sista meningen som slutar med orden återvinningsstation med återbruk. 
Bör ett tillägg vara: BEFINTLIGA MARKÄGARE INVOLVERAS OCH GER SIN ACCEPTANS FÖR 
ETABLERING AV NY INDUSTRIVERKSAMHET I OMRÅDET. 

Kommunens kommentar: Det här en grundförutsättning för all fortsatt samhällsplanering i form 
av detaljplaner, förhandsbesked eller bygglov. 

Sid 48: Punkt 20: Svepnässkogen. Sista meningen bör tas bort. VI ANSER DET INTE FINNS 
PEDAGOGISKA VÄRDEN I BARKBORREANGRIPNA SKOGAR,UTAN DESSA SKOGAR BÖR HUGGAS 
NER, SÅ ATT NY SKOG KAN ETABLERAS. VI ANSER ATT FOTOSYNTESEN KOMMER ATT GE 
STÖRRE FÖRUTSÄTTNINGAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE I ETT NYETABLERAT 
SKOGSBESTÅND, ÄN I ETT BARKBORREANGRIPET BESTÅND. 

Kommunens kommentar: Såklart finns förståelse för behov att ta bort ny-angripna bestånd utav 
granbarkborre, men bedömning behöver göras från fall till fall. I Sala kommuns skogsbruksplan 
förordas plockhuggning som en hållbar bruksmetod för att få olika ålder i beståndet samt att det 
tillses att det odlas mer blandskog etc. 

Sid 51: RANSTA: LRF KOMMUNGRUPP ANSER DET OERHÖRT VIKTIGT ATT PLANERADE 
BYGGNATIONSOMRÅDEN I RANSTA INTE I ONÖDAN TAR GOD ÅKERMARK I ANSPRÅK, ELLER 
RISKERAR ATT DET BLIR INSKRÄNKNINGAR I PÅGÅENDE MARKÄNVÄNDNING FÖR DE 
LANTBRUKSFÖRETAG SOM HAR SIN VERKSAMHET NÄRA PLANERADE NYBYGGNATIONER.  

Kommunens kommentar: Översiktsplanen anpassas ytterligare inför granskning med hänsyn till 
skydd av den värdefulla jordbruksmarken kring Ransta. 

DAGVATTENPLANERINGEN NORR OM RANSTA BÖR PLANERAS NOGGRANNT, SÅ INGA 
PROBLEM UPPSTÅR. INDUSTRIOMRÅDET 30 LIGGER PÅ ÅSMARK. GRUNDVATTNET FÅR INTE 
RISKERA PÅVERKAS. 

Kommunens kommentar: Det behöver framgå i översiktsplanen att dagvattenhanteringen norr om 
Ransta är en utmaning som behöver beaktas. Föreslaget utvecklingsområde för verksamheter i 
Ransta har reviderats med hänsyn till detta. 
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BYGGNATIONEN PÅ OMRÅDE 25, ÖSTER OM JÄRNVÄGEN BÖR ÄNDRAS TILL ETT LÄMPLIGARE 
OMRÅDE, NÄRA KUMLAVÄGEN. VILKET DÅ SKULLE KNYTA RANSTA OCH KUMLA NÄRMARE 
VARANDRA. 

Kommunens kommentar: Nära Kumlavägen finns ett närströvområde av betydelse för livskvalitet 
och rekreation för Ranstas invånare. Området revideras i stället till skogsområdet öster ut. 

Sid 52: LRF KOMMUNGRUPP ANSER ATT NYBYGGNATION I VÄSTERFÄRNEBO BÖR 
LOKALISERAS TILL OMRÅDEN DÄR ÅKERMARK INTA TAS I ANSPRÅK: SAMTIDIGT SOM 
NUBYGGNATION INTE, INNEBÄR PROBLEM FÖR PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING HOS 
LANTBRUKARE I NÄRHETEN AV TÄTORTEN VÄSTERFÄRNEBO. OMRÅDE 31,32 OCH 33 BÖR 
TAS BORT. DE OMRÅDENA HAR LANTBRUKARE SOM BERDRIVER LANTBRUK MED STOR 
PRODUKTION AV LIVSMEDEL. 

Kommunens kommentar: Områden i Västerfärnebo tas bort eller begränsas tydligt främst till 
kommunalägd mark. Som komplement har en vägledning formulerats så att en Ödehusstrategi 
prioriteras för de västra delarna av kommunen samt att lämpliga centrumnära områden i 
Västerfärnebo tätort tas väl tillvara genom etablering av kommunala servicebyggnader och om så 
önskas olika former av attraktiva trygghetsboenden. 

Sid 54 Lis-områden. LRF KOMMUNGRUPP VILL ATT LASJÖN UTOM DELEN MOT VÄSTERBY 
BLIR LIS-OMRÅDE. VI FÖRESLÅR ATT LÅNGSJÖN OCH STUTSJÖN EV BLIR LIS-OMRÅDEN I 
KOMMUNES ÖVERSIKTSPLAN.  

Kommunens kommentar: LIS-frågan utreds vidare i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) 
i ett senare skede. 

Sid 54: Möklinta: LRF KOMMUNGRUPP ÖNSKAR ATT ÅKERMARK I SÅ STOR OMFATTNING SOM 
MÖJLIGT UNDANTAS FÖR PLANERAD BEBYGGELSE STYRS MOT ANDRA OMRÅDEN. 

Kommunens kommentar: Ianspråktagandet av marken i Möklinta har reducerats. 

Sid 60: Salbohed. LRF ÖNSKAR ATT NYBYGGNATION I SALBOHED, STYRS MOT MARK SOM INTE 
ÄR ÅKERMARK. UTRED OMRÅDET ÖSTER OM KOPPARBERGSVÄGEN, VID GAMLA 
SALBOHEDSSKOLAN. 

Kommunens kommentar: Ändras inför granskning.  

Sid 61: Kartbilden. VI VILL PÅPEKA ATT PUNKT 46 ÄR PRIVAT MARK. 

Kommunens kommentar: Noterat.   

Sid 62. Utveckling och förbindelser: UTRED MÖJLIGHETEN ATT ANVÄNDA BEFINTLIGA 
ALTERNATIVA BEFINTLIGA VÄGAR DÄR MÖJLIGHETEN FINNS. 

Kommunens kommentar: En utredning och SWOT analys görs alltid för att hitta den bästa 
lösningen. 

Sid 65: Hedåker. LRF KOMMUNGRUPP ANSER ATT DET UTPEKADE INDUSTRIOMRÅDET VID 
VÄGEN MOT BERGSJÖN, LIGGER PÅ FEL SIDA OM RIKSVÄG 70. ETT INDUSTRIOMRÅDE PÅ 
ANDRA SIDAN RIKS 70 SKULLE MÖJLIGGÖRA FÖR PERSONER SOM SKULLE ARBETA DÄR ATT 
VARA MED I DELTIDSBRANDKÅREN. PÅ DEN SIDAN RIKS 70 BLIR DET INGA 
TRAFISTÖRNINGAR SOM HINDRAR ATT PERSONER HINNER TILL BRANDKÅREN INOM 
STIPULERAD TID.  
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Kommunens kommentar: Området har lokaliserats på föreslagen sida om riksvägen med anledning 
av närhet till järnvägen samt att ett behörigt avstånd från vattentäkterna kan uppnås. 

Sid 66. Kopplingar. UTRED GÅNG-CYKELVÄG TILL BROVALLEN. FINNS BEFINTLIGA 
SKOGSVÄGAR I KÖRBART SKICK. FRÅN BROVALLEN FINNS REDAN BEFINTLIGA GÅNG-
CYKELVÄGAR TILL KARLBO, KRYLBO OCH AVESTA. VIKTIGT TECKNA AVTAL MED BERÖRDA 
MARKÄGARE. SVARTÅDALEN ELLER MARKÄGARNA EV. NÅGOT AV BERÖRDA BYALAG KUNDE 
SKÖTA UNDERHÅLL. 

Kommunens kommentar: En kommunal gång- och cykelväg ska vara asfalterad samt kunna skötas 
och driftas året om. 

Sid 67: Kumla Kyrkby. LRF KOMMUNGRUPP VILL ATT BYGGNATION PÅ ÅKERMARK UNDVIKES. 

Kommunens kommentar: Ja, det är mycket begränsade utbyggnadsmöjligheter i Kumla kyrkby med 
hänsyn till skydd av jordbruksmarken åsen etc. Utveckling behöver ske med stor hänsyn, förtätning 
bör eftersträvas vilket förtydligas i granskningsversionen av översiktsplanen.  

Sid 69: Varmsätra. LRF KOMMUNGRUPP HAR SAMMA SYNPUNKT I VARMSÄTRA SOM I KUMLA 
KYRKBY. 

Kommunens kommentar: Ny bostadsbebyggelse i Varmsätra föreslås främst tillskapas genom 
avstyckningar och varsamma tillägg i befintlig struktur. Nytt möjligt utvecklingsområde för 
bostäder föreslås på skogsmark. 

Sid 70: Kila: LRF KOMMUNGRUPPS SYNPUNKT, SAMMA SOM KUMLA KYRKBY OCH 
VARMSÄTRA. 

Kommunens kommentar: Markanvändningskartan i Kila har ändrats. Ny bostadsbebyggelse 
föreslås främst tillskapas genom avstyckningar och varsamma tillägg i befintlig struktur. Nytt 
möjligt utvecklingsområde för bostäder föreslås på skogsmark längs Kilaslinken, sydöst om 
befintlig bebyggelse. 

Sid 74: LIS-områden. LRF KOMMUNGRUPP ÖNSKAR ATT LASJÖN, OCH KANSKE LÅNGSJÖN OCH 
STUTSJÖN BLIR FÖRESLAGNA SOM LIS-OMRÅDEN. 

Kommunens kommentar: LIS-frågan utreds vidare i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) 
i ett senare skede. 

AVSLUTANDE SYNPUNKT FRÅN KOMMUNGRUPPEN. VIKTIGT ATT KOMMUNEN 
SÄKERSTÄLLER KVALITETEN ÖVER TID, PÅ DAMMARNA I GRUVANS VATTENSYSTEM. 

Kommunens kommentar: Ja, det är en viktig fråga för Sala kommun och en långsiktig 
åtgärdsplanering finns för dammarna inom tätbebyggt område. 

SAMMANFATTNING AV LRF KOMMUNGRUPPS SYNPUNKTER PÅ SALA ÖVERSIKSPLAN 2050. 

1: VI ANSER DET VARA FÖRKASTLIGT DÄR ALTERNATIV FINNS, ATT ANVÄNDA GOD 
ÅKERMARK FÖR BYGGNATION AV BOSTADSOMRÅDEN ELLER INDUSTRIOMRÅDEN. VILL VI 
ATT SALA BYGGER ETT HÅLLBART SAMHÄLLE UR ETT LOKALT,REGIONALT ELLER GLOBALT 
PERSPEKTIV, ANSER VI ATT ÅKERMARKEN ÄR EN BEGRÄNSAD RESURS, SOM BEHÖVS FÖR 
ATT SÄKRA LIVSMEDELSFÖRSÖRJNINGEN LOKALT,REGIONALT OCH GLOBALT. 
FOTOSYNTESEN ÄR NYCKELN TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. DÅ FÅR INTE ÅKERMARKEN 
TAS UR PRODUKTION, OM ANDRA ALTERNATIV FINNS FÖR SAMHÄLLET. 
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Kommunens kommentar: Andelen åkermark som tas i anspråk har minskats i granskningsutgåvan 
av översiktsplanen. Se även generellt svar om jordbruksmark längst upp i samrådsredogörelsen.  

2: VI VILL VÄRNA OM DEN FANTASTISKA ALLEMANSRÄTTEN. DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT 
SAMHÄLLET I PLANERINGEN AV REKREATION OCH TURISMVERKSAMHETER, STÄLLER KRAV 
PÅ VERKSAMHETSUTÖVARNA ATT DE HAR KUNSKAP OCH INFORMERAR SINA UTÖVARE OM 
ALLEMANSRÄTTEN. DET ÄR OCKSÅ VIKTIGT ATT KOMMUNEN I SIN MARKNADSFÖRING AV 
SALA KOMMUN SOM BESÖKSMÅL HAR MED INFORMATION OM ALLEMANSRÄTTEN. 

Kommunens kommentar: Se kommunens svar i tidigare punkter.   

3: VI ANSER DET FÖRKASTLIGT ATT ANVÄNDA GOD ÅKERMARK FÖR 
INFRASTRUKTURÄNDAMÅL, SPECIELLT OM DET INTE FINNS MED I NATIONELLA PLANER FÖR 
INFRASTRUKTUREN. DÄRFÖR ANSER VI ATT DELEN MED FÖRBIFART SALA PÅ GOD 
ÅKERMARK, BÖR STRYKAS UR ÖVERSIKTSPLANEN. 

Kommunens kommentar: Syftet med förbifarterna är att leda tung trafik och farligt gods utanför 
Sala stad för ökad säkerhet samt hälsosammare miljö inom staden. Vägreservat för södra 
förbifarten redovisas i "Plan för Sala stad" som antogs år 2014. Vägkorridorernas placering och 
utformning behöver utredas vidare. Trafikverket äger frågan om förverkligande av dessa och 
beslut togs i september 2022 att vägreservatet inte längre betraktas som ett riksintresse. Det är 
inte heller med i den nationella planen. Detta innebär att ett förverkligande förmodligen ligger 
långt bort i tid. 

4: VI HAR FÖRESLAGIT EN UTÖKNING AV LIS-OMRÅDEN MED ATT DELAR AV LASJÖN OCH EV 
LÅNGSJÖN OCH STUTSJÖN BLIR LIS-OMRÅDEN 

Kommunens kommentar: LIS-frågan utreds vidare i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) 
i ett senare skede. 

5: VI ANSER DET VIKTIGT ATT PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING INTE RISKERAR 
INSKRÄNKNINGAR I SIN VERKSAMHET, PÅ GRUND AV NYGYGGNATION ELLER ANDRA 
ÖNSKEMÅL FRÅN KOMMUNEN, T.EX REKREATION, OMRÅDEN FÖR LUGN OCH RO, ELLER 
LIKNANDE FÖRSLAG. 

Kommunens kommentar: Det är viktigt och i översiktsplanen finns förslag på önskad utveckling i 
de fall en markägare exempelvis vill se en annan möjlig markanvändning. 

 

Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen har tagit del av samrådet enligt ovan. 

Skogsstyrelsen ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets 
skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Skogsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder 
på skogsmark (mark som lyder under SVL). Vidare ingår bland Skogsstyrelsens uppgifter att 
medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med 
naturresurser. 

Skogsstyrelsen saknar ett avsnitt om skogsbruket och skogsindustrin och dess betydelse. 

Kommunens kommentar: Det finns fyra utvecklingsprinciper som sätter ramen för översiktsplanen 
och är vägledande för efterföljande mark- och vattenanvändning (se avsnitt Utvecklingsprinciper 
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för bebyggelse). Skogsbruket tas upp i den första punkten som en av grundpelarna i Salas gröna 
näringsliv. Sala kommun har även upprättat en skogsbruksplan som vägleder arbetet med dessa 
frågor.  
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Statens geologiska institut (SGU) 
Remiss Samråd Översiktsplan 2050 för Sala kommun.  
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2021-11-18 tagit emot ovanstående ärende för 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande. 
 
Klimat- och Georelaterade risker  
Frågor som berör samhällets motståndskraft mot extrema händelser kopplade till exempelvis 
värmebölja, nederbörd, översvämning, ras och skred, mm. är mycket viktiga att beakta inom all 
fysisk planering. Det kan röra sig om grönstruktur och markbeläggning i städer; hur topografi, 
hus och konstruktioner kan påverka vattenflöden och risk för översvämning; hur vatten, 
topografi, jordart och berggrund under vissa förutsättningar kan samverka och öka risk för 
sättningar och markrörelser.  

För att kunna förutse potentiella risker och inleda åtgärder som kan förebygga, förhindra eller 
mildra eventuell framtida skada krävs ofta förutseende och kunskap inom många olika 
fackområden jämte analys och beräkning av eventuell påverkan. I andra fall är förebyggande 
arbete jämförelsevis enkelt om man bara blir medveten om en potentiell risk. Men framför allt 
behövs en helhetssyn hur naturliga förutsättningar påverkar och samtidigt påverkas av 
samhällets infrastruktur, byggnader och konstruktioner och vilka ändrade förutsättningar ett 
förändrat klimat kan ge. 

Materialförsörjning  
Det är vitalt att samhället idag och i framtiden har tillgång till bergmaterial av lämplig kvalitet 
och att täkter är placerade så att långa transporter undviks.  
 
Samhällets materialförsörjning med ballast, krossprodukter och natursand är ofta en 
mellankommunal fråga då enskilda täkter kan leverera till större geografiska områden. Tillgång 
på lämpligt material av hög kvalitet behöver säkras över längre tid. Täktlokalisering bör utöver 
geologiska förutsättningar och tillgänglig bergkvalitet även ske i avsikt att minimera 
transportsträckor och utsläpp i enlighet med klimat- och miljömål.  
 
Bergart, mineralogi och struktur kan starkt påverka berggrundens lämplighet för användning 
som råvara för olika ballast. Bergkvalitén varierar både regionalt och lokalt och bedöms enligt 
olika kriterier beroende på syfte och användningsområde för färdig produkt. Ett bergmaterials 
lämplighet inom exempelvis väg-, och järnvägsbyggnad eller som tillsats i asfalt & betong 
bedöms enligt olika kvalitetskrav beroende på avsedd användning. SGU arbetar bla. med att ta 
fram bergkvalitékartor som redovisar detta. Dessa redovisas i SGUs kartvisare ”Ballast” och 
vissa data föreligger för kommunen. 
 
SGU ser ett hos många kommuner ett behov av uppdaterat planeringsunderlag i form av en 
regional materialförsörjningsplan på länsnivå för att få en bra överblick av samhällsbehov och 
råmaterialtillgångar sett i ett längre perspektiv.  

För föreliggande fördjupade översiktsplan i stadsmiljö är materialförsörjning en mer indirekt 
fråga, men kommunen bör ändock inom all planering resonera om masshantering och 
materialförsörjning, då dessa faktorer påverkar på en rad olika områden påverkar 
resurshushållning och klimarpåverkan. Materialförsörjningsplanering kan med fördel 
genomföras i ett mellankommunalt eller regionalt perspektiv. Länsstyrelsen är därmed en 
lämplig aktör för att ta fram relevant planunderlag till berörda kommuner. 
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Kommunens kommentar: Detta skrivs in som ett behov i översiktsplanen. 

Kommentarer till ÖP för Sala  
Kommunens fördjupade översiktsplan beskriver översiktligt kommunens avsikter och 
kommande behov för tillväxt och utveckling av Sala kommun och planerar för tillväxt. 

Riskhantering  
Aktuella händelser i Norge, Tyskland och Sverige har under året aktualiserat ett utökat 
samhällsbehov av att analysera klimat- och georisker som tex. översvämning, skyfall samt skred 
och ras. Mål är att identifiera förekommande risker för att förebygga, hindra eller mildra effekter 
och ev. skador.  

Det är viktigt att undersökningar av risker, förekomst av föroreningar mm. hanteras åtminstone 
översiktligt redan vid fysisk planering, tex. vid översikts- eller detaljplanering, utpekande av LIS-
områden mm. Kommunen bör i detta arbete resonera hur olika redovisade riskfaktorer kan 
påverka och eventuellt förstärka varandra. ÖP Sala kommun redovisar och diskuterar flera 
relevanta teman som tex. Översvämningsrisker och Förorenad mark. 

Kommunens kommentar: Risker som exempelvis ras, skred och föroreningar redovisas mer 
djupgående i det planerade tematiska tillägget till översiktsplan (TÖP) för LIS. Detta utreds även 
inom detaljplanering.  

Ballastförsörjning  
I Sala kommun finns flera naturgrustäkter. Dessa bör visas på karta och nämnas vid namn. Ur ett 
materialförsörjningsperspektiv är det även lämpligt att nämna något om brytningen och 
återstående tillståndstid. Kommunen skriver att utvinning av naturgrus skall minskas med tanke 
på motstående intressen som dricksvattenutvinning.  

Det kan dock vara klokt att inom översiktsplanering skapa sig en bild av nuvarande och framför 
allt framtida materialförsörjningsbehov, och för detta avsätta mark där berg av lämplig kvalitet 
finns att tillgå. Med stor sannolikhet kommer behovet av bergkross att fortsätta öka, men 
krossat berg kan idag ej helt ersätta tillgång till natursand och -grus. 

Kommunens kommentar: Det är även i Sala kommuns intresse att säkerställa en långsiktig 
ballastförsörjning lokalt. Det behovet förtydligas därför i översiktsplanen inför granskning. 

Riksintressen  
Sala kommun har ett riksintresse för mineralutvinning, Tistbrottet, vilket nämns i 
planhandlingen. 

Översvämning och klimateffekter Sid 3(7) 
Delar av kommunen och Sala tätort löper genom sitt geografiska läge delvis risk för påverkan 
genom höga flöden och översvämning. För att möta utmaningar kopplade till klimatförändring 
är en förutseende hantering av tex. dagvattenproblematik, skyfall- och översvämningsrisk, men 
även ökande risk för överhettning av tätbebyggda områden mm. nödvändig. Grönstruktur och 
andel förseglad mark spelar stor roll för tex. avkylning av tätbebyggda områden genom 
avdunstning, samt och om och hur bra nederbörd kan infiltrera eller avrinning fördröjas.  

Grönstrukturer kan direkt påverka effekter av exempelvis skyfall eller extrem värme. Även om 
detta sannolikt ger kraftigare effekt i större städer är faktorerna relevanta att beakta även för 
mindre tätorter. I enlighet med Boverkets riktlinjer (2018) kan det av dessa skäl vara värdefullt 
att i planarbetet verka för en ökad andel grönstruktur i stadsmiljö. Exempelvis genom att inom 
fysisk planering avsätta buffertytor och grönytor som kan ta upp påverkan och därigenom 
mildra risk för effekter på byggnader, infrastruktur som utgår från framtida extrema 
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naturhändelser. Väl planerade och placerade grönstrukturområden kan till exempel möjliggöra 
lokalt omhändertagande av dagvatten som dagvattenfördröjning, ökad infiltration och 
därigenom minska översvämningsrisk vid skyfall. Vegetation i grönstrukturer kan även 
medverka till att ökad markstabilitet i utsatta områden.  

Kommunens kommentar: Av denna anledning redovisas grönblåa funktionsytor i översiktsplanens 
mark- och vattenanvändningskarta.  

MSB har genomför kartering av olika scenarier för översvämningsrisk i Svartån och Dalälvan. 
Sala kommun redovisar därtill en motsvarande översvämningsberäkning för Sagån och 
diskuterar risk för översvämning. Sala redovisar en skyfallskartering för hela kommunen. Denna 
består av en lågpunktskartering och tar ej hänsyn till effekt från potentiella flöden/avrinning 
eller tillrinningsområdens storlek. Detta kan vara kostsamt att utföra för hela kommunen, men 
en utökad beräkning kan kanske vara tillämplig för exempelvis Sala tätort.  

Kommunens kommentar: Under hösten 2022 genomförs ett arbete med Skyfallsmodellering för 
Sala tätort som kommer att läggas till som ett underlag till översiktsplanen framöver.  

Det är önskvärt att samtidigt kunna se markanvändning och samlade risker i en och samma 
karta för att bedöma lämplig markanvändning och om påverkan från ev. risker kan föreligga. I 
ett pdf-dokument kan detta vara svårt, men en interaktiv onlinekarta fungerar bra för detta 
syfte. Dock är den digitala översiktsplanens kartmaterial även statiskt och utan möjligheter för 
interaktion om man bortser från zoomning och panorering. 

Kommunens kommentar: En separat kartflik med samtliga lager som förekommer i 
översiktsplanen kan tas fram. Planen är också att GIS'et ska vara interaktivt i största möjliga 
utsträckning. 

LIS-områden  
Kommunen redovisar i Översiktsplanen beräkningar för olika översvämningsscenarios. Det vore 
klokt om översvämningssimulering funnes för utpekade LIS-områden. Exempelvis når redovisad 
översvämningsberäkning för Svartån ej fram till kommungräns i väster (Hörendesjön) och 
precis där har kommunen utpekat flera LIS-områden. I kapitlet Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge nämns ej att exempelvis risk för översvämning eller aktsamhetsområde för 
skred bör beaktas för LIS-områden.  

Kommunens kommentar: Möjligheten till översvämningssimulering utreds inom tematiskt tillägg 
till översiktsplan (TÖP) för LIS. 

Aktsamhetsområde för skred  
Lokala förutsättningar som jordart, topografi och grundvattennivå spelar stor roll för ras-, 
skred- och erosionsrisk, vilket kommunen också redovisar. Enligt de klimatmodeller som SMHI 
redovisar för Sverige är det sannolikt att både absolut årsnederbörd som förekomst av extrema 
väderhändelser kommer att öka. Skyfall, översvämning och höga vattenflöden skapar goda 
förutsättningar för ökad erosion och uppkomst av ras och skred. Sid 4(7)  

SGU anser därför att risk för ökad förekomst/kortare återkomsttid för skyfall, översvämning och 
höga vattenflöden genom ett ändrat klimat därmed kan ha direkt bäring på risk för ras, skred 
och erosion och att detta bör beaktas. 

Kommunens kommentar: Sala kommun är medveten om och beaktar detta i allt relevant arbete. 
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Radon  
Radonproblematik är viktig att ta upp och beakta i kommunal planering. Radongas bildas från 
grundämnet Radium och är ett led i den radioaktiva sönderfallskedjan uran-bly. Radongas som 
bildas kan ackumuleras i markens porluft, men även lösas i grundvatten. Naturlig förekomst av 
uranmineral i berggrunden och sandiga jordarter kan påverka risk för högre radonhalter.  

SGU genomför som kommunen nämner geofysiska mätningar av strålning och dessa redovisas i 
kartvisaren Gammastrålning, Uran. Sala kommun uppvisar stor variation avseende radonrisk, 
men det finns delar av kommunen som uppvisar hög radonrisk.  

Kommunens kommentar: Noterat. Radon har i granskningsutgåvan av översiktsplanen skrivits in 
som en egen rubrik under Miljö- och riskfaktorer. 

Förorenad mark  
Förorenade områden, om potentiella eller verifierade, är mycket viktiga att ta hänsyn till i 
kommunal planering. Generell problemställning rörande risker förenade med markanvändning 
inom förorenade områden, eventuell påverkan på markanvändning och möjliga åtgärder 
kopplade till problematiken bör tas upp. Förekomst av potentiellt förorenade områden belägna 
inom aktsamhetsområde för skred eller riskområde för översvämning kan påverka 
spridningsrisk och riskvärdering. 

Miljöfarliga/störande verksamheter och förorenad mark redovisas i karta och diskuteras. Det 
vore dock önskvärt att i en och samma karta kunna se planerad markanvändning tillsammans 
med ev. föreliggande riskfaktorer, som tex. (potentiellt) förorenad mark, skred-/erosionsrisk, 
översvämningsrisk mm. för att bättre kunna bedöma lämpliga åtgärder. Förekomst av 
potentiellt förorenad mark och andra risker visas i pdf-dokumentets karta, och även i 
onlinekartan till kapitlet Miljö- och riskfaktorer, men innehållet kan ej kombineras med andra 
kartlager som tex. markanvändning, vilket är en brist.  

Kommunens kommentar: En separat kartflik med samtliga lager som förekommer i 
översiktsplanen tas fram. Planen är också att GIS ska vara interaktivt i största möjliga 
utsträckning. Även kartmaterialet för de respektive kapitlen är interaktiva i så hög grad som det är 
möjligt. 

Mellankommunala intressen  
Ett antal frågor rörande olika typer av risker bör hanteras som mellankommunala intressen. 
Samarbete över kommungränser rörande riskbedömning och -hantering, tex. rörande 
översvämningsrisk är värdefull. I ett större planperspektiv som tex. kommunens översiktsplan 
innebär är materialförsörjning en typisk sådan fråga.  

Kommunens kommentar: Sala kommun ska samarbeta regionalt i framtagande av en 
materialförsörjningsplan. Frågor som berör bland annat risker, kommunikation, vatten och klimat 
behandlas mellankommunalt. 

Plankartor  
Kommunal planering kräver både översiktligt och detaljerat kartmaterial, lämpligen i digital 
form. Det finns olika alternativa lösningar, tex. arbetar Boverket med att utveckla en GIS-
plattform ”Boverkets ÖP-modell”. Detta kan underlätta såväl användning som granskning av 
kommunala planer för såväl enskilda medborgare som andra aktörer eller myndigheter då olika 
kartskikt som illustrerar exempelvis potentiella risker och planerad markanvändning direkt kan 
jämföras med varandra. Det är mycket positivt att Sala kommun redovisar planhandlingen som 
en webbsida. Kartorna är tematiskt anpassade efter respektive textblock. Men tyvärr är dess 
kartor alla statiska, en egen kartflik med äkta GIS-funktionalitet saknas. Man kan därmed inte i 
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en karta se hur tex. LIS-områden, markanvändning påverkas av miljö- och riskfaktorer som 
förorenade områden, översvämningsrisk mm. Önskvärt vore om användaren själv kan välja och 
kombinera relevanta kartlager efter behov. Sid 5(7) 

Detta kunde även ge möjlighet att koppla metadata till enskilda kartobjekt, såsom för exempelvis 
ett potentiellt förorenat område, namn, föroreningstyp, klassning, status, ytterligare 
information, ev. länkar mm. Användare kan själv kombinera olika lager och zooma in i kartan för 
att se hur exempelvis risk för erosion och översvämning kan påverka enskilda potentiellt 
förorenade områden. Ett antal relevanta kartvisare (jordarter, skredrisk, översvämningsrisk, 
mfl.) kan göras tillgängliga som WMS från MSB, SGU och SGI och kan enkelt inkluderas i en 
digital karta.  

Generellt är det även klokt att inte begränsa lager som illustrerar exempelvis översvämning, 
utan hellre låta dessa fortsätta i kartan. Det ger en bättre didaktisk förståelse för kartans 
användare för hur en översvämning kan påverka kommunens delar som en del av ett större 
(potentiellt) översvämningsdrabbat område.  

Kommunens kommentar: En separat kartflik med samtliga lager som förekommer i 
översiktsplanen tas fram. Planen är också att GIS ska vara interaktivt i största möjliga 
utsträckning. Även kartmaterialet för de respektive kapitlen är interaktiva i så hög grad som det är 
möjligt. 

Referenser  
Det kan vara lämpligt att i plandokument redovisa underlag, dokument, länkar som använts i ett 
avslutande kapitel. SGU noterar dock att källa inte angivits för allt använt kartunderlag. 
Förslagsvis kan det vara lämpligt att då även ange webbadresser för vidaregående information, 
exempelvis till respektive myndighets karttjänster: MSB:s översvämningsportal, SGUs olika 
karttjänster mm. Planhandlingens kartor har tagits fram av kommunen, men man bör ange källa 
då externt innehåll, exempelvis från Länsstyrelsen eller andra myndigheter används.  

Kommunens kommentar: Referenser anges. 

Bilaga till remissvar: Materialförsörjning 
Materialförsörjning är en del av fysisk planering  
På kommunal, regional- och länsnivå uppdateras översiktlig planering med jämna intervall. Vid 
framtagande av dessa översiktsplaner skall frågor som berör materialförsörjning tas upp. Dessa 
frågor sammanfattas lämpligen i en materialförsörjningsplan på regional / länsnivå som 
regelbundet omprövas och revideras, tex. i samma cykel som översiktsplanen (vart fjärde år, 
dvs. en gång per mandatperiod).  

Vid översiktsplanering är det nödvändigt att överväga om materialförsörjning är en 
mellankommunal fråga att hantera i översiktsplanen. Materialförsörjning är ofta regional till sin 
natur och det kan därför vara naturligt att behandla i översiktsplanen som en mellankommunal 
fråga. Hur relevant materialförsörjning är i ett mellankommunalt perspektiv beror på de 
geologiska förutsättningarna, regionens struktur och materialbehov. 

Kommunens kommentar: Sala kommun ska samarbeta regionalt i framtagande av en 
materialförsörjningsplan. Frågor som berör bland annat risker, kommunikation, vatten och klimat 
behandlas mellankommunalt. 

Materialförsörjningsplan  
Syftet med en materialförsörjningsplan är att planera för möjligheterna att långsiktigt ha tillgång 
till byggnadsmaterial i form av krossat berg, grus och sand, s.k. ballastmaterial, för att utveckla 
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infrastruktur och bostadsbyggande. Materialförsörjningsplanen behövs också för att se till att de 
nödvändiga täkterna placeras i ett sådant läge att brytningen och transporterna förorsakar 
minsta möjliga skada för miljön. Genom att planera för en hållbar materialförsörjning kan de 
kvarvarande naturgrusavlagringarna sparas för den framtida dricksvattenförsörjningen. En 
materialförsörjningsplan är således ett viktigt strategiskt styrmedel för att se till att samhällets 
försörjning av ballastmaterial kan tillgodoses på ett hållbart och resurseffektivt sätt (SGU 2015). 

Kommunens kommentar: Under rubrikerna ”Materialförsörjning” samt ”Ballastförsörjning” i 
granskningsutgåvan av översiktsplanen nämner Sala kommun att en regional 
materialförsörjningsplan saknas för länet och att det finns ett behov av att i samverkan arbeta 
vidare med detta såväl inom kommunen som mellankommunalt.  

Lagrum enligt Miljöbalken, miljömålen och plan- och bygglagen  

Enligt miljöbalken (MB 9 kap. 6f §) får en täkt i naturgrus inte komma till stånd om: 

• det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt att använda annat material,  

• naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning 
och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning eller  

• naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- och kulturmiljö.  

Inom miljömålet Grundvatten av god kvalitet ingår bevarandet av naturgrusavlagringarna som 
en av sex preciseringar formulerat på följande sätt: ”Naturgrusavlagringar av stor betydelse för 
dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.” 
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/ 

Lämplig placering av täkter och terminaler för bergmaterial sker i första hand i förhållande till 
berggrundens givna förutsättningar att kunna leverera rätt produktkvalitet. Täktplacering och 
materialbehov (kvalitet och mängd) påverkar flera av Sveriges Miljömål, tex. Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Säker strålmiljö. Det är därför viktigt att avstånd mellan täkt eller 
terminal och avsättningsområde hålls så kort som möjligt för tunga transporter. 
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/ . 
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/ 
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/ 
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/saker-stralmiljo/ 
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/ 
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/  

I plan- och bygglagen (PBL) står att det av en översiktsplan ska framgå ”hur kommunen i den 
fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 
kommunen” (PBL 3 kap. 5 §). Det förtydligas att det av översiktsplanen skall framgå 
”kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, 
skred och erosion som är klimatrelaterade, samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra” 
(PBL 3 kap. 5 §).  

Enligt miljöbalken 3 kap. 7 § ska mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen och 
material så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dem. 
Enligt PBL 3 kap. 4 § skall det i översiktsplanen framgå hur kommunen anser att ev. 
riksintressen ska tillgodoses.  

  

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/
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Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
Berörda miljömål (s. 16) 
Berörda miljömål (s. 16) Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anser att även miljömålen God 
bebyggd miljö och Säker strålmiljö är berörda miljömål då radon, ultraviolett (UV) strålning och 
elektromagnetiska fält förekommer i den bebyggda miljön. 

Kommunens kommentar: I samrådsversionen anges fel rubrik. Det är berörda Agenda 2030-mål 
som ska anges, inte de nationella miljömålen. 

Energi och värme (s. 39) 
När de befintliga deponierna börjar bli fulla finns en risk för att aska från 
förbränningsanläggningar kan börja användas som utfyllnadsmaterial och byggnadsmaterial. 
Denna aska kan innehålla förhöjda värden av radionuklider som Cesium 137. 

Kommunens kommentar: Frågan hanteras främst via tillsyn då verksamheter ombeds att redovisa 
innehåll i aska samt rådgivning om att undvika exponering av aska från små eldstäder i soptunnor. 

Radon (s. 122) 
SSM vill betona att man i befintlig bebyggelse använder begreppet referensnivå som anges i 
Strålskyddsförordningen (SFMFS2018:506), och rekommenderar att ordet gränsvärde ändras 
till referensnivå. 

Gällande skrivelsen om att bygga radonskyddet vill SSM förtydliga att hela Sverige betraktas 
som högriskområde för radon. Därav bör man alltid vid nybyggnation tillämpa metoder för att 
begränsa radonexponering. 

Kommunens kommentar: Det har förtydligats i granskningsutgåvan av översiktsplanen. 

UV-strålning (s.125) 
SSM vill betona att hänsyn alltid ska tas till barns exponering för UV-strålning och inte bara som 
ett resultat av tunnare ozonskikt. Dagens kunskap pekar på att ozonuttunningen har avstannat, 
och det finns även tecken på att ozonskiktet istället är på väg att öka i tjocklek. Den lilla 
ökningen av hudcancerfall till följd av ett uttunnat ozonskikt kan komma att släpa efter fram till 
mitten av århundradet. Däremot kan den årliga variationen i ozonskiktets tjocklek påverka UV-
strålningen som når jordytan. 

SSM ser positivt på att vegetationens betydelse för skydd mot UV-strålning har tydliggjorts. 
Särskild hänsyn bör tas till UV-strålning i utemiljöer där barn vistas, nedan finns länk till ett 
planeringsunderlag som med fördel kan användas för att säkerställa att barn har tillgång till en 
variation av sol och skugga. Planera för sol och skugga på förskolegårdar och skolgårdar - 
Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/rad-och-rekommendationer/planera-for-sol-och-skugga-pa-forskolegardar-och-skolgardar/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/rad-och-rekommendationer/planera-for-sol-och-skugga-pa-forskolegardar-och-skolgardar/
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Kommunens kommentar: Avsnittet har kompletterats i enligt med Strålsäkerhetsmyndighetens 
synpunkt. 

Elektromagnetiska fält (s. 125) 
SSM rekommenderar att texten om elektromagnetiska fält kompletteras med underlaget nedan 
som har rekommendationer för att begränsa allmänhetens exponering. magnetfalt-och-
halsorisker.pdf (stralsakerhetsmyndigheten.se) 
 
SSM anser att en hänvisning till följande länk om referensvärden i det allmänna rådet läggs till i 
texten som hänvisar dit. SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om 
begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält 
(stralsakerhetsmyndigheten.se) 

Kommunens kommentar: Noterat 

 

Bergsstaten 
Samråd Översiktsplan Sala 2050  

(Dnr BS 51-674-2021)  

Inom området finns flera nu gällande rättigheter enligt minerallagen (1991:45). (se karta) Om 
det uppstår några funderingar gällande vissa tillstånd/områden är ni välkomna att återkomma 
till oss med förfrågan om aktuella uppgifter för dessa. 

 

Kommunens kommentar: Noterat. 

