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Dagordning 



• En översiktsplan kan ändras dels för en viss del av kommunen, 
genom en fördjupning, och dels för att tillgodose ett särskilt allmänt 
intresse, genom ett tillägg. 

• För fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen gäller samma 
krav på innehåll och förfarande som för en översiktsplan. 

Ändringar 



• Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. 

• Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för 
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

• Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan endast vägledande 
för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. 

• Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur 
skyldigheten att ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses. 
I redovisningen ska riksintressen anges särskilt. 

Översiktsplanering 



Av översiktsplanen ska framgå 
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande 

miljökvalitetsnormer, 
4. 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, 

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, 
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e 

§ första stycket MB, 
7. 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, och 

8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och 
skälen för avvikelsen. 

Innehåll 



• Strandskydd gäller vid hav, insjöar och vattendrag. 
• Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten. 

• Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter 
från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). 

• Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till 
högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av 
strandskyddets syften. 

• I Nora kommun gäller endast det generella strandskyddet. 
• Inom ett strandskyddsområde får bl.a. inte nya byggnader uppföras eller vissa 

andra åtgärder vidtas utan att strandskyddet upphävs eller att särskilt tillstånd 
har beviljats, så kallad strandskyddsdispens. 

• Särskilda skäl krävs för att upphäva eller få dispens inom ett 
strandskyddsområde. 

Strandskydd 



• Landsbygdsutveckling i strandnära lägen utgör ett särskilt skäl.  
 

Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett 
område som: 
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att 

strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, och 
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften 

i eller i närheten av tätorter. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 



• Lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska 
pekas ut i översiktsplanen. 

• De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i 
det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid 
bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från 
strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 
e § miljöbalken. 

• Det är först vid prövningen i det enskilda fallet som det på ett rättsligt 
bindande sätt, med vägledning av översiktsplanen, avgörs om den 
tänkta platsen för en åtgärd uppfyller kriterierna. 

LIS-områden 



Tidsplan (preliminär) 

• Framtagande av samrådshandling november 2019 – augusti 2020 
• Samråd september – oktober 2020 
• Utställning december 2020 – januari 2021 
• Antagande mars 2021 
• Laga kraft april 2021 

Samråd Utställning Antagande Laga kraft 



METOD 



• Det finns i dag ingen definition i 
lagstiftningen av vad som menas med 
landsbygd eller landsbygdsutveckling. 

• Hela Nora kommun, förutom Nora stad, 
utgör landsbygd. 

 
Med landsbygdsutveckling avses i Nora 
kommun: 
• nya bostäder som kan bidra till att 

upprätthålla serviceunderlaget, och 
• utvecklingen av nya och befintliga 

verksamheter för friluftslivet och 
turismen som kan ge positiva 
sysselsättningseffekter. 
 
 

Definition av landsbygd och landsbygdsutveckling 
 



• Urvalskriterier kommer att tas fram för bostäder respektive 
verksamheter för friluftslivet och turismen. 
 

• Det finns nationella, regionala och kommunala 
planeringsförutsättningar, både lagskyddade och inte lagskyddade, 
som kommer att ligga till grund för det slutliga urvalet och 
avgränsningen av lämpliga LIS-områden. 
 

Urvalskriterier och planeringsförutsättningar 



MEDBORGARDIALOG 



• I första hand mellan politiker och medborgare 
• Demokrativinster 
• Effektivitetsvinster 

 
• Rundabordssamtal enligt cafémetoden med 

– turismen och näringslivet 4/3 (kl. 08.30, Turistbyrån),  
– byalagen, närbelägna markägare och näringslivet 11/3 (kl. 18.30, Finnsjöstrand), 

och 
– allmänheten 12/3 (kl. 18.00, Stadshotellet). 

 
• Resultatet av medborgardialogen kommer att utgöra ett av flera 

underlag till det slutliga urvalet och avgränsningen av lämpliga LIS-
områden. 
 

Medborgardialog 



• Vid vilka sjöar eller vattendrag i kommunen skulle du eller tror du 
andra skulle vilja bo?  
 

• Intill vilka sjöar eller vattendrag i kommunen skulle du vilja eller tror 
du andra skulle vilja utveckla eller bedriva verksamheter för 
friluftslivet och turismen? 
 

• Vid vilka sjöar eller vattendrag i kommunen finns områden som 
används av allmänheten och är värdefulla att bevara? 
 
 

Medborgardialog 
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