 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1ebc56e1b11f4b118b9b4a09b9cd4d7c/magnetfalt-och-halsorisker.pdf
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1ebc56e1b11f4b118b9b4a09b9cd4d7c/magnetfalt-och-halsorisker.pdf
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/c4057ae5e05b4bf198e9fc8e6ae78bcb/ssmfs-200818-stralsakerhetsmyndighetens-allmanna-rad-om-begransning-av-allmanhetens-exponering-for-elektromagnetiska-falt.pdf
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/c4057ae5e05b4bf198e9fc8e6ae78bcb/ssmfs-200818-stralsakerhetsmyndighetens-allmanna-rad-om-begransning-av-allmanhetens-exponering-for-elektromagnetiska-falt.pdf
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/c4057ae5e05b4bf198e9fc8e6ae78bcb/ssmfs-200818-stralsakerhetsmyndighetens-allmanna-rad-om-begransning-av-allmanhetens-exponering-for-elektromagnetiska-falt.pdf
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Lantmäteriet 
Lantmäterimyndigheten har ingen erinran. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

 

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende 

Kommunens kommentar: Noterat. 

 

Luftfartsverket (LFV) 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot översiktsplanen.  

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, 
eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning 
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10 12 
utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar för 
elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO 
DOC 015. 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från 
flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda 
flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i 
planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en 
etablering. På grund av nytillkomna satellitbaserade inflygningsprocedurer på Sveriges 
flygplatser har LFV utökat influensområdet för hinderytor till 90 km från flygplats för att även 
täcka in de hinderytor som är förknippade med dessa procedurer. 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och all 
tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

 

Centerpartiet 
Sammanfattade anteckningar från möte mellan Anders Wigelsbo, representant för Centerpartiet, 
och Linn Hemlin, miljöstrateg och projektledare för översiktsplanen. Detta möte ersätter ett 
skriftligt yttrande från Centerpartiet. 

Vindbruk 
Det är viktigt att översiktsplanen vågar peka ut områden som lämpar sig för utveckling av 
vindkraft. Framtidens energiförsörjning måste säkras. Översiktsplanen skulle behöva peka ut ett 
till två områden som kan lämpa sig för vindkraft. Frågan överlåtes till översiktsplanegruppen. 
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Kommunens kommentar: Till granskningsutgåvan av översiktsplanen har ett planeringsunderlag 
för vindkraft tagits fram. Det utreder vindförhållanden och olika avgränsningskriterier för 
lokalisering. Frågan utreds vidare i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) i ett senare 
skede. 

Kommunal skog 
De stadsnära skogsområdena som pekas ut som viktiga för bland annat rekreation ska inte 
föreslås som reservat, utan måste vara tillgängliga för fortsatt brukande. 

Kommunens kommentar: De i översiktsplanen utpekade närströvskogarna ska vara fortsatt 
möjliga att bruka. Tanken är att utveckla skogsbruket och samtidigt lyfta de ekosystemtjänster för 
folkhälsan som den stadsnära skogen ger. Närströvskogen ska kunna nyttjas för rekreation och 
friluftsliv och samtidigt användas för ett varierat skogsbruk, anpassat för ett framtida klimat, 
exempelvis med testbäddar för hyggesfritt skogsbruk. Ordet ”områdesskydd” byts för tydlighetens 
skull ut till ”närströvskog”. 

Ianspråktagande av jordbruksmark för ny bebyggelse 
I de fall där jordbruksmark behöver tas i anspråk för exploatering skalla sådana områden som är 
lågavkastande enligt befintlig markkartering tas i anspråk. Använd kartan som visar på stöd från 
jordbruksverket för att se avkastning. 

Kommunens kommentar: Andelen jordbruksmark som tas i anspråk för ny bebyggelse har setts 
över och minskats till granskningsutgåvan av översiktsplanen. Jordbruksmarkens avkastning har 
vägts in i bedömningarna som gjorts, men även nyttan av den föreslagna nya markanvändningen- 
behoven som finns i aktuell ort och vilka samhällsintressen som behöver tillgodoses. Se även 
generellt svar om jordbruksmark i början av samrådsredogörelsen. 

Ransta- infrastruktur 
I Ransta behöver dialog med Region Västmanland föras om att få till en till plattform. Som en 
följd av det behöver man få bort plankorsningar i så stor utsträckning som möjligt. I Ransta 
innebär det att en eller två plankorsningar behöver stängas och en korsning behöver bli 
planskild.  
 
Kommunens kommentar: Översiktsplanens intention är att Ransta ska utvecklas på båda sidorna 
av järnvägen. Vad gäller utveckling av infrastruktur och förstärkta kopplingar i Ransta lyfts tre 
identifierade behov: 

1. En andra plattform så att mötande tåg kan ta ombord passagerare från båda sidorna av spåret. 

2. En trygg och säker gång- och cykelväg mellan Ransta och Kumla kyrkby. 

3. En ny koppling över järnvägen. 

Energiproduktion/lokal energiförsörjning 
Vi behöver öka möjligheterna för en lokal energiförsörjning och energilagring att utvecklas. 
Energiproduktion och lagring skulle kunna lokaliseras i anslutning till verksamhetsmark. Det 
bör läggas till som en vägledning till industri- och verksamhetsområden.  

Kommunens kommentar: Under avsnitt Energiförsörjning finns vägledning om att lämpliga platser 
för produktion av solenergi ska pekas ut. För vindkraft finns ett planeringsunderlag i 
granskningsutgåvan av översiktsplanen.  

Kollektivtrafik till Enköping 
Översiktsplanen behöver lyfta att kollektivtrafiken till Enköping måste stärkas.  
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Kommunens kommentar: Kopplingen mellan Sala och Enköping finns markerad som strategiskt 
viktig i utvecklingsstrategin som tillsammans med fokusområdena utgör ramverket för den fysiska 
utvecklingen och föreslagen mark- och vattenanvändning. Önskemål om att 
kollektivtrafikförbindelserna ska stärkas lyfts också under styckena för Kollektivtrafik och 
länsöverskridande kollektivtrafik (avsnitt Kommunikationer och infrastruktur/Bebyggelse och 
planering). Det finns även med som vägledningspunkt under avsnittet prioriterade 
infrastruktursatsningar. 

 

Liberalerna 
Remissvar på Översiktsplan för Sala kommun 2050 

Liberalerna i Sala vill med anledning av pågående samråd för Översiktsplan för Sala kommun 
2050 lämna följande kommentarer och synpunkter. 

Vårt svar inleds med ett antal generella synpunkter på innehåll och omfattning. Därefter 
kommer vi att ge kommentarer på innehållet i sidnummerordning och avsluta med några 
sammanfattande slutsatser. 

Generella synpunkter 
Vi anser att grunddragen i samrådshandlingen är bra och delar dessa grunddrag och innehåll. 
Några väsentliga punkter behöver dock kompletteras för att vi skall anse att Öp:n kan ligga till 
grund för kommunens framtida utveckling. 

Näringsliv och företagsetableringar 
Det finns en hel del goda tankar i förslaget kring näringslivets framtid, men vi menar att man 
begränsar sig för mycket, när man betonar de gröna näringarna så mycket som man gör. Dessa 
är viktiga, men vi behöver fortsätta att utveckla ett väl diversifierat näringsliv där viktiga 
branscher som high-tech, finanssektorn, utbildning, konsultverksamhet, logistik etc. också 
behöver ägnas uppmärksamhet. Inte minst genom ett aktivt arbete att få till stånd 
nyetableringar i vår kommun i dessa branscher. En tydlig strategi för detta och var dessa nya 
företag kan etableras anser vi vore ytterst värdefullt att komplettera nuvarande skrivningar 
med.  

Kommunens svar: Det finns en vägledning för näringslivet samt utpekade områden i mark- och 
vattenanvändningskartan. 

Formuleringarna kring Evelundsområdets utveckling anser vi vara för vaga och bör preciseras i 
linje med synpunkterna ovan. Därmed bör också området mellan nuvarande tätbebyggelse och 
Evelund ägnas mer uppmärksamhet, som ett möjligt expansionsområde, inte minst mot 
bakgrund av att det finns goda (kollektiv)trafikförbindelser utmed detta stråk. 

Kommunens kommentar: Område 9 dvs mellan Hammarhagen och Evelund har utökats i 
granskningsversionen av översiktsplanen. Hela översiktsplanen ska i övrigt hålla en övergripande 
nivå och inte mer detaljerat beskriva vissa områden mer än andra. 

Likaså bör expansionsplanerna utmed Enköpingsvägen förtydligas. De befintliga planer som 
gäller idag bör ges en ännu större konkretion. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen ska hålla en övergripande nivå och det är därför ett 
medvetet val att inte mer detaljerat beskriva vissa områden jämfört med andra områden. 
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Noder 
Vi anser att tanken på att utveckla centralorten och de s.k. servicenoderna är ett mycket bra sätt 
att konkretisera kommunens viljeinriktning av sin utveckling. Vi stöder den tanken fullt ut. De 
skäl som anges är genomtänkta och välformulerade. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

El- och vattenförsörjning 
Mot bakgrund av de problem som lyfts fram i samrådshandlingen om (dricks-) 
vattenbrist/försörjning och likaså om den bedömda bristen på tillgänglig el, anser vi att förslaget 
inte tillräckligt djupt analyserar behovet eller visar på handlingsvägar framåt hur vi skall komma 
till rätta med dessa långsiktiga problem. Exempelvis hur 2 samarbete med angränsande 
kommuner (fr a Västerås och Heby), kan komma till rätta med problemen. Här behövs tankar 
och förslag bl.a. kring eventuella ledningsgator i landskapet, alternativt nedgrävda ledningar och 
deras sträckningar. 

Kommunens kommentar: En lösning är att utveckla de orter där det inte är begränsad 
dricksvattentillgång och att utvecklingen sker i områden där VA-utbyggnad inte är så komplicerad 
och/eller kostsam.  

Utbildning och kompetensförsörjning 
I skrivningarna om näringslivets framtida utveckling lyfts bl.a. fram problemen med 
kompetensförsörjning för redan befintliga företag, men också för kommande nyetableringar av 
företag. Även om en Öp inte direkt skall gå in och ha synpunkter på utbildningars innehåll eller 
hur kompetensförsörjning skall ske, anser vi ändå att behovet av utbildningar med tillhörande 
lokaler behöver preciseras mer i den slutiga Öp:n. Under lång tid har man bl.a. talat om att 
etablera ett s.k. grönt kompetenscentrum i anslutning till Ösby gymnasium, men om detta skall 
vara en del i att säkra upp kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna behöver detta 
ändå förtydligas i planen, eftersom det påverkar både markanvändning, kollektivtrafik och 
resursfördelning. 

Likaså är det viktigt att tillgodose att kommande (utökade) elevkullar inom förskola, grundskola 
och gymnasium får möjlighet att rymmas i lämpliga lokaler. Platser för ev. nyetablering av skolor 
behöver därför förtydligas. 

Kommunens kommentar: Skola, vård och omsorg inryms i markanvändningsförslagen "centrum" 
och blandad bebyggelse" mer ingående än så är inte översiktsplanen kring dessa frågor. 

Vård och omsorg 
På liknande sätt som resonemanget ovan om utvecklingen inom utbildningens område, behöver 
det framtida behovet av eventuella tillkommande särskilt boende identifieras och planeras för. 
Vi anser att inte heller detta framgår tillräckligt tydligt av samrådshandlingen. 

Kommunens kommentar: Skola, vård och omsorg inryms i markanvändningsförslagen "centrum" 
och blandad bebyggelse" mer ingående än så är inte översiktsplanen kring dessa frågor. 

Kultur och fritid 
Inom detta område finns mycket värdefullt innehåll i samrådshandlingen. Samtidigt blir det lite 
förvirrande när begreppet ”natur” används som ett övergripande begrepp för både natur, kultur 
och fritidsverksamhet. Vi anser att man bör tydliggöra dessa som separata begrepp, även om de 
ibland kan sammanfalla, ex. som en grund för att utveckla besöksnäringen. Genom nuvarande 
skrivning förminskas både kulturen och fritidsverksamheterna och deras egenvärde tonas ned. 
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Kommunens kommentar: En översyn av avsnittet görs inför granskning så att varje del får sitt eget 
utrymme. 

Vi saknar också ett tydliggörande vad kommunen avser att utveckla i områdena med två av de 
mer intressanta kulturmiljöerna vi har centralt i centralorten, nämligen Väsby kungsgård och 
Sala sockenkyrka. Dessa miljöer har en god potential att utvecklas bl.a. som goda boendemiljöer. 

Vi är dock mycket positiva till de skrivningar som gjorts kring kulturmiljöskyddet för Sala stad 
som beskrivs på sid. 30 och 31! 

Kommunens kommentar:  

Angående tydliggörande av kulturmiljöerna Sala sockenkyrka & Väsby kungsgård:  Sala kommun 
värnar generellt kulturhistoriskt intressanta miljöer såsom Sala sockenkyrka och Väsby kungsgård, 
men listar dem inte i det översiktliga dokument som översiktsplanen utgör, bland annat då det är 
svårt att få med alla.  

Angående skrivningarna om kulturmiljöskyddet: Noterat 

Övrigt 
Två ytterligare övergripande synpunkter vill vi ge. 

De kartor som finns med i samrådshandlingen är inte av god kvalitet. Det är svårt att läsa av de 
olika kartsymbolerna och texten är många gånger så liten att det är svårt att kunna läsa utan 
förstoringsglas, alt. zoomfunktionen på datorn. 

Kommunens kommentar: Kvaliteten på kartorna i PDF-versionen har inte prioriterats utan 
kommunen har valt att ta fram en digital översiktsplan och för utläsning och överblick av kartor 
hänvisas läsaren till den digitala versionen av översiktsplanen. 

Den andra synpunkten: Det är viktigt och positivt att, som framgår på s. 89, att en handlingsplan 
skall tas fram, så att vi därmed får både en riktning och en preliminär tidsplan för när olika delar 
av planen skall genomföras. 

Kommunens kommentar: Det här kommer att genomföras i och med att det från och med 2024 blir 
obligatoriskt att koppla en planeringsstrategi till översiktsplanen enligt plan- och bygglagen. 

Specifika synpunkter (i sidnummerordning) 

I kapitel 3. om Öp:ns inriktning står det om vilka mål som skall vara styrande. Här nämns 
globala, nationella, regionala etc. Till detta kommer kommunens vision och fokusområden. Som 
särskilt styrande anges speciellt folkhälsopolitiska mål och friluftsmål utöver de övergripande 
globala, nationella och regionala. Vi anser visserligen att dessa speciella mål är viktiga, men 
undrar över varför just dessa har pekats ut. Varför har inte andra specifika mål, som exempelvis 
demografiska, ekonomiska, kulturella, sociala, ekologiska mål också preciserats? Om dessa två 
speciella mål skall stå kvar behöver de särskilt förklaras! 

Kommunens kommentar: Avsnittet inriktas på internationella, nationella och regionala mål. 
Ekonomiska, sociala och ekologiska inkluderas framför allt inom ramen för Agenda 2030. Vi 
känner dock inte till ex. kvantifierade demografiska mål för Sverige eller regionen? 

På s. 18 beskrivs tre kluster utanför centralorten. Vi motsätter oss inte den tanken, men 
innehållet i skrivningen behöver förtydligas så att kommuninvånarna förstår vad det innebär för 
kommunens utveckling. 
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Kommunens kommentar: Styrkor och vision för dessa kluster beskrivs ytterligare i 
granskningsversionen. 

På samma sida nämns också om utveckling av bl a besöksnäringen mot bakgrund av de 
naturgeografiska förutsättningarna. Vi håller med om tanken men anser att detta avsnitt bör 
kompletteras med de specifika kulturhistoriska förutsättningarna för besöksnäringens 
utveckling. 

Kommunens kommentar: Det står om kulturmiljöns betydelse för besöksnäring, men kan 
förtydligas i detta avsnitt.  

I kapitel 4. om mark- och vattenanvändning saknar vi under kategorierna i avsnittet Centrum (s. 
20) boende som en komponent. Vi anser att ett levande centrum även behöver innehålla en stor 
mängd bostäder. Om detta är samrådshandlingens författares mening, vilket vi hoppas och tror, 
behöver detta förtydligas. Som det nu står kan man dra slutsatsen att centrum skall tömmas på 
bostäder. 

Kommunens kommentar: Kategorin centrum beskrivs i översiktsplanen och beskrivningen är enligt 
Boverkets ÖP-modell 2.1. och bostäder ingår. 

På s. 27 återkommer begreppet friluftsliv som rubrik. Här betonar man det man 
”återhämtningslandskap” som man skall ta stor hänsyn till. Det håller vi med om, men anser att 
detta landskap i stor utsträckning är ett kulturlandskap, och understryker det vi sagt ovan, om 
vikten att förtydliga varför man som särskilt målområde lyfter fram just friluftsliv. 

Kommunens kommentar: Rubriksättningen för återhämtningslandskapen har varit felaktig i 
samrådet vilket kommer att korrigeras.  

Avsnittet om kulturmijö från s. 29 ff bör kompletteras när det gäller skyddsvärda miljöer både i 
centralorten och i resten av kommunen. De viktiga spår efter de folkrörelser som var viktiga för 
framväxten av vår demokrati, berörs egentligen inte alls. Här finns ordenshus, folkets hus-
lokaler och folkets parker, liksom frikyrkolokaler. Hur dessa skall beaktas vid den fortsatta 
samhällsutvecklingen behöver alltså förtydlgas. 

Likaså behöver beaktas vilken roll bygdegårdars och hembygdsrörelsens fastigheter och lokaler 
skall spela i samhällsutvecklingen. 

Kommunens kommentar: Tack för en viktig synpunkt. De lokaler som nämns har varit av stor 
historisk vikt för folkbildning och demokrati och är så fortfarande. En punkt som tar upp vikten av 
att uppmärksamma och värna nämnda lokaler och miljöer har lagts till under vägledningarna för 
kultur och fritid. Hembygdsgårdar tas även upp under rubriken Föreningsliv. Där nämns de drygt 
20 aktiva bygde- och hembygdsföreningarna som driver hembygdsgårdar och bystugor och som 
erbjuder aktiviteter och mötesplatser. I avsnittet för Kumla kyrkby nämns hembygdsgården som en 
viktig målpunkt som ska stärkas och dit kommunikationer ska underlättas. 

Av s. 34 framgår det att ”Sala stad föreslås stå för 60 % av befolkningsutvecklingen”. Vi 
ifrågasätter det rimliga i att precisera en siffra, i all synnerhet som planeringshorisonten är till år 
2050 och mycket kan komma att hända under perioden. Även siffrorna för servicenoderna 
ifrågasätter vi av samma skäl. Den positiva befolkningsökning som vi hoppas på och arbetar för 
bör hanteras i de regelbundna översyner som Öp:n skall genomgå och inte i förväg låsas fast vid 
specifika nyckeltal. 

Kommunens kommentar: Vi har fått extremt många synpunkter som tvärtemot önskar fler 
nyckeltal framför allt för befolkningsutvecklingen så kallade planeringstal. Det förefaller som en 
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lämplig medelväg att behålla detta nyckeltal som i vart fall ger en uppfattning om att när 
servicenoderna växer så är förhållande mellan dessa i storlek ungefär detsamma som idag. 

På s. 35 saknar vi en punkt om att möjligheterna till spontanidrott skall beaktas i det fortsatta 
planarbetet. Detta kan med fördel kopplas till de behov av grönytor som påtalas i planen om 
tätortsområdena. 

Kommunens kommentar: Friyta beaktas och när strövområden betonas i översiktsplanen dock inte 
specificerat för spontanindrott. 

När det gäller de infrastrukturåtgärder som föreslås på s. 37 anser vi att de skall kompletteras 
med angivning om möjlighet för elcykelparkeringar och laddningsmöjligheter för dessa fordon. 

Kommunens kommentar: Rubriken "Åtgärder för laddinfrastruktur och förnybara drivmedel" läggs 
till. 

Frågan om energiförsörjning har vi redan belyst i de generella synpunkter vi framfört ovan, men 
vill ändå kommentera skrivningen på s. 39. Vi kan dela ambitionen med en utökning av 
fjärrvärmesystemet, men vill samtidigt påtala riskerna av att bygga fast sig i ett enda teknikval. 
Vi anser att det är viktigt att olika energislag, även för uppvärmning bör få konkurrera med 
varandra för att minska riskerna för en total systemkollaps inom ett teknikområde. 

Kommunens kommentar: Utbyggnad av fjärrvärmenätet är en central strategi som Sala kommun 
tillämpar för att tillgängliggöra effektiv, tillförlitlig och förnybar energiförsörjning till invånarna. 
En strategi som fokuserar på att komma ifrån ett växande effektbehov. Även om kapaciteten också 
behöver byggas ut, så behöver vi samtidigt arbeta för att på olika sätt effektivisera 
energianvändningen och för att el, som är en högvärdig form av energi, inte används för 
uppvärmning i första hand. Kommunfullmäktige i Sala kommun beslutade i november 2021 om 
framtagande av en plan mot effektbristen och effektfrågan kommer att behandlas ytterligare inom 
ramen för den planen. 

I avsnittet om näringsliv från s. 41 ff vill vi återkomma till vår kritik mot överbetoningen av de 
gröna näringarna. Vi anser, som vi angivit ovan i de generella synpunkterna, att man också här 
låser fast sig för starkt vid en typ av näringslivsutveckling. Vi anser att man bör sträva efter en 
mångfald av näringar utöver de gröna, för att verkligen få en stor branschbredd på företagen i 
vår kommun. 

Vi reagerar också på skrivningen på s. 42 om vad som gör en ort attraktiv. Det handlar inte bara 
om bra marktillgång för verksamheter och goda boendemiljöer. Det är ett gammaldags synsätt. 
Idag efterfrågar man kvaliteten och utbudet av utbildning, av kultur och av fritidsaktiviteter, 
som väl så viktiga för kommuners attraktionskraft, som tillgång till mark för etablering och 
boende. 

I skrivningarna om norra Sala stad anser vi att man skulle kunna pröva möjligheten av en mer 
sammanhållen bostadsbebyggelse i anslutning till Sala sockenkyrka, så att man där får en 
klassisk ”kyrkbykaraktär”. Detta för att göra denna intressanta kulturmiljö ännu mer intressant 
och tillgänglig. 

När det gäller utvecklingen av Sala stad delar vi uppfattningen att en utbyggnad norrut är viktig. 
Däremot saknar vi på s. 46 tydlighet i vad som avses med Norrmalms utveckling. Det framgår 
inte om man avser fortsatt villabebyggelse i området och inte heller sägs något om vad man 
avser beträffande verksamheter. Detta bör alltså förtydligas. 

Kommunens kommentar: Text ses över. 
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På s. 49 saknar vi utvecklingsperspektivet kopplat till kultur. I samrådshandlingen står bara om 
utveckling av natur och friluftsliv. Det vore självklart att komplettera detta avsnitt med kultur, 
alternativt att det får ett eget avsnitt. 

Kommunens kommentar: Detta har ett eget avsnitt i översiktsplanen. 

I avsnittet om servicenoderna och utvecklingsorterna vill vi också lyfta fram några synpunkter. 
På s. 51 om utvecklingen av Ransta vill vi understryka att om utvecklingen av området kring 
stationen både öster och väster om järnvägen skall kunna ske på ett positivt sätt, behöver det 
tydliggöras att korsningen mellan väg och järnväg bör vara planskild. 

Kommunens kommentar: En funktionsutredning utförs av Trafikverket tillsammans med Sala 
kommun som berör Ransta station, planskild korsning och dubbla perronger. 

I avsnitten om Möklinta (s. 55) och Broddbo (s. 58) pekas på problemet med dricksvattentilgång 
som hinder för utvecklingen, utan att konkretisera hur denna fråga skall lösas. Vi anser, som vi 
berört i våra generella synpunkter ovan, att just denna fråga måste få en ökad tyngd om vi har 
ambitionen att hela kommunen skall kunna leva och utvecklas. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen löser inte specifikt frågan utan ger en utgångspunkt för 
vidare utredningar. 

I avsnittet om Salbohed saknar vi synpunkter på den speciella kulturmiljön som hur en gammal 
exercisplats/militärförläggning skall hanteras ur plansynpunkt. Militärhistorien är en viktig del 
av Sala kommuns historia och den bör inte försvinna ur planen om kommande generationer 
skall kunna förstå kommunens utveckling. Det gäller även spåren av militär verksamhet i 
centralorten. 

Kommunens kommentar: Markanvändningskartan för Salbohed har utökats för att inkludera 
nämnda exercisplats. Då skola och LSS-boende idag finns på området markeras området som 
”mångfunktionell bebyggelse” i markanvändningskartan. Texten om Salbohed nämner 
exercisplatsen och vägledningen om Salbohed nämner ”storskaliga institutionsbyggnader med 
tidig 1800- respektive 1930-talskaraktär som ”viktiga karaktärsdrag att värna om”. 

Vidare saknar vi planförfattarnas synpunkter på den intressanta miljön Fläckebo. Inte minst ur 
kulturmiljösynpunkt är denna en viktig ort i vår kommun.  

Kommunens kommentar: Fläckebo f.d. komministergård, sockenmagasin och kyrkstallar finns i 
översiktsplanen med i listan av Byggnadsminnen under avsnittet kulturmiljö, kap. Mark- och 
vattenanvändning. Generellt har översiktsplanen p.g.a. platsbrist en restriktiv hållning till att lista 
och beskriva objekt, men byggnadsminnena listas med en kort beskrivning av varje. Även kort info 
om byggnadsminnenas skydd finns, samt hänvisning om var mer information finns. 

På s. 69 blir man konfunderad över punkterna under rubriken Utveckling infrastruktur. 
Eftersom detta handlar om Varmsätra undrar vi över vad som avses med ”Sekundär gång- och 
cykelväg mot Varmsätra”. Är det någon särskild del som avses, eller vad menas? 

Kommunens kommentar: Felskrivning. ändrar till: Sekundär gång- och cykelväg mot Kumla 
kyrkby. 

Under rubriken 4. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (s. 73) vill vi betona att man i planen 
understryker vikten av allemansrätten, även om man i enstaka situationer kan göra avsteg från 
strandskyddsbestämmelserna. 
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Vidare på samma sida belyses behovet av VA-utredning. Eftersom vi menar att en mer 
övergripande VA-utredning för hela kommunen behövs, har vi visserligen förståelse för att 
frågan tas upp i detta sammanhang, men anser att den i första hand skall ingå den övergripande 
VA-utredningen. 

Kommunens kommentar: Avsnittet på sid 73 handlar om LIS. VA-utredning för varje LIS-område 
bör stå kvar för att belysa behovet.  

I avsnittet 7. Genomförande (s. 88 ff) i avsnittet om samarbete med olika andra samhällsaktörer 
anser vi att näringslivet bör få en mer tydlig roll. Det gäller både nationellt, regionalt och lokalt.  

Vidare bör samarbetet i regionen även omfatta kulturen, vid sidan av de angivna arbetsmarknad, 
bostadsmarknad och utbildning. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

Sammanfattande synpunkter 

Liberalerna i Sala ställer sig i huvudsak bakom samrådshandlingens grundtankar och 
intentioner. Vi har, som framgår av synpunkterna ovan, ett antal synpunkter som vi anser 
behöver kompletteras eller omarbetas så att vissa aspekter tydliggörs eller läggs till. 

Vi menar att skrivningarna kring Näringsliv och företagsetableringar behöver utvecklas och 
kompletteras. Som det nu står, anser vi att planen begränsar framtida handlingsfrihet för hur 
näringslivet skall utvecklas och att en tydlig strategi för företagsetableringar saknas. 

Kopplat till detta, men även till utvecklingen av boende och livskraft i hela kommunen, behöver 
frågorna kring (el-)energi- och dricksvattentillgången ägnas betydligt mer uppmärksamhet. Det 
räcker inte att konstatera att tillgången till el, respektive dricksvatten är en begränsande faktor 
för samhällsutvecklingen i delar av vår kommun. Det måste också finnas en strategi hur detta 
kan åtgärdas. Kanalisationer för luftledningar och nedgrävda ledningar bör behandlas i Öp:n. 

Kommunens kommentar: En lösning är att utveckla de orter där det inte är begränsad 
dricksvattentillgång och att utvecklingen sker i områden där VA-utbyggnad inte är så komplicerad 
och/eller kostsam.  

Mot bakgrund av förutsett kompetensbehov inom både näringsliv och offentlig sektor behöver 
planen förtydliga vilka åtgärder av fysisk planering som behövs för utbildningsverksamhet och 
annan typ av kompetensuppbyggnad. Detta saknas i allt väsentligt i det aktuella förslaget. 

Detsamma gäller det långsiktiga behovet för vård- och omsorgssektorn. Även om mycket av den 
framtida vården och omsorgen kommer att äga rum så långt möjligt i den egna bostaden, 
kommer vi att behöva fler platser för vård- och omsorgsboende som en följd av den 
demografiska utvecklingen. Även detta saknas i det aktuella förslaget. 

Kommunens kommentar:  Skola, vård och omsorg inryms i markanvändningsförslagen "centrum" 
och blandad bebyggelse" mer ingående än så är inte översiktsplanen kring dessa frågor. 

Vi vill också understryka den potential som kulturen har för den framtida samhällsutvecklingen. 
Det gäller inte bara som rekreation och upplevelser och som en del av besöksnäringen, utan är 
en avgörande faktor för den platsutveckling (Place Marketing; Place Branding) som vår kommun 
behöver och som en del av näringslivsutvecklingen genom det man idag alltmer har fokus på, s.k. 
Kulturella och kreativa näringar (KKN). Därför anser vi att det på flera ställen i den slutliga 
versionen av Öp:n bör kulturens roll förtydligas och inte bara som ett appendix till natur och 
friluftsliv. 
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Kommunens kommentar: Håller med, men anser att detta är ett tydligt fokus i översiktsplanen så 
en översyn ska göras för att se hur detta kan göras tydligare så att det uppfattas så som syftet är. 

Slutligen vill vi understryka att vi ser Öp:n som ett levande dokument som över tid kontinuerligt 
behöver ses över och revideras i takt med tidens krav. Vi vill också betona vikten av att en 
konkret handlingsplan, som föreslås i samrådshandlingen, verkligen kommer till stånd och blir 
ett operativt verktyg för den framtida samhällsplaneringen, samt att uppföljningen av arbetet 
kontinuerligt redovisas i kommunstyrelse, kommunfullmäktige, men också för allmänheten. 

Kommunens kommentar: Det här kommer att genomföras i och med att det från och med 2024 blir 
obligatoriskt att koppla en planeringsstrategi till översiktsplanen enligt plan- och bygglagen. 

 

Socialdemokraterna 
Vi socialdemokrater har ingen annan uppfattning än den som finns beskriven i 
samrådshandlingen när det gäller framtida utmaningar, att det främst handlar om 
klimatförändringar och digitaliseringen men också de utmaningar som Sala har flr egen del. Vi 
ser dock att det finns fler utmaningsområden och vill lägga till dem. Tillgången till fossilfri och 
förnybar energi, livsmedelsförsörjningen, vattenförsörjningen samt en framsynt krisberedskap. 
Dessa utmaningar tillsammans är viktiga när kommunen ska anta en översiktsplan. 

Kommunens kommentar: Delar av vad som föreslås är tillagt i översiktsplanen - fossilfri och 
förnybar energi, livsmedelsförsörjning och behovet av att ha en framsynt krisberedskap. 

Både de globala och lokala utmaningarna innebär nya förändringar och förändrat beteende hos 
hela befolkningen. Sala kommuns översiktsplan (ÖP) har till uppgift utifrån ett politiskt 
perspektiv att ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Vi ställer oss bakom att en utveckling bör ske främst i Sala stad och de utpekade service noderna 
Möklinta, Västerfärnebo och Ransta. Men detta får inte hindra utveckling på andra platser i 
kommunen som i utvecklingsorterna om efterfrågan sker. 

Kommunens kommentar: En översiktsplan talar för en önskvärd utveckling och en prioritering men 
hindrar inte annan utveckling. Från och med 2024 krävs dock utökat förfarande i detaljplaner om 
det är så att detaljplanen går emot översiktsplanen på ett eller annat sätt. Översiktsplanen 
kommer framöver att uppdateras med tätare intervall enligt ny lagstiftning i plan- och bygglagen. 
Om vi skulle se en hög efterfrågan i någon annan ort eller plats i kommunen så kan nya 
bedömningar göras med uppdatering allteftersom. Även LIS kommer att utvärderas framöver.  

Det är viktigt att detaljplaner planeras och antas så att kommunen på ett ändamålsenligt sätt 
driver frågan om tillväxt och tar fram planer för såväl företagsetableringar som fler bostäder. Att 
kommunen tar initiativ och ligger i framkant och kan erbjuda mark till privatpersoner och 
näringslivet. 

Kommunens kommentar: Det är kommunens målsättning. 

Sala kommun är en kommun med stor potential, om vi värnar och utvecklar kommunen på ett 
långsiktigt hållbart sätt där människors hälsa och livskvalité prioriteras, då sker en tillväxt som 
gynnar kommunens medborgare och näringsliv. Tillgången till utbildning, fler arbetstillfällen, 
bostäder, en god elförsörjning i form av förnybar energi är några viktiga faktorer för att lyckas. 

Kommunens kommentar: Yttrande ligger i linje med översiktsplanens mål. 



   
 

109 
 
 

Vi vill lyfta att tillgången till dricksvatten behöver stärkas. Frågan är mycket viktigt och kan på 
sikt få mycket stora konsekvenser för människor och djur än vad den har idag om inte tillgång 
till vatten finns. Varma, torra somrar och vintrar med lite nederbörd håller på att bli allt 
vanligare och får en direkt påverkan på tillgången till vatten om inget planeras för att stärka 
tillgången. 

Kommunens kommentar: Tekniska kontoret har i uppdrag att arbeta med att säkerställa 
långsiktig dricksvattenförsörjning genom att först och främst skydda det vatten vi har. I det 
arbetet utreds även att på konstgjord väg öka mängden grundvatten samt förflytta dricksvatten 
mellan systemen. 

Vid ny bebyggelse anser vi att det är viktigt att kunna hantera både mindre och större 
exploateringar. Båda är lika viktiga för tillväxten. Mindre exploateringar bör ske vid redan 
befintliga bostadsområden. Exempel på det är Norrberg 4:8. Där ett redan befintligt 
bostadsområde kompletteras med ytterligare några hus. 

Kommunens kommentar: Förtätning blir mycket viktigt framgent, både för att spara värdefull 
jordbruksmark eller andra orörda områden, men även då en tät bebyggelse kan ge många fördelar 
som hör till en god stad. Det ger ett ökat befolkningsunderlag som kan ha effekter på bland annat 
serviceutbudet och möjligheterna till hållbara lösningar som utökad kollektivtrafik. 

Vid tillskapande av nya bostadsområden är det viktigt att inte ta åkermark i anspråk i första 
hand. Utan ta fram platser som lämpar sig bättre för bostäder eller företagsetableringar. 
Kommunen behöver ha ett aktivt jordbruk så att självförsörjningsgraden är fortsatt hög för att 
klara ev. kommande kriser av olika slag. 

Kommunens kommentar: I granskningsutgåvan av översiktsplanen har användandet av 
jordbruksmark för ny bebyggelse reducerats jämfört med samrådsversionen. Det är en mycket 
viktig fråga och jordbruksmark ska i möjligaste mån undvikas. I vissa fall har dock jordbruksmark 
föreslagits för nya områden då den ligger strategiskt viktigt till och då stora mervärden för orten 
kan skapas.  

Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att naturen integreras så att det i de flesta fall 
planeras för tillgång till natur och strövområden som är bostadsnära. Värna de vandringsleder 
som finns runt omkring i kommunen. Kommunen ska planera så att Sala stad växer, även 
erbjuda det lugna och stilla som många naturområden erbjuder i hela kommunen kopplade till 
de utpekade servicenoderna. 

Kommunens kommentar: Det är ett viktigt fokus för översiktsplanen så att vi också kan uppnå 
Agenda 2030, folkhälsopolitiska mål etc. För att förtydliga tillämpningen har den så kallade 
3.30.300-principen lagts till i vägledningen för grön infrastruktur. Vid skapande av 
markanvändningskartorna har stor vikt lagts vid att spara ”kvartersskog” eller använda 
rekreationsområden. 

Mycket av det som tas upp i ÖP är helt i linje med vad vi tycker, det finns dock en tendens att 
fastna på detta med bevarande. Självklart ska ett bevarande ske av viktiga mark, vatten, natur 
och friluftsområden och befintlig bebyggelse. Att utveckla, bevara, förvalta, och tillgängliggör 
Sala kommuns rika natur- och kulturmiljöer för ekosystemtjänster som livsmedelsproduktion, 
virke, biologisk mångfald, klimatanpassning, rekreation och identitet är en utmaning som kan ge 
upphov till meningsskiljaktigheter. Därav är det viktigt hur det fortsatta arbetet löper utifrån 
antagen ÖP. 

Kommunens kommentar: Noterat, vi har också sett detta i samband med samrådet. 
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Följande övriga synpunkter vi vill framföra: 

Lyfta behovet av en väl fungerande infrastruktur som bredband, VA, och elförsörjning som 
hänger ihop med planprocesserna. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

Se hur cykelvägar kan bli en del i att knyta samman de olika servicenoderna med staden. Se över 
hur cykelvägar kan bli ett alternativ att ta sig mellan olika punkter i kommunen. 

Kommunens kommentar: Gång- och cykelvägar har en hög prioritet i översiktsplanen. 

När det gäller servicenoderna, säkerställa att utvecklingen sker likvärdigt, dvs ta reda på vad 
varje ort bör utveckla t.ex. byggnation av olika former av bostäder, företagsetableringar, 
kommunalservice, kultur och fritidsutbud. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

Trafikera med kollektivtrafik där det idag inte finns någon kollektivtrafik eller är väldigt 
begränsad och som binder ihop Sala kommun med andra kommuner. Till exempel mot 
Enköping. 

Kommunens kommentar: "I Västmanlands län är det Region Västmanland i egenskap av regional 
kollektivtrafikmyndighet som har det övergripande ansvaret för utveckling av kollektivtrafiken." 

Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram 

"Programmet knyter an till länets Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) som antogs i juni 2020. I 
RUS beskrivs bland annat att Västmanland år 2030 har ett hållbart transportsystem där andelen 
kollektivtrafik, tillsammans med cykling och gång, har ökat. Att bekväm och tillförlitlig tågtrafik 
hanterar de större resandevolymerna inom och utanför länet som kompletteras med en väl 
utbyggd busstrafik i och omkring våra större tätorter för det lokala resandet. På landsbygderna 
har allt fler anpassade tjänster utvecklats som möjliggör ett hållbart resande. Alla bussar och allt 
fler bilar drivs på el eller fossilfria drivmedel." 

Ta fram ett mål vad som är rimligt att växa med när det gäller antalet nya invånare, både i Sala 
stad och servicenoderna. Att bara sätta en siffra är inte hållbart utan den behöver tas fram i 
samråd med invånarna på orten, förenings- och näringslivet. 

Kommunens kommentar: Eftersom den nya visionen och målen inte anger någon siffra görs det 
inte heller i översiktsplanen. 

 

Moderaterna i Sala 
Detta är en första sammanställning av Moderaternas samrådsåterkoppling, inskickad av mig 
[Erik Hamrin] som gruppledare. Det är alltså organisationens återkoppling och inte min 
personliga. Eftersom det varit lite oklart med deadline, om den ska förlängas eller inte, har vi 
valt att i nuläget skicka in en första omgång kommentarer. Det kommer eventuellt att från oss 
vid senare tidpunkt komma en reviderad handling som då ersätter den nu inskickade. 

Moderaterna tackar för möjligheten att lämna synpunkter på samrådshandlingen kring 
översiktsplan 2050. Det är ett omfattande dokument som arbetats fram och vi vill lämna 
följande kommentarer. 
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Kapitel Sammanfattning 
Avsnitt: Vägledande principer 

Moderaterna delar uppfattningen att kopplingar mellan orter i samma kluster. På de flesta 
platser används bilväg för transport mellan orter. Texten kan läsas som att gång- och 
cykelkoppling ska ske med hjälp av egen GC-väg. Det är det en långtgående ambition att samtliga 
orter ska kunna förbindas med sin servicenod via separat GC-väg och skrivningen bör 
förtydligas för att klargöra vad som avses med begreppet. (Exempel ur ÖP: Alla orter inom 
klustret ska ha bra tillgänglighet till sin servicenod, genom väg, kollektivtrafik och gång- och 
cykelkoppling). 

Kommunens kommentar: Enligt översiktsplanens utvecklingsstrategi så ska gång-och 
cykelkoppling mellan servicenod och utvecklingsorter tillses, helst i form av egen GC-väg.  

Avsnitt: Utgångspunkter och utmaningar  

På sidan sju i handlingsplanen påtalas att en av Salas utmaningar är bristande kollektivtrafik på 
landsbygd. Moderaterna vill att det påståendet klareras för att det ska kunna säkerställas 
att de åtgärder som upprättas i planen för att adressera denna utmaning är ändamålsenliga. 
(Exempel ur ÖP: Några av de större utmaningarna som Sala har är hantering av de föroreningar som 
finns i mark och vatten efter gruvdrift, transporter för farligt gods som idag leds via Sala stad, 
bristande kollektivtrafik på landsbygden samt hantering av Salas kulturarv.) 

Kommunens kommentar: "I Västmanlands län är det Region Västmanland i egenskap av regional 
kollektivtrafikmyndighet som har det övergripande ansvaret för utveckling av kollektivtrafiken." 

Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram 

"Programmet knyter an till länets Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) som antogs i juni 2020. I 
RUS beskrivs bland annat att Västmanland år 2030 har ett hållbart transportsystem där andelen 
kollektivtrafik, tillsammans med cykling och gång, har ökat. Att bekväm och tillförlitlig tågtrafik 
hanterar de större resandevolymerna inom och utanför länet som kompletteras med en väl 
utbyggd busstrafik i och omkring våra större tätorter för det lokala resandet. På landsbygderna 
har allt fler anpassade tjänster utvecklats som möjliggör ett hållbart resande. Alla bussar och allt 
fler bilar drivs på el eller fossilfria drivmedel." 

Kapitel Inriktning 
Avsnitt: Vision 

I texten om visionen vill Moderaterna påtala två saker. För det första så är det lämpligt att 
visionen för översiktsplanen, i den mån sådan ska finnas, återknyter till den av fullmäktige 
antagna visionen. I den visionstexten ”Sala kommun – ett hållbart och tryggt samhälle med 
livskvalitet och växtkraft” framgår att trygghet är en nyckelfaktor på samma sätt som hållbarhet. 
Därför bör också ÖP:s vision bära med sig detta. Vi vill därför att texten ändras för att på 
lämpligt sätt arbeta in att trygghet finns med i den plan som nu verkas fram.  

Kommunens kommentar: Kommunens nya vision har lagts till i översiktsplanen. 

Vidare anser vi att ”med gröna förtecken” bör strykas. Det är på inget sätt omöjligt att så är fallet, 
men vår översiktsplan måste sikta på ett framgångsrikt näringsliv oavsett vilka förtecken det 
har. Med sitt stora omfång företag så är det särskilt angeläget för Sala kommun att skapa en 
översiktsplan som stöttar näringslivet i sin helhet. 
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Kommunens kommentar: Över 30 procent av näringslivet i kommunen är inom gröna näringen. 
Näst största näringen ligger omkring 10 procentandel av näringslivet totalt sett. Det är brist i 
kommunen på stödjande näringsliv, det vill säga revisorer, konsulter och så vidare, därför 
förtydligas det utvecklingsbehovet i översiktsplanen.  

Till sist, i ÖP:s text i samma stycke, Bostadsutbudet är varierat och lockar människor i regionen 
genom sin gynnsamma geografi och genom att utgöra ett hälsosamt, hållbart och tryggt 
boendealternativ” genom att tydliggöra att prisvärdhet också ska vara en av de faktorer som 
lockar människor till Sala. De relativt låga priserna på villor och bostadsrätter i Sala är en tydlig 
konkurrensfördel gentemot kringliggande större städer. 

Kommunens kommentar: ”Prisvärt”- boende skrivs in i visionen.  

Fokusområde ”Landsbygdsvänligt, naturskönt och hälsosamt” 

Översiktsplanen ska inte arbeta från begrepp som levnadsmönster, och specifikt inte klassificera 
dem som hållbara eller ej. Den gulmarkerade texten bör strykas i sin helhet. (Mening ur ÖP med 
gulmarkerad text understruken: I Sala 2050 finns bostadsmiljöer som tillgodoser olika gruppers 
behov och som möjliggör levnadsmönster som är hållbara, uppmuntrar till ett aktivt och 
hälsosamt liv och som underlättar ett hållbart resande.) 

Kommunens kommentar: Det handlar inte om att klassificera olika levnadsmönster utan om att 
kommunen vill ta ansvar för att samhällets utvecklas så att invånarna får en möjlighet till att leva 
hållbart och hälsosamt.  

Fokusområde ”Landsbygdsvänligt, naturskönt och hälsosamt” 

Moderaterna anser att det är fossilfri energi som är grunden till en hållbar kommun. Inom detta 
stycke vill vi därför att förnybar i sista meningen byts till fossilfri. (Avsnitt ur ÖP med markerad 
text understruken: Det ska vara lätt att leva klimatsmart genom cirkulära system för 
resurshushållning som till exempel nyttjar avfall som en resurs framför en förbrukningsvara och 
kommunen ska underlätta kommuninvånarna att välja förnybar energi och värmekälla.) 

Kommunens kommentar: Formuleringen i enlighet med kommunens Klimatstrategi kvarstår i sin 
nuvarande form. 

Därtill anser Moderaterna den gulmarkerade texten nedan bör utgå eller göras mer generell. En 
stor del av de ansökningar om förhandsbesked som kommunen idag får är för att bygga på 
sådana platser som inte faller in under denna formulering. Även om Moderaterna är övertygade 
om att det också är viktigt att undanröja hinder för enkelt och smidigt byggande nära 
knutpunkter i trafiken så får det inte vara ett strävansmål att begränsa byggnation på andra 
platser. (Gulmarkerad text: Att planera för ett växande Sala innebär att utveckla Sala genom en 
fysisk struktur som koncentrerar bebyggelseutvecklingen till befintliga orter och som utnyttjar 
den potential som finns i den spårbundna trafiken) 

Kommunens kommentar: Formulering kvarstår. Texten är inte formulerad som att det är ett 
strävansmål att begränsa byggnation på andra platser än vid knutpunkter. 

Fokusområde ”Innovativt och företagsvänligt” 

I detta stycke bör ordet ”gröna” strykas. Självklart ingår de gröna innovationerna i det Sala 
kommun ska inspirera till, men inte uteslutande dem. För en mer öppen formulering ska detta 
ord därför strykas. (Avsnitt ur ÖP: I omställningen mot ett mer robust och klimatsmart Sala 
ingår att skapa förutsättningar för ett innovativt företags- och besöksnäringsklimat som 
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uppmuntrar till nyetableringar, nytänk och till nya gröna tekniska innovationer och digitala 
framsteg.) 

Kommunens kommentar: Avsnittet är omformulerat.  

Sett till att den rådande energikrisen har sin rot i problematiken med icke-planerbar 
kraftgenerering så anser Moderaterna att vår översiktsplan måste ta höjd för att eventuell 
kraftproduktion i första hand ska vara just planerbar, fossilfri och billig. Sala bör även framgent 
kunna producera mer energi, och vår översiktsplan måste tillåta det. Den gulmarkerade texten 
nedan måste därför justeras så att det framgår att den energitillgång Sala kommun behöver fram 
till 2050 dels kan innehålla förnybar produktion, men måste ha sin grund i tillförlitliga större 
produktionsanläggningar.  (Avsnitt ur ÖP: I Sala 2050 finns det goda förutsättningar för att leva 
och verka på landsbygden. … Utveckling av vindenergi och solenergi har gjort Sala mer 
självförsörjande med energi.) 

Kommunens kommentar: Enligt kommunens klimatstrategi ska kommunen tillse en effektiv, 
tillförlitlig och förnybar energiförsörjning åt kommuninvånare och företag. Tillförlitligheten, så 
som den beskrivs i tillhörande energiplan till strategin, baseras på kraftvärmeverket och 
utbyggnad av fjärrvärmenätet i kommunen. 

Kapitel Inriktning 
Mål: Tillämpning/förståelse 

Moderaterna anser inte att de formuleringar gällande kommunens ansvar som framkommer i 
den gulmarkerade texten i tredje stycket av detta kapitel bör kvarstå. Kommunen ansvarar för 
samhällsservice. Vi vill driva ett långsiktigt och hållbart arbete, men att som texten gör anspela 
på moraliskt ansvar, anser vi vara fel väg att gå. Texten bör utgå i sin helhet. Den inriktning 
planen sätter tala sitt tydliga språk kring våra prioriteringar, men vi ska inte ålägga kommunen 
moraliska pålagor.  

(Avsnitt 1 ur ÖP: Sala kommun har utifrån sitt läge och geografi ett särskilt ansvar för målen att 
främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, bekämpa klimatförändringarna och 
ekosystem och biologisk mångfald. Sala har med sina industrier och verksamhetsområden och 
som jordbruksbygd med stora arealer åkermark ett särskilt ansvar för hållbara konsumtions- 
och produktionsmönster.) 

(Avsnitt 2 ur ÖP: …bekämpa klimatförändringarna har Sala kommun ett stort ansvar att 
tillsammans med andra aktörer möjliggöra en omställning till mer hållbara person- och 
godstransporter. Det är en särskilt stor utmaning då kommunen är stor till ytan och det finns 
flera tätorter och landsbygd i kommunen. Sala kommun har med sina stora grön- och 
vattenområden ett särskilt ansvar för att bevara, förvalta och utveckla ekosystem och biologisk 
mångfald.) 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen utgår från FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, 
för långsiktig hållbarhet. 

Gällande avsnitt ”Utvecklingsprinciper” 

På samma sätt som vi påpekat tidigare i detta dokument så ser vi behovet av utrymme för 
avvägning kring när ett område ska utvecklas. Skrivningen nedan bör därför justeras till en 
”bör”-formulering. Det är eftersträvansvärt ut vissa aspekter att bebyggelse hamnar nära 
kommunikationsstråk, men det måste finnas utrymme för byggnation även när så inte är fallet. 
En detaljplan för ett attraktivt område för den som pendlar med bil ska inte vara uteslutet, vilket 
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vi uppfattar att denna text skulle innebära. (Avsnitt ur ÖP: För att öka nåbarheten till Sala, den 
regionala servicen, till kommunens gröna och blå grönområden lokaliseras nya 
bebyggelseområden i närhet av befintlig eller intill planerad kollektivtrafik) 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen visar på en viljeriktning för utvecklingen, att det är just 
eftersträvansvärt att bebyggelse hamnar nära kommunikationsstråk. Nuvarande skrivelse 
kvarstår därför.   

Mark- och vattenanvändning 
Stycke: Grön infrastruktur 

Sala kommun äger och förvaltar skog. Det gör även en stor del av kommunens invånare.  

Äganderätten och förvaltarskapstanken – att man vårdar och förvaltar det man äger till nytta 
även för kommande generationer – är också bärande delar av marknadsekonomin. Många 
markägare och företagare inom de gröna näringarna ger i växande omfattning uttryck för oro 
över att äganderätten håller på att urholkas – ofta genom små steg och åtgärder som var för sig 
inte alltid uppfattas som särskilt dramatiska, men som sammantaget innebär kraftiga 
inskränkningar. Moderaterna anser att det ägandet och rätten/möjligheten att bruka skogen är 
det som skapar den mest produktiva skogen och genom det skog som tillför stora miljövärden. 
Det är viktigt att översiktsplanen för Sala kommun reflekterar och förstärker synen på hur skog 
ska ägas, vårdas och brukas. Vi vill därför att den gulmarkerade texten nedan ändras för att visa 
på det ovan anförda. Därtill ska områdena som anges strykas som kandidater för områdesskydd, 
detta är produktiv och bra skog och/eller områden som ska fortsätta brukas och vårdas, dock ej 
som skyddade områden. Naturvärden och friluftsliv trivs oftast bäst i just den skog som inte är 
områdesskyddad. (Markerad text från ÖP: 1. Kommunens skogsmark ska skötas så att 
rekreations-, natur- och kulturmiljövärden bevaras, utvecklas och görs tillgängliga för 
medborgarna. 2. Tre naturområden föreslås få områdesskydd. Mellandammen, 
Östabergsskogen/Svepnässkogen och Stadsskogen med syftet naturvärden och friluftsliv.) 

Kommunens kommentar: Skogens ägande tas inte upp i granskningsversionen av översiktsplanen. 
Däremot skrivelser om möjligheten till allmänt nyttjande av skogen kvarstår och dess vikt för 
friluftsliv och rekreation. Det är en missuppfattning att utpekade närströvskogar i översiktsplanen 
inte skulle vara möjliga att bruka. Tanken är att utveckla skogsbruket och samtidigt lyfta de 
ekosystemtjänster för folkhälsan som den stadsnära skogen ger. Närströvskogen ska kunna nyttjas 
för rekreation och friluftsliv och samtidigt användas för ett varierat skogsbruk, anpassat för ett 
framtida klimat, exempelvis med testbäddar för hyggesfritt skogsbruk. Markerade meningar 
kvarstår men ordet ”områdesskydd” byts för tydlighetens skull ut till ”närströvskog”. 

Stycke: Ekosystemtjänster 

I stycket ”Vägledning och riktlinjer” anser Moderaterna att sista punkten ska justeras. 
Formuleringen i huvudpunkten bör ges lydelsen ”Följande områden bör anses känsliga och detta 
bör tas i beaktande vid eventuell exploatering av dessa områden” 

Kommunens kommentar: Punkten har flyttats från vägledningen för ekosystemtjänster och finns i 
stället med i vägledningen för grön infrastruktur men lydelsen ändras inte i enlighet med 
synpunkten. Lydelsen i granskningsförslaget är: Följande bör pekas ut som ekologiskt särskilt 
känsliga områden och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
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Stycke: Vattenområden och grundvatten 

Översiktsplanens avsikter behöver enligt oss Moderater justeras. Följande justeringar behöver 
göras; 

1. Texten ”Realisera skapandet av en vattenpark vid lergroparna” stryks i sin helhet. 

2. Texten ”Kompensationsåtgärder ska alltid göras när våtmarker inte kan skyddas från skador.” 
ersätts av ” Kompensationsåtgärder bör övervägas när våtmarker inte kan skyddas från skador.” 

3. Texten ”Bistå Länsstyrelsen med resurser i arbetet med restaureringen av hydrologin inom 
Hälleskogsbrännans naturreservat.” stryks, då det inte är översiktsplanens att styra samarbeten 
eller resurshantering. 

4. Texten ” Våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion bibehålls eller restaureras. 
Värdefulla våtmarker bevaras. Klimatnytta i kombination med biologiska värden är styrande.” 
stryks. 

5. Texten ”I all kommunal planläggning, exploatering och ledningsdragning undvika att skada 
våtmarkerna.” stryks. 

Kommunens kommentar: Punkt 3 stryks enligt synpunkten. Övriga synpunkter tas ej i beaktande då 
synpunkterna ej motiverats samt att den ekologiska hållbarhet enligt Agenda 2030 försämras 
vilket går emot översiktsplanens övergripande målsättning. 

Stycke: Friluftsliv 

Det är Moderaternas uppfattning att stycket Friluftsliv samt första punkten i vägledningen ska 
utgå i sin helhet. I sin formulering riskerar detta utgöra hinder för verksamhetsutövning på 
landsbygden. Det är ett ingrepp och inskränkning av äganderätten. Moderaterna kan inte ställa 
sig bakom att det ska behövas i en så vidsträckt och glesbefolkad kommun som Sala. Det finns 
dessutom redan naturreservat med begränsningar av skogsbruk, där lugn och ro redan råder.  

Kommunens kommentar: Utpekade återhämtningslandskap innebär inget skydd eller motsvarande 
reservat. Det är helt enkelt ett sätt att lyfta bruks-, natur- och rekreationsvärden vilket är 
attraktiva kvaliteter dessa områden har. För att förtydliga intentionen med 
återhämtningslandskapen styrks punkt 1 i vägledningen i enlighet med synpunkten. 

Sedan framhåller Moderaterna i sitt yttrande att det finns tillräckligt med skyddad natur i 
kommunen, men det framgår inte hur den bedömningen har gjorts. Inom ramen för de nationella 
miljömålen finns ett etappmål om minst 20 procent skyddad natur i Sverige, i Sala kommun ligger 
den andelen strax under 6 procent och hållbarhetsbedömningens slutsats är därför att det finns ett 
behov av fler skyddade naturområden för att vi ska nå nationella miljömål samt ekologisk 
hållbarhet enligt Agenda 2030. 

Gällande punkt två i vägledningen anser vi att gränsdragningen mellan eventuellt behov att 
värna detta även här ställs äganderätt och vikten av att på de sätt vi kan verka för att människor 
som vill bygga nära vatten kan göra det på ett så enkelt sätt som rådande lagstiftning tillåter. 
Texten ”Vid planläggning för ny bebyggelse i anslutning till vatten bör allmänhetens 
tillgänglighet till stränder och bad garanteras.” byts därför till ”Vid planläggning för ny 
bebyggelse i anslutning till vatten bör allmänhetens tillgänglighet till stränder och bad inom 
området beaktas.”. Detta då avsikten med ett förändrat strandskydd har varit att göra det 
enklare att bygga vid vatten. Sala kommun ska inte med översiktsplanen försvåra detta, något 
som vi anser att den föreslagna formuleringen skulle leda till.  
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Kommunens kommentar: Översiktsplanen har ändrats enligt synpunkten.  

Stycke: Bebyggelse och infrastruktur 

1. Moderaterna vill se följande förändringar i översiktsplanens text i detta stycke. Texten ”Det 
ska vara enkelt och attraktivt att bo i Sala kommun. En viktig förutsättning för detta är närhet till 
natur, rekreation och tillgänglighet till offentlig och kommersiell service och kommunikationer.” 
justeras enligt följande ”Det ska vara enkelt att bygga och attraktivt att bo i Sala kommun. En 
viktig förutsättning för detta är tillgång till utvecklingsbar mark, tillgänglighet i offentlig och 
kommersiell service och kommunikationer samt närhet till natur och rekreation.”. Det kan inte 
nog understrykas hur viktigt det är att Sala kommun genom sin översiktsplan verkar för detta. 

Kommunens kommentar: Det är viktigt men passar inte att ta upp det i stycket som synpunkten 
refererar till som är en inledning för att komma in på det här med koncentrerad bebyggelse och 
Sala stad och servicenoder. 

2. "Texten ” Klimatpåverkan ska minimeras vid uppförande av ny bebyggelse och infrastruktur. 
Ny bebyggelse planeras nära den befintliga infrastrukturen som spår, stationer, busshållplatser, 
vägar, kommunalt vatten- och avlopp samt energiförsörjning.” byts till ”Klimatpåverkan ska 
beaktas när Sala kommun utvecklas. Ny bebyggelse bör därför, när så är lämpligt, planeras nära 
den befintliga infrastrukturen som spår, stationer, busshållplatser, vägar, kommunalt vatten- 
och avlopp samt energiförsörjning." 

Kommunens kommentar: Det som står med bebyggelse nära befintlig infrastruktur och är del av 
utvecklingsstrategin och ändras därför inte. Minskad klimatpåverkan är också en del av antagen 
Klimatstrategi för kommunen liksom i enlighet med nya visionen och målen för Sala kommun 
(2021).  

3. ”Andelen hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik ska ökas i relation till bil.” 
stryks. 

Kommunens kommentar: Målet är att öka andelen medborgare som vill välja hållbara transporter. 
Därför premieras infrastrukturen samt den mobila miljön i anslutning till hållbara transporter. 
Behovet i relation till antal hållbara transporter beaktas. 

4. "Texten ”Nya bostadsområden som växer fram ska ha god tillgång till bostadsnära 
grönområden för vistelse och rekreation.” ändras till ett bör-krav." 

Kommunens kommentar: För att upp målen i Agenda 2030 läggs vägledningar till i ÖP utifrån den 
så kallade ”3.30.300-principen” som innebär att varje invånare minst ska se 3 st. träd från sitt 
fönster, varje område ska minst ha 30 procent grönyta och varje invånare ska ha ett grönområde 
inom 300 meter från sin bostad. Det innebär att skrivelsen förtydligas inför granskning och att 
synpunkten ovan inte beaktas utan kommens bedömning är att det behöver vara tydligt, även om 
översiktsplanen inte är juridiskt bindande, på vilket sätt grönstrukturen ska beaktas och 
tillgängliggöras invånarna långsiktigt.  

5. "Texten ” Ekosystemtjänster och den markanvändning som ger biologisk mångfald ska 
förstärkas genom ekosystemtjänstutredningar i samband med detaljplan.” ändras till ett bör-
krav." 

Kommunens kommentar: Stryker meningen. Ekosystemtjänster ska alltid analyseras i detaljplaner, 
men man behöver inte alltid ta fram utredningar. Det står även under avsnittet om 
Ekosystemtjänster. 
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6. Texten ”Alla orter inom klustret ska ha bra tillgänglighet till sin servicenod, genom gång- och 
cykelförbindelser, kollektivtrafik och vägar.” ändras så att det tydligt framgår att det är vägar 
som går först. GC-vägar är viktiga, men den absoluta merparten av trafiken går på de vanliga 
vägarna och då ska också ÖP tydliggöra att dessa kommer första. Vägarna på landsbygden är 
viktiga ur flera perspektiv. Ny text blir ” Alla orter inom klustret ska ha tillgänglighet till sin 
servicenod via väg därtill, i förekommande fall, via gång- och cykelförbindelser samt 
kollektivtrafik.” 

Kommunens kommentar: Meningen viktar inte transportsätt. Under Sammanfattningen i 
översiktsplanen finns liknande mening där "vägar" nämns först. 

7. Texten ”Kommunen ska se över behovet av uppdatering av gamla detaljplaner som är 
inaktuella eller innehåller fel. Det gäller bland annat DP 2477 Mamre, DP 3984 för Jakobsdal, DP 
3494 Emmylund, DP 3551 för Turbo och Hopparen 6-7.” stryks då det hanteras inom löpande 
verksamhet och gängse politiska beslut. 

Kommunens kommentar: Det stämmer, text i översiktsplanen ändras. 

8. Moderaterna vill se att den andra och tredje meningen i följande stycke stryks. Under rådande 
omständigheter är det inte rimligt att kommunen ensidigt prioriterar GC-väg och kollektivtrafik. 
(Visionen är att Sala kommun ska ha ett transportsystem... prioritera gång- cykel och 
kollektivtrafik) Visionen vara en bild som försvårar för Salaborna i stort. Många nyttjar sin bil 
idag, inte i "kortare" transporter, utan för att man har långt att åka eller behöver få vardagen att 
fungera. Det måste vi alltid ta hänsyn till och vi anser att denna prioritering mot den bakgrunden 
riskerar drabba Salaborna negativt. 

9. Texten ”Det är viktigt att så stor andel som möjligt av de korta resorna inom staden sker till 
fots, med cykel eller kollektivtrafik.” stryks, alternativt justeras till ”En stor andel av de korta 
resorna inom staden kan och bör ske till fots, med cykel eller kollektivtrafik”. 

10. Följande punkt under vägledning stryks i sin helhet; (Vid planering, utformning, och drift av 
trafiknätet prioriteras följande...1. Gång- och cykeltrafik, 2. Kollektivtrafik, 3. Biltrafik) 

11. I enlighet med tidigare kommentarer ges en ny lydelse till 6e punkten i vägledningen. ”Ny 
bebyggelse bör planeras med god anslutning till befintliga gång- och cykelstråk. Lokalisering av 
ny bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik prioriteras.” 

12. Första meningen i stycket ”Gång- och cykeltrafik” stryks och stycket omformuleras med 
avseende på övriga kommentarer Moderaterna gjort kring prioriteringen kring trafikslag. 

13. Sista mening i andra stycket i samma text ” Trafikmiljön ska utformas så att trafikens 
miljöbelastning minimeras” stryks. 

Kommunens kommentar på synpunkt 8, 9, 10, 11, 12, 13 i ovan text: Målet är att öka andelen 
medborgare som vill välja hållbara transporter. Därför ska infrastruktur kopplat till hållbara 
transporter främjas. En av utvecklingsstrategins förtjänster, med servicenoder och 
utvecklingsorter, är möjligheten att utveckla kollektivtrafik.  

Stycke: Kommunikationer 

Moderaterna anser att det i Sala kommun inte ska användas ekonomiska styrmedel för 
bilparkering. Vi är en landsbygdskommun, och därtill vill vi att stadens cityhandel får bästa 
möjliga förutsättningar. Därför ska parkering på kommunal mark inte avgiftsbeläggas. Texten 
”Därför kan ekonomiska styrmedel för bilparkering, i kombination med att erbjuda 
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konkurrenskraftiga färdmedelsalternativ, användas där konkurrensen om markanvändningen 
är särskilt stor” på sidan 36 ska därför strykas. 

Kommunens kommentar: Vissa kommunala parkeringar blir idag fullbelagda och ekonomiskt 
styrmedel är ett alternativ för hur man kan gå vidare i frågan där konkurrensen om marken är 
särskilt stor. 

Vidare ska sista meningen i andra stycket i avsnittet om länsöverskridande kollektivtrafik 
”Resande med länsöverskridande trafik och anslutande regional kollektivtrafik behöver 
uppfattas som attraktivt i förhållande till bilresande” strykas då detta inte är ett behov, utan en 
åsikt. 

Kommunens kommentar: Målet är att öka andelen medborgare som vill välja hållbara transporter. 
Därför ska infrastruktur kopplat till hållbara transporter främjas.  

Bland de prioriterade infrastrukturlösningarna vill Moderaterna se en justerad ordning enligt 

följande; 

• Planskilda korsningar 

• Sala station 

• Åtgärder för gång och cykel 

• Förbifarter Sala stad  

Vidare ska punkten kring omformandet av Saladammsvägen utgå och sista meningen i ”åtgärder 
för gång och cykel strykas. 

Kommunens kommentar: Infrastruktursatsningarna prioriteras inte efter inbördes ordning. 
Förslaget gällande Saladammsvägen bör stå kvar då Sala stad förväntas utvecklas norrut. 

I avsnitt ”Vägledning och riktlinjer” på sidan 38 behöver justeringar göras för att fånga upp att 
Sala även fortsatt behöver vara en stad till vilken det är enkelt att ta bil. Detta förtar inte från att 
utbyggnad av GC-väg görs, men målet är att förenkla Salabornas vardagsliv, även för de som är 
beroende av sin bil. Där ska ordningen i punkt sex vara; 

1. Biltrafik 

2. Gång och cykelväg 

3. Kollektivtrafik  

och punkterna 7 - 9 stryks för att hanteras utanför detta dokument. Sista punkten (13) angående 
förnybara drivmedel och snabbladdarstationer omformuleras för att förtydliga att det målet är 
att Sala kommun där så är möjligt ska skapa förutsättningar för etablering/bevarande av 
drivmedelstationer (även på landsbygd) och underlätta för kommersiella aktörer att bygga 
snabbladdarstationer. Det är inte kommunens uppgift att bygga dessa stationer. 

Kommunens kommentar: Målet är att öka andelen medborgare som vill välja hållbara transporter. 
Därför ska infrastruktur kopplat till hållbara transporter främjas. En av utvecklingsstrategins 
förtjänster, med servicenoder och utvecklingsorter, är möjligheten att utveckla kollektivtrafik. 

Stycke: Energi och värme 

Det är viktigt att Sala kommun i sin strävan att bidra till en grön omställning tänker långsiktigt. 
Att kommunen går ut och pekar ut platser för vind- och solkraftsanläggningar är inte den väg vi 
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moderater vill gå. Subventioner och bidrag är i dag svåröverblickbara, och de ägarintressen som 
idag driver på vindkraftsutbyggnaden är tveksamma. Utökad vindkraft motarbetar, enligt vår 
syn, robusta system som kärnkraften, samtidigt som byggnationen innebär att skogar skövlas för 
att ge plats åt enorma vindkraftverk som påverkar hela bygder och driver familjer från sina hem 
och verksamheter.  

I detta läge tycker vi därför inte att kommunen ska gå fram och peka ut platser för 
vindkraftsetableringar. Punkterna sex till åtta i detta stycke ska därför omformas för att fånga 
upp detta. 

Sista punkten kan utgå ur detta dokument då det redan är ett lagkrav. 

Kommunens kommentar: I granskningsutgåvan av översiktsplanen presenteras endast ett 
planeringsunderlag för vindkraft. Frågan utreds vidare i ett senare skede, som ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen (TÖP). 

Stycke: Näringsliv, s. 42 

Översiktsplanens påverkan på näringslivet är svårt att överskatta. Hur enkelt det är att få 
bygglov, hur smidigt det fungerar att verka mot kommunen och hur förutsägbar kommunen är 
som aktör har flera gånger visat sig vara frågor företagen och företagarna värderar. Att 
översiktsplanen tydligt kommunicerar att Sala kommun vill att tillväxt i företag och 
nyetableringar ska ske i såväl tätort som landsbygd är något vi tycker är bra. 

Moderaterna vill i denna text se följande justeringar, (där det överstrukna tas bort); 

1. ”Sala kommun behöver kunna erbjuda goda attraktiva boendemiljöer för att bevara och locka 
arbetskraft till Salas företag”. 

Kommunens kommentar: Text i översiktsplanen ändrad efter synpunkt. 

2. Utbyggnad av bredband samt VA bör prioriteras för att skapa förutsättningar för 
entreprenörskap och företagande på landsbygden i såväl tätort som servicenoder. (delar av 
texten är struken, går inte att kopiera, kolla yttrande) 

Kommunens kommentar: Sala kommun äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. De 
bredbandsnät som finns i kommunen ägs och utvecklas av privata aktörer. Kommunens ansvar i 
bredbandsutbyggnaden är att underlätta för nätägare/fiberleverantörer. 

3. Kommunen ska arbeta för att vara en part i utvecklingen av näringslivet och särskilt de gröna 
näringarna. 

Kommunens kommentar: Fokusområdena för översiktsplanen har arbetats fram i ett samarbete 
mellan bland annat planarkitekter, näringslivet och den politiska styrningen. Se generellt svar för 
Viljeinriktning, strategi och fokusområden. 

4. En långsiktig strategi och markberedskap samt planberedskap för verksamhetsmiljöer ska 
säkerställas. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har förtydligats i enlighet med yttrandet. 

5. Nya verksamheter som inte går att kombinera med bostäder ska inte etableras inom 
verksamhetsområdet Nybo. Vid planering och åtgärder inom området Nybo bör en struktur och 
ett gatunät etableras som tillåter en gradvis omvandling av området till att innehålla en ökad 
andel bostäder, service och verksamheter som går att kombinera med bostäder etableras. 
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Kommunens kommentar: Formulering kvarstår. I närheten av Nybo finns redan idag bostäder, 
vilket omöjliggör etableringar som inte kan kombineras med bostäder. 

Avsnitt: Sala stad, s. 44 

2. Nybo till Gudmundstorp 

Utveckling av området Nybo med mångfunktionell bebyggelse där förtätning med både bostäder 
och verksamheter kan ske på sikt. Nya verksamhetsetableringar ska bör vara av sådant slag att 
de ska kunna ingå i en blandad bebyggelse med bostäder. Inom området skapas en mer 
stadsmässig struktur/gatunät med möjlighet till kopplingar och stråk genom området. Inga nya 
verksamheter med stora riskavstånd/tillståndspliktiga etableras. 

Kommunens kommentar: Formulering kvarstår. I närheten av Nybo finns redan idag bostäder, 
vilket omöjliggör etableringar som inte kan kombineras med bostäder. 

15. Gustavsborg södra och fortsättning av Fridhem 

Utveckling av strategiskt viktiga områden för ekosystemtjänster, med fokus på att hantera 
Isätrabäckens och Sagåns vattenflöden och status. Strategisk utveckling av verksamhetsmark i 
närheten av Sala tätort. En möjlig utbyggnad av befintligt stråk verksamheter mellan Ängshagen 
och riksväg 56 samt järnvägen. Hänsyn bör tas till den trafiksituation som redan 
uppmärksammats vid anslutning till RV56 via Fabriksgatan samt Fridhemsgatan. 

Kommunens kommentar: Både området ”Gustafsborg södra” och ”Fortsättning av Fridhem” är 
fortsatt beskrivna som strategiskt viktiga områden för ekosystemtjänster med fokus på att hantera 
Isätrabäckens och Sagåns vattenflöden och status.  

17. Isätra, I Isätra kan med sitt läge nära väg 72, mellan Heby och Sala, ett område utvecklas med 
industri som har behov av större riskavstånd. Industriområdet behöver anpassas så att det inte 
omfattar befintlig deponi inom området. Området bör placeras så att verksamheternas påverkan 
på landskapsbilden samt stadens entréläge minimeras. Området skulle kunna vara lämpligt för 
till exempel värmeproduktion och återvinningscentral med återbruk." 

"[kommentar: Gällande planens förslag att Isätratippens område transformeras, utökas och 
uppgraderas till Industriområde. I detta skede vet vi att 56an skall ju bli mötesfri med mitträcke 
på befintlig vägkropp vilket innebär ganska grannlaga arbete från vägverket för att få till och 
ändra sträckor, av och påfarter, ibland bara höger, ibland bara vänster, busshållplatser mm. mm. 
Moderaterna anser det angeläget att säkerställa att Vägverket som aktör är informerad och har 
haft möjlighet att kommentera kring intentionen i denna översiktsplan gällande området.]" 

Kommunens kommentar: Trafikverket är en av översiktsplanens remissinstanser och de har haft 
möjlighet att yttra sig. Synpunkter och svar redovisas i samrådsredogörelsen. Isätras fortsatta 
utveckling kommer att studeras vidare ur många perspektiv. 

19 - 23. Mellandammen, Östabergsskogen/Svepnässkogen samt stadsskogen. Dessa områden 
ska kvarstå i den planläggning de idag har. Skogen ska inte områdesskyddas utan fortsätta 
brukas. Dock kan fler entréer skapas och skogen tillgängliggöras. Vi ser inte behov att avsätta 
områden via översiktsplanen för att de ska användas som pedagogiska redskap rörande olika 
skogsförvaltningsmetoder. 

Kommunens kommentar: I översiktsplanen förtydligas att det inte handlar om reservat samt att 
skogen ska fortsätta att brukas. Dock kvarstår formuleringar om att lyfta naturvärden och grön 
infrastruktur, särskilt den tätortsnära, som en del av översiktsplanen.  
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19. Mellandammen. Områdesskydd med biologiska värden eftersom det är kalkrik mark och all 
skog är nyckelbiotop inom föreslagna områdesskyddet. Ingen produktion är aktuell utan skogen 
sköts med hänsyn till upplevelse-och biologiska värden. Finns även en mosaik med 
kulturmiljövärden att värna (broar och kanaler tillhörande gruvdamssystemet) och förstärka 
inom området samt sociala värden i form av motionsspår. Dock kan området kompletteras med 
tydligare entréer och målpunkter i för att tillgängliggöra området så att det blir användbart för 
boende i närområdet. 

Kommunens kommentar: Områdesbeskrivningen kvarstår till största delen. Ordet områdesskydd 
tas bort. 

20. Östabergsskogen/Svepnässkogen 

Områdesskydd med tillgängliggörande av de biologiska värden som finns i Östabergsskogen 
(gammal hällmarkstallskog) med vandringsstråk ända till Svepnässkogen som skulle kunna 
utgöra en kortare variant som komplement till Gruvdammsrundan. Den tätortsnära strövskogen 
kan även kompletteras med motionsspår, en inriktning som även passar aktiviteterna på den 
närbelägna ridanläggningen. Inriktningen för skogen vid Svepnäs är mer av social karaktär och 
pedagogiska mervärden kan uppnås genom uppvisande av annat skogsbrukstänk med 
kalhyggesfritt skogsbruk. 

Kommunens kommentar: Områdesbeskrivningen kvarstår till största delen. Ordet områdesskydd 
tas bort. 

21-23. Stadsskogen 

Redan idag finns ett stort reservat avsatt i närområdet ”Katrinelundsreservatet”. 
Naturområdena kring Stensjön, Harsjön och Långsjön ingår också i riksintresse för naturmiljö 
vilken den framtida utvecklingen har att förhålla sig till. Målfokus inom områdesskyddet för 
Stadsskogen har sociala förtecken och jobba med målpunkter för det rörliga friluftslivet samt 
entréer. Det finns också ett område med kalk i dagen att förhålla sig till och som markerats som 
ett NO-område i skogsbruksplanen vilket innebär att det inte ska avverkas. Möjlighet till fortsatt 
produktion ska också vara en del av de målområden som tillämpas. 

Kommunens kommentar: Områdesbeskrivningen kvarstår. 

j. Avsnitt: Servicenod: Ransta, s. 44 

25. Större delen av detta område är produktiv jordbruksmark. För den del som går på västra 
sidan av järnvägen ingår delar av detta i detaljplanen norrängen och det är av kommunen redan 
uttalat att den marken köpts in till detta syfte. Men övrig mark inom område 25 är idag 
jordbruksmark och används för djurhållning. Exploatering av denna mark behöver ta detta i 
beaktande. 

Kommunens kommentar: Markanvändningskartan för Ransta har omarbetats till 
granskningsutgåvan av översiktsplanen. Område 25 har minskats och i stället har ny 
markanvändning förlagts till främst skogsmark. 
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5. Kapitel; Riksintressen 
Avsnitt: Mindre känslighet- skogen, s. 79 

 

Vi anser att sista meningen i första stycket ska utgå (se bild ovan). Hur skogen ägs och förvaltas 
påverkar inte nödvändigtvis allmänhetens tillgång till den. Ett ansvarfullt ägandeskap och den 
skötsel av skogen som följer på den skulle på många sätt kunna göra skogen ännu mer attraktiv 
för allmänheten att nyttja. 

Kommunens kommentar: Revideras i enlighet med synpunkten. Skogens ägande tas inte upp i 
granskningsutgåvan av översiktsplanen.   

Även den tredje punkten bör utgå då den förpliktigar kommunen att själva kvarstå som ägare till 
skog som det på både lång och kort sikt skulle kunna vara fördelaktigt för kommunen att avyttra 
till annan part. 

Kommunens kommentar: Revideras i enlighet med synpunkten. Skogens ägande tas inte upp i 
granskningsutgåvan av översiktsplanen. Dock kvarstår formulering om att skogen är känslig för 
avstyckningar i stor skala. 

 

Salas bästa 
VISION OCH MÅL 
Vi ser det som väldigt positivt att Agenda 2030 vävs in i arbetet och att fokusområden kopplas 
till det och den vision som skrivits fram för Översiktsplanen. Frågan är dock om det inte borde 
vara Sala kommuns antagna vision och målområden som skulle vara överst? I och med att de 
egentligen påminner väldigt mycket om Agenda 2030, så kan man ju på så sätt också koppla 
kommunens övergripande målområden till översiktsplanen och Agenda 2030 målen, de borde 
inte vara motstridiga då Agenda 2030 utgår från att planetens resurser ska användas hållbart. Vi 
tror att det är bra om det är tydligt att vision och målområden finns med i alla styrande 
dokument. 

Kommunens kommentar: Sala kommuns nya vision och mål har förtydligats i översiktsplanen. 

FOKUSOMRÅDE:  
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Under genuint, inkluderande och nära på sidan 15. Föreslår vi följande förändringar i texten: 

Det står nu:  

Sala stad ska bibehålla sina historiska kvaliteter, småskalighet och mänskliga skala och samtidigt 
vara en modern småstad med ett brett utbud. 

Förändring: 

Då utsikten är lång, d v s fram till 2050 och visionen är att Sala kommun ska växa, anser vi att det 
är bra om vi tar bort ordet småstad och byter mot ”en hållbart växande stad, med 
småstadskänsla med närheten till ett brett utbud.” Vad betyder småstad? När blir det en 
mellanstor stad?  

Kommunens kommentar: Det är viktigt att vi vågar tänka fram till 2050 och formuleringen i 
visionen ändras enligt förslaget. 

Det står nu:  

,där alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion. 

Förändring:  

Den delen finns det risk för att den konstant förändras, utifrån lagstiftningen, bland annat så 
saknas könstillhörighet nu. Ett alternativ är att antingen skriva ”där alla kan vara delaktiga i 
samhället och kulturlivet på lika villkor.” Eller i enighet med FN:s mänskliga rättigheter?  

Kommunens kommentar: Översiktsplanen uppdateras i enlighet med synpunkten för att undvika 
felsyftningar och inaktuella formuleringar på sikt. 

FOKUSOMRÅDE: Landsbygdsvänligt, naturskönt och hälsosamt  

Det står nu:  

I Sala 2050 finns det goda förutsättningar för att leva, bo och verka på i den tätortsnära 
landsbygden och på landsbygden. Landsbygdens tätorter har utvecklats med lokal service och 
bostäder med bättre och mer hållbara förbindelser.  

Förändring:  

I Sala 2050 finns det goda förutsättningar för att leva, bo och verka på i den tätortsnära 
landsbygden och på landsbygden. Landsbygdens tätorter har blivit fler och utvecklats med 
lokal samhällsservice och handelsmöjligheter, bostäder och hållbara lösningar för både 
transporter, vatten, energi och IT-kommunikation. 

Det vi menar är att vi ska sträva efter att de utvecklingsorter som pekats ut ska växa till tätorter 
med denna plan och att detta ska ske hållbart.  

Kommunens kommentar: Förutsättningar förbättras för tillväxt i utvecklingsorterna utifrån 
översiktsplanens utvecklingsstrategi, formuleringen i synpunkten kan dock tolkas som att vi ska 
etablera fler orter på landsbygden vilket inte är intentionen i översiktsplanen som i stället är 
inriktat att bygga på Sala kommun befintliga ortstrukturer. 

FOKUSOMRÅDE Robust och klimatsmart – Inget att invända.  
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FOKUSOMRÅDE Innovativt och företagsvänligt  

Det står nu:  

I omställningen mot ett mer robust och klimatsmart Sala ingår att skapa förutsättningar för ett 
innovativt företags- och besöksnäringsklimat som uppmuntrar till nyetableringar, nytänk och till 
nya gröna tekniska innovationer och digitala framsteg. För utvecklingen av näringslivet är 
kompetensförsörjning, företagsstödjande verksamheter och flexibilitet viktigt. För att hushålla 
med markresurser är möjligheter till höglager viktigt. I Sala 2050 finns det goda förutsättningar 
för att leva och verka på landsbygden. Skogen och åkermarken brukas och skapar 
förstutsättningar för långsiktigt hållbar virkes- och massaproduktion, lokal matproduktion, 
bioenergi samtidigt som kommunen värnar om det brukade historiska kulturlandskapet. 
Skogen, åkermarken, ängs- och hagmarker och kommunens många sjöar har i det framtida Sala 
genererat småskalig och långsiktigt hållbar besöksnäring som attraherar besökare från ett 
större omland. Utveckling av vindenergi och solenergi har gjort Sala mer självförsörjande med 
energi. Det har utvecklats nya och stöttande näringar inom och runt hela kedjan från jord till 
bord.  

Förändring:  

I omställningen mot ett mer robust och klimatsmart Sala ingår även att skapa förutsättningar för 
ett innovativt näringslivsklimat som ger nyetableringar, nya innovationer och digitala framsteg 
och ökade arbetsplatstillfällen som förbättrar den sociala hållbarheten såväl som den 
ekonomiska hållbarheten för att bli en så nära självförsörjande kommun som möjligt.  

I Sala 2050 finns det goda förutsättningar för att leva och verka i hela kommunen. Skogen och 
åkermarken brukas och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar virkes- och 
massaproduktion, lokal matproduktion, bioenergi samtidigt som kommunen tillhandahåller 
mark för hållbara lager, lokala servicelokaler och logistiklösningar för handel och industri. 
Skogen, åkermarken, ängs- och hagmarker och kommunens många sjöar har i det framtida Sala 
genererat långsiktigt hållbart avvägd bostadsbebyggelse, industrimark och besöksnäring i 
harmoni med gröna näringar som attraherar besökare från ett större omland. Det har utvecklats 
nya och stöttande näringar inom och runt hela kedjan från jord till bord. Samverkan med intill 
liggande kommuner behövs också för att tillgodose hållbara energi och VA-lösningar, då Sala 
inte är självförsörjande gällande vatten och el utan är beroende av Dalälven, som många andra 
kommuner längs med Dalabanan. Elledningar och VAledningar och reningsverk har byggts ut i 
kommunen för att kunna ta del av kraften i norr samtidigt som Sala utnyttjar de förnybara el-
innovationerna som finns att tillgå lokalt. Samspelet mellan näringsliv, föreningsliv, kommun 
och invånare har varit grunden till en ökad självförsörjande och hållbart växande kommun.  

Kommunens kommentar: Ändras enligt synpunkten. 

UTVECKLINGSSTRATEGI  
Salas Bästa ser Översiktsplanen som en karta för Salas kommande utvecklingsmöjligheter. Vi ser 
gärna att det framgår i utvecklingsstrategin hur mycket Sala kan växa hållbart, utifrån de 
områden som redan pekats ut och då menar vi faktiska befolkningstal, inte procent. Det skulle ge 
ett bättre underlag till den långsiktiga finansiella investeringsanalysen som kommunen även 
arbetar fram som ska visa på vilka investeringar som behöver tas framöver och var det är 
smartast att förlägga dessa investeringar. När vi sedan vet hur befolkningstalen kan komma att 
se ut, är det också lättare att gå vidare och ta fram exploateringskalkyler och planera in etapper 
av utvecklingen. I och med att det blir etappvis kan man också marknadsföra dessa etapper mot 
riktade målgrupper då olika orter har olika fördelar. Utifrån de befolkningsprognoser som finns 
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idag via SCB, som endast tagit hänsyn till hur det ser ut idag så är Salas Bästa analys att Sala 
kommun behöver fokusera på att utveckla områden som skapar etableringar och arbetstillfällen 
samt bostadsområden som lockar nya skattebetalare, då Sala kommun idag går mot en större 
andel starkt åldrande befolkning. Om inget görs alls, kommer kommunen ha ännu svårare att 
bygga ut den omsorg som det innebär. Kommunen behöver fler bostäder till de som arbetar här 
idag, men bor på annan ort och arbetstillfällen till nya skattebetalare som kan utöka 
skattekistan. Därför behöver Sala kommun växa då vi redan idag har bostadsbrist. Enligt 
forskningen har dessutom urbaniseringen vänt, d v s fler och fler ser fördelen med att bo, jobba 
och leva utanför storstäderna. Många vill dock ha närheten till storstadens utbud vilket sätter 
Sala kommun i en stor geografisk fördel, då vi har bra kollektivtrafik och vägar både till 
Stockholm, Arlanda, Uppsala, Gävle och byggs i framtiden allt mer ihop med Västerås. Västerås 
expanderar nu allt mer mot Sala-hållet både inom kollektivtrafiken och med 
företagsetableringar.  

Kommunens kommentar: I översiktsplanen anges inte befolkningstal eller liknande, inte heller i nya 
målen och Visionen för kommunen, ingen ändring görs heller i översiktsplanen gällande 
befolknings-/planeringstal inför granskning.   

I och med att det blir etappvis kan man också marknadsföra dessa etapper mot riktade 
målgrupper då olika orter har olika fördelar. Utifrån de befolkningsprognoser som finns idag via 
SCB, som endast tagit hänsyn till hur det ser ut idag så är Salas Bästa analys att Sala kommun 
behöver fokusera på att utveckla områden som skapar etableringar och arbetstillfällen samt 
bostadsområden som lockar nya skattebetalare, då Sala kommun idag går mot en större andel 
starkt åldrande befolkning. Om inget görs alls, kommer kommunen ha ännu svårare att bygga ut 
den omsorg som det innebär. Kommunen behöver fler bostäder till de som arbetar här idag, men 
bor på annan ort och arbetstillfällen till nya skattebetalare som kan utöka skattekistan. Därför 
behöver Sala kommun växa då vi redan idag har bostadsbrist. Enligt forskningen har dessutom 
urbaniseringen vänt, d v s fler och fler ser fördelen med att bo, jobba och leva utanför 
storstäderna. Många vill dock ha närheten till storstadens utbud vilket sätter Sala kommun i en 
stor geografisk fördel, då vi har bra kollektivtrafik och vägar både till Stockholm, Arlanda, 
Uppsala, Gävle och byggs i framtiden allt mer ihop med Västerås. Västerås expanderar nu allt 
mer mot Sala-hållet både inom kollektivtrafiken och med företagsetableringar. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

För att lättare kunna tydliggöra vilka samordningsvinster som finns geografiskt och utifrån 
historiska och kulturella traditioner anser Salas Bästa att det är rätt tänk, att dela upp 
kommunen i olika kluster med servicenoder samt att alla orter ska ha tillgång till nära 
kommunal service inom varje kluster. Vi saknar dock ett kluster som tydliggör Östra delarna 
bättre!  

Kommunens kommentar: Översyn har gjorts generellt, även Sala stad en del av östra Sala, 
förtydligas. Nära mellan Varmsätra och Sala stad. Ransta i sydost. Buss Enköping, generella 
förtydliganden. 

Idag finns det flera skolbyggnader som sjunger på sista refrängen i hela kommunen, därför kan 
det vara bra att titta över var skolor ska finnas i framtiden, då vi redan nu vet att de 
investeringar som behövs saknar möjlig egenfinansiering. Kommunens stora yta är också olika 
uppdelad gällande naturresurser och befintlig bebyggelse. Vi tror därför att det är dumt att 
fokusera för hårt på de utpekade servicenoderna, då vissa utvecklingsorter har lika stora 
möjligheter till bostadsbyggande eller etableringar av näringsliv inom klusterområdena, om 
man tittar på de områden som pekats ut. Varje nod har också olika naturliga förutsättningar. 
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Intresset för utvecklingsorterna kommer också att växa om de markanvisningar som finns med 
på kartan kommer att ge nya etableringar. Vi anser att redan genom att det finns en avgränsning 
för ”satsning på servicenoder” har man tydligt missat möjlig utveckling i andra orter i den text 
om utvecklingsorter som står med i översiktsplanen. (Vi förtydligar det med att framhäva 
utvecklingsmöjligheter för de utvecklingsorter som vi ser stor potential i nedan under varje 
kluster). Vi ser hellre att man i så fall prioriterar de servicenoder som finns tidigare i en 
kommande etappindelning, där utveckling redan påbörjats. Exempelvis kan man ta fram en 
försäljnings- och marknadsföringsstrategi för Vision Ransta, som redan har beslutade 
detaljplaner och sälja in området som ”Nära naturnära pendlingsort till Västerås”. Där man visar 
upp hela Ranstas utveckling av både centrum, handel och bostäder samt marknadsför fin skola 
och idrottshall. De intäkter vi får från att utveckla Ransta kan ju sedan användas till att utveckla 
kommande etapper i kommunens utvecklingsstrategi genom ökade skattemedel. Vidare ser vi i 
förslaget till ÖP en märklig formulering om att fokusera på orter som idag har tillgång till bra 
kollektivtrafik. Fokus måste även ligga på att bygga ut kollektivtrafiken till de orter som saknar 
detta, samt att sätta ett mer ambitiöst mål om infrastruktur för laddning av elfordon både i de 
stora och små orterna. Vi ser gärna elmackar vid väg 70 i Kumla och Broddbo och väg 56 i Tomta 
för att nå trafikströmmarna. 

Kommunens kommentar:  

Angående servicenoder: Utvecklingsstrategin med utpekade servicenoder och utvecklingsorter, som 
togs fram i översiktsplaneprocessen genom politiska workshops, revideras i mycket begränsad 
utsträckning inför granskning. 

Angående Skolbyggnader m.fl.: Översiktsplanen möjliggör i mark- och vattenanvändningskartan 
flexibla möjligheter att etablera skolor under flera kategorier. 

Angående kollektivtrafik: Det är en ambition att utveckla fler pendelstationer samt att öka 
tillgängligheten till laddinfrastruktur i hela kommunen. Men det är en detaljnivå som inte 
behandlas i översiktsplanen. 

Generellt sett, så vill vi även trycka på vikten av att ta fram möjliga etableringsområden för 
arbetstillfällen inom varje kluster för att öka klustrets utvecklingsmöjligheter. Inom vissa kluster 
kan det även innebära fokus och att underlätta för etablering och utveckling av befintliga gröna 
näringar! Då gröna näringar även skapar arbetstillfällen!  

NORRA KLUSTRET  
Vi ser absolut Möklintas utvecklingspotential som servicenod för Möklinta socken, vilket är en 
stor del av det Norra klustret på kartan. Att utnyttja de vattendrag som finns i närheten för att 
öka intresset för boendet tror vi starkt på! Det som talar emot Möklinta som nod för hela norra 
klustret är att de övriga orterna har egen stark utvecklingspotential med annan koppling till 
Avesta och Sala.  

Kommunens kommentar: Utvecklingsstrategin med utpekade servicenoder och utvecklingsorter, 
som togs fram i översiktsplaneprocessen genom politiska workshops, revideras i mycket begränsad 
utsträckning inför granskning. 

HEDÅKER – BOSTÄDER NÄRA ETABLERINGSOMRÅDE  

Om ett industriområde alternativt logistikområde skapas längs väg 70, utanför Hedåker och det i 
sig skapar arbetstillfällen, kommer intresset för att bygga och köpa bostäder i Hedåker att öka. 
Hedåkers fördel är att det finns en F-6 skola i Kilbo skola. Hedåker har också nära till Avestas 
utbud. Vi ser det därför som väldigt positivt att en placering av industrimark hamnar här. Det 



   
 

127 
 
 

ger möjlighet till att bostadskarusellen i samhället också sätter igång och generationsskiften kan 
gå snabbare, vilket då också ger underlag till den skola som finns. Det är också viktigt att 
samverka med Avesta gällande busstrafiken. Att få till bra bussförbindelser mellan Avesta och 
Salas norra kluster ökar också möjligheten att få till etableringar till ett ev. nytt 
exploateringsområde, då upptagningsområdet för att hitta kompetens och arbetskraft blir 
större. På samma sätt kan ett sådant område även öka attraktiviteten för Avesta och i 
förlängningen ge större möjligheter till samverkan för att bygga bra bostadsområden på båda 
sidor av Dalälven. Avesta har dessutom en arbetsmarknad som i sin tur Salabor skulle kunna 
pendla till om det fanns bättre möjligheter. Vi undrar därför också om det inte finns större 
möjligheter att skapa mer byggbar mark i Hedåker eller kringliggande byar, t ex runt 
Kilboskolan? Både Hedåker och Broddbo kan då säljas in som nära kommande bostadsområden 
till de som ska etablera sig!  

Kommunens kommentar: Översiktsplanen motsätter sig inte bostadsutveckling i dessa 
utvecklingsorter. Dock ligger fokus för markanvändning i första hand på att prioritera ett större 
industriområde med spårnära läge samt på behörigt avstånd från just bebyggelse så att framtida 
industrietableringar ska få ta plats. 

BRODDBO – NORRA SALAS ENTRÉ LÄNGS RIKSVÄGEN & BOSTÄDER I SJÖNÄRA OMRÅDE!  

De områden som pekas ut som möjliga utbyggnadsområden både i ”centrala Broddbo” och 
framförallt nära vatten, plus närheten till kommande handels/industriområde finns det stora 
möjligheter till att det kan tillskapas mer kommunal service här och efterfrågas förskola/skola i 
framtiden.  

Broddbo skulle med andra ord också kunna vara en blivande servicenod till kringliggande byar 
och bostadsområden längs gamla riksvägen. Utöver att det även är tänkt att bli cykelväg till Sala 
och det även finns områden längs Broddbovägen som kommer att byggas ut finns det många 
sommarstugeområden längs denna sträcka samt en växande campingplats. Broddbo kan därför 
också vara en bra plats för laddstation och möjlig plats för turiststopp längs riks 70 vilket också 
ökar trafiken i området. En säkrare och tydligare infart till Broddbo, skulle också kunna bli en 
inkörsport till ”Sala Norra” med bra belysning och servicetjänster intill vägen. Då 
Lärkbacksskolan planeras att läggas ner för att fylla en ny större skola centralt i Sala kan också 
intresset för de som bor i bostadsområden längs vägen t ex Skuggan, Viksberg etc anse att det är 
värt att låta barnen gå i en landsbygdsskola istället. Därför kan det också vara bra att planera in 
mark för ytterligare en skola/förskola och anse Broddbo vara en servicenod längs riksvägen och 
norra Sala stad. För att vidare kunna utveckla Viksberg bör sydöstra Silvköparen samt 
nordvästra Långforsen klassificeras som LIS-områden. I likhet med Kumla är Broddbo en ort där 
järnvägen passerar. Vi anser det märkligt att kommunen i sin ÖP inte tar höjd för kommande 
pendeltågstrafik i en plan som sträcker sig till 2050. Tåg kommer av allt att döma vara 
framtidens resande i stor utsträckning och att då inte planera för möjligt tågstopp vore fel.  

Kommunens kommentarer:  

Angånde Broddbo som servicenod: Kommunen är restriktiv när det gäller revidering av 
principerna i utvecklingsstrategin. Översiktsplanen motsätter sig heller inte att kompletterande 
serviceutbud tillkommer i Broddbo men närheten till andra större orter kan också innebära ett 
begränsat behov av att tillskapa en komplett servicenod i detta läge. Utbyggnad av 
kraftledningsgatan öster om orten är också planerad i närtid, se ex. yttranden från Svenska 
kraftnät. 

Angående infrastruktur: Noterat. Vi saknar rådighet över Trafikverkets vägar. 
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Angående LIS: Det är noterat men inga LIS-områden kommer att pekas ut i granskningsförslaget 
av översiktsplanen, en LIS utredning har lagts till i stället och kommunens avsikt är att jobba fram 
LIS-områden som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen framöver. 

Angående tågtrafik: Noterat, med betoningen att översiktsplanen har en utpekad transportnod för 
järnväg norr om Broddbo. 

SALADAMM – ÖSBY LANTLIGT BOENDE OCH GRÖNT RESURSCENTRUM 

Till Saladamm räknas mer delar än Åby och Ösby. T ex Jugansbo och Fågelsbo och kringliggande 
byar känner stark tillhörighet, tack vare att skolan finns kvar. Saladamm har fördelen av att även 
ligga nära centrala Sala och precis som det står i översiktsplanen, så kommer Sala stad att växa 
norrut, längs Saladammsvägen. Saladamm är en utpräglad ort för gröna näringar, precis som 
Varmsätra, vilket minskar möjligheterna att bygga ut orten med villaområden i större 
utsträckning. Här finns dock stor potential till att bygga ut skolan på längre sikt både för 
grundskola och gymnasium. Det behövs dock både nya verksamhetslokaler och skolområde till 
orten, då det fortsatt kan komma att bli ett attraktivt alternativ eller komplement till skolorna i 
centrala Sala. Därför behövs det också planeras mark för det. Den nuvarande grundskolan är 
sliten och inte anpassad för dagens behov och redan överfull. Förskolan är också för eftersatt 
och skulle behöva fler avdelningar för att vara effektiv. Skolbyggnaderna borde istället göras om 
till fritids/ungdomslokal/möteslokal och kanske övertas av föreningslivet eller/och styckas av 
och säljas som bostadshus. Ösby får dessutom allt fler sökande, det saknas elevhem. Därför 
borde även det tas med i planeringen och nya området ha blandad bebyggelse, med även fler 
elevhem och hyresrätter, till de som vill hyra eget boende. I och med att fler bostäder också 
uppförs längs Saladammsvägen, behöver cykelvägen även dras där. Redan idag är Sala – 
Saladamm ett välanvänt cykelstråk som visserligen svänger av vid vägen in mot Järndammen, 
men den gamla banvallen tar dig den sista vägen in till Saladammsområdet. Vägen är direkt 
farlig för de familjer som bor längs vägen idag. Denna väg är också väl trafikerat av gröna 
näringars fordon och i och med att det blir fler bostäder längs vägen och silosen står kvar, 
behöver detta medtas i planeringen för vägen. Den behöver breddas. Vi har tidigare föreslagit att 
man ska ha traktorfil in och ut från Lantmännen, för att snabba på trafiken runt Lantmännen. 
Liknande det man har i större städer för busstrafik. Då det i dagsläget fortfarande finns fler 
industrier på Mamreområdet och Nybo är det också viktigt tänka på att lastbilar och bussar ska 
få plats längs vägen när områden byggs ut. Ett möjligt sätt att låta hastigheten och storleken på 
Saladammsvägen vara kvar eller utökas är att asfaltera och anpassa de grusvägar som finns till 
kombinerade cykel- och lågfartsvägar till bostadsområden. Något som också glömt att nämnas 
gällande Saladamm är att det ofta genomförts en större mässa på området för gröna näringar 
vilket också ökar trafikflödena. Om Ösby gymnasieskola även utvecklas till grönt 
kompetenscentrum ökar trafiken ytterligare.  

Kommunens kommentar: Noterat. Vägarna som nämns ägs av Trafikverket eller personer vilket 
gör att vi saknar rådighet. En gång- och cykelväg för att knyta samman Saladamm med Sala stad 
kommer utredas vidare om/när projektet får grönt ljus. 

SÖDRA KLUSTRET  
Som vi tidigare har nämnt så är vi för en stark utveckling i Ransta och som första etappen i 
utvecklingen av Södra klustret. Vi tror dock inte på att Kila, Varmsätra och Kumla kommer att 
använda Ransta som servicenod, på grund av den geografiska placeringen i klustret. Vi ser 
istället att flera av utvecklingsorterna har så pass stark utvecklingspotential så att de kan bli 
egna servicenoder istället, till kringliggande byar och växa på grund av annat läge och inriktning.  
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Kommunens kommentar: Noterat, utvecklingsstrategin och tillhörande principer kommer inte att 
revideras inför granskning. 

KUMLA/TÄRNA – SALAS ENTRÉ LÄNGS RIKSVÄG 70 FRÅN STOCKHOLMSOMRÅDET  

Något som misslyckats att nämnas i översiktsplanen är att Kumla kyrkby ligger längs riksväg 70, 
som också ska förbättras med 2-1-väg på sikt, då det är en nationell stamväg till Dalarna från 
Stockholm via Sala. Här har redan vägen byggts om i delar av Uppsala län, den sista sträckan som 
finns kvar mellan Kumla och Simtuna, har allt att önska. De fartbegränsningar som genomförts 
och tokiga vägräcken har inte bara försvårat för Salas gröna näringar att framföra sina fordon, 
utan också för den transporttrafik som går här med tunga lastbilar och alla turister för att inte 
nämna alla de som bor intill vägen och ska försöka ta sig ut därifrån. En trolig utveckling fram till 
2050 är därför att denna väg kommer att behöva färdigställas som 2-1 väg hela vägen och 
kommunen måste ligga på för att det ska bli gjort! Den planskilda korsning mellan väg 70 och 
järnväg i Kumla är också planerad att tas bort då en bro byggs och Trafikplats Kumla skapas där 
såväl etableringar bör ges möjlighet samt bostäder i den närbelägna ”Barnhemsbacken” skulle 
ge pendlingsnära bostäder. En gång- och cykelväg längs med väg 70 till Kumla från Sala innebär 
också att det finns bra infrastruktur för att bo längs vägen mellan Kumla och Sala vilket i sig 
också kan öka intresset för att fler bostäder byggs längs Kilaslinken, som också hör till Kumla 
kyrkbys närområde. Den vägen binder också samman Kila och Kumla och är ett uppskattat 
cykelstråk redan idag. Kila ligger på ungefär samma avstånd till Kumla som Kumla gör till 
Ransta. På andra sidan riksväg 70 går vägen till Varmsätra med mindre byar som tidigare sedan 
tradition hör till Kumla/Tärna. Varmsätra ligger ungefär lika långt från Kumla som Ransta gör. 
Söder om Kumla längs riksväg 70 ligger Tärna som redan idag står utan kommunal service helt. 
När riksväg 70 rustas, kommer Tärna och de byar som ligger söder om Kumla också att behöva 
cykelväg. Något som vi anser att kommunen ska strida hårt för när vägen byggs om. För att lyfta 
södra kommundelen behövs det fokuseras på riksväg 70 och trafiken mellan Sala och 
Fjärdhundra/Enköping med hållplatser i Kumla och Tärna. Här behövs samordnad 
kollektivtrafik och en egen servicenod som kan komplettera Ransta som geografiskt sett räknas 
mer som en västerort mot Västerås.  

Kommunens kommentar:  Noterat. Trafikverkets väg. Delvis sträckning utanför kommungräns. 

Kumla kyrkby skulle kunna vara en perfekt nod för samordningstrafiken mellan både 
Enköping/Sala och Ransta/Västerås, då det redan idag finns befintlig bussförbindelse och 
järnvägsspår och ett påbörjat samhälle. Att i ÖP inte ha med en möjlig perrsong i Kumla anser vi 
vara feltänk i en tid då vi får fler som vill åka tåg och i en plan som sträcker sig ända till 2050. Vi 
ser redan idag att det ska byggas ytterligare bostäder i Kumla och ser att det finns fler ytterligare 
möjliga områden intill Tärna folkhögskola och Barnhemsbacken samt längs Kilaslinken, utöver 
de områden som pekats ut i översiktsplanen söder om dagens samhälle. I januari 2022 öppnas 
en förskola i Kumla på folkhögskolans område och det finns idrottssal i både församlingshem 
och folkhögskolan, där det även finns simbassäng. Det finns även en större fotbollsplan för 
folkhögskolans elever. Den planerade cykelvägen till Ranstas och Kumlas gemensamma 
elljusspår mellan Kumla och Ransta längs Kumlavägen underlättar och blir närmare för de som 
flyttar till de utpekade nya södra området i Kumla.  

I centrala delen finns även ett före detta kommunalhus som kyrkan numera äger (har inhyst 
skola, bibliotek, förskola och även post en gång i tiden) samt ett församlingshem, som fungerar 
som möteslokal. I kommunhuset fanns tidigare en ungdomsgård i källaren och bakom 
kommunhuset finns det stora ytor, som kommunen nu ska rusta och fräscha upp och göra 
spontanidrottsplan på utifrån ett medborgarförslag som fick bifall i kommunfullmäktige 2021. 
Det finns en bygdeutvecklingsförening som driver Tärnabadet och aktivt arbetar för utveckling 
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av bygden i form av bostäder och förskola. Det är också ett kommande generationsskifte i Kumla 
då många av de som bor i villorna nu, är över 65 år så efterfrågan på äldreomsorgplatser 
kommer att öka på orten. Kumla kan med andra ord geografiskt och tidsmässigt vara en bra 
servicenod för etablering av en större skola för Södra klustret med bra samordningsvinster med 
dess närhet. Det skulle även vara en bra geografisk ort för äldreboende. Hyresrätter skulle bidra 
till flyttkedjan samt ger också möjlighet för elever och personal på folkhögskolan att hyra 
bostad. Därför borde även detta finnas med i översiktsplanen fram till 2050.  

Kommunens kommentar: Kommunen är restriktiv när det gäller revidering av principerna i 
utvecklingsstrategin. Översiktsplanen motsätter sig heller inte att kompletterande serviceutbud 
tillkommer i Kumla men närheten till andra större orter kan också innebära ett begränsat behov 
av att tillskapa en komplett servicenod i detta läge. 

Om det är svårt att få till resecentrum i Ransta på grund av befintlig bebyggelse, kan även Kumla 
tas med som en möjlig plats att förlägga det, med tanke på närheten till riksväg 70 och möjlig 
utveckling av kollektivtrafik mot Enköping. Fördelen med Kumla är också att det inte är för 
bebyggt ännu och kan utvecklas parallellt med Ransta. Vi ser gärna att det även här blir blandad 
bebyggelse och flerbostadshus i området, då det redan finns flerbostadshusliknande bebyggelse 
i form av Tärna folkhögskolas elevhem. Dessa kan både användas som bostad åt äldre som vill 
flytta ur villorna, men även möjliggöra för Tärna att ta emot fler elever.  

Vid nya Trafikplats Kumla som blir i samband med att bron över järnvägen byggs skulle det även 
kunna förläggas laddplats och matställe/mack då det i så fall är den första som dyker upp efter 
Enköping och den sista innan de åker vidare mot Dalarna vid ”förbifartsrondellen”. Denna plats 
kanske lockar mer att sitta och äta vid, med utsikt över gärdena till Tärna Folkhögskola och 
hästar på andra sidan, än vid Evelundsrondellen, där tanken är att det ska bli logistikföretag och 
industrier. Detta skulle också kunna ge ökat antal arbetstillfällen i södra kommundelen och 
kanske få fler att upptäcka Tärnabadet på vägen till och från Stockholm. Närheten till Sala 
centrum är också en fördel med Kumla. Det är 8 km till Sala - d v s under 10 minuters resväg, ett 
avstånd som ”minskar” när Ängshagen växer söderut och cykelvägen byggts. Det skulle kunna 
innebära att de föräldrar de som idag skjutsar barn till Varmsätra från Sala stad kan tänkas se 
Kumla som en möjlig ort att placera barnen i. Kumla har potential till att bli en servicenod om 
man bara vågar satsa på Södra kommundelen och tittar på kommande behov och möjligheter 
inom hela klustret.  

Kommunens kommentar: Kommunen ser sammanfattningsvis att utvecklingsorten Kumla bör 
kompletteras med tillkommande ytor för centrum och mångfunktionell bebyggelse för att 
exempelvis tillskapa mötesplatser och ex. hyresrätter med trygghetsboende. Översiktsplanen 
kommer inför granskning att revideras på den punkten. Tidigare föreslagna ytor för bostäder tas 
även bort söder om Kumla för att stärka noden nära befintlig bebyggelse och för att spara 
värdefull jordbruksmark. 

KILA - VÄSTRA SALAS ENTRÉ LÄNGS RIKSVÄG 56  

Kila ligger väldigt bra till för att exploateras då orten ligger intill Evelund, som i närtid är Salas 
stora etableringsområde för logistik och ev. sällanköpshandel och vägbutiker. För att klara 
investering för utbyggt VA till Evelund behövs det skapas även bostadsområden som kan 
kopplas upp längs vägen. Kila ligger bra placerat för det. Utöver det, så ligger Kila längs riksväg 
65 mot Västerås och kan också fungera bra som en pendlingsort till Västerås nya handels- och 
industriområden. Här gäller det dock att säkerställa att bussarna finns kvar. Kila och området 
intill kan med andra ord hamna nära nya arbetstillfällen, både i Sala och Västerås. Det finns idag 
redan en skolbyggnad och skola för F-6, men saknas förskola. Närmaste förskola är i Kumla 
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kyrkby, Sätrabrunn eller centralt i Sala. Det finns dock inget äldreboende då det flyttades in till 
centrala Sala. Delar av huset används idag till matsal för eleverna i skolan och andra delen har 
precis föreslagits bli elevboende för elever på Ösby av sittande styre. Det säkraste kanske är att 
skriva att det finns ett kommunalägt hus på området, då inget är färdigt beslutat ännu? Att lägga 
elevhem på andra sidan stan från en gymnasieskola som har hand om djur är ingen långsiktig 
lösning, anser vi. Utifrån översiktsplanen så finns det två mindre områden utpekade som möjliga 
bostadsområden. Det utpekade området intill riksväg 56 torde dels ligga för nära vägen (buller) 
och dels har vad vi vet kyrkan marken som framtida yta för begravningsplatser. Vi tänker oss om 
det inte kan finnas fler möjligheter att binda ihop dagens villagata med Kilaslinken samt se 
möjigheterna mellan Kumla och Kila? Kila har två alternativ, att byggas ut rejält och bli en nära 
bostadsort till Salas nya etableringsområde eller bli en mindre bostadsort som tas upp av Kumla 
kyrkbys servicenod. Vi anser inte att de som bor i Kila troligt kommer att åka till Ransta för att få 
service eller gå i skola. Det blir för ”bakvänd” och för lång resväg. Däremot kan en utveckling där 
Kumla och Kila vävs ihop innebära att Kilabor väljer att vända på cykeln och gå i en 
landsbygdsskola i Kumla i de högre klasserna t ex. Det södra klustret har med andra ord flera 
orter med stark utvecklingspotential.  

Kommunens kommentar: 

Angående offentlig service i Kumla: Noterat, beskrivningen av offentlig service i Kila uppdateras för 
att bättre överensstämma med sanningen. 

Angående Kila och Kumla: Ny bostadsbebyggelse i Kila föreslås främst tillskapas genom 
avstyckningar och varsamma tillägg i befintlig struktur. Nytt möjligt utvecklingsområde för 
bostäder föreslås på skogsmark längs Kilaslinken, sydöst om befintlig bebyggelse. Detta dels för att 
undvika att bygga på jordbruksmark och även då nytt utvecklingsområde bättre följer ortens 
nuvarande bebyggelsestruktur. 

ÖSTRA KLUSTRET  
VARMSÄTRA/NORRBY – LANTLIGT NÄRA BOENDE & STARKA GRÖNA NÄRINGAR  

Salas Bästa ser också det som positivt att man pekat ut möjliga bostadsområden i Varmsätra för 
att stärka ortens möjligheter till att behålla kommunal service. Varmsätra skolas 
upptagningsområde präglas dock av lantbruk och stora gårdar och mycket åkermark och 
hästgårdar, vilket är viktigt att behålla för framtida livsmedelsproduktion och lantligt nära 
boende. Men precis som i Tärna och Kumla behövs kollektivtrafiken byggas ut även här i fler 
riktningar. Utan att se hur många ytterligare bostäder som kan byggas i byn är det också svårt 
att se kommande potential för att bli servicenod.  

Kommunens kommentar: "I Västmanlands län är det Region Västmanland i egenskap av regional 
kollektivtrafikmyndighet som har det övergripande ansvaret för utveckling av kollektivtrafiken." 
Stärkt kollektivtrafik i östra sala samt till Enköping förtydligas i översiktsplanen då det är en 
prioriterad fråga i kommunen. 

Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram 

"Programmet knyter an till länets Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) som antogs i juni 2020. I 
RUS beskrivs bland annat att Västmanland år 2030 har ett hållbart transportsystem där andelen 
kollektivtrafik, tillsammans med cykling och gång, har ökat. Att bekväm och tillförlitlig tågtrafik 
hanterar de större resandevolymerna inom och utanför länet som kompletteras med en väl 
utbyggd busstrafik i och omkring våra större tätorter för det lokala resandet. På landsbygderna 
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har allt fler anpassade tjänster utvecklats som möjliggör ett hållbart resande. Alla bussar och allt 
fler bilar drivs på el eller fossilfria drivmedel." 

Salas Bästa är helt emot att bygga FÖRBIFART SALA ETAPP 2, då varken Trafikverket, LRF, de 
boende vid Norrby eller Salas handlare och företagare vid Fridhem är för! Vi förstår varför, 
viktig åkermark tas i anspråk, farligt gods kommer istället att gå nära bostadsbebyggelse och 
djur och Sala stad tappar all genomfartstrafik. Att hävda farligt gods på vägen är knappast skäl 
nog då det i samma område som väg 56/72 går i Stockholmsrondellen går stora mängder farligt 
gods på tåg (vi kan knappast dra om rälsen…). I och med 2-1-vägen kommer det vara hög 
standard söderifrån från Bilia/OK-q8 till utfarten vid Fridhem där det åter blir 2-1-väg. En 
sträcka på inte ens en kilometer. Lägg hellre medel från tänkt förbifart på att säkra upp den 
korta sträckan från Bilia-rondellen till Fridhems-utfarten inkluderat nya rondeller. Vi tror också 
att transportnäringen kommer att förändras till mer eldrivna fordon och kanske självkörande 
fordon i framtiden, vilket också kan minska risker i trafiken och utsläpp av tung trafik centralt i 
Sala. Dessutom kommer även oljetransporter att minska i takt med att Sverige blir mer 
förnyelsebart både inom gröna näringar och industri. 

Kommunens kommentar: Syftet med förbifarterna är att leda tung trafik och farligt gods utanför 
Sala stad för ökad säkerhet samt hälsosammare miljö inom staden. Vägreservat för södra 
förbifarten redovisas i "Plan för Sala stad" som antogs år 2014. Vägkorridorernas placering och 
utformning behöver utredas vidare. 

Egentligen borde Östra kommundelen få ett eget kluster, även om bostadsbyggandet inom detta 
område är begränsat eller inte föreslaget i översiktsplanen. Utvecklingen österut mot Heby 
tappas lätt bort annars. Här finns både idrottsanläggningar och fritidsområden som inte 
tydliggörs i översiktsplanen. Det har också tidigare funnits intresse av att bygga bostäder i 
närheten av golfbanan och en cykelväg ska byggas mellan Sala och Heby.  

Kommunens kommentar: I östra Sala ingår även Sala stad.   

VÄSTRA KLUSTRET  
Här pekas Västerfärnebo ut som servicenod och här kan det säkert stämma att det finns de som 
framförallt i Salbohed och Fläckebo har viss trafik åt det hållet redan idag, då Hedens skola har 
många lektioner där och det endast finns förskola i Salbohed. Västerfärnebo ligger dock även det 
bland mycket gröna näringar och har svårare att byggas ut som ort, om åkermark ska skyddas. 
Det finns heller ingen större riksväg eller järnväg intill samhället vilket gör det svårt för andra 
etableringar som kräver transporter. Däremot finns det ett centrum och utvecklad besöksnäring 
både från den stora skogsbranden och de naturområden som finns i närheten och en väg vidare 
till Norberg som har viss busstrafik. Frågan är om detta är rätt samhälle att exploatera? En fördel 
som Västerfärnebo har är att det finns kvar skolbyggnad som även innehåll högstadium tidigare, 
vilket innebär att det finns plats att ta emot fler elever. Salas Bästa anser att det i Västra klustret 
är ganska svårt att peka ut EN servicenod, då orterna har olika för- och nackdelar och 
utvecklingsorter kan ha större möjlighet till ökad befolkningsutveckling än den utpekade 
servicenoden tack vare läget, särskilt om Hedåker skulle växa samtidigt.  

Kommunens kommentar: Det har i samrådet blivit tydligt att möjligheten till utbyggnad, med 
exempelvis bostäder, i Västerfärnebos direkta närhet är begränsad, med hänsyn till att 
markanvändning i form av jordbruksmark och gröna näringar behöver prioriteras. Inför 
granskning ser kommunen därför på andra sätt att stärka Västerfärnebo som servicenod med 
prioriterade ytor just för offentlig service med trygghetsboende, stöttande verksamhet till 
näringslivet, kommunkontor och så vidare. Även framtagande av Ödehusstrategi pekas ut som ett 
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framtida behov för Västra Sala kommun liksom att kopplingar till kringliggande utvecklingsorter 
stärks ytterligare. Tillsammans utgör servicenod och utvecklingsorter i det Västra klustret en 
helhet och styrkor i de befintliga utvecklingsorterna behöver prioriteras och stärkas.  

SALBOHED  

Salbohed ligger mitt emellan Sala och Västerfärnebo och Sätrabrunn och har mack, lanthandel 
och pizzeria. Barnen går i skola troligen i Heden och högstadium i centrala Sala. Det finns dock 
skollokaler som idag tagits över av privata aktörer som bedriver LSS-boende. Här fanns tidigare 
även en särskola. Det finns också gamla skollokaler som idag erbjuder förskola. Utifrån de 
utpekade möjliga bostadsområdena finns det möjlighet för tillväxt. Närheten till Sala är en fördel 
och det centrala geografiska läget i Västra klustret. Skulle Salbohed fungera bättre som 
Servicenod än Västerfärnebo i framtiden? Salbohed ligger dessutom nära Stävresjön som pekas 
ut som möjligt vattennära boende. Något som också ska tas med i tankarna kring Västra 
kommundelens utveckling är möjligheten för att gruvnäring etablerar sig. Gullvalla lyfts som 
plats för ny gruva. Vad innebär det för fortsatt utveckling mot Salbohed? Hur påverkar det i så 
fall transporter och kommande vägbyggen samt behov av bostäder? Kan en ny gruva innebär ett 
uppsving för efterfrågan av bostäder i och kring Salbohed och kanske t o m viss delfinansiering? 
Enligt de som hittat fyndigheter kan det finnas en gruva på plats inom planperioden.  

Kommunens kommentar: Salboheds kommersiella utbud och utvecklingspotential med bostäder 
utgör en viktig del av västra Sala och gör att utbudet tillsammans med servicenoden Västerfärnebo 
och övriga utvecklingsorter blir komplett. Gruva i Gullvalla är så pass nytt att det inte kommer att 
hanteras inom översiktsplanen.  

SÄTRABRUNN  

Sätrabrunn ligger inte heller direkt i anslutning till någon riksväg, men ändå ganska nära riksväg 
56. Här finns stor potential att utveckla det gamla brunnsområdet ytterligare. I dagsläget har 
man en tuff ekonomisk situation. Flera har försökt. Sätra hälosbrunn har dock en egen identitet 
som en besöksort. Både för att åka skidor i deras fina skidanläggning och för att besöka 
brunnsområdet, som nu också fått egen förskola i en helt underbar miljö. Om det går att hitta fler 
bostadsområden här, mer än de förtätningar som visats kanske Sätrabrunn även skulle kunna 
inhysa en grundskola i framtiden? Hedens skola är idag väldigt sliten vilket borde tas med i 
tankarna kring var skolor ska placeras i Västra klustret. Risken med att stänga Hedens skola till 
förmån för Västerfärnebo är att barn som idag går i Heden och kommer från 
Sätrabrunnsområdet hellre kanske väljer att placera barnen på Kila skola i framtiden?  

Kommunens kommentar: Noterat. Översiktsplanen tar inte ställning till skolfrågan i detalj på det 
sätt som efterfrågas i synpunkten. Nya utvecklingsområden i Sätrabrunn föreslås dock eftersom 
Sätrabrunn är en utpekad utvecklingsort i översiktsplanen.  

SALA STAD  
I Sala stad ska staden ta 60% av utvecklingen, enligt strategin. Vad innebär det i 
befolkningsmängd och hur påverkar det skolstrukturen i staden? De stora nya tillväxtområdena 
är Silvervallen och Östra kvarteren, Ängshagen, Salaborg, Hammarhagen och Norrmalm/Mamre 
med fortsatt utbyggnad norrut längs Saladammsvägen. Vi saknar även konkreta sjönära 
områden vid Viksberg, och centrumnära boende vid lasarettet, men för övrigt så ser vi positivt 
på den planerade tillväxten i översiktsplanen.   

Kommunens kommentar: Hur befolkningsmängd och skolstruktur påverkas specificeras inte 
ytterligare i översiktsplanen. SCB:s befolkningsprognos nämns dock i översiktsplanen.   
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Dessa områden kommer dock att välta Sala stads skolstrukturer ytterligare. Redan idag finns det 
investeringsbehov i Vallaskolan för 70 mkr, Ekebyskolan för 45 mkr och Kungsängsgymnasiet 
för ca 90 mkr. Åkraskolan ska byggas för 500 mkr, Ängshagenskolan behöver byggas ut. 
Samtidigt har vi fått en extern fastighetsförvaltare som vill bygga skollokaler i det gamla 
lasarettet, där vi vet att det innebär att en privat skola kan etableras där om kommunen inte vill 
använda lokalerna. Lärkbacksskolan läggs ner när den nya Åkraskolan finns på plats och då 
endast fyller Åkras och Lärkbacksskolans behov, inga ytterligare utbyggnader norrut. Den 
samlade investeringsvolymen är enorm och inte ekonomiskt hållbar. Salas Bästa ser det därför 
som positivt att det byggs skollokaler av den privata aktören centralt i Sala. Dessa kan användas 
som gymnasieskola istället för Kungsängen, eller grundskola för att kunna gå ur de väldigt slitna 
högstadielokalerna, eller ha en av dem och ha F-9 och minska behovet av en Åkraskola. Det finns 
flera alternativ, men alla är bråttom, då kommunens moduler måste upphandlas på nytt och det 
inom en 5-10 årsperiod finns både BoKlok-bostäder klara liksom Silvervallen. Oavsett vad 
skolnämnden eller kommunstyrelsen tar för beslut, behövs det fler utpekade platser för 
skollokaler i översiktsplanen som dessutom tillgodoser den planerade befolkningsökningen.  

Vi ser stor potential till att snabbare kunna utveckla Mamreområdet, genom att ha en skollokal 
där istället för på Åkratomten t ex och där istället bygga bostadsrätter i kombination med 
förskola. Beroende på hur många bostäder som tillkommer norrut så kan både Saladamm och 
Mamre behöva skolor till år 2050. Söderut växer som sagt både Ängshagen, Silvervallen, 
Salaborg och Hammarhagen. Där är det också intressant att se om Ängshagenskolan kan byggas 
ut ytterligare eller om det finns annan placering för ytterligare en skola söderut, när Ängshagen 
är full?  

Vidare ser vi det som viktigt att de centrumnära orterna inte glöms bort utan att dessa 
prioriteras när det gäller kommunikationer in till staden och infrastruktur såsom cykelbanor på 
samma vis som orter med annan servicenod än Sala stad. Detta saknar vi i ÖP där enbart 
förhållandet mellan mindre orter och Möklinta/Västerfärnebo/Ransta nämns.  

Kommunens kommentar: Inom underrubriken "Gång- och cykeltrafik" under "Kommunikationer": 
"Gång – och cykeltrafiken är prioriterad och ska byggas ut. Den främsta utbyggnaden ska ske 
mellan orter på landsbygd till servicenod och till Sala stad." 

Vidare anser Salas Bästa att Översiktsplanen på riktigt också ska användas för framtiden och 
inte bli ett dokument med goda förslag som inte effektueras. 

Kommunens kommentar: Sala kommun instämmer. 

 

Skuggans socialdemokrater 
Trafiksituation: En planfrikorsning över/under järnvägen vid Strå eller Banelund måste 
prioriteras och genomföras snarast eftersom staden planeras att expandera norr om järnvägen 
och trafiken sannolikt kommer att få ökade flöden. Ökade trafikflöden medför ökade risker för 
olyckor i samband med korsning av järnväg. 

Kommunens kommentar: Trafikverket har en pågående utredning gällande planskild korsning vid 
Strömsbacka. 

Hållbar energiproduktion: I översiktsplanen nämns att lämpliga områden finns i kommunen för 
att bygga vindkraftverk, vi önskar att dessa områden preciseras geografiskt. 
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Kommunens kommentar: Vindkraftsfrågan kommer att utredas i ett senare skede och presenteras 
som ett så kallat tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP). 

It utbyggnad på landsbygden: Telia avvecklar fasta telenätet och Itnättäckning är 
otillfredställande inom vissa områden på landsbygden. Därför måste krav ställas på 
fibernätutbyggnadsföretagen att levererar omgående. Samt att krav ställs på Telia att de ej får 
avveckla fasta telnätet innan fiberutbyggnad skett. Att ha tillgång till internet är idag en 
grundläggande samhällsfunktion. 

Kommunens kommentar: Sala kommun äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. De 
bredbandsnät som finns i kommunen ägs och utvecklas av privata aktörer. Kommunens ansvar i 
bredbandsutbyggnaden är att underlätta för nätägare/fiberleverantörer. 

Mark och vattenanvändning: Särskilt viktigt att säkra upp för översvämningsområden och 
avledning av vatten från befintliga dammar och vattendrag särskilt inom tätbebyggda områden. 
Då minskade grönytor medför ökade dagvattenmängder. Ändrat klimat med ökad nederbörd är 
en stor riskfaktor. 

Kommunens kommentar: En långsiktig åtgärdsplanering finns för dammarna inom tätbebyggt 
område. 

Vilken plan finns för att motverka vattengenombrott i damvallen vid Gröna Gången, åtgärden att 
hålla slyet nere är enbart ett symptomåtgärdande och inte en lösning. De stora träd som 
avverkades har ett stubb- och rotsystem som bundit jord och stärkt damvallen. Med tiden 
kommer dessa stubbar och rötter att förmultna och försvaga damvallen och vattengenombrott 
är nästintill oundvikligt. Vilken kompetens besitter de sakkunniga som anlitats vid 
riskbedömningar av gruvans vattensystem? 

Kommunens kommentar: En långsiktig åtgärdsplanering finns för dammarna inom tätbebyggt 
område. Även statsbidrag har sökts. 

Ett område vid väg 56 korsning avtag till Ransta och Sätrabrunn på västra sidan av väg 56 kan 
vara lämpligt för småhusbebyggelse då det ligger i anslutning till väg med möjlighet till 
kollektivtrafik i riktning Sala och Västerås. 

Kommunens kommentar: Kommunen ser också möjligheterna på platsen med närhet till 
kommunikationsnod. Kan vara lämplig ur den aspekten. Ett platsbesök har genomförts och med 
hänsyn till översiktsplanens utvecklingsstrategi, med inriktningen att utveckling ska ske i och 
omkring befintliga orter, pekas detta område inte ut i översiktsplanen. Detta hindrar dock inte 
initiativ till utveckling på platsen. Närheten till ås och dricksvattentäkt bör dock beaktas, liksom 
VA i stort, samt närheten till större väg. 

 

BMN, Byggenheten 
Bygg- och miljönämnden har för samråd fått ett förslag till översiktsplan (ÖP) för Sala kommun 
2050. Planen är nu utskickad på samråd till 2022-01-09 men Bygg- och miljönämnden har fått 
förlängd samrådstid till och med 21 januari 2021. Byggenheten och miljöenheten gör i detta fall 
separata yttranden som beslutas via nämnden. I detta byggenhetens yttrande framförs de 
övergripande och generella synpunkterna, redaktionella synpunkter och detaljer hanteras 
separat på tjänstepersonsnivå. 

Dispositionen, strukturen, rubriksättningen och indelningen av översiktsplanens kapitel upplevs 
vid genomläsning oklar. Vissa teman dyker upp under flera olika rubriker och underrubriker 
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vilket gör det svårt att få en klar helhetsbild kring det tema man söker information om. Likaså 
behöver innehållsförteckning och kapitelindelningen tydligare delas upp i rubriker och 
underrubriker för att öka läsbarheten. 

Kommunens kommentar: Dispositionen, strukturen, rubriksättningen och indelningen har setts 
över till granskningsutgåvan av översiktsplanen.  

Överensstämmelsen mellan översiktsplanens digitala och fysiska versioner behöver också ses 
över, kapitelindelningen stämmer inte överens. 

Kommunens kommentar: En översyn görs vad gäller kapitelindelningen. I övrigt är det ett 
medvetet val att fokusera på den digitala versionen och inte på PDF-versionen. 

Det används många svåranvända begrepp, exempelvis utvecklingsstrategi, utvecklingsprinciper, 
fokusområden, servicenoder och utvecklingsorter, utan att dessa begrepp får någon vidare 
förklaring, definition eller distinktion från liknande begrepp. En inledande begreppsförklaring 
skulle underlätta läsningen och vissa uttryck kanske kan förenklas eller uteslutas. Även allmänt 
vedertagna uttryck hämtade från lagtext, exempelvis miljökvalitetsnorm och förhandsbesked, 
kan behöva förklaras. Det är viktigt att en ÖP är så pass generell att allmänheten lätt kan ta den 
till sig, likaväl som tjänstepersoner eller politiker internt inom kommunen. 

Kommunens kommentar: Såklart är det viktigt att översiktsplanen görs tillgänglig, en 
tillgänglighetsredogörelse finns också till översiktsplanen. Vissa begrepp kommer få ytterligare 
förklaring inför Granskning men många är redan beskrivna i översiktsplanen och kräver ingen 
ytterligare begreppsförklaring än den som fanns med i Samrådsversionen. 

I vissa kapitel blir det tydligt att olika författare ligger bakom olika textpartier, texten behöver 
bearbetas så att den uppfattas lika. 

Kommunens kommentar: Ett enhetligt språk är centralt för att översiktsplanen lätt ska kunna 
förstås och prioriteras därför inför granskning. 

Tidsperspektivet i ÖP är 2050 och med en så pass tilltagen tidshorisont upplevs uppräknandet 
av enskilda näringsidkare, serviceställen osv. apart. Företagsnamn bör undvikas för att inte ÖP 
ska åldras fortare än nödvändigt. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen är både på lång sikt, kort sikt, och nutid. 
Förhoppningsvis kommer den att uppdateras mer kontinuerligt i samrådet. 

Vidare så behöver det förtydligas vad vision för Sala kommun är 2050, dvs. vilken 
befolkningsutveckling som eftersträvas samt vilken typ av orter som Sala och servicenoderna 
ska utvecklas till i förhållande till globala och lokala hållbarhetsmål. Ska staden och noderna 
fortsätta behålla sin småstadskaraktär/ortskaraktär och fortsätta vara pendlarorter, eller vill 
kommunen se en starkare utveckling med befolkningsutveckling, och hur ska i så fall den 
utvecklingen ske? 

Kommunens kommentar: Nya visionen och målen för Sala kommun (2021) vävs in i 
översiktsplanen inför granskning. Den politiska viljeriktningen har inte varit att konkretisera 
befolkningsutvecklingen med någon befolkningssiffra. 

Trots att många olika mål och visioner beskrivs, exempelvis Agenda 2030 och FN:s 
hållbarhetsmål, så upplevs det oklart hur dessa är nedbrutna i översiktsplanens fokusområden 
och utvecklingsstrategier. Detta behöver förtydligas och en schematisk bild över hur mål och 
visioner förhåller sig till varandra skulle underlätta förståelsen. 
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Kommunens kommentar: En värderos som illustrerar måluppfyllelse av Agenda 2030 läggs till i 
Hållbarhetsbedömningen av översiktsplanen.  

Den lokala hållbara utvecklingen har få tydliga och konkreta exempel. En beskrivning av 
utveckling av gynnsamma kollektivtrafiklägen, införande av kollektivtrafikhubbar etc. vore 
lämpligt. 

Kommunens kommentar: I översiktsplanens utvecklingsstrategi pekas Servicenoder ut som hubbar 
för service, som till exempel kommunikationer. En av utvecklingsprinciperna är att utveckling ska 
prioriteras där det finns skola, service, kollektivtrafik och infrastruktur. Se utvecklingsstrategin i 
illustration och text under kapitlet inriktning. Dessutom har en hel del vägledningspunkter lagts till 
som konkretiserar övergripande mål, exempelvis under kapitel Inriktning, avsnitt Bebyggelse och 
planering. 

Vindkraften beskrivs inte särskilt ingående, bara var den inte bör planeras och generell 
lagstiftning. Informationen borde vara omvänd, dvs. en förklaring av var vindkraftverk 
lämpligen kan placeras inom kommunens gränser. 

Kommunens kommentar: Det är en stor process att peka ut lämpliga områden för vindkraft som 
behöver föregås av flera utredningar samt separat samråd med flera myndigheter och andra 
berörda. Vindkraftsfrågan kommer främst att hanteras i ett senare skede som ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen. Däremot kommer det i granskningen att presenteras en översiktlig 
vindkraftsutredning som tas fram som ett planeringsunderlag för att i detta skede besvara Bygg-
och miljönämndens synpunkt så att det både framgår vilka områden som inte bedöms vara 
lämpliga samt vilka områden som det saknas uppenbara skäl att inte föreslå vidare utredning för 
möjliga områden för vindkraftsetablering.  

I de kartbilagor som redovisas är det tydligt att områden som i dag utgörs av industriområden 
avses omvandlas till bostadsområden eller så kallad blandad bebyggelse, dvs. bostäder blandat 
med icke störande verksamheter. Nya industriområden finns utlokaliserade, långt från centrala 
lägen, men inte i samma storleksmässiga omfattning som de redan existerande områdena i Sala. 
Det finns en stor risk för felaktiga placeringar och intressekonflikter om man inte tar höjd för 
behovet av industrimark i en ÖP. Likaså finns risk för att den så kallade blandade bebyggelsen 
genererar blandningar av bostäder och industrier som också riskerar att skapa 
intressekonflikter och framtida klagomålsärenden. Varje stadsomvandlingsområde bör därför 
utredas noggrannare och det bör finnas en tydligare plan för de verksamheter som på sikt kan 
behöva flytta. 

Kommunens kommentar: Varje stadsomvandlingsområde utreds mer noggrant vid framtagande av 
detaljplan eller planprogram. Näringsliv samt plan- och utveckling samarbetar med företagen 
inom Sala kommun i denna fråga. 

Kartorna i sig är ibland svårtydda och i vissa områden verkar gränser i markanvändning ha 
dragits felaktigt, exempelvis i gränserna mellan natur och blandbebyggelse i Norrmalm/Mamre. 
Det vore lämpligt med en översyn av markanvändningslagren och att det dessutom införs 
parallella utdrag ur exempelvis ekonomiska kartan, alternativt att den ekonomiska kartan ligger 
som botten i alla lager, för att lättare orientera sig vid läsning. 

Kommunens kommentar: Kartorna har arbetats om till granskningsutgåvan av översiktsplanen. 

Det har kommit ett antal motioner om arkitektur och äldre bebyggelse på senare år som tyder 
på en ökad stolthet för Salas kulturmiljöer. Det kan därför vara lämpligt med ställningstaganden 
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kring återställande av förvanskad bebyggelse samt att bevara lokaler i markplan inom 
stadskärnan. 

Kommunens kommentar: I vägledningar för Sala stads stadsmiljö (kap Sala stad) har 
vägledningspunkt lagts till som handlar om en restriktiv hållning gentemot förfrågningar om att 
omvandla lokaler i markplan till bostäder. I vägledning kulturmiljö (kap utvecklingsinriktning, 
avsnitt Kulturmiljö) har vägledningspunkt lagts till som handlar om återställande av förvanskad 
bebyggelse. 

Skyddande av jordbruksmark beskrivs väldigt översiktligt och det behöver förtydligas vad 
kommunens uppfattning är kring omvandling av jordbruksmark både på landsbygd och i 
tätortsnära lägen. 

Kommunens kommentar: Se svar gällande jordbruksmark under rubriken ”Generella svar och 
åtgärder” längst upp i samrådsredogörelsen. 

Förhandsbesked som ärendetyp har diskuterats flitigt på senare år och beskrivs översiktligt i 
ÖP. Formuleringarna behöver vara mindre antalsorienterade för att inte skapa låsningar vid 
tillämpningen. 

Kommunens kommentar: Formulering om förhandsbesked har ändrats och finns som vägledning 
under Inriktning- Bebyggelse och planering. Formuleringen har gjorts mindre antalsorienterad och 
i stället hänvisas till att bedömning måste göras från fall till fall, samt en del av de faktorer som 
måste tas hänsyn till vid en prövning. 

På flera håll i samrådshandlingen finns ställningstaganden och rekommendationer som kan 
uppfattas som kommunens egna, men som i själva verket redan hanteras i plan- och 
byggprocessen och är reglerade i gällande lagstiftning. Exempel på detta är krav på installation 
av laddinfrastruktur i samband med bygglov, att risk för översvämningar och andra 
konsekvenser av klimatförändringar ska belysas eller att hänsyn ska tas till lågpunkter och 
vattenflöden. Vad som är kommunens uppfattning i en fråga bör tydligt särskiljas från vad som 
är allmän lagtillämpning. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

Det finns också en risk i att hänvisa till lagparagrafer eftersom mindre ändringar av lagtexten 
sker kontinuerligt. Att hänvisa till vad lagarna innebär eller förslagsvis övergripande 
kapitelindelning inom aktuell lag är i så fall att föredra. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

Avsnittet om riksintresseområden för kulturmiljövården efterföljs av ett avsnitt om hur 
kommunen ska säkerställa att dessa riksintressen inte skadas. Det saknas dock ett resonemang 
kring att värna om riksintressen och hur även mindre förändringar kan ge upphov till 
kumulativa effekter som vid upprepade förändringar inom riksintressena riskerar att orsaka 
påtaglig skada. 

Kommunens kommentar: Ett inledande stycke har lagts till under rubriken Kulturmiljövård i 
kapitlet för Riksintressen. Där förklaras kort miljöbalkens skydd av riksintressen, och även kort de 
allmänna råd som NVV och RAÄ tagit ram. Därefter har ett resonemang lagts till om bl.a. påtaglig 
skada, kumulativ effekt av flera mindre åtgärder, hänsyn till områdens olika känslighet samt att 
även åtgärder utanför området kan skada riksintresset. 
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BMN, Miljöenheten 
Den utskickade remissen överensstämmer i flera delar inte med de texter som de olika 
arbetsgrupperna skrivit som underlag till ÖPn. Många delar som tidigare funnits med har 
förkortats, ändrats eller tagits bort. 

Kommunens kommentar: Så är det, man har behövt korta ner. Är det något särskilt avsnitt som 
tagits bort som skulle behöva vara med kan det läggas till. Exempelvis har planen kompletterats 
med beskrivningar av ekosystetjänster och återhämtningslandskap.  

Sveriges kommuner har ett tydligt ansvar att följa FNs globala mål för hållbar utveckling som 
beslutades 2015. Definitionen av hållbar utveckling är att vi kan tillfredsställa dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En tydlig 
begreppsförklaring saknas i ÖP 2050. Syftet med miljöbalken som är BMN:s verktyg för att nå en 
hållbar utveckling är likvärdiga med de globala hållbarhetsmålen så att nuvarande och 
kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. 

Kommunens kommentar: I översiktsplanen lyfts den Svenska Agenda 2030 delegationens 
förklaring av de globala målen som en definition av vad hållbar utveckling innebär utifrån ett 
översiktsplaneperspektiv i Sala kommun. Citat från översiktsplanen: " Utgångspunkten är att det 
är planeten som sätter ramarna och utgör basen för utveckling och den miljömässiga hållbarheten. 
Basen är inte förhandlingsbar och är en förutsättning för den sociala och den ekonomiska 
hållbarheten […]". För att förtydliga hur vi har bemött de här målen har vi kompletterat med 
"värderosor" i Hållbarhetsbedömningen. 

För att nå en hållbar utveckling krävs en radikal samhällsomställning. Om vi vill minska 
överutnyttjandet av jordens resurser, måste vi kraftigt minska den materiella konsumtionen. För 
att nå dit måste också produktionen minska.  

Dagens sätt att bygga bostäder, förskolor, skolor, arbetsplatser, mataffärer mm främjar inte 
hållbara och klimatneutrala samhällen utan tär på ändliga resurser som till exempel betong. 
Resande, arbete, fritid behöver anpassas till de globala hållbarhetsmålen, till exempel genom att 
minska antalet parkeringsplatser, minska antalet privatägda fordon genom att tillskapa 
bilpooler, prioritera gång- och cykelvägar samt skapa lättillgängliga allmänna kommunikationer 
där t ex järnvägsstationer fungerar som kollektivtrafikhubbar för att underlätta för ett hållbart 
resande. Att bygga ut antalet laddstationer för privat bruk är ingen lösning på sikt då varje ny 
elbil tar väldigt stora resurser i anspråk vid tillverkningen. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen syftar till att vara ett just översiktligt dokument. Den 
behöver möjliggöra för en hållbar utveckling, men kan inte detaljstyra alla processer och hur all 
utveckling i kommunen ska gå till. Markanvändningskartan och översiktsplanens 
utvecklingsinriktning har tagits fram just för att möjliggöra utveckling utefter stråk, och att 
koncentrera bebyggelse och utveckling till vissa noder. Detta för att minska på behovet av 
transporter och möjliggöra för utbyggnad av kollektivtrafik. Parkeringsnormen är en separat 
fråga som måste behandlas politiskt. Infrastruktursatsningar av hållbar karaktär, som till exempel 
utbyggnad gång- och cykelvägar, uppmuntras i översiktsplanen.  

Vi ser ett antal punkter, som med fördel skulle kunna hanteras inom ÖP, som berör Salas framtid 
och karaktär. Sala som en ort med stor expandering eller en ort som behåller sin småskalighet 
och tätortsstruktur. Sala som en ort man pendlar ut ifrån för arbeta eller en ort där 
arbetstillfällena finns. Och frågan om var handeln ska vara placerad.  
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Kommunens kommentar:  Markanvändningskartan möjliggör utveckling av både bostäder och 
verksamheter/ytor som kan ge arbetstillfällen i Sala stad. Mål för Salas expansion är en politisk 
viljeinriktning som kan formuleras även utanför översiktsplanen, och översiktsplanen tar inte 
ställning till detta. Dock möjliggör den ytor för expansion. Vad gäller etablering av handel finns det 
en politisk vilja att handel utanför stadskärnan ska ske med begränsning, för att handeln i 
stadskärnan inte får hotas. Formulering gällande handel finns som vägledning under bebyggelse 
och planering. 

Utifrån det resonemanget kan man fråga sig om vi ska ha en målsättning för 
befolkningsutvecklingen eller inte. Oavsett inriktning finns behovet av att utvecklingen blir 
hållbar i ett långsiktigt perspektiv. Målet är ju att allt ska ske hållbart, sker tillväxt – ska den vara 
hållbar.  

Hur ska Sala kommun övergripande planeringsmässigt och praktiskt i allt arbete styra mot ett 
hållbart samhälle, enligt Sala kommuns vision, med förändrade livsmönster där cirkulära 
ekonomier är en viktig del? Översiktsplanen saknar en konkret viljeinriktning som verkligen tar 
avstamp mot ett hållbart samhälle. Det är önskvärt att det presenteras konkreta strategier för 
att nå målen och för att kunna fungera som ett stöd vid all samhällsplanering. Översiktsplan för 
Sala kommun 2050 når inte riktigt upp till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

Sala kommun har genom framtagande av översiktsplanen möjligheten att bli ett föredöme för 
hur ett hållbart samhälle ska utformas. Det ska vara lätt för Salas kommuninvånare att välja rätt 
– att välja en hållbar livsstil. 

Kommunens kommentar: Ett antal vägledningspunkter som i högre grad konkretiserar de 
övergripande hållbarhetsmålen i bland annat Agenda 2030 har lagts till, bland annat under 
avsnittet bebyggelse och planering. Den utvecklingsstrategi som presenteras föreslår 
koncentration av bebyggelseutveckling till vissa orter för att förkorta restider och behov av 
pendling. Förstärkning av vissa orter möjliggör också för kollektivtrafiksatsningar.  

Många avsnitt i ÖPn saknar redovisning av nuvarande fel och brister utan istället redogörs 
endast för hur man tänker arbeta framåt. Att förstå historien och nuläget är viktigt för att kunna 
arbeta med förbättringar framåt. 

Kommunens kommentar: Förutsättningar beskrivs främst under respektive kapitel. Platsen i 
översiktsplanen är begränsad och ett urval har naturligtvis gjorts för att skapa ett i slutändan 
hanterbart dokument. Fokus för översiktsplanen kommer fortsättningsvis också att vara förslag för 
arbete framåt. Specificera gärna delområde som ovan kommentar syftar på! 

Det står mycket om skydd, bevarande och utveckling av värdefulla/viktiga objekts olika värden 
men det saknas strategier för hur man ska förhindra avveckling i allmänhet, t ex inom 
landsbygdsservice, betesdrift, biologisk mångfald, ekosystemtjänster mm. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanens ambition och inriktning syftar förutom till skydd och 
bevarande av värden men också just utveckling av dessa. Genom att fokusera på utveckling av 
värden i översiktsplanen ser vi att en avveckling i allmänhet kan undvikas. 

Det saknas även strategier för hur man ska avveckla/förhindra ”skadliga” verksamheter och 
beteenden som inte uppfyller kriterierna i Agenda 2030. 

Kommentar: Översiktsplanen fokuserar på att beskriva en önskvärd utveckling snarare än på att 
beskriva en oönskvärd sådan. Detta är ett vägval som har gjorts under processens gång med 
framtagande av översiktsplanen, också med hänsyn till vilken typ av styrdokument en 
översiktsplan är tänkt att vara. Hållbarhetsbedömningen har på samma sätt gjorts just av den 
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föreslagna utvecklingen och förslagen har efterhand reviderats för ökad måluppfyllelse av Agenda 
2030. 

Hur säkerställs att viktiga planer och dokument kopplade till ÖP 2050 inte tappas bort utan 
alltid är närvarande när ÖPn praktiskt kommer att användas, t ex den nyligen antagna VA-
planen? 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen som dokument kan inte garantera och kvalitetssäkra allt 
vidare arbete som sker på detaljnivå utan enheterna måste ständigt jobba med interna rutiner och 
arbetsprocesser. Övergripande mål för kommunen har beaktats och mål och vision för 
översiktsplanen har tagits fram genom workshops med politik och tjänstemän för att förankra 
innehållet. Översiktsplanen kommer framöver att hållas aktuell genom en planeringsstrategi. 

Om det kommer in en förfrågan om ett förhandsbesked för en villa eller en verksamhet i ett 
utpekat område kan det bli ett negativt besked med hänvisning till att en detaljplan först 
behöver tas fram. Om man istället släpper fram ett bygglov så måste hänsyn tas till att det är ett 
nytt område som tas i anspråk och därmed behöver all infrastruktur lösas i ett större 
sammanhang. Därför är det viktigt att kommunen landar frågor om detaljplan eller 
förhandsbesked/bygglov på ett klokt sätt. 

Kommunens kommentar: Formulering om förhandsbesked har ändrats och finns som vägledning 
under Mark- och vattenanvändning- Bebyggelse och planering.  

Miljöenheten föreslår att man tar bort kartor och beskrivningar över framtida 
utbyggnadsområden och istället i texten till varje servicenod, utvecklingsområde, 
industriområde eller LIS-område skriver att man planerar för t ex 5-10 nya tomter i anslutning 
till befintlig bebyggelse på respektive plats. 

Kommunens kommentar: Det är krav på att ha en kommuntäckande mark- och 
vattenanvändningskarta.  

Det behöver tydligare beskrivas allmänna planeringsförutsättningar rörande t ex att det inte är 
tillåtet att exploatera jordbruksmark enligt miljöbalken och vilka undantag som kan göras. Ska 
områdeskartor fortsättningsvis redovisas för servicenoder, utvecklingsorter, industriområden 
och LIS-områden så bör det även påpekas under respektive område i planen samt att alla 
områden som berörs av jordbruksmark plockas bort både i text och på kartor. 

Kommunens kommentar: Se svar om jordbruksmark under rubriken ”Generella svar och åtgärder” 
längst upp i samrådsredogörelsen. 

Samtliga Natura 2000-områden och naturreservat behöver beskrivas under kap 5 Riksintressen. 

Kommunens kommentar: Natura 2000-områden hade av någon anledning fallit bort i samrådet, 
vilket kompletterats till granskningsutgåvan.  

En besöksattraktion och ett viktigt område för det lokala näringslivet i norra delen av 
kommunen saknas helt i ÖP 2050: Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven, som 2011 
utnämndes av FN-organet Unesco till Sveriges tredje biosfärområde. Biosfärområden är 
områden med unika natur-och kulturmiljöer där det går att utveckla genom att bevara, utveckla 
och stödja. Biosfärområden ska gynna de boende i området genom social och ekonomisk 
utveckling samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. Områdena ska också vara arenor 
för forskning och utbildning. Ett biosfärområde innebär inte nya regler eller restriktioner utan 
omfattas av gällande lagstiftning samt de regler som gäller för naturreservaten, 
nationalparkerna och övriga skyddade områden som befinner sig inom biosfärområdet. 
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Kommunens kommentar: Biosfärområdet Nedre Dalälven lyfts i granskningsutgåvan av 
översiktsplanen. 

Det behövs en ordentlig redogörelse för förorenad mark eftersom den frågan är av stor 
betydelse för allt byggande, speciellt i Sala stad. Det räcker inte med texten på sid 123-24 utan 
det behöver påpekas i många av beskrivningarna till de olika föreslagna områdena. Strategin 
som används vid bedömning av metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort är 
inte uppdaterad efter Naturvårdsverkets riktvärdesmodell sedan 2011 och är därför inaktuell i 
flera delar. En spridningskarta över Sala stad saknas. 

Kommunens kommentar: En översyn med hänsyn till detta görs. Behovet av att uppdatera 
strategin som används vid bedömningar av metallföreningar förtydligas och spridningskarta som 
visar yt-förorenad jord läggs till.   

Skyddsavstånd mellan bostäder och miljöstörande verksamheter ska alltid beaktas vid all 
exploatering, t ex för buller, lukt, allergener, ljusstörningar, luftburna ohälsosamma partiklar 
eller gaser mm. Detta behöver förtydligas under varje föreslaget utbyggnadsobjekt. 

Kommunens kommentar: Behov av skyddsavstånd beskrivs löpande i lämpliga kapitel av 
översiktsplanen. En MKB bedömning av översiktsplanen har också tagits fram. Vilka krav som 
kommer att gälla för varje utbyggnadsobjekt hanteras i senare skede av 
samhällsbyggnadsprocessen, ex. vid detaljplanering eller bygglov, inte i översiktsplanen. 

Många personer upplever en otrygghetskänsla att vistas på vissa platser utomhus, speciellt när 
det är mörk. Detta behöver förtydligas. 

Kommunens kommentar: Trygghet är en del av Sala kommuns vision och arbete pågår med 
trygghetsanalys och vi kommer att fortsätta med det arbetet men det är främst ett område som 
behandlas i vidare arbete inom kommunen. 

Vilka företag är acceptabla att finnas i Sala kommun och vilka ska man inte tillåta? Vilken 
klimatpåverkan och brist på hållbarhetsfokus är acceptabla bland dessa? Förutsättningar för 
detta behöver anges. (sid. 4, Fokusområde – företagarvänligt). 

Kommunens kommentar: Icke önskvärd utveckling eller etablering listas inte i översiktsplanen som 
i sitt syfte utgår från att beskriva önskvärd utveckling och politisk prioritering. 

Bland de utvecklingsprinciper som anges vara vägledande för ÖPn står bl a klimatanpassning. 
Hur ska detta genomföras? Hur ska anpassningen och det förebyggande arbetet ske för att ej 
påverka klimatet negativt? (sid. 4). 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har i grunden en utgångspunkt i FNs globala 
hållberhetsmål Agenda2030 och mål 13 handlar om klimatanpassning. Genom en integrerad 
hållbarhetsbedömning har den aspekten löpande bedömts, om än på en övergripande nivå, i 
framtagandet av planförslagets utvecklingsområden. I översiktsplanens olika vägledningar 
beskrivs också övergripande hur man ska beakta dessa aspekter i efterföljande planering. 

Hur är det tänkt att grönområden och parker ska värnas och förvaltas och hur ska de 
värdesättas i förhållande till att bebyggas? Om det ändå inte går att ha dem kvar, hur ska krav på 
kompensationsåtgärder tillämpas? (sid. 21) 

Kommunens kommentar: Grönstruktur och parker är centrala för att uppnå ett resilient och 
klimatanpassat Sala kommun, med livskraft och livskvalitet. Betydelsen av detta lyfts 
genomgående i översiktsplanens avsnitt och vägledningar. I vägledningen för grön infrastruktur 
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beskrivs också behovet av kompensationsåtgärder vid förlust av grönområden. I vägledningen 
under avsnittet Bebyggelse och planering lyfts vikten av att behålla och utveckla stadens grönska. 

Badelundaåsen och dess biåsar med torra, öppna sandmiljöer har höga naturvärden eller 
möjligheter att relativt enkelt skapa sådana och är därför viktiga värdetrakter för att skapa 
livsmiljöer och spridningsvägar. Dessa områden utgör en väldigt viktig miljö för många hotade 
arter, t ex borde det finnas en stor potential på den nästan 10 km långa sträckan mellan Tomta 
och Olsbo. (sid. 22) 

Kommunens kommentar: Beskrivning av Badelundaåsen och dess biåsar läggs till i 
Översiktsplanens Vägledning för Grön infrastruktur. 

Hur säkrar man värdet av olika ekosystemtjänster. Där det inte går att skapa ekosystemtjänster 
måste kompensationsåtgärder alltid utföras. En beskrivning av hur det ska genomföras saknas. 
(sid. 25) 

Kommunens kommentar: Under kapitlet Naturmiljö, ekosystemtjänster och 
återhämtningslandskap finns under avsnittet ekosystemtjänster både värdering och vägledningar 
för att gynna ekosystemtjänster i vidare arbete. 

Det anges var vindkraftsanläggningar inte bör placeras men var ska de placeras? Det är 
angeläget att peka ut områden för vindkraft? (sid. 39) 

Kommunens kommentar: Vindkraft kommer främst att utredas i ett senare skede som ett så kallat 
Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP). Ett planeringsunderlag för vindkraft har gjorts och 
presenteras i kapitlet Förutsättningar. 

Ett projekts klimatpåverkan ska belysas, men vilken klimatpåverkan är acceptabel? Den 1 
januari 2022 trädde lagen om klimatdeklaration för byggnader i kraft vilket innebär att 
byggherrar måste redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har. Går det att ställa krav på 
solceller eller annan förnybar energi vid byggnation? (sid. 41) 

Kommunens kommentar: Kommunens klimatpåverkan ska minska, den finns angivet både i 
kommunens klimatstrategi och i nya målen för Sala kommun. Genom att införa en rutin om att 
belysa den klimatpåverkan ett projekt medför så ges ett verktyg för att också begränsa 
klimatpåverkan enligt gällande mål vid det givna tillfället, vilket givetvis är syftet med denna 
vägledning.  

En förutsättning för att tillåta nya bostäder där det finns befintliga miljöstörande verksamheter 
är att det finns en avvecklingsplan för att få bort risker som påverkar människors hälsa. (sid.43) 

Kommunens kommentar: Noterat  

Det råder kapacitetsbrist med dricksvattenförsörjningen i Ransta. Nuvarande vattentäkt har inte 
kapacitet för planerad befolkningsökning. (sid. 50) 

Kommunens kommentar: Tekniska kontoret har i uppdrag att arbeta med att säkerställa 
långsiktig dricksvattenförsörjning genom att först och främst skydda det vatten vi har. Arbetet med 
att skydda grundvattentäkterna pågår enligt plan. Men för en fördubbling av antalet medborgare i 
Ransta krävs investeringar för att få tillgång till mer vatten och det finns olika lösningar som 
behöver utredas närmare. Förbindelseledning mellan Kumla/Sala är ett alternativ, en nytt 
brunnsläge där det finns möjlighet till större vattenuttag ett annat alternativ. 

Översiktsplanen behöver verka för att det inte installera eldstäder för primär uppvärmning 
inom tätbebyggda områden som en åtgärd för att få bättre luftkvalitet: ”Småskalig vedeldning 
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bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. 
Utsläppen sker ofta i tätorter i direkt anslutning till boendemiljön, vilket gör att även i de fall när 
de enskilda utsläppen är relativt små, kan exponeringen bli relativt hög.” Källa: 
Naturvårdsverket (sid. 84) 

Kommunens kommentar: I översiktsplanen beskrivs miljökvalitetsnormer för luft, att dessa inte får 
överskridas och hur rapporteringen för att tillse att miljökvalitetsnormerna för luft efterlevs ska 
skötas av kommunen. Specifika åtgärder som kan förbättra luftkvaliteten lokalt beskrivs inte i 
översiktsplanen utan hanteras i andra styrdokument eller processer. 

Beträffande trafikbuller bör det tilläggas att man i Sala kommun ej bör tillämpa avsteg så som 
tyst sida samt att högre ljudnivåer vid bostäder som är 35 kvm eller mindre ej ska accepteras. 
Det sistnämnda tar ej hänsyn till vad som anses vara en olägenhet för människors hälsa, utan 
tillämpas för att kunna bygga i bullerutsatta lägen. Miljöenheten anser att bästa möjliga ljudmiljö 
alltid ska eftersträvas. (sid. 88) 

Kommunens kommentar: Noterat. 
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Privatpersoner 
 

Här redovisas yttranden från privatpersoner. Under perioden för samrådet inkom 48 
privatpersoner med yttranden om översiktsplanen. I samrådsredogörelsen redovisas samtliga 
yttranden anonymt och presenteras utan inbördes ordning. 

 

Privatperson 1: [Turbo koloniområde] Bör få samma färg som övriga koloniområden - d.v.s. 
"grönområden och park". Kanske även skriva att koloniområden ingår i denna färg 

Kommunens kommentar: Turbo koloniområde är markerat som grönområde och park i 
granskningsutgåvan av översiktsplanen. 

 

Privatperson 2: [Hälsa, segregation och mötesplatser] Riktigt bra jobbat, hoppas psykisk hälsa 
och områden med segregation tagits i beaktande vid utformningen och att arenor för möten kan 
skapas 

Kommunens kommentar: Tack! Översiktsplanen kompletteras och stärker fokus ytterligare på 
mötesplatser inför granskning. 

 

Privatperson 3: [Kila sid 69 och 70] I planen finns markerat områden för bostäder. Dessa har 
planerats efter den starkt trafikerade riksväg 56 vilket känns helt fel ur bullersynpunkt. 
Dessutom finns där en kraftledning som de boende på Tegvägen har kontaktat Vattenfall om 
men de tänker inte gräva ner den. Mitt förslag för ny bebyggelse är att man förlänger Ängsvägen 
och bygger bostäder där. Det är på kyrkans mark som är utarrenderad. Det fanns ett förslag om 
detta tidigare. Läget mellan Sala och Västerås gör att det borde vara lämpligt med en förskola i 
området. Som det är idag är det många föräldrar som har barnen på förskola i Sala och arbetar i 
Västerås. Nu finns förskoleklass, 1-6 och fritids. 

Kommunens kommentar: Markanvändningen har ändrats i granskningsversionen och ny 
bebyggelse föreslås i stället sydost om befintlig bebyggelsestruktur.  

 

Privatperson 4: [Området för Hedåker sid 65 o 66 samt beskrivning av utbildning sid 108.] Det 
som står i texten tolkar jag inte som en utvecklingsfas utan närmare avvecklingsfas. Under 
rubriken utbildning finns det markerat blå prick för förskola. I verkligheten idag finns det både 
förskola, låg o mellanstadiet på Kilbo skola. Framtidsutsikter för skolan och för oss som 
lokalbefolkning är naturligtvis målet att skolan ska få vara kvar och leva vidare på den plats som 
den finns idag. Då är det ett inte en strävan att låg o mellanstadiet flyttas till Västerfärnebo. I 
dagsläget när miljöfrågorna är aktuella och kommer förmodligen inte att ändras till 2050 är det 
fortfarande viktigt att värna om det som finns på landsbygden som är en fungerande 
verksamhet. Fortfarande är alla boende i Sala kommun beroende av vad det tas för beslut i de 
politiska samt lokalt politiska beslut. Kommunens strävan att utveckla landsbygden måste 
kraftigt öka. I denna lilla kommun får det inte ses som en belastning att ha landsbygden som en 
tung ryggsäck att bära på. Då har det blundats för alla utvecklingsmöjligheter. Det är en lång tid 
fram till 2050 men mycket finns att åstadkomma på resans väg. Varför skalas hela 
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översiktsplanen ner till i det närmaste tomt dokument när det finns så mycket viktig och 
värdefull information från orter som finns med i planen?  

Kommunens kommentar: Noterat, det finns mycket att beskriva om våra orter. Översiktsplanen är 
ett omfattande dokument och textbegränsningar och beskrivningar har behövt hållas nere i 
omfattning. Översiktsplanens syfte har också varit ett tydligt landsbygdsfokus, utpekade 
serviceorter och utvecklingsorter syftar till att långsiktigt just tillse att service bibehålls på 
landsbygden för fortsatt utveckling kring dessa noder.     

På sidan 66 nr 51 står det att läsa om möjlig etablering av större verksamhetsområde samt 
befintligt grustag och i närheten av Kopparbergsvägen. Då vill jag kommentera att allt som ligger 
invid och i strax närhet av grusåsens vattenskyddsområde får inte på något sätt utsättas för 
eventuell miljöpåverkan som tex spill av olja o annat bränsle. Detta sedan början på 1980 talet 
då det blev krav på att grundvattnet inte får påverkas. Vattnets betydelse och varifrån det 
kommer måste beaktas och tas tillvara på i ett mycket större perspektiv. Det går inte att utveckla 
områden i Salas stads områden och sedan blunda för att vattenförsörjningen blir lidande i 
slutänden för resten av kommunbefolkningen. Då är det dags att klassa Sala stad som en 
landsbygds nod som också måste ta hänsyn och leva under samma förutsättningar som övriga 
kommundeltagare. 

Kommunens kommentar: Det bör understrykas att nämnda verksamhetsområden invid grusåsens 
vattenskyddsområde är befintliga verksamheter. Ett förtydligande gällande skydd av grundvatten 
och långsiktig dricksvattenförsörjning har dock lagts till. Se stycket om Vattenområden och 
grundvatten under kapitel Inriktning, avsnitt Naturmiljö, ekosystem och återhämtningslandskap.  

Kartorna i häftet är inte så lätta att tyda utan förstoringsglas samt varför finns det inte utmärkt 
vägnummer eller namn på vägarna. Det vilseleder mer än skapar tilltro. 

Kommunens kommentar: Sala kommuns nya översiktsplan är tänkt att vara en digital 
översiktsplan och därför har arbetet fokuserat på det formatet och inte på den utskrivbara 
versionen. Kartornas grafik har setts över till granskningsutgåvan av översiktsplanen. 

 

Privatperson 5: [Västerfärnebo] Synpunkter utifrån de västra delarna av kommunen i 
synnerhet Västerfärnebo. Bra att man att har indentifierat 3 servicenoder där Västerfärnebo är 
en av dom. Här bör man nog vara mer konkret vad man menar med detta, det räcker inte bara 
att säga att det är " den offentliga servicen utvecklas och fungera som närmsta centrum, 
mötesplats och kommunikationsnod " annars finns det risk för att dokumentet blir för 
otydligt/flummigt och ger allför stort ytrymme för tolkningar hos de verkställer vad och var det 
skall utvecklas. Tyvärr ser det annorlunda ut idag där det endast är Ransta som man har och 
planerar att satsa på och Västerfärnebo och Möklinta är mer satta på undantag, varför har det 
blivit så? När man läser dokumentet i sin helhet, får man tyvärr känslan av att Sala är prio ett, 
sen kommer Ransta som prio 2 och därefter kommer resten, Möklinta Västerfärnebo och 
utvecklingsorterna. Om man menar allvar med att man vill ha tre servicenoder som är likvärdiga 
så måste man göra betyligt mera satsningar i Västerfärnebo. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen kan inte garantera att utvecklingen kommer att ske i 
samma takt i servicenoderna. Ransta har ett mycket fördelaktigt läge, med närhet till Västerås och 
ett tågstopp. Det har skapat ett högt tryck på att möjliggöra för ny bebyggelse. Servicenoderna och 
utvecklingsorterna bildar 3 olika kluster som ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar. På sikt 
är målet att god tillgänglighet ska utvecklas mellan utvecklingsorterna och servicenoden inom 
varje kluster.  
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Cykelväg: Det man missat är att länsväg 256 som går igenom Salbohed och Västerfärnebo som är 
en primär länsväg och har mycket tung trafik. Vägen är smal och farlig för cykeltrafikanter, det 
borde därför vara av prioritet att påbörja en studie att bygga cykelväg mellan Västerfärnebo och 
Salabohed och på så vis även knyta ihop dessa orter mera. Detta har diskurerats länge men 
ingenting har hänt. 

Kommunens kommentar: Nämnd sträcka finns med i länstransportplanen för Sala där samtliga 
kransorter är tänkta att knytas samman med Sala stad. 

Nya bostadsområden: Vad gäller utveckling av bostadsområden i Västerfärnebo, så bör man 
försöka nischa sig för att locka till sig familjer som vill bygga. Exemplevis så kan man se till att 
tomterna att bygga villor på, får utsikt över ängsmarken och ha det som lockbete, men fin utsikt. 
Område 32 känns som det mest lämpliga, som det första bostadsområde att bygga på, dels så 
ligger det nära centrala delarna men med närliggande jorbrukbyggnader som ger en lantlig 
karaktär, samt att det har möjlighet till fin utsikt över svartån med sina ängsmarker. Borde även 
vara bra område sett utifrån dagens befintliga vatten/avlopps och fiber-anslutningar. Område 
33 låter också intressant då ligger på en höjd och kan ge attraktiva tomter. Följande område 
söder om bygdegården/gymnastikhallen, bör också kunna vara intressant för bostadsbyggande, 
se bild 1. Vad gäller område 31 så borde man flytta en del av det området mot Hällby, för att inte 
smeta ut bebyggelsen alltför mycket, se bild 1b  

Kommunens kommentar: I Västerfärnebo har markanvändningskartan justerats sedan 
samrådsutgåvan av översiktsplanen, främst för att minimera ianspråktagandet av jordbruksmark. 
Nämnda område 32 har tagits bort och ett nytt område har lagts till i västra delen av 
Västerfärnebo. Nytt område (som visserligen också tar jordbruksmark i anspråk- men mindre) har 
valts med tanke på utblickar, siktlinjer och närhet till de centrala delarna av Västerfärnebo. 
Område 31 har delvis reviderats. 

Omnrådet med skog som finns i cenbtrala Västerfärnebo där det delvis finns ett eljusspår skall 
bevaras! Det finns åsikter att man kan använda detta område till att bygga bostäder på istället 
för på åkermark, vilket jag tycker är fel. Dels bör den bevaras för att behålla skog som 
rekreationsområde för centrala Västerfärnebo, samt att man också möjligör utbyggnad 
/förlängning av eljusspåret. Investeringar: Bygg ut eljusspåret då det idag är endast 1200 meter, 
samt bygg en utomhusgym i anslutning till eljusspåret.  

Kommunens kommentar: Skogsområdet är bevarat i granskningsutgåvan av översiktsplanen. 
Markerat som ”Grönområde och park” i markanvändningskartan.  

Bygg en ny idrottshall i Västerfärnebo, bild 2, i likhet med den som Ransta har fått, borde vara 
lätt att motivera utifrån att två F-6 skolor nyttjar dagens gamla gymnastiksal, samt att det finnns 
ett flertal idrotssföreningar i de västra delarna.  

Kommunens kommentar: Önskemålet noteras, men kan tyvärr inte styras i översiktsplanen. 

Förläng gång&cykelväg söderut till Hällby som går längs med Gärdsbovägen, se bild 3. Vägen är 
för smal och för trång för att både fordon och gång/cykel trafikanter skall få plats på säkert sätt. 
Vägen används som gång/cykel-väg av många i Västerfärnebo. Det är en säkerhetsfråga. 

Kommunens kommentar: Vägen mot Hällby är statlig, ägd av Trafikverket. Frågan bör lyftas med 
dem.  

Det borde finnas marknad för att bygga nya lägenheter/enplansradhus centralt, för äldre som 
vill kunna bo kvar i Västerfärnebo men önskar en mindre bostad. Lekparkerna som finns idag 
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bör förbättras, jämfört med Ransta som har fått betydligt fler lekparker samt med många fler 
attraktioner på dessa. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen kan styra markanvändningen men tyvärr inte initiera 
byggprojekt. En renovering av samtliga lekparker har nyligen genomförts. 

Avsaknad av närliggande järnväg gör att all kollektivtrafik består av busstrafik, då måste man 
vara beredd att satasa mer på busstrfiken än vad som finns idag. Att det endast finns en 
busshållsplats med tak i Västerfärnebo är märkligt, jämfört med Ransta som har ett antal fina 
busshållplatser med både glas och belysning. 

Kommunens kommentar: "I Västmanlands län är det Region Västmanland i egenskap av regional 
kollektivtrafikmyndighet som har det övergripande ansvaret för utveckling av kollektivtrafiken." 

(Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram) 

"Programmet knyter an till länets Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) som antogs i juni 2020. I 
RUS beskrivs bland annat att Västmanland år 2030 har ett hållbart transportsystem där andelen 
kollektivtrafik, tillsammans med cykling och gång, har ökat. Att bekväm och tillförlitlig tågtrafik 
hanterar de större resandevolymerna inom och utanför länet som kompletteras med en väl 
utbyggd busstrafik i och omkring våra större tätorter för det lokala resandet. På landsbygderna 
har allt fler anpassade tjänster utvecklats som möjliggör ett hållbart resande. Alla bussar och allt 
fler bilar drivs på el eller fossilfria drivmedel." 

Västerfärnebo har en tydlig centrumbildning med en fin korskyrka i mitten, så detta bör man 
utveckla för att öka attraktionen för Västerfärnebo som ort. Sala kommun bör ta fram förslag på 
olika åtgärder för att förbättra/förnya/förfina centrala Västerfärnebo. Gör i ordning en 
permanent plan för en ishockeyrink i närheten av skolan. Varför Västerfärnebo: Västerfärnebo 
med omgivande slåtterängar låglänta jordbruksmarker i Svartåns breda och flacka dalgång, och 
öppna fält men som västerut övergår mer i bergslagsbygd, gör orten unik med en unik karaktär 
på natur som skiljer sig från det övrigriga delarna av Sala kommun som har mer platt karaktär. 
Man nämner ofta storleken på samhället som en viktig parameter på hur mycket man vill satsa, 
men man måste också se till upptagningsområdet som en ort har. Västerfärnebo har ganska 
många närliggande byar som man bör ta med i beräkningen när man ser till storlek. En annan 
viktig aspekt är också avståndet till Sala tätort, där Västerfärnebo har 23 kilometer in till Sala, 
vilket är betydligt längre än vad exemplevis Ransta har. Så detta bör man ta hänsyn till när man 
tänker vilka satsningar i form av kommunal service som orten bör ha rätt till. 

Kommunens kommentar: Västerfärnebo har många natur- och kulturmiljövärden som lyfts i 
översiktsplanen. Servicenoderna bildar centrum i olika kluster av byar och samhällen, där service i 
och tillgänglighet till servicenoden ska stärkas. De tre olika klustren som bildas har lite olika 
karaktär och klustret kring Västerfärnebo har, som nämns i kommentaren, stora värden kopplade 
till kultur- och jordbrukslandskapet.  

Följande område söder om bygdegården/gymnastikhallen, bör också kunna vara intressant för 
bostadsbyggande, se bild 1. 

Kommunens kommentar: Sala kommun har utrett frågan och kommit fram till att föreslaget 
område skulle lämpa sig bra för utbyggnad av bostäder vilket därför lagts till i 
granskningsversionen av översiktsplanen, i enlighet med synpunkten. 

Bygg ut eljusspåret då det idag är endast 1200 meter, samt bygg en utomhusgym i anslutning till 
eljusspåret. 
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Kommunens kommentar: Översiktsplanen reserverar i markanvändningskartan skogsområdet som 
”grönområde och park” men prioritering av resurser för utbyggnad av elljusspår är en senare 
fråga. 

Gör i ordning en permanent plan för en ishockeyrink i närheten av skolan. 

Kommunens kommentar: Önskemålet noteras men kan tyvärr inte styras i översiktsplanen. 

 

Privatperson 6: [LIS-områden] En översiktsplan ska redovisa hur mark- och vattenområden 
bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den 
ska visa på utvecklingstrategi, användning samt värden och hänsyn. När det kommer till utpekat 
LISområden, tycks det saknas underlag och beskrivning som ska finnas, ex redogörelser för 
natur- kultur och friluftsvärden samt exploateringsbedömning. För landsbygdsutveckling i 
strandnära läge har Sala kommun föreslagit ett LIS-område utpekat vid Dalälven; närmare 
bestämt Bännbäck, Möklinta. Syftet med LIS ska vara att långsiktigt stimulera den lokala och 
regionala utvecklingen på landsbygden. Dock finner vi inte i översiktsplansdokumentet kriterier 
för hur området är framtaget och varför. Och varför just denna geografiska yta? På vilka grunder 
är det föreslagna området föreslaget, både till läget och till ytans storlek? Vad är det som avgör 
att denna utveckling ska leda till bäst utvecklade friluftslivet i området? Är fokus bara på 
nuläget? Var ligger då arbetet med att fokusera på framtid och vision samt utveckling? Ser man 
till det utpekade området är det främst byn i sig som är utpekad. Hur kommer det sig? 
Bebyggelse finns redan där. Och just denna bebyggelse är främst för permanentboende. Varför 
har man inte sett till hur övrig bebyggelse i Forsbo, Väster som Öster Bännbäck samt Ön som 
redan finns, är lokaliserad och ser till att bättre knyta samman de redan befintliga? 
Exploateringspotential ska finnas vid utpekande av LIS och en exploateringsinventering bör 
finnas som underlag. Vi saknar detta i sammanställt material. Att knyta samman ett utpekat LIS-
område med andra områden som är främst för tillfällig vistelse och boende, borde vara en bättre 
väg att gå. Att stimulera till ökat intresse för området borde göra sig bäst genom att få mer av 
utsikt mot den vackra älven. LIS ska stimulera till ökad bosättning. Men det utpekade området 
tycks man missa den utvecklingen till stor del. Bra annan alternativ mark finns. Vi undrar också 
på vilket sätt har kommunen har kommunicerat med fastighetsägare i området? Undertecknade 
vet att det finns fastighetsägare som funderar på hur de kan bidra till ökad besöksnäring i 
området. Intresse för ökad vistelse och bebyggelseutveckling finns. Kommunens dialog med 
fastighetsägare saknas och därför kan det utpekade området knappast vara det mest lämpliga 
utifrån vad det skulle kunna utvecklas till. 

Kommunens kommentar: Tillräcklig utredning är inte gjord för att i granskningsutgåvan av 
översiktsplanen peka ut mark för LIS-områden. I stället presenteras en strandutredning som är ett 
första steg i utredningen av LIS och frågan kommer att utredas vidare i ett senare skede, som ett 
Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP). 

 

Privatperson 7: [Ransta] I planen beskrivs Ransta som en strategiskt viktig och attraktiv ort där 
det finns stora möjligheter för olika typer av utveckling. Alla former av mänskligt liv kräver 
tillgång till friskt vatten. När de boende i Kumla kyrkby önskar genom ett medborgarförslag att 
kommunen spolar en skridskobana till barn o ungdomarna svarar kommunen följande" Vad 
gäller isbanor skriver kontoret (sämhällsbyggnadskontoret) att det är låga grundvattennivåer 
och restriktioner vad gäller vad gäller vattenförbrukning. Kumla får sitt vatten från 
vattentäckten i Härsved, där nivåerna är som lägst i kommunen och därför kommer kontoret 
som situationen ser ut nu inte kunna ordna med vattenpost här." Det är samma vattentäckt som 
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förser Ransta med dricksvatten. Om vattnet inte nu ens räcker till en skridskobana hur ska det 
då vara möjligt att genomföra planerna i Öp 2050 för Ransta? Kommunen behöver helt enkelt 
planera om och ändra turordningen för sina planer. Vattenplan först, för att se vilka möjligheter 
som finns för expansion och var o när det kan ske. Om inte faller hela Öp 2050 direkt. 
Ovanstående gäller förstås hela kommunen inkl alla orter, stora som små. 

Kommunens kommentar: En säkerställd dricksvattenförsörjning är avgörande för att kunna 
förverkliga planerna i översiktsplanen. Tekniska kontoret har i uppdrag att arbeta med att 
säkerställa långsiktig dricksvattenförsörjning genom att först och främst skydda det vatten vi har. I 
det arbetet utreds även att på konstgjord väg öka mängden grundvatten samt förflytta 
dricksvatten mellan systemen. Eftersom grundvattennivåerna de senaste åren har återhämtat sig 
något är det nu beslutat att en yta i Kumla kyrkby ska iordningställas för en skridskobana 
vintertid. 

Planen beskriver på ett bra sätt betydelsen av tågstopp i Ransta samt vikten av lyckas knyta ihop 
östra och västra sidan och inte låta järnvägen dela samhället. Förslag på en gångbro över spåret 
beskrivs som centralt. Det som saknas och inte nämns med ett enda ord i planen är hur övrig 
trafiks behov ska lösas vid en utbyggnad på östra sidan. Även västra sidan kräver åtgärder. 
Förverkligas planerna för område: 24 och 25 kommer det krävas en ny tillfart till Ransta. För all 
den expansionen kan inte kanaliseras via Stationsvägen och sen vidare över den norra 
järnvägsövergången. Förslagsvis skapas en ny infart till Ransta från kumlavägen, länsväg U723, 
norr om elljusspåret och söderut mot området norr om affären. En sådan infart underlättar 
utbyggnaden norrut i område 24-25 på västra sidan järnvägen och avlastar stationsvägen. För 
östra sidan är det mer utmanande att hitta en lösning på långsikt men det är högst lämpligt att i 
Öp 2050 ta höjd för att det kommer krävas en planfrikorsning över/under spåret och att mark 
för det redan nu bör reserveras. 

Kommunens kommentar: Trafikverket har startat en funktionsutredning där man bland annat ser 
över dubbla perronger, planskild korsning och gångbro. 

Väg 726 (Tomta-Ransta) har utretts av Trafikverket i och med en inskickad skrivelse av 
arbetsgruppen Bredda vägen 2020. Då ansåg Trafikverket att den har godtagbar standard. Men 
ändras trafikflöden, befolkning osv behöver denna fråga behandlas vidare. 

Kommunens kommentar: Noterat.  

Område 30: Olämplig och ologisk placering av mark för olika verksamheter. För det första är 
marken en del av Ranstaåsen, rullstensås, och därmed viktig för tillgången på grundvatten och 
därmed skyddsvärd. För det andra skapas knappast en tilltalande entré till Ransta genom att 
först mötas av div verksamhetslokaler. Dessutom ska vägbundna minska till förmån för 
spårbundna. Så varför inte placera framtida verksamhetsområden närmast järnvägen i Ransta. 
På plaster som inte lämpar sig för bostäder. Centralt när stationen för att främja pendling och 
transporter. Närheten till tåget lyfts dessutom redan fram i texten i Öp 2050. 

Kommunens kommentar: Det aktuella området har reviderats med hänsyn till åsen-enl. synpunkten 
samt fördjupande fältexkursion våren 2022. Synpunkten om entrén till Ransta är klok och bör 
bevakas vid utformning av verksamhetsområdet. Även områden markerade som ”mångfunktionell 
bebyggelse” får innehålla verksamheter, om de är av icke störande karaktär. I område 29 kan 
alltså verksamheter lokaliseras invid spåret. 

Privatperson 7: [Kumla kyrkby] Det är positivt att planen siktar på att utveckla infrastrukturen 
i Kumla för att underlätta alla typer av kommunikation mellan främst Kumla-Ransta(Västerås) 
och Kumla-Sala, men Kumla-Enköping för inte glömmas bort. Människors resande i arbete och 
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fritid ska inte styras o påverkas av administrativa gränser. Busstrafiken mellan Kumla-Ransta 
bör såklart synkroniseras med tågtrafiken då ett tågstopp i Kumla inte är realistiskt i närtid. 

Kommunens kommentar: Noterat. Enköping inkluderas i text om länsöverskridande kollektivtrafik. 

I Öp 2050 beskrivs Kumla som samlad bostad- och centrumbebyggelse som följer åsens 
dragning i landskapet. Någon centrumbebyggelse är väl just det Kumla saknar i dagsläget. 
Möjligen finns fd centrumbebyggelse med skola, kommunhus mm. För att skapa ett attraktivare 
Kumla bör en framtida utbyggnad innefatta möjligheten att skapa någon form av "centrum-
kärna". Förslaget i Öp 2050 främjar snarare ett väldigt långsmalt samhälle utan möjlighet till just 
"centrum". Bättre då att försöka utveckla samhället i området mellan Kyrkan-Folkhögskolan och 
få ett mer sammanhållet Kumla. 

Kommunens kommentar: Markanvändningskartan för Kumla kyrkby har ändrats efter samrådet, 
delvis med utgångspunkt i denna kommentar. 

Privatperson 7: [Kila] De två valda utvecklingsområdena, 56 o 57, har verkligen ingen attraktiv 
placering. Rakt genom båda områdena går en 20Kilovolts luftledning och områdena ligger i 
omedelbar anslutning till Rv56. Befintliga hus på samma avstånd till Rv56 har tvingats uppföra 
bullerskydd. Skulle marken mellan Kila kyrka och Rv56 exploateras strider det mot vad som 
anses skyddsvärt i och kring Kila, dvs kyrkans och kyrkbyns framskjutna visuella läge på höjden 
i det omgivande landskapet. Förslagsvis bör framtida utveckling i Kila istället placeras nordost, 
öster och/eller sydost om ny bebyggelse. Det ger ett avstånd ifrån Rv56, det ger fortfarande en 
sammanhållen bebyggelse, det sker huvudsakligen på skogsmark, impediment eller åkermark av 
sämre kvalitet, det påverkar inte landskapsbilden. 

Kommunens kommentar: Markanvändningskartan för Kila har ändrats och nytt bebyggelseområde 
i Kila föreslås sydost om befintlig bebyggelsestruktur på skogsmark. 

 

Privatperson 8: [Sydostliga vägreservatet/förbifarten] Jag bor så att jag har utsikt över åkrarna 
sydost om Sala, det är där jag är uppvuxen och vill leva resten av mitt liv, men hotet om en stor 
väg gör att jag inte vet om det skulle vara hållbart att bo kvar om det kom en stor väg dundrande 
förbi! Det skulle omkullkasta mina framtidsplaner för mig och gården jag bor på. Planer som 
innehåller människor, miljö, hälsa och djur. Varför ta bort något så vackert och viktigt, åkermark 
som ändras mellan årstiderna, som även ger oss och djuren livsviktig mat. Djurlivet som finns 
skulle motas bort och förändras. Miljön är redan så påverkad av det människorna gjort och gör. 
Låt oss bevara något! Men, ta bort vägreservatet/förbifarten från Översiktsplanen 2050! 
(Trafikverket har inte med den heller, förbättra de vägar som finns) Bifogar bilder på den utsikt 
jag vill se 

Kommunens kommentar: Syftet med förbifarterna är att leda tung trafik och farligt gods utanför 
Sala stad för ökad säkerhet samt hälsosammare miljö inom staden. Vägreservat för södra 
förbifarten redovisas redan i "Plan för Sala stad" som antogs år 2014. Vägkorridorernas placering 
och utformning behöver utredas vidare. Trafikverket äger frågan om prioritering av förbifarten 
och den finns inte med i den nationella planen, vilket med stor sannolikhet innebär att den inte 
kommer att förverkligas på lång tid. Sala kommunen vill ändå understryka betydelsen av den 
genom att markera vägreservatet i översiktsplanen. 

 

Privatperson 9: [Jord- och skogsbruksmark] Salas ÖP 2050 måste beskriva att brukningsvärd 
jordbruksmark inte får bebyggas enligt miljöbalken. I miljöbalken 3 kap. 4 § miljöbalken 
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(1998:808), står det: Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Under 2019 har frågan om 
brukningsvärd jordbruksmark, 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), varit uppe för prövning i ett 
antal mål hos Mark- och miljööverdomstolen. I de flesta av dessa domar har intresset av att 
bevara brukningsvärd jordbruksmark vägt tyngre än föreslagna byggåtgärder. 

Kommunens kommentar: Se generellt svar om jordbruksmark. 

 

Privatperson 10: [Detaljplan för Örsingsbo fritidsområde] Borttag av befintlig detaljplan för 
Örsingsbo fritidsområde. Se bilaga. Detaljplanerna för LIS-områden bör tas bort eller revideras 
med omedelbar verkan, då kommer områdena bli mer attraktiva och fler kommer att bosätta sig 
permanent och ge tillväxt för Sala kommun. 

Kommunens kommentar: Frågan utreds inte i översiktsplanen. För vidare diskussion hänvisas till 
Plan- och utvecklingsenheten. Vidare kommer LIS-områden att presenteras i ett senare skede i 
form av ett Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) och inför det kommer ett separat samråd 
att ske. 

 

Privatperson 11 och 12: [Översiktsplanen som styrdokument] Vi lämnar våra synpunkter på 
förslaget till översiktsplan i egenskap av ägare till Hörnsjöfors herrgård, varför vi inleder med en 
presentation av oss som personer och Hörnsjöfors som en kulturellt värdefull miljö. 
[Privatperson 11], f.d. hovrättsråd med mer än 35 års yrkeserfarenhet från Högsta domstolen, 
Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt och Sala tingsrätt, Regeringskansliet och Riksdagen. 
[Privatperson 12], f.d. advokat och delägare i Advokatfirman Vinge samt international partner i 
White & Case LLP med mer än 40 års erfarenhet från affärsjuridik och affärsverksamhet, bl.a. 
som rådgivare och styrelseledamot i börsnoterade företag och finansiella institutioner. Vi 
förvärvade Hörnsjöfors herrgård 2013 med ambitionen att göra det till ett kulturellt centrum i 
Västmanland/Dalarna, givet dess kulturhistoriska värde och geografiska läge med närhet till 
Sala, Västerås, Norberg, Fagersta och Avesta. Verksamheten kommer att bedrivas helt utan 
vinstintresse, och ska möjliggöra för föreningar, trossamfund (Västerfärnebo församling har 
erbjudits tillgång till ett gårdskapell för vigslar, dop etc.), och andra som vill anordna kulturella 
arrangemang och utställningar på Hörnsjöfors Hörnsjöfors erbjuder ett gårdscentrum med 
intakta karaktärsbyggnader från 1600- och 1700-talet i en bruksmiljö som började byggas under 
tidig medeltid runt vattenfallet från Hörendesjön till Svartån. Till en början var där en kvarn, 
men med tiden utvecklades det till ett bruk med järnbruk, hyttor, hammare, kvarn, sågverk, 
tegelbruk, smedjor etc. och numera utgörs den industriella verksamheten av kraftverket i 
Haraker som innehar fallrätten. Vad som möjliggjorde denna utveckling var tillgången till 
vattenkraft. Utnyttjandet av vattenkraften krävde att bruket och jordbruken runt Hörendesjön 
och Svartån kunde komma överens i frågan om reglering av sjön. Detta resulterade i ett antal 
vattendomar varigenom de olika intressena kunde balanseras, och med vilka, såvitt vi kan första, 
numera alla är rimligt nöjda. Med detta sagt vill vi framhålla betydelsen av att förstå att vår del 
av Sala kommun är ett kulturhistoriskt intressant område bestående av ett odlat kulturlandskap 
(jordbruket sedan urminnes tid) och den tidiga industrialiseringen av Sverige i form av 
nyttjandet av vattenkraft i anslutning till malm och skog. Efter att ha tagit del av översiktsplanen 
och miljökonsekvensanalysen, har vi följande synpunkter Nyttan av en översiktsplan som har ett 
så långt tidsperspektiv som 30 år kan ifrågasättas. Förutsättningarna kommer med 
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nödvändighet att förändras på sätt som vi idag inte kan förutse. Vi vet alltså att det inte kommer 
att bli som vi idag tror. Vi är därför tveksamma till att översiktsplanen erbjuder ett bättre 
alternativ än det s.k. noll-alternativet. För att översiktsplanen ska ge den bättre ledning som 
anges som en fördel framför noll-alternativet skulle krävas en högre grad av konkretisering, men 
detta skulle å andra sidan leda till risken att man låses fast i strukturer och regler som inte är 
anpassade till ändrade framtida förhållanden. Enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken ska en 
miljökonsekvensbeskrivning innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga 
alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd.  

Kommunens kommentar: Noterat. Tidsperspektivet för översiktsplanen är politiskt förankrat och 
har sitt ursprung översiktsplanens hållbarhetsfokus med målsättningen om en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling för Sala kommun. 

Sala kommuns miljökonsekvensanalys uppfyller enligt vår bedömning inte miljöbalkens krav. Av 
rapporten framgår att den är utarbetad av konsultfirman Sweco och påstås ha utarbetats i 
samarbete med översiktsplanen, men det framstår som uppenbart att den utarbetats utan 
inhämtande av kunskap om de lokala förhållandena. I den mån analysen över huvudtaget 
innehåller några slutsatser är de svåra att förstå och kan inte valideras. Detta är en allvarlig 
brist, eftersom just konsekvensanalys är en mycket viktig del av beslutsunderlaget.  

Kommunens kommentar: Sala kommun har valt att låta en extern oberoende part ta fram 
miljökonsekvensbedömningen av översiktsplanen. Vi har haft hjälp och stöd av 
miljökonsekvensbeskrivningen genom processen och även inför granskning väljer kommunen att 
främst utgå från länsstyrelsens yttrande gällande bedömningen av miljökonsekvensbeskrivningen 
kvalitet och duglighet i att bedöma planförslagets konsekvenser för hälsa och miljön i enlighet med 
miljöbalken. 

Av miljljökonsekvensanalysen framgår att Hörendesjön ligger inom ett område av regionalt 
intresse för naturvården ur landskapsperspektiv och inom värdetrakt för våtmarker, samt i 
anslutning till natura 2000-område. Detta kan påverka miljön runt Hörnsjöfors eftersom det 
lyfts fram som en viktig omständighet, men ingenting sägs om på vilket sätt. Ska Hörnsjöfors 
miljö bevaras eller förändras? 

Kommunens kommentar: Planförslaget presenterar inga förslag på förändrad markanvändning 
runt Hörnsjöfors.  

Inte heller översiktsplanen innehåller något om detta. I miljökonsekvensanalysen (sid 26) kan 
man läsa att ”Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot 
dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt.” Innebär detta att existerande dränering, 
vattenreglering och dämning ska tas bort eller att det inte får ändras? Vidare kan man på samma 
sida lästa att Svartåområdet kan påverkas av ”reglering av vattenflödet och torrläggning”. Det 
kan man självklart förstå att det kan ske, men vad finns det för avsikt, vad vill man och vilka ska 
konsekvenserna bli? 

Kommunens kommentar: Det fanns i samrådsmaterialet ett utpekat LIS-område vid Hörendesjön, 
därför nämns det under rubrik Landsbygdsutveckling i sjönära lägen i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Beskrivningarna är hämtade ur 
riksintressebeskrivningarna. Inga LIS-områden pekas ut i granskningsutgåvan av översiktsplanen 
utan endast en strandutredning presenteras. LIS-frågan utreds vidare i en TÖP (Tematiskt tillägg 
till översiktsplan). 

Orsaken till att vi särskilt uppehåller oss vid dessa frågeställningar är att vi nåtts av information 
om att länsstyrelsen och kommunen avser att låta ta bort dammen vid Hörnsjöfors och sänka 



   
 

154 
 
 

Hörendesjön med upp till 1,5 meter. Hur detta skulle påverka naturen runt Hörendesjön och 
Svartån är närmast oöverblickbart. Vi kan i miljökonsekvensanalysen läsa att det kommer att ha 
stor inverkan, men inte något om omfattningen. Vår farhåga är att konsekvenserna för naturen, 
kulturmiljön, boendemiljön, jordbruket, friluftslivet etc. kan bli katastrofala, varför vi vill se en 
komplettering av miljökonsekvensanalysen i denna del. Skulle Hörendesjön höjas, även tillfälligt, 
över nuvarande nivå så skulle detta medföra stora skador på byggnaderna på Hörnsjöfors. 
Flyglarna, byggda 1697 respektive 1767, ligger nära nuvarande vattennivå. Skulle Hörendesjön 
sänkas så skulle detta innebära att vattenfallet vid Hörnsjöfors i vart fall tidvis torrläggs liksom 
vattenområdet efter den uråldriga s.k. hålldammen. Hörnsjöfors utan vatten innebär att det 
berövas dess historia som bruk. Vi behöver väl knappast nämna att Hörendesjön spelade en 
mycket stor roll i samband med bekämpandet av skogsbranden 2014. Vattenbombarna utgick 
från Västerås flygplats och hämtade vatten i Hörendesjön. En av två ledningscentraler förlades 
till Hörnsjöfors där en av de två stora pumparna placerades och hämtade vatten från 
Hörendesjön som fördes vidare med tankbilar och genom kilometerlånga slangsystem. Detta 
hade varit omöjligt att göra om sjön var 1,5 meter lägre. Hörendesjön är därtill av strategisk 
betydelse för Salas vattenförsörjning. Som framgår är vi mycket oroade över ryktena om en 
sänkning av Hörendesjön. Vi kan se konsekvenserna för oss, men vad blir konsekvenserna för 
Svartån mellan Hörnsjöfors och Västerås, och det anslutande vattensystemet till Stockholm?  

Kommunens kommentar: Någon sådan avsikt finns inte från kommunens sida. Kommunen känner 
2022 endast till ett underlag från länsstyrelsen gällande detta och det presenteras som en 
nulägesanalys utan konkreta åtgärdsförslag. I Länsstyrelsens nulägesbeskrivning tas även de stora 
värden som finns kring dammen och nedströms i form av jordbruksmark och bebyggelse upp. 
Vidare så beskrivs nu gällande vattendom för Hörendesjön i länsstyrelsens nulägesbeskrivning. 
Samt att dammen vid Hörnsjöfors pekas ut som ett definitivt vandringshinder för fisk. Att vidare 
utredning av regleringen och information om flödet längs hela vattenförekomsten och att 
vattenkraftens påverkan bedöms vara betydande på vattnets hydrologiska regi, men mer utredning 
behövs konstaterar länsstyrelsen i sin nulägesbeskrivning.  Eftersom det inte finns några konkreta 
förslag eller planer på åtgärder i området så är det inget som beskrivs i översiktsplanen före det att 
utredningar genomförts och beslut fattats. Kommunen kommer självklart vara en aktiv part i 
kommande samråd som berör frågan och den pågående omprövningen av vattenkraften med de 
värden som listan i synpunkten i fokus.  

Så över till några allmänna synpunkter på översiktsplanen såvitt avser Västerfärnebo. Vi delar 
uppfattningen att det är angeläget att ge förbättrade förutsättningar att bo och bedriva 
näringsverksamhet i Västerfärnebo. Fungerande infrastruktur är en nödvändighet. Tillgång till 
bredband är nödvändigt för att bedriva näringsverksamhet. För vår del har vi nödgats 
konstatera att vi ännu inte har tillgång till bredband trots utfästelser från kommunen om att 
”100% av Sala” skulle få det senast 2020. Kraven på infrastruktur innefattar även krav på 
barnsomsorg och skola, affärer, näringsställen mm. Det här är ett område där kommunen måste 
kunna gå in och stötta, och det sker lämpligen genom att tillhandahålla lokaler till rimligt pris. 
Det finns inga legala hinder mot detta om det görs på rätt sätt. Vilket är möjligt.  

Kommunens kommentar: Barnomsorg och skola är ett tydligt uttalat ansvarsområde för 
kommunen. Saknas marknadsmässiga förutsättningar för en önskvärd och prioriterad utveckling i 
kommunen är det alltid möjligt för kommunen att se på vägar framåt ex. genom samverkan eller 
konkreta investeringar. Vad gäller bredbandsutbyggnad är marknaden för detta avreglerad och 
fibernät byggs därför ut av olika nätägare/fiberleverantörer. Sala kommun äger eller driver inte 
infrastrukturen för bredband. De bredbandsnät som finns i kommunen ägs och utvecklas av privata 
aktörer. Kommunen är inte bunden till något speciell aktör i bredbandsutbyggnaden. Kommunens 
ansvar i bredbandsutbyggnaden är att underlätta för nätägare/fiberleverantörer. Det kan till 
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exempel handla om att vara behjälplig med planeringsunderlag, kontakter och strategimöten. Sala 
har en stor landsbygd och det har ännu inte varit möjligt för nätägare/fiberleverantörer att på 
kommersiella villkor bygga ut fibernät till alla delar av kommunen.  

Målsättningarna i översiktsplanen prioriterar tätort och tät bebyggelse. Det är förklarligt utifrån 
ambitionen att erbjuda största nytta till största antalet invånare, till bästa ekonomiska utfall för 
kommunen, men det riskerar att bli kontraproduktivt likt 60-talets miljonprogram. Det ser bra 
ut på papperet, men alla vill inte ha det. Ska Västerfärnebo utvecklas till en ort där man vill bo 
och leva och erbjuda goda förutsättningar för företagande, så kan det inte ske genom enbart 
bostadsbebyggelse i anslutning till existerande tätbebyggelser. Det krävs också att det ges 
utökad möjlighet till attraktiv nybyggnation i avskilt, sjönära läge. Vi anser inte att spridd 
bebyggelse är ett problem, utan en attraktiv möjlighet. Kostnaden för enskilt VA understiger 
200.000 kr per fastighet, vilket för fastighetsägaren blir billigare än anslutning till kommunalt 
VA när hänsyn tas till anslutningsavgift och de återkommande årliga avgifterna. Detta gäller 
särskilt större tomter eftersom Sala tar ut en anslutningsavgift baserad på tomtens storlek.  

Kommunens kommentar: Noterat. Kommunens bedömning är dock att sammanhållen ny byggelse i 
anslutning till GC och kollektivtrafikstråk är önskvärt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv 
liksom utifrån ett klimatperspektiv. Utifrån ett klimatanpassningsperspektiv behöver också 
föreslagna områden i nära anslutning till vatten noga utredas. 

Västerfärnebo måste kunna erbjuda attraktiva boendemöjligheter för en diversifierad 
socioekonomisk befolkning med diversifierade preferenser. Den som vill ha ett enskilt boende 
måste kunna få ha det. Detta gäller specifikt boendet runt Hörendesjön. Gärna kluster, men 
försvåra inte spridd bebyggelse. Vad gäller bryggor, så är gemensahetsbryggor säkert bra för de 
utan sjötomt, men de som har sjötomt måste du självklart få ha en egen brygga. Begränsningarna 
i dessa delar baseras på hänsyn till allemansrätten och tillgång till naturen. Alla som bor på 
landet vet att dessa rättigheter utnyttjas mycket sparsamt sett till total areal. Vi förespråkar 
därför så liberala bygglovsregler som lagstiftningen medger. Hörnsjöfors den 8 januari 2022. 

Kommunens kommentar: Frågan om LIS kommer att utredas vidare i en TÖP- ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen, i ett senare skede. I granskningsutgåvan av översiktsplanen presenteras en 
strandutredning. I Västerfärnebo har markanvändningskartan ändrats något sedan samrådet för 
att minska användningen av jordbruksmark för ny bebyggelse. Bland annat föreslås en 
ödehusstrategi i trakterna kring Västerfärnebo i stället.  

Nyttan av en översiktsplan som har ett så långt tidsperspektiv som 30 år kan ifrågasättas. 
Förutsättningarna kommer med nödvändighet att förändras på sätt som vi idag inte kan förutse. 
Vi vet alltså att det inte kommer att bli som vi idag tror. Vi är därför tveksamma till att 
översiktsplanen erbjuder ett bättre alternativ än det s.k. noll-alternativet. För att 
översiktsplanen ska ge den bättre ledning som anges som en fördel framför noll-alternativet 
skulle krävas en högre grad av konkretisering, men detta skulle å andra sidan leda till risken att 
man låses fast i strukturer och regler som inte är anpassade till ändrade framtida förhållanden. 

Kommunens kommentar: Vissa frågor behöver ha ett långt perspektiv. Utveckling av infrastruktur 
och beslutande av markanvändning behöver kontrolleras för att samordning ska kunna ske i tidiga 
skeden. Översiktsplanen kommer att uppdateras med jämna mellanrum och justeras för att 
innehållet ska hållas aktuellt. 

 

Privatperson 13: [Sydostliga vägreservatet/förbifart] Jag tycker att det sydostliga 
vägreservatet/förbifart skall tas bort från Översiktsplanen.  
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Kommunens kommentar: Syftet med förbifarterna är att leda tung trafik och farligt gods utanför 
Sala stad för ökad säkerhet samt hälsosammare miljö inom staden. Vägreservat för södra 
förbifarten redovisas i "Plan för Sala stad" som antogs år 2014. Vägkorridorernas placering och 
utformning behöver utredas vidare. Trafikverket äger frågan om förverkligande av dessa och 
beslut togs i september 2022 att vägreservatet inte längre betraktas som ett riksintresse. Det är 
inte heller med i den nationella planen. Detta innebär att ett förverkligande förmodligen ligger 
långt bort i tid.  

Jag och min familj har bott på Öja Gård, Norrby sedan 1966, då jag var 4 år. Mina föräldrar köpte 
gården för att de ville ha ett större lantbruk än vad vi hade haft i vår gamla hembygd. 
Slättbygden som vi nu kom till, var något helt annat än vad vi var vana vid. Här har vi nu brukat 
skog och jord under årtionden och gården har haft och har en central roll i vår familj. Vår 
förhoppning är att ytterligare generationer skall få växa upp här. Skogen förser oss med ved för 
att värma våra bostäder och fungerar som rekreationsområde för familjen, hyresgäster, grannar 
och boende i Sala. Hela fastigheten har ett rikt växt- och djurliv, som tyder på att vi har förvaltat 
egendomen på ett sunt och klokt sätt. När det blev dags att arrendera ut vår jordbruksmark blev 
det en tid av eftertanke. Vem skulle vara lämplig att sköta om dessa åkrar som vi tagit hand om 
under alla dessa år? Det var ett flertal lantbrukare som hade visat intresse under senare år och 
vi förstod att vi måste välja. 

Det vi kom fram till var att dela upp marken mellan tre olika arrendatorer, men trots det blev 
några utan. Vår grannbonde Ronny brukar nu de åkrar som ligger i direkt anslutning till hans 
gård och marker, och bildar en sammanhängande enhet. Då han investerat i en maskinpark som 
är lämplig för dessa arealer, känns det nu väldigt bra att se ett effektivt brukande av marken. 
Sommaren 2018 blev det aktuellt för djurbonden Janne att skörda foder på vår träda på grund 
av torkan och foderbristen som då uppstod. Han arrenderar nu mark av oss för att kunna 
fortsätta med att odla mat till sina djur. Oscar är en ung ekologisk bonde som brukar vår mark 
som inte fått konstgödning under många år och därmed var väldigt lämplig för honom. Dessa tre 
personer driver sina företag tillsammans med sina respektive familjer och det känns bra för oss 
att ha dessa lantbrukare på våra marker. 

Kommunens kommentar: Noterat 

Det går farliga transporter på vägar och järnvägar förbi bostadshus i hela landet. Det är inget vi 
kan bygga bort, utan förändra och förbättra transporterna istället! En till Förbifart Sala räddar 
inte situationen nämnvärt, utan är bara en droppe i ett förorenat hav. På dessa arealer behöver 
vi odla mat till människor och djur. Ett vägbygge skulle göra att stora arealer produktionsmark 
försvinner för alltid. Det ska inte byggas på åkermark, varför skall Sala undantas från detta? 

En förbifart förändrar slättbygden och jordbruksarealer som är karaktäristiska för Sala, till ett 
anonymt väglandskap, där förbipasserande kommer att, just passera! Även ljud, buller och 
föroreningar kommer spridas över ett större område och påverka människor, djur- och växtliv. 

Trafikverket har inte visat något intresse alls för detta vägprojekt och det är inte rimligt att tro 
att de ändrar åsikt inom trettio år och därför skall vägreservatet tas bort från "Översiktsplan för 
Sala kommun 2050". 

Som fastighetsägare och företagare behöver vi kunna planera, arbeta, utvecklas, investera, 
förvalta, utan att ha detta hängande över oss. Ett arv vi inte vill ge våra barn. 

Kommunens kommentar: Syftet med förbifarterna är att leda tung trafik och farligt gods utanför 
Sala stad för ökad säkerhet samt hälsosammare miljö inom staden. Vägreservat för södra 
förbifarten redovisas i "Plan för Sala stad" som antogs år 2014. Vägkorridorernas placering och 
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utformning behöver utredas vidare. Trafikverket äger frågan om förverkligande av dessa och 
beslut togs i september 2022 att vägreservatet inte längre betraktas som ett riksintresse. Det är 
inte heller med i den nationella planen. Detta innebär att ett förverkligande förmodligen ligger 
långt bort i tid.  

 

Privatperson 14: [Svartådalen] Hej! Jag har synpunkter och funderingar kring 4. 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge; Det finns ett behov av att kunna behålla den service och 
befolkningsunderlag som finns i Västerfärnebo, fler invånare behövs på sikt för att motivera 
detta och attraktiviteten förstärkas. Jag vänder mig mot att attraktiviteten behöver stärkas. Vårt 
område är attraktivt och många letar boende här men det saknas bostäder att köpa 
överhuvudtaget, det handlar inte om att det saknas attraktiva bostäder i strandnära läge. I 
Hedåker byggdes på privat initiativ tre hyresfastigheter som genast blev bebodda och som det 
nu är kö till. Fler sådana bostäder skulle behövas så att gamla kan lämna gården men ändå bo 
kvar i området. De senaste 20 åren har flera bostäder sålts till personer utifrån som inte haft nån 
koppling till vårt område tidigare, t ex många från Stockholm. Att bygga i sjönära läge är inget 
krav hos dessa. Svartådalens bygdecenter får redan idag efterfrågningar från personer utifrån 
som vill bosätta sig här. Att hänga upp frågan på sjönära läge är en felanalys enligt mig. Ett 
förslag är att ni kontaktar Svartådalens bygdecenter för att lyssna in hur behoven ser ut. 

Kommunens kommentar: Inga LIS-områden pekas ut i granskningsutgåvan av ÖP. En 
strandutredning presenteras dock, och avsikten är att utreda frågan vidare i ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen (TÖP). Sala kommun delar uppfattningen att det i Västerfärnebo och trakterna 
omkring orten finns mycket stora värden i form av natur- och kulturmiljöer. Översiktsplanen 
formulerar en intention att orten ska stärkas med olika form av service och tätortsnära 
trygghetsboenden och hyresrätter. Även en ödehusstrategi tas upp som idé för trakterna kring 
Västerfärnebo. 

Jag vill lyfta idèn att Sala kommun, i likhet med kommuner från norr till söder, gör en 
ödehusinventering. Många letar hus men det finns inte många till försäljning. 

https://kalmar.se/download/18.11cc15a7177f7419a31103/1614845820505/06-rapport-inventering-
odehus.PDF 

https://www.varnamo.se/varnamose/boochleva/odehus.4.150f743c1720cafebd270c1.html 

https://harnosand.se/download/18.f2728561713cd847694411b/1586166379916/Handlingar%20ko
mmunstyrelsens%20arbetsutskott%20med%20delegation%20av%20kommunstyrelsen%202020-04-
07%202.pdf 

https://sverigesradio.se/artikel/6195677 

Kommunens kommentar: Tack för detta förslag. En ödehusstrategi föreslås för trakterna kring 
Västerfärnebo, där man vill undvika att ta för mycket jordbruksmark i anspråk för ny bebyggelse. 

 

Privatperson 15 och 16: [Vision för Sörby Gård 2050] Hej! Bifogar vårt bidrag till 
Översiktsplan 2050 vad lantbruksfastigheten Sörby Gård, intill Norrby kyrka, kan bidra med för 
Sala kommun i vår vision. Här presenteras ett kulturarv, med vision att dela med oss av vår 
privata fastighet till turism (kursverksamhet/uppleva), handel (gårdsbutik) och grön omsorg 
(arbetsmarknadsstödjande insatser). Ta er gärna en titt, sprid till berörda som kan vara 
intresserade och hör gärna av er till oss om ni ser ett potentiell samarbete. Varför väljer vi att 

https://kalmar.se/download/18.11cc15a7177f7419a31103/1614845820505/06-rapport-inventering-odehus.PDF
https://kalmar.se/download/18.11cc15a7177f7419a31103/1614845820505/06-rapport-inventering-odehus.PDF
https://www.varnamo.se/varnamose/boochleva/odehus.4.150f743c1720cafebd270c1.html
https://harnosand.se/download/18.f2728561713cd847694411b/1586166379916/Handlingar%20kommunstyrelsens%20arbetsutskott%20med%20delegation%20av%20kommunstyrelsen%202020-04-07%202.pdf
https://harnosand.se/download/18.f2728561713cd847694411b/1586166379916/Handlingar%20kommunstyrelsens%20arbetsutskott%20med%20delegation%20av%20kommunstyrelsen%202020-04-07%202.pdf
https://harnosand.se/download/18.f2728561713cd847694411b/1586166379916/Handlingar%20kommunstyrelsens%20arbetsutskott%20med%20delegation%20av%20kommunstyrelsen%202020-04-07%202.pdf
https://sverigesradio.se/artikel/6195677
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presentera vår vision för 2050?  Översiktsplanen för Sala 2050 innehåller flertalet kopplingar till 
kommunens vision och vår vision. Vi ser vikten av att Sala kommun får kännedom om planerad 
vision för privat verksamhet med önskemål om framtida tätt samarbete. Sörby Gård har 
värdefulla kulturhistoriska värden som bör bevaras och utvecklas för framtiden. 
Översiktsplanens tilltänkta vägsträckning för ”förbifart Sala” påverkar i hög grad Sörby Gård och 
dess kulturhistoriskt värdefulla värden. Är Sala beredd att riskera att förlora detta kulturarv? 
Dialog med kommunen och politiker önskas för tilltänkt vägsträckning, möjligheter vi kan 
erbjuda till att utöka Salas turism och kulturens möjligheter samt skapa 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för Salas medborgare. 

Kommunens kommentar: Tack för att ni delar er vision om er gård! Syftet med förbifarterna är att 
leda tung trafik och farligt gods utanför Sala stad för ökad säkerhet samt hälsosammare miljö 
inom staden. Vägreservat för södra förbifarten redovisas i "Plan för Sala stad" som antogs år 2014. 
Vägkorridorernas placering och utformning behöver utredas vidare. Trafikverket äger frågan om 
förverkligande av dessa och beslut togs i september 2022 att vägreservatet inte längre betraktas 
som ett riksintresse. Det är inte heller med i den nationella planen. Detta innebär att ett 
förverkligande förmodligen ligger långt bort i tid.  

Väldigt gedigen utförd och intressant översiktsplan! Den är peppande och roligt att se alla fina 
visioner för Sala. Av denna anledning vill vi framföra vår vision över vår verksamhet som kan 
vara en del av vision för Sala 2050. Jag ser nämligen väldigt lite satsning och information kring 
östra delarna av Sala. Ska det vara en slumrande del av kommunen? Nej, det anser inte vi :) 
Därför vill vi framföra någon som kan locka turism, handel och gröna arbetstillfällen längs med 
kommande gång/cykelbana från Sala mot Heby i nära läge till Sala stad. 

Kommunens kommentar: Vision för Sörby Gård 2050, Sala.pdf finns bifogad. Hur de östra 
kommundelarna (som inte har ett kluster) ingår i utvecklingskartan tycker jag behöver förtydligas. 
Antingen bara förtydliga i text, t.ex. att Sala är servicenod. Eller om vi gör ändringar i 
servicenoderna och utvecklingskartan 

 

Privatperson 17: [Kumla-Tärna-Ransta] Vi i Kumla-Tärna Bygdeutveckling som är aktiva i 
södra kommundelen ställer oss positiva till att det sker en utveckling i vår del av kommunen. ÖP 
har pekat ut Ransta som servicenod och Kumla som utvecklingsort. Dessa båda orter kommer än 
mer hänga samman när gc-vägen är utbyggd (och dessutom i sin helhet kommer gå till Sala). 
Därför är det av vikt att man i kommunala sammanhang tänker båda orterna som en i framtiden 
- d v s att kunna utveckla Ransta norrut (Norrängen) och Kumla söderut. Små bebyggelser/byar 
mellan Kumla och Ransta förbi Fastbo skulle kunna göra området ännu mer sammanhängande. 

För Tärnas del är det av vikt att kommunen fortsätter arbetet med regionen att få till 
bussförbindelse mellan Sala och Enköping. Det är något man bör beakta i det fortsatta arbetet 
med riksväg 70 så att hållplatser färdigställs för pendlare i området längs sträckan. 

Kommunens kommentar: Buss mellan Sala och Enköping är en högt prioriterad politisk fråga i 
Sala kommun. 

Förutom bebyggelse i detaljplanelagda områden i Kumla och Ransta bör så klart också 
möjligheter ges för lantliga tomter i bl a Tärna som har ett bra läge mot Stockholmsregionen. 
Föreningen ser också framför sig att kommunen har ett fortsatt intresse i samverkan med 
regionen kring Tärna folkhögskola, en av landets första folkhögskolor. En viktig arbetsgivare och 
en stolthet för vår kommun. Gällande vägar är det viktigt att väg 726 mellan Ransta och Tomta 
höjs i status - det skulle gagna hela södra kommundelen. 



   
 

159 
 
 

Kommunens kommentar: Denna sträcka har utretts av Trafikverket i och med en inskickad 
skrivelse av arbetsgruppen Bredda vägen 2020. Då ansåg Trafikverket att den har godtagbar 
standard. Men ändras trafikflöden, befolkning osv behöver denna fråga behandlas vidare. 

Ransta har idag tågstopp och i likhet med UL:s Upptåget torde man inför en plan som sträcker 
sig till 2050 kunna se ett stopp även i Kumla. Snabba pendeltåg torde ligga i tiden framåt, så det 
är märkligt att inget nämns om fortsatt utveckling med fler hållplatser längs sträckan. 
Tågpendling skulle vara en stor fördel för Tärba folkhögskola och orten i övrigt. 

Kommunens kommentar: Det här är en fråga att bevaka längre fram allt eftersom översiktsplanen 
uppdateras. En grundläggande förutsättning och första prioritering är att först ordna dubbelspår 
vid Ransta och Kumla därefter kan ytterligare möjligheter till tågstopp utredas. 

Kumla-Tärna Bygdeutveckling värnar så klart också om kulturarv och föreningsliv så vi 
förväntar oss att de föreningar som idag är aktiva i området fortsatt kan bedriva sådan 
verksamhet att folk ser nyttan i att bo här, engagera sig och ta del av det som erbjuds i 
föreningarna. Vi ser också positivt på att företag ska kunna etablera sig såväl i Ransta som invid 
nya riksväg 70 i Kumla. Därför bör mark reserveras även i Kumla för etableringar. 

Kommunens kommentar: I Kumla har markanvändningskartan justerats till en mer central 
placering. Detta för att öka underlaget och möjligheterna för ett centrum att utvecklas. 

 

Privatperson 18: [Möklinta, Sjön Storljusen] Mark- och vattenanvändning: Verkar rent 
huvudlöst att planera ett ca 100 ha stort industriområde (Hedåker) i anslutning till Sjön 
Storljusen. Denna sjö är en av de första sjöarna i Salas vattensystem. Stora närliggande 
mossmarker med viktig nyckelbiotop. Häckande örnar och fiskgjuse vid sjön. Vid sjön bedrivs 
även ett långsiktigt projekt tillsammans med Länsstyrelsen för att bevara flodkräftan som är en 
rödlistad art. Eventuella utsläpp skulle få katastrofala följder inte bara för sjön Storljusen, utan 
hela Salas vattensystem ända in till Sala skulle påverkas. Sjön Storljusen skulle även kunna agera 
alternativ vattenresurs vid eventuell katastrof om det skulle hända något vid knipkällan.  

Kommunens kommentar: Verksamhetsområdet har valts ut i och med närheten till både väg och 
järnväg. Sala kommun har länge haft en vilja att etablera en omlastningscentral eller liknande 
med koppling till järnväg. Det är dock viktiga aspekter som lyfts i synpunkten och en vägledning 
beaktande dessa värden inför exploatering läggs till i översiktsplanen. Vägledningen får användas i 
avgränsningen sedan av själva området. 

Nybyggnation i Möklinta: Man borde beakta att det inte är lämpligt att bygga bostäder på en 
sandås. Tror inte det är hälsosamt då det kommer ozon ur marken. Måste finnas information om 
detta på kommunen då det skickades ut dosor för att mäta detta på 80 talet. Men det kanske 
fallit i glömska!  

Kommunens kommentar: Bostadsområden i Möklinta har reviderats bland annat med hänsyn till 
närhet till ås men inte främst då på grund av ozonrisken utan det har av andra skäl ansetts 
svårframkomligt att placera bostäder på delar av åsryggen. 

Föreslagna LIS-områden: Vet inte riktigt vad som avses med detta! Ser att man ritat in LIS 
områden vid sjön Storljusen. Skräckscenariot om det skulle växa upp stugor lika den som redan 
byggts vid södra änden av sjön. Begränsad tillgänglighet för den som inte har väg till sin stuga. 
Man går på stigar som går efter sjö-landet för att komma till sin stuga eller åker båt. Skulle 
tillgänglighet begränsas av trä terrasser etcetera tror jag inte det skulle vara så trevligt. Att vara 
vid sin stuga, är att vara i vildmarken. Att göra detta till någon Riviera förstår jag inte riktigt! 



   
 

160 
 
 

Kanske förslaget utformat för att legitimera påkostade byggen vid sjön och kommunens 
tjänstemän på detta vis slipper ta tag i obekväma ärenden?  

Kommunens kommentar: Noterat till fortsatta arbetet med LIS-områden i Sala kommun. Detta 
kommer främst att beskrivas längre fram i ett så kallat tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP). 
Inget LIS-område vid Storljusen kommer att föreslås i granskningsversionen av översiktsplanen. I 
tillkommen LIS- utredning är dock sjön Storljusen utpekat som en lämplig sjö för LIS 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som en av kommunens största sjöar samt med 
hänvisning till möjliga förstärkningseffekter för Möklinta som är en utpekad servicenod i 
översiktsplanen.  

Svårt att tillgodogöra sig allt som står i översiktsplanen. Jag tror inte det gåt fram till alla i 
kommunen vad detta handlar om. Jag har pratat med många som inte ens tagit del av detta. Jag 
tror inte ni nått fram till medborgarna! Jag var på ett möte i Möklinta där det var tre som besökte 
informationsträffen. Att detta sedan skall ligga till grund för framtida beslut är svart att förstå. 
Kommunen kan sedan hänvisa till att medborgarna haft möjlighet att yttra sig. 

Kommunens kommentar: Kommunens politiker har varit tydliga med att det i samrådet ska 
prioriteras att tillgängliggöra planförslaget för så många som möjligt i kommunen. Därför har 
informationsfilmer och samrådsmöten bland annat hållits utöver kommunens skyldigheter enligt 
plan- och bygglagen. Självklart behöver vi vara medvetna om att den ändock bara når ut till en 
bråkdel av invånarna. Politisk förankring är därför ett annat viktigt moment i 
översiktsplaneprocessen. 

Privatperson 19: [LIS-områden] Detaljplanerna för LIS-områden bör tas bort eller revideras 
med omedelbar verkan, då kommer områdena bli mer attraktiva och fler kommer att bosätta sig 
permanent och ge tillväxt för Sala kommun. 

Kommunens kommentar: Frågan utreds inte i översiktsplanen. För vidare diskussion hänvisas till 
Plan- och utvecklingsenheten. Vidare kommer LIS-områden att presenteras i ett senare skede i 
form av ett Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) och inför det kommer ett separat samråd 
att ske.  

Av de 23 000 som bor i Sala kommun bor c:a 9 500 utanför tätorten Sala.  

Sid 34 i översiktsplanen Utvecklingsorter ”är ett antal orter inom Sala kommun (Varmsätra, 
Kumla kyrkby, Kila, Sätra brunn, Salbohed, Hedåker, Broddbo, Saladamm) som idag har ett 
grundläggande utbud av offentlig service som till exempel skola eller förskola. Utvecklingen av 
utvecklingsorterna kan ske i en mindre skala genom något nytt bostadsområde, avstyckningar, 
etablering av verksamheter eller bättre kopplingar till Sala stad eller till närmaste servicenod. 
En vägledning för utveckling av respektive utvecklingsort har tagits fram. Den anger hur ny 
bebyggelse ska förhålla sig till orten och omgivningen. Utvecklingsorterna tillsammans med 
omgivande landsbygd föreslås stå för cirka 20–25 % av befolkningsutvecklingen, med 
tyngdpunkt på utvecklingsorterna. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

Sid 74 i översiktsplanen LIS-områden Landsbygdsutveckling i strandnära läge Stävresjön 

Syftar till att få fler boenden kring Salboheds som är en ort med egen butik vilket är ganska unikt 
för en ort i den storleken. Salbohed är en utvecklingsort som ska stödja vår servicenod 
Västerfärnebo i västra Sala. LIS- området ger bättre och tydligare förutsättningar för att 
investera i infrastrukturen i Västra Sala så att stråket mellan Sala stad och Västerfärnebo 
förstärks. I Stävresjön, har ett skyddsområde för flodkräfta inrättats, för att på sikt tillsammans 
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med aktiva stödåtgärder för arten, säkra denna förekomst mot isättning av signalkräfta, men 
även ett säkrande av livsmiljön där. 

Kommunens kommentar: Noterat. Ett kommunägt område vid Stävresjön är planerat att utredas 
som ett möjligt LIS-område framöver men som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Inga LIS-
områden vid Stävresjön kommer att föreslås i granskningsversionen av översiktsplanen helt enkelt 
för att kommunen sett att frågan behöver utredas ytterligare innan det är möjligt att gå fram med 
förslag på möjliga LIS-områden, en LIS utredning har dock lagts till i översiktsplanen och kommer 
att finnas att läsa i sin helhet i LIS-avsnittet i översiktsplanen i granskningen.    

Utdrag ur "Ändring av detaljplan för ÖRSINGSBO Fritidsområde, 26 juni 2002" "Bakgrund och 
syfte Detaljplan (byggnadsplan) för Örsingsbo fritidsområde antogs av Västerfärnebo kommun 
1962 och fastställdes av Länsstyrelsen den 4 juni 1963. Detaljplanen har i planarkivet givits 
nummer 3230. Planen medförde tillskapande av byggrätter för ett antal fritdshus med en i 
planen viss angiven storlek. Under 1970-talet beviljades ett antal dispenser från byggrättens 
angicna storlek inom fritidshusområden och i början av 1980-talet beslutades att tillskapa 
riktlinjer för hur stor byggrätt som skulle tillåtas inom planlagt område för fritidshus. I 
bedömningen ingick farhågor för permanentning av fritidshus och eventuella framtida sociala 
kostnader. 1983 beslutade byggnadsnämnde att 80 m2 bostad och 30 m2 uthus skulle gälla 
inom alla byggnadsplaner för fritidshusbebyggelse. Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 
samma år." ”I bedömningen ingick farhågor ingick farhågor för permanentning av fritidshus och 
eventuella framtida sociala kostnader.” I dag kan vi genom bygganmälan göra en tillbyggnad på 
15 m2 samt bygga ett Attefallshus på 30 m2 samt en Friggebod på 15 m2. I praktiken har redan 
detaljplanen/byggnadsplanen spelat ut sin roll så då vore det väl enklast och minst byråkratiskt 
att slopa den. Idag bor c:a 40% permanent efter Örsingsbovägen och för att underlätta för att få 
fler att välja permanentboende bör slopande av detaljplanerna göras snarast. 

Kommunens kommentar: Frågan är för specifik för översiktsplanen. Kontakt med Plan- och 
utvecklingsenheten kan tas för vidare diskussion av frågan. 

 

Privatpersoner 20–42: [Generellt om översiktsplanen] 

Hejsan,  

Efter att studerat samrådshandlingen "Översiktsplan för Sala kommun 2050" så inkommer vi 
undertecknande (23st) härmed med följande synpunkter att beakta i det kommande 
granskningsunderlaget.  

Avsiktsförklaring eller viljeinriktning  
Inför granskningsunderlaget bör de parametrar som politiken gett som grunddata till 
översiktsplanen införas. I detta fallet anser vi att det inte räcker med visionen fram till 2050 
utan det måste vara konkreta data som är möjliga att följa upp.  

Kommunens kommentar: Politiken har varit delaktig i inledande workshops tillsammans med 
tjänstemän. Dessa workshops har definierat ramverket för översiktsplanen, dess 
utvecklingsinriktning och fokusområden. 

Förtydliga  
Inför granskningsdokumentet måste samtliga delar av samhället som är upptagna i underlaget 
inkluderas eller att det tydligt framkommer om man utelämnat vissa delar. Som exempel på 
detta efterfrågar vi, vilka planer finns för skolor, vägbyggnationer samt vilka konsekvenser får 
kollektivtrafiken om bussar (idag gratis) transporterar resenärer till trafiknoderna där det inte 
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är gratis att åka tåg. Hur påverkar detta översiktsplanen och tankarna med buss och tågtrafik då 
dessa har helt olika betalningsalternativ? 

Kommunens kommentar: En målsättning om ett ”hela resan” perspektiv för kollektivtrafiken läggs 
till i granskningsutgåvan av översiktsplanen. En av de utvecklingsprinciper som formuleras i 
översiktsplanen handlar om att sammankoppla utvecklingsorter och servicenoder inom 
kommunen, men även att koppla samman Sala kommun men andra kommuner i regionen.  

Ordlista  
En ordlista måste kompletteras i den kommande granskningsplanen i syfte att nå ut till en 
bredare befolkning. Vi menar att med en ordlista så förstärks dialogen och det blir mer  
förtroendeskapande.  

Kommunens kommentar: Tillgänglighetsredogörelse visar att lagkraven uppfylls, en generell 
översyn av förståelse och tillgänglighet görs inför granskning. Självklart ska det vara tillgängligt 
och lättförståeligt för så många som möjligt, dock är inte alla delar av översiktsplanen riktade till 
allmänheten i första hand. Förutsättningskapitlet är exempelvis ett underlag för tjänstepersoner 
eller entreprenörer att ta del av vid olika fördjupande undersökningar och utredningar, exempelvis 
inför en exploatering. Framför allt har en sammanfattning tagits fram som ska vara lättbegriplig 
och tillgänglig för kommunens invånare i första hand.  

Kostnadsaspekt  
Kostnadsaspekter behöver finnas med i granskningsunderlaget för att översiktsplanen skall vara 
förtroendefull för kommunens medborgare. Samtliga medborgare i Sala kommun som vill 
renovera, köpa en ny fastighet eller göra en investering granskar sin egen ekonomi och bedömer 
hur sin egen ekonomi skall hantera detta. Detta borde även gälla den kommunala verksamheten. 

Kommunens kommentar: Sala kommun jobbar ständigt med budgetarbete vid exploatering av nya 
områden och utbyggnad av infrastruktur. Det finns dock skäl att hålla översiktsplanen på en just 
översiktlig nivå och inte presentera alla detaljer i denna. 

Inriktning på kort eller lång sikt  
Tidsaspekter behöver tydliggöras i denna översiktsplan och finnas med i kommande 
granskningsunderlag vilket finns beskrivet under punkten inledning i översiktsplanen.  

Kommunens kommentar: En planeringsstrategi ska tas fram inom två år efter översiktsplanens 
antagande där Boverket bland annat anger att kommunen ska beskriva tidsaspekter för planerna.  

Generellt för översiktsplan  
"Översiktsplanen är inte juridisk bindande men ett betydelsefullt underlag för domstolar vid 
överprövning av detaljplaner och bygglov"  Utifrån ovan beskrivning känns det som om man 
från Sala Kommun sida "täckt upp" för eventuella överklagningar av kommande detaljplaner.   

Kommunens kommentar: Det är en korrekt beskrivning av översiktsplanens betydelse och gällande 
både i Sala kommun och andra kommuner. 

Det bör vara tydligt i kommande granskningsunderlag vilka avsteg som planeras från dessa 
kända grundparametrar (buller, åkerholmar, åkermark, biotopskydd, transport av farligt gods, 
strandskydd mm) då man planerar in tex bostäder utefter väg/järnvägen samt övriga områden 
och undvika att hänvisa till kommande detaljplaner. Kommande kartor i granskningsunderlaget 
bör visa dessa riskområden vilket medför att flera områden enligt vår uppfattning inte når upp 
till kraven. Som exempel så tenderar kommunens förslag för Norrängen i Ransta att falla inom 
flera olika skyddszoner varav följande kan nämnas, buller, transport av farligt gods på järnväg, 
bensinstation, industriområde och fjärrvärmecentral som kan skapa olägenheter för närboende.  
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Kommunens kommentar: Vi hänvisar till översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt 
vägledningar i översiktsplanen gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för luft, vatten, naturmiljö, 
buller etc. 

Grundfakta  

Grundfakta måste kompletteras i den kommande granskningsplanen för om så inte sker 
tenderar arbetet enbart ske på "hitta på" fakta utan möjlighet att förstå olika aspekter och 
helheten inom Sala Kommun.  

Grundfakta som vi eftersträvar i planen är bland annat följande; 

• Arealanspråk för nya bostäder 
• Arealanspråk för blandad bebyggelse 
• Arealanspråk för nya industrier 
• Hur stor del jordbruksmark och skogsmark planeras att tas i anspråk för varje 

servicenod och utvecklingsort. 
• Till detta så bör det även finnas en totalsammanställning över dessa grundfakta för hela 

kommunen 

Kommunens kommentar: Det finns inte krav på att redovisa den här typen av fakta i en 
översiktsplan. Även om sådana fakta eller statistik kan hjälpa till att öka förståelsen för en del så 
ser kommunen ingen möjlighet att göra detta tillägg inför granskning.  

Konsekvenser  
Konsekvenser måste tydligt framkomma i hela dokumentet samt även kommunens 
ställningstagande då detta saknas på flera ställen idag. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har en tillhörande miljökonsekvensbedömning (MKB). 
Andra konsekvensbedömningar ingår inte i översiktsplaneprocessen även om exempelvis hållbar 
samhällsekonomi och socialhållbarhet eftersträvas. En översiktlig hållbarhetsbedömning finns 
också i översiktsplanen.  

Arbetstillfällen  
Nuvarande arbetstillfällen per ort måste kompletteras i den kommande granskningsplanen och 
en bedömning bör finnas med om hur dessa arbetstillfällen utvecklas över tiden.  Hur påverkas 
en ort om det enbart sker en utpendling till andra omkringliggande städer? Vår åsikt är att det är 
olyckligt om det bara blir en utpendling från orterna utan att fasta arbetstillfällen skapas och 
finns på orten. Arbetstillfällen bör öka i samma takt som befolkningen på orten för att skapa en 
bra och trygg social utveckling.  

Kommunens kommentar: Arbetstillfällen per ort redovisas tyvärr inte i översiktsplanen. Det har 
varit en målsättning att möjliggöra för både nya bostadsområden och verksamhetsområden för att 
öka möjligheten till sysselsättning på orten. 

Befolkningsökning 
Grunduppgifter på en bedömd befolkningsutveckling utförd av SCB bör inkluderas i 
granskningsplanen fram till 2050. Befolkningsökningen bör harmonisera med denna 
översiktsplan och hur Sala kommun skall växa. 

Kommunens kommentar: I översiktsplanen under rubriken Befolkning anges redan SCBs 
uppskattade befolkningsutveckling för Sala kommun. 

Samrådstillfällen  
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Sala kommun bör klargöra vilka dialoger kommunen önskar genomföra både gällande 
översiktsplanen men även kommande detaljplaner. Motivet är att det vid genomförande av 
översiktsplanen skall det vara kontinuerlig diskussion med medborgarna (s89) vilket inte är en 
samstämmig information. Enligt SCB medborgarundersökning 2020 så är det påverkan och 
förtroende som Sala kommun bör förbättra.  

Kommunens kommentar: Sala kommun anser att nuvarande formulering i översiktsplanen är 
tillräckligt tydlig. I detaljplaneprocessen är kommunen skyldig att hålla samråd men formen för 
detta kan variera. Normalt sett hålls ett samrådsmöte och Sala kommun tar emot skriftliga 
yttranden som sedan besvaras i en samrådsredogörelse. 

Ekologisk hållbarhet (vindkraftverk)  
Uppgifter var dessa platser för vindbruk finns inom kommunen måste kompletteras i den 
kommande granskningsplanen. Detta för att tydliggöra kommunens bedömningar för placering 
av dessa vindkraftverk. Se s 17, 92 samt 119 

Kommunens kommentar: Noterat. Vindkraftsfrågan kommer dock att utredas i ett senare skede 
och presenteras som ett så kallat tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP).  

Utvecklingsort -Kila  
Kila som ort måste få en korrekt beskrivning i kommande granskningsplan då man idag saknar 
ett äldreboende. Man bör inte förlägga bostäder utefter väg 56 samt att kyrkans närmiljö 
behålles.  

Kommunens kommentar: Markanvändningskartan har arbetats om för Kila till 
granskningsutgåvan för översiktsplanen. 

Nationella miljömål (s12)  
Dessa miljömål är ej upptagna i underlaget och måste kompletteras och tydliggöras i den 
kommande granskningsplanen. 

Kommunens kommentar: De nationella miljömålen beskrivs i granskningsutgåvan av 
översiktsplanen. 

Harmonisering  
Den digitala och pdf dokumenten för kommande granskningsunderlag bör vara samstämmiga. 
Orsaken är utifrån att översiktsplanen är ett komplext underlag så används ofta pdf dokumentet 
till att göra egna minnesanteckningar under granskningen.  

Kommunens kommentar: Fokus ligger på den digitala översiktsplaneversionen, det är ett vägval 
som kommunen har gjort, det vill säga att kommunens nya översiktsplan ska vara digital.  

Västmanlands Naturvårdsplan  
Den kommande granskningsplanen måste redovisa hur Västmanlands Naturvårdsplan tagits 
med i översiktsplanen detta då Sala Kommun varit delaktiga i arbetet och lagt ned kommunala 
resurser i detta arbete.  

Kommunens kommentar: En länk till länets Naturvårdsplan läggs till i översiktsplanen.  

Ekonomiska beräkningar  
Komplettera granskningsunderlaget med en grov ekonomisk bedömning av de olika 
kostnaderna per ort för att visa om det finns ekonomiska möjligheter att genomföra 
intentionerna i översiktsplanen fram till 2050. I denna redogörelse bör det även framkomma 
Trafikverkets och Regionens ställningstagande.  
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Kommunens kommentar: Översiktsplanen redovisar ingen grov ekonomisk bedömning per ort. 
Exploateringskalkyler används alltid vid vidare arbete på detaljplanenivå.  

Vi saknar även uppgifter hur de önskade infrastruktursatsningarna harmoniserar med 
trafikverkets nationella planering både i tidsaspekt samt kostnader. 

• Bullerskydd 
• Anslutning till järnväg och riksvägar Byggande av gång och cykelvägar 
• Mm 

Kommunens kommentar: Trafikverket utför nu flera utredningar kring järnvägen, stationerna och 
planskilda korsningar. Detta är ett stort arbete som samordnas tillsammans med Sala kommun och 
tidsaspekter, kostnader och anslutningar presenteras när utredningar/vägplaner tar form. 

Jordbruksverket (Se pkt Landsbygd s71)  
Granskningsplanen bör tydligt visa om Jordbruksverkets riktlinjer om byggande på åkermark 
finns medtagna eller inte.  

Kommunens kommentar: Se generellt svar om jordbruksmark längst upp i samrådsredogörelsen.  

Energi och värme (s 39}  
Plan för ladd infrastruktur och förnybara drivmedel saknas i samrådshandlingarna och behöver 
kompletteras i kommande granskningsplan.  

Kommunens kommentar: Länk till Planen för laddinfrastruktur och förnybara drivmedel finns med 
i granskningsversionen. 

Brandvattenförsörjning (S 40,41)  
Sala kommun bör fastställa svar på dessa frågeställningar i granskningsunderlaget alternativt 
tydliggöra hur den framtida hanteringen av dessa frågor skall ske. 

Kommunens kommentar: Det är inte översiktsplanens uppgift att svara på dessa frågor, exempelvis 
hur säkerställandet att rätt förutsättningar lämnas till ansvarig fastighetsägare och 
verksamhetsutövare i ett specifikt fall eller detaljplan, men till efterföljande planeringssteg såsom 
detaljplanering och bygglov ger översiktsplanen den processen i uppgift att besvara samt säkra 
dessa aspekter utifrån ett brandvattenförsörjningsperspektiv. 

Miljöbalken  
Sala kommun bör tydligt påvisa sitt ställningstagande för att ta åkermark i anspråk för 
respektive område/ort samt bedöma om andra alternativ finns vilket det i de flesta fall gör enligt 
vår uppfattning.  

Norrängen i Ransta är ett tydligt sådant område där annan kommunal mark finns att tillgå för 
byggande av bostäder.  

Kommunens kommentar: Se generellt svar om jordbruksmark längst upp i samrådsredogörelsen. 

Panncentraler  
Underlag för panncentralers riskavstånd bör kompletteras i granskningsplanen och att hänsyn 
tas till kommande utbyggnationer av dessa panncentraler för att täcka framtida bostadsbehov 
som finns upptagna i översiktsplanen.  

Norrängen i Ransta är ett område som påverkas stort av den på delegation beslutade 
panncentralen som är en stor infrastruktursatsning.  
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Kommunens kommentar: Riskavstånd till panncentraler hanteras i verksamhetens miljöanmälan 
eller tillståndsansökan och är inte en fråga för översiktsplanen. 

Trafikutredning  
Översiktsplanen bör kompletteras med i alla fall en grov bedömning av den kommande 
trafikmängden och hur trafiken skall ledas samt vilka utbyggnadskrav som då tillkommer på 
befintligt vägnät.  

Hur tågtrafiken (person och godstrafik) kommer att utvecklas fram till 2050 behöver också 
förtydligas. Godstrafiken kommer att utökas nattetid och hur detta kommer att påverka 
nuvarande bostäder och kommande behöver förtydligas samt även behovet av framtida planfria 
korsningar.  

Kommunens kommentar: Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen. 
Behovet av planfria korsningar har förtydligats i de ortsbeskrivningar som berörs. 

Buller  
Riskområden för buller bör införas i granskningsdokumentet tex Norrängen i Ransta. 
Trafikverket anger ett skyddsområde på 150-350 m för att uppfylla samtliga bullerkrav med 
byggande utefter järnväg. I detta fall kan även Sala kommun jämföra med byggandet på 
Ängshagen i Sala som har ett långt skyddsavstånd till både trafikled samt järnväg inklusive 
flertalet bullervallar däremellan.  

Vårt förslag är att tydligt visa dessa områden som har ett behov av skyddsavstånd i kommande 
underlag.  

Kommunens kommentar: Förtydligas under avsnittet ”Förutsättningar” i översiktsplanen. 
Bullerfrågan utreds sedan vidare i detaljplaneprocessen där bullerutredningar alltid tas fram där 
det finns risk för buller. 

Vattenförsörjning  
Beskrivningar över vattenförsörjningen bör införas och tydliggöras i granskningsunderlaget på 
både kort och lång sikt. Utvecklingen av bostäder och industrier måste gå hand i hand med 
vattenförsörjningen samt samtidigt beaktas utifrån klimatförändringarna. 

Kommunens kommentar: Tekniska kontoret har i uppdrag att arbeta med att säkerställa 
långsiktig dricksvattenförsörjning genom att först och främst skydda det vatten vi har. I det 
arbetet utreds även att på konstgjord väg öka mängden grundvatten samt förflytta dricksvatten 
mellan systemen. 

Markförhållanden  
Det kommande granskningsdokumentet bör kompletteras med markförhållanden för respektive 
ort samt en helhetsbild över Sala kommun. Där bör kommunen definiera de fastigheter som idag 
är "utsatta" för kommande bebyggelse och riskerar att skadas ytterligare. Här går det att jämföra 
med Norrängen Ransta och fastigheterna på Berghällsvägen som idag har sättningsskador då de 
är byggda på gammal åkermark som är sättningskänslig (glaciallera).  

Här har Sala Kommun uppgett att man avser friskriva sig från ansvar och förflytta allt ansvar till 
enskilda fastighetsägare som vid eventuella förvärrade skador får driva enskilda processer mot 
exploatörerna. Vi uppfattning är att detta är ett helt orimligt agerande av Sala kommun och vid 
dessa kända fall skall nuvarande fastighetsägaren Sala Kommun ta det fulla ansvaret.  

Kommunens kommentar: Översiktsplanen kan inte kommentera det enskilda fallet. Geotekniska 
utredningar tas alltid fram i detaljplaneprocessen.  
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Fritidsgårdar, skolor  

Översiktsplanen bör beskriva hur kommunen avser att utöka antalet fritidsgårdar, skolor och 
andra samhällsfunktioner utifrån sina planer och detta bör inkluderas i kommande 
granskningsplan. Vi ser gärna att detta förtydligas per ort.  

Kommunens kommentar: Översiktsplanens tidsperspektiv är långt och behovet av nya förskolor, 
skolor, fritidsgårdar med mera utreds parallellt med utbyggnad av olika områden. Utbyggnad av 
de områden som pekas ut i markanvändningskartan ligger långt fram i tiden och en samordning 
mellan utbyggnad av bostäder, verksamhetsområden och olika samhällsviktiga funktioner görs 
kontinuerligt mellan Sala kommuns olika enheter. Se översiktsplanenens övergripande beskrivning 
av syftet med utpekande av servicenoder och utvecklingsorder i översiktsplanmanens 
utvecklingsstrategi.  

Vägledning för landsbygden (s 72)  
Hänvisar man specifikt till ett dokument" klassificering över jordbruksmark" så bör det gå att 
finna med samma nomenklatur i översiktsplanen. Detta dokument bör införas i 
granskningsplanen.  

Kommunens kommentar: Den informationen framgår av kartan som heter ”Ekosystemtjänster” 
samt i kartan för mark- och vattenanvändning, dvs vad som är klassat som fullåkersbygd 
respektive blandad verksamhet. 

Åkermark  
Sala Kommun måsta förmedla sin ståndpunkt om åkermarkens värde och hur detta påverkar 
kommunens självförsörjningsgrad vilket behöver förtydligas i granskningsplanen. Vi upplever 
att i kriser så är den egna lokala matförsörjningen oerhörd viktig och man därigenom kan 
försörja den egna befolkningen.  

Det finns upptaget på flera ställen i samrådshandling vikten av att bevara åkermark, hänsyn 
skall tas till åkermarken, livsmedelproduktion, biologisk mångfald, landsbygdsvänligt, öppna 
ytor både som gröna och siktlinjer, grönområden mellan olika bostadsområden mm.  

När man sedan granskar bifogade kartor framkommer en annan bild där dessa hänsyn inte är 
medtagna utan att man generellt upptar stora åkermarker för olika bostadsområden.  

Kommunens kommentar: Andelen jordbruksmark som tas i anspråk har minskats till 
granskningsutgåvan av översiktsplanen. Se även generellt svar om jordbruksmark högst upp i 
samrådsredogörelsen under Generella svar och åtgärder. 

Strandskydd  
Mindre vattendrag och diken som är strandskyddade behöver förtydligas i översiktsplanen samt 
även kommunens bedömning över dessa behöver finnas med i den kommande 
granskningsplanen. Granska gärna Trafikverkets underlag för gång och cykelväg Kumla Kyrkby 
till Ransta som tydligt visar detta för Norrängen i Ransta. 

Kommunens kommentar: Förtydliganden av strandskyddet görs i granskningsutgåvan av 
översiktsplanen.  

Grundvattenskarta  
Översiktsplanen bör tydliggöra kommunens planer kring byggandet nära kommunens 
vattentäkter och grundvatten åsar samt visa i vilken utsträckning det finns risker med dessa 
byggplaner tex för kommande vattenförsörjning? Som exempel kan det nya industriområdet i 
Ransta nämnas. Denna frågeställning behöver förtydligas i kommande granskningsplan.  
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Kommunens kommentar: ÖP-förslagets nya verksamhetsområde i Ransta har reviderats i 
markanvändningskartan med hänsyn till åsen. 

Släckvatten  
Hur påverkar släckvatten från bränder på de planerade bostads och industriområden som finns 
upptagna i översiktsplanen. Detta gäller speciellt de som planeras på grundvattenrika områden. 
Detta bör framgå i kommande granskningsdokument.  

Kommunens kommentar: Frågan är för specifik för översiktsplanens nivå. 

Befintliga industrier  
Det bör i kommande granskningsunderlag framkomma hur befintliga företag ställer sig till dessa 
planer där företag påverkas tex att området inte längre är planerat för nuvarande verksamhet.  

Har kommunen i sitt arbete bedömt om företag skulle uppskatta att växa på sin nuvarande 
plats?  

Granskningsunderlaget bör även innehålla vilken skyddszon som skall vara gällande runt 
befintliga industrier för att minimera störningar för tillkommande byggnationer och eventuellt 
möjliggöra en expansion. För Norrängen i Ransta är detta ett faktum att planer finns för 
bostäder väldigt nära ett befintligt industriområde.  

Kommunens kommentar: Planen är inte att några företag ska tvingas att flytta. I de fall där 
bostäder redan finns i närheten av en verksamhet kan det försvåra utbyggnad av verksamheten om 
den exempelvis bullrar eller genererar andra följder som bedöms riskera de boendes hälsa. 
Markanvändningen ”mångfunktionell bebyggelse” innehåller en rad underkategorier och kan 
exempelvis både innehålla bostäder och verksamheter. Även markanvändningen 
”sammanhängande bostadsbebyggelse” är mycket översiktlig och har en rad underkategorier som 
kan ingå. Vidare utredning av placering av bostäder, verksamheter och andra funktioner är alltså 
nödvändig i vidare arbete. Det kan ske exempelvis i planprogram eller i detaljplanearbete. 
Översiktsplanen anger en översiktlig markanvändning. Se vidare beskrivning av mark- och 
vattenanvändningens olika kategorier först i kapitlet för mark- och vattenanvändning. 

Ransta  
Bostäder bör inte byggas på åkermark samt att Sala Kommun behöver definiera varför man gör 
ett avsteg från VA planen och föreslår ett dyrare alternativ då VA planen rekommenderar en 
mindre resurskrävande utbyggnad söderut i Ransta.  

Kommunens kommentar: Markanvändningskartan för Ransta har arbetats om till 
granskningsutgåvan för översiktsplanen. VA-frågan är en av många aspekter som översiktsplanen 
tar hänsyn till och väger samman.  

Utpendling/lnpendling  
Det planerade industriområdets placering i Ransta bör förändras för att göra det enklare för in 
pendlare att komma till sitt arbete samt att det är olämpligt att placera industriområde på 
grundvattenförande Ranstaåsen.  

Kommunens kommentar: ÖP-förslagets nya verksamhetsområde i Ransta har reviderats i 
markanvändningskartan med hänsyn till åsen. Gällande stationsnära lägen för verksamheter så är 
bedömningen att översiktsplanen inte motsätter sig nya verksamheter med närhet till tågstationen 
i Ransta och att detta kan göras inom ramen för befintliga planer och bestämmelser för centrala 
Ransta. 
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Entreläge  
Är entreläget till Ransta vid utfarten mot riksväg 56 eller är det gentemot Kumla Kyrkby och Sala 
tätort? Man kan se på denna fråga på olika sätt och det behöver förtydligas vart entren är i 
Ransta från kommunens sida? 

Kommunens kommentar: Det är ett av flera entrélägen. 

 

Privatperson 43: [Västerfärnebo] Gällande "Landsbygdsutveckling i strandnära läge". Jag har 
en fastighet som 1957 styckades av som sommarstugetomt till min farmor och som då ej 
bebyggdes den har sen lämnats i gåva till mig. Den fastigheten är för mig just nu inget värd men 
jag skulle gärna vilja bygga ett boende på den om det vore möjligt. Fastighetsbeteckning: SALA 
FÄRNEBO-VÄSTERBY 3:19. Den ligger vid en liten uppdämd sjö längs Prästhytteån intill väg 256. 
Runt den lilla sjön ligger idag både ett fast boende och ett par sommarstugor inom den idag satta 
strandskyddet på 100m som finns på på plats; men då det byggdes före 1975 så finns det ju 
redan där. Fastighet: Sala F-V 3:11 & 3:15 samt Sala Hörnsjöfors 6:1. Jag skulle vilja att min 
fastighet skulle kunna ingå i er översiktsplan på att vara "ett område som kommunen har pekat 
ut för landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling 
användas när man prövar dispenser eller upphäver strandskyddet i detaljplan" jag har även 
kontaktat samtliga grannar som inte motsätter sig en byggnation på fastigheten. 

Kommunens kommentar: Synpunkten ska fångas upp i det fortsatta LIS-arbetet där flera 
utredningar ska företas och presenteras som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP).  

 

Privatperson 44 och 45: [Förbifart] Vi anser det är fel att använda vår goda åkermark för 
byggnation av södra förbifarten, speciellt om det inte finns med i nationella planen för 
infrastrukturen. Därför anser vi att delen med förbifart Sala skall strykas ur översiktsplanen på 
sidan 37 
 
Kommunens kommentar: Syftet med förbifarterna är att leda tung trafik och farligt gods utanför 
Sala stad för ökad säkerhet samt hälsosammare miljö inom staden. Vägreservat för södra 
förbifarten redovisas i "Plan för Sala stad" som antogs år 2014. Vägkorridorernas placering och 
utformning behöver utredas vidare. Se även svar på yttrande från LRF Norrby avdelning. 

 

Privatperson 46: [Trafik och vattenkvalitet] Hej Sala Kommun! Är det inte dax att visa 
miljöengagemang och göra vårt centrum bilfritt? Det är förskräckligt många bilar, smuts och 
jobbigt där.  

Kommunens kommentar: Utbyggnad av kollektivtrafik, gång-och cykelstråk är tydligt prioriterat i 
översiktsplanen. 

Eftersom ni ska bygga ut området runt Måns Ols vore det bra om ni förbättrade vattenkvaliten i 
sjön. Det frodas stora mängder skräpfisk med algblomning och bakterier i vattnet där. Det går att 
åtgärda. 

Kommunens kommentar: Det strategiska planeringsarbetet för bättre vattenkvalitet kommer att 
beskrivas framöver i en Vattenplan för kommunen. 
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Privatperson 47: [Befolkningsutveckling] Hur ser den politiska viljan ut när det kommer till 
hur många personer det kommer vara i kommunen. Hur många personer tänker man sig att man 
kommer att bli till 2050? Det är viktigt att man vet. 

Kommunens kommentar: Viljeriktningen är att befolkningen ska öka, men kommunen har valt att 
inte sätta en siffra. 

 

Privatperson 48: [Generellt om översiktsplanen] Översiktsplanen består av 126 sidor text och 
dessa skulle kunna sammanfattas i korthet till att Sala kommun strävar efter att förtäta Sala stad 
norrut, att om det ges möjlighet, utöka bebyggelse i servicenoderna samt att det finns en strävan 
till att bygga gång- och cykelvägar mellan staden och noderna där det kan skapas ekonomi för 
det. Jag anser att det är för lite för att vara det viktigaste styrdokumentet de nästa 30 åren. 

Kommunens kommentar: Noterat. 

Då en översiktsplan är ett viktigt dokument som är till för att främja en långsiktig utveckling av 
kommunens resurser samt att den också skall fungera som ett styrdokument för det långsiktiga 
politiska arbetet tar jag mig friheten att komma in med ett svar på samrådshandlingen en stund 
efter att remisstiden utgått. Jag har inte haft tid att sammanställa mina tankar kring den tidigare. 

I översiktsplanen står att den skall behandla trender och utmaningar som vi ser framför oss. Det 
är min åsikt att den också behöver ta upp möjliga eller troliga vägar till utveckling för att på ett 
rimligt sätt kunna ge en ledning till kommunens utvecklingsarbete under längre tid än en 
mandatperiod 

Kommunens kommentar: Noterat. Översiktsplanen har utblick på år 2050. 

Det står att Sala kommun ska bekämpa klimatförändringarna och tillsammans med andra 
aktörer möjliggöra en omställning till mer hållbara person- och godstransporter. Det står också 
att översiktsplanen förordar utveckling av vind- och solkraft. Det står dock ingenting om att Sala 
kommun kommer att sträva efter att ha si eller så stor procentandel förnybar kraft år efter år 
eller att kommunen har som mål att vid ett speciellt år vara helt självförsörjande för den el- och 
energiförbrukning som sker i kommunens regi. Det är något jag vill skall finnas med i en 
översiktsplan. Hur stor självförsörjandegrad strävar kommunen efter att ha år 2025, 2030, 2040 
och 2050? Hur stor är Sala kommuns energiförbrukning idag och hur mycket strävar kommunen 
efter att sänka den år för år till 2050?  Översiktsplanen anger inget om hur kommunens fordon 
skall omställas och till vilka drivmedel. Det står inget om att tillse effekt till snabbladdning av 
elfordon eller tankställen för vätgasdrift. Hur många kW laddeffekt behövs i kommunen 2025, 
2030, 2040? Och var förutom i Sala stad? Det står inget om vilka områden i kommunen som 
lämpar sig för att det ska byggas vindkraftsparker eller solcellsparker bara att de ska pekas ut. 
Hur stor effekt eftersträvar översiktsplanen att kommunen kommer att ha 2025, 2030, 2040? 

Kommunens kommentar: Dessa frågeställningar behandlas främst i andra styrdokument för 
kommunen än just översiktsplanen. Vi hänvisar exempelvis till kommunens Klimatstrategi samt till 
kommunens plan för laddinfrastruktur och förnybara drivmedel. 

Här och där beskrivs vägledning och riktlinjer för respektive delområde. Har Sala kommun tagit 
fram eller håller ni på med att ta fram handledning till tjänstemännen för hur de ska stötta dessa 
riktlinjer på bästa sätt? 

Kommunens kommentar: Från och med 2024 införs krav på planeringsstrategi för kommuner där 
efterlevnaden av kommunens översiktsplan ska beskrivas. Implementering av detta blir 
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kommunens främsta verktyg exempelvis för hur handläggning ska ske i enlighet med 
översiktsplanens riktlinjer på olika sätt. 

Beträffande miljö skulle jag uppskatta att det skrivs in vad vattenförbrukningen per capita är 
idag samt vilka mål översiktsplanen sätter för 2025, 2030, 2040. 

Kommunens kommentar: Andra kommunala styrdokument lämpar sig bättre för att beskriva 
detta. Vi hänvisar i det här fallet till kommunens VA-plan samt Plan för långsiktigt hållbar 
dricksvattenförsörjning i första hand. 

Betr 100-års och 200-års regn finns det ingen karta över hur dessa skulle drabba bebyggelsen 
och vilka planer som finns att förhindra de översvämningar som kommer med dessa. 

Kommunens kommentar: Se framtagen skyfallsmodellering samt kommande Vattenplan och 
klimatanpassningsplan. Även översvämningskartering förtydligas i översiktsplanen inför 
Granskning. 

Sala kommun bör sträva efter att transporter sker så lokalt och så lite som möjligt. Det borde 
finna plan för lokal försörjning av sand, grus och bergskross under hela planöversiktstiden. 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen kommer inför granskning att föreslå att framtagande av 
Materialförsörjningsplan för kommunen skyndsamt ska tas fram. 

Bostadsbebyggelsens utveckling står det ganska mycket om, men jag hittar väldigt lite om 
utvecklingsområden för företagande. Vilka mål har kommunen satt för antalet företag och deras 
placering 2025, 2030 ,2040? 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har inget mål för antal företag i kommunen, men i 
planförslaget finns flera verksamheter och industriområden utpekade motsvarande yta för 
omkring 35 procent av den totala nya markanvändningen. 

Vilka trender tror vi kommer att påverka näringslivet och hur tänker vi oss att det ska se ut om 
10 år och framåt? 

Kommunens kommentar: Digitalisering, hållbarhet, närproducerat (mat och produkter) och 
självförsörjande är trender som påverkar näringslivet. 

• Medarbetarna jobbar hemifrån - vilket innebär färre kontorsytor samtidigt som 
efterfrågan på attraktiva bostäder ökar. 

• Mer affärer sker lokalt – bättre branschbalans eftersträvas och med det efterfrågan på 
mark och lokaler som matchar. 

• Ökad självförsörjandegrad – värna jordbruksmark, säkerställa förädlings-, transport och 
försäljningsleden lokalt. 

Jag ser ingen beskrivning av besöksnäringen. Vad finns för att locka hit besök och vad behöver 
göras för att förstärka det? 

Kommunens kommentar: Besöksnäringen beskrivs inom översiktsplanens Inriktning, framför allt 
under rubriken för Näringsliv. Det berörs även i Inledning samt Mark- och vattenanvändning. 

Salas besöksnäringsstrategi är antagen i Kommunstyrelsen (KS) och löper på till och med 2024. I 
den finns det tre huvudteman som Sala kan leverera på och som är vårt DNA, som vi är starka med 
som destination. Strategin förklarar också mer ingående hur vi arbetar och kommer löpande att 
arbeta med utvecklingen av besöksnäringen. Strategin finns att läsa på destinationsala.se. 
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Destination Salas styrgrupp bestående av 12–15 företag, samt näringslivsstrateg, arbetar 
strategiskt för att utveckla Sala som besöksdestination och visa upp, paketera och synliggöra Sala 
som en intressant och spännande destination.  

Ett omfattande och väl genomarbetat arbete med att ta fram ett nytt platsvarumärke för Sala har 
pågått under snart 2 år. Under 2023 kommer detta implementeras. 

Genom att använda oss av detta platsvarumärke tillsammans med de olika företagen i branschen 
och övrigt näringsliv kommer Salas unika utbud bli allt tydligare och allt synligare framöver. Sala 
har stor potential inom besöksnäringen och vi ser ljust på framtiden med dessa verktyg ovan. 

Hur mycket planeras energibehovet att öka varje 10-årsperiod inom planen? Vilka åtgärder 
behöver göras för att möta denna ökning? 

Kommunens kommentar: I kommunfullmäktiges beslut från november 2021 anges att en plan för 
att hantera effektbristen ska tas fram, vilket är ett pågående arbete utanför översiktsplanen. 
Kommunen har också en Energiplan som en del av Energi-och klimatstrategi för Sala kommun. 

Vilka mål bör sättas i översiktsplanen betr sol- och vindenergiförsörjning inom kommunen? 

Kommens kommentar: Att energiförsörjningen från sol och vind ska öka i kommunen. För vindkraft 
kommer ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) tas fram. I granskningsutgåvan av 
översiktsplanen presenteras ett planeringsunderlag, som är en grund för vidare arbete. Det utgår 
från en vindkartering och olika avgränsningskriterier. 

Hur kommer nedfasning av fossila bränslen att planeras? Bör kommunen arbeta för att det 
etableras vätgasmackar? Vilka mål på el-laddställen bör sättas?  

Kommunens kommentar: Hänvisar till kommunens Energi- och klimatstrategi för mer ingående 
beskrivning av dessa fokusområden. 

Betr etablering av rastställe vid Evelund, bör kommunen säkerställa tillräckling laddeffekt för att 
få folk att stanna här. 

Kommunens kommentar: Det är även kommunens uppfattning att Evelund är en viktig 
transportnod, inte bara i Sala kommun utan för regionen som helhet, och att det där bör tillses 
erforderlig försörjning av förnybara drivmedel och laddinfrastruktur för tunga fordon. 

Beträffande bebyggelse och infrastruktur så finns det ingenting om olika scenarier för 
utveckling. Hur tar Sala kommun hand om den utflyttning som kan tänkas bli från Stockholm och 
Västerås efter pandemins avslutning? ( nya gröna vågen) Hur arbetar kommunen för att säkra 
täta och snabba transporter till Stockholm  och Västerås? Det står om att antalet avgångar till 
Västerås och Sala kommer att utökas. Hur länge räcker detta för de behov som finns och kommer 
att finnas? Vilket arbete kan och bör göras för att locka Västeråsarna till att flytta till Ransta? 
Planerna för resecentrum och plattform bör marknadsföras rejält, samt även att det finns 
byggklara tomter i stationens närhet. Jag tycker också att översiktsplanen ska innehålla mål för 
befolkningutveckling i alla orterna i kommunen. Idag står endast att Sala stad ska stå för ca 60% 
och noderna för ca 20%. Väldigt ospecifikt.  

Kommunens kommentar: Viktiga styrkor och synpunkten identifierar tydligt strömningar som Sala 
kommun kan tillvarata för utvecklingen av kommunen. Platsvarumärke för Sala utvecklas 
parallellt med översiktsplanen, så inom ramen för det finns också en tydlig strategi att bättre 
marknadsföra kommunen. Översiktsplanen är såklart ett verktyg för det, men inte i detalj, så mer 
specifikt finns andra processer framför allt för detta. 
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Det står ganska mycket om ”gröna näringar”, men jag hittar inget om vad detta är för något. 

Kommunens kommentar: Gröna näringar syftar på arbete och kommersiell drift inom jordbruk, 
skog, trädgård och landsbygdens miljö. Det kan till exempel vara mjölk- och köttproduktion, 
skogsbruk, bi- och växtodling, trädgård och turism. Översiktsplanen kompletteras med denna 
skrivelse vid inriktning näringsliv. 

En tanke kring Kumla kyrkby: Borde inte Kumla kunna fungera som en matarort till Västerås i 
ett längre perspektiv, om det drivs ett arbete för att skapa tågstopp och bra perronger? Varje 
skattekrona som tillfaller kommunen är bra. 

Kommunens kommentar: Fokus ligger i detta skede på att förbättra pendlarläget i Ransta samt att 
skapa förbindelser från kringliggande utvecklingsorter till denna transportnod. Utbyggnad av 
gång- och cykelväg mellan Kumla och Ransta är exempelvis utpekad som en viktig förstärkning. 
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Förändring i mark- och vattenanvändningskartan 
Sala stad 

 

• Lantmännens fastighet, som i samrådsskedet var placerad inom område 6 och 7 i mark- 
och vattenanvändningskartan pekas i granskningen ut som befintlig industri. Område 6 
ändras från utveckling av bostadsområde till utveckling av mångfunktionell bebyggelse 
för att i framtiden kunna utveckla och anpassa en bebyggelse som kan harmonisera med 
Lantmännens verksamhet som medför mycket buller och störningar redan idag. 
 

• Östra Fridhem, område 15 (S), ändras från natur och rekreation till grönblå funktionsyta, 
område 21 (G) samt icke störande verksamhet, område 15 (S). Denna förändring baseras 
främst på ett behov av ny verksamhetsmark i närhet till Sala tätort. Den grönblå 
funktionsytan, där marken är mindre lämplig för byggnation, kan utvecklas till ett 
strategiskt viktigt område för ekosystemtjänster, med fokus på att hantera  Isätrabäckens 
och Sagåns vattenflöden och status. 
 

• I Gustafsborg södra har ett område för natur och rekreation tagits bort och istället har 
det befintliga verksamhetsområdet utökats söderut. En grönblå funktionsyta har lagts 
till, område 22(G). Ytan är ett strategiskt viktigt område för ekosystemtjänster, med 
fokus på att hantera Isätrabäckens och Sagåns vattenflöden och status. 
 

• Hammarhagen, område 9, har utökats söderut för att generera mer mark för 
bostadsbebyggelse. Utbredningen av området söderut har även valts för att VA ska 
kunna byggas ut söderut mot Evelund och Kila.  

Samråd (S) Granskning (G) 
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Servicenoder 
Ransta 
 

   

 

• Område 25 (S) har delats i 2 och blivit område 27(G) och 28(G). Omlokalisering från 
jordbruksmark till skogsmark. 
 

• Grönblå funktionsyta har tillkommit, nr 31 (G), för möjligheten till 
översvämningshantering och fördröjning av dagvatten. 
 

• Verksamhetsområde nr 30 har minskats pga Kumlaåsen. 
 

• Område 28/29 (S) har ändrats från utvecklingsområde för bostäder till befintlig 
sammanhängande bostadsbebyggelse eftersom befintlig plan finns.  

Samråd (S) Granskning (G) 
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Västerfärnebo 
 

 

 

• I Västerfärnebo har ändringarna i markanvändningskartan främst skett för att minska 
ianspråktagandet av jordbruksmark för ny bebyggelse.  
 

• Område 32 och 33 (S) utgår. 
 

• Område 31 (S) har minskats, pga. jordbruksmark 
 

• Nytt område 32 (G) 
 

• Samtliga områden är sammanhängande bostadsbebyggelse.  

Samråd (S) Granskning (G) 
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Möklinta 
 

 

 

• Område 38 (S) har reducerats mellan samråd och granskning. Anledningen till detta är 
dels att undvika ny bebyggelse på Möklintaåsen, som löper längs med Åsvägen och som 
är Möklintas grundvattentäkt. Dessutom låg nordvästra delen av område 38 (S) på 
Klockaremossen som finns utpekad i våtmarksinventeringen. 
 

• Område 34 (S) har tagits bort på grund av placeringen på Möklintaåsen. 
 

• Område 39 (S) har tagits bort på grund av att området finns utpekat i Ängs- och 
betesmarksinventeringen. 
 

• Område 35 (S) med mångfunktionell bebyggelse har flyttats till nytt läge 37(G) på grund 
av våtmark. Nytt läge för område 37 bedöms kunna bygga vidare på befintligt läge av 
bensinstation. 
 

• Område 40 (S) för verksamheter har tagits bort eftersom funktionen bedöms kunna 
inkluderas i område 37(G) med mångfunktionell bebyggelse. 
 

  

Samråd (S) Granskning (G) 
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Utvecklingsorter 
 

Sätra brunn 
 

 

 

• Område 49 (S) har tagits bort. Området är redan detaljplanelagt och det finns lediga 
tomter där. Det är därmed inte att betrakta som nytt utvecklingsområde, utan som 
befintlig sammanhängande bostadsbebyggelse. 
 

• Område 45 (G) har lagts till. Finns en väg upp och en del bebyggelse där. Attraktivt med 
närhet till kurortsområdet men ändå med beaktande av riksintresse och stigar som 
används för rekreation i naturområdet.  

  

Samråd (S) Granskning (G) 
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Salbohed 
 

 

 

• Område 45 (S) har tagits bort för att minska ianspråktagandet av jordbruksmark för ny 
bebyggelse. 
 

• Område 40 (G) har lagts till som nytt område för sammanhängande bostadsbebyggelse. I 
samrådet var området av misstag markerat som befintligt. 
 

• Kartering av område för befintlig mångfunktionell bebyggelse har lagts till i 
granskningen. 

  

Samråd (S) Granskning (G) 
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Saladamm 
 

 

 

Ingen förändring av markanvändningen  

  

Samråd (S) Granskning (G) 
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Varmsätra 
 

 

 

• Ett befintligt skogsområde som används för rekreation är i granskningen markerat som 
grönområde/park (söder om område 54, G). 
 

• Område 54 (S) har reducerats för att göra ett släpp från den befintliga bebyggelsen av 
radbykaraktär som finns längs huvudgatan i nordsydlig riktning. 

  

Samråd (S) Granskning (G) 
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Kumla kyrkby 
 

 

 

Förändringarna i Kumla kyrkby har gjorts för att öka möjligheterna för ett centrum att utvecklas 
på orten. De centrumliknande funktioner som finns idag, som kyrka och församlingshus, ligger 
geografiskt centralt i orten, men i . De nya områdena har lokaliserats med närhet till detta 
centrum och även till folkhögskolan som är en annan viktig funktion för Kumla kyrkby. Det är av 
vikt att nya områden i område 45 och 50 (G) anpassas och utformas med stor respekt för den 
kulturmiljö som finns i närheten, t.ex. Tärna folkhögskola och Kumla kyrka. Detta har beskrivits i 
vägledningarna för de nya områdena. 

 
• Område 52 (S) med sammanhängande bostadsbebyggelse har minskat. 

 
• Område 49 och 50 (G) med sammanhängande bostadsbebyggelse har tillkommit. 

  

Samråd (S) Granskning (G) 
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Kila 
 

 

 

Förändringarna i Kilas markanvändningskarta har gjorts för att område 56 och 57 i samrådet låg 
olämpligt med tanke på buller, kraftledning och jordbruksmark. Område 55 i granskningen 
bygger i stället vidare på befintlig bebyggelsestruktur och tar skogsmark i anspråk. 

 
• Område 56 och 57 (S), för ny bostadsbebyggelse, har tagits bort. 

 
• Område 55 (G) har lagts till. 

 

  

Samråd (S) Granskning (G) 
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Hedåker 
 

 

Ingen förändring av markanvändningen. 

  

Samråd (S) Granskning (G) 
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Broddbo 
 

 

• Området för sammanhängande bostadsbebyggelse 38, (G) har justerats något, för att 
undvika bebyggelse på jordbruksmark. 
 

• Område 42 (S) har ändrats från kategori Industri till kategori Verksamheter.  
 

 

  

Samråd (S) Granskning (G) 
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