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KUNGÖRELSE 
 
UNDERRÄTTELSE OM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN 

 
 Detaljplan för Bryggeriet 3 m.fl. Nora kommun, Örebro län.  
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat rubricerade förslag till detaljplan. 

Planförslaget har varit ute på samråd mellan 2 oktober 2019 – 30 oktober 2019. Då har Länsstyrelsen, statliga 
och kommunala organ, berörda nämnder samt sakägare och andra som kan ha intresse av förslaget haft möjlighet 
att yttra sig om förslaget. Yttranden som inneburit ändringar i planförslaget har arbetats in i 
granskningshandlingen.  Samtliga yttranden från samrådet finns att läsa sammanställda och besvarade i en 
samrådsredogörelse. Efter granskning kommer även yttranden inkomna under granskning att sammanställas och 
besvaras efter granskning, i ett granskningsutlåtande. Granskningen ger möjligheten att lämna ytterligare 
synpunkter kring det reviderade detaljplaneförslaget. 

Läge Planområdet ligger i Bryggeriområdet väster om Hagbyån i Nora tätort.  
 
Syftet Detaljplanen syftar till en fortsatt omvandling av ett kulturhistoriskt industriområde i Nora till ett 
omvandlingsområde huvudsak bestående av bostäder. Detaljplanen möjliggör för bostäder och verksamheter utan 
negativ omgivningspåverkan där även kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas. Detaljplanen syftar även till nya 
stråk igenom området genom att förbättra möjligheter till gångvägar samt en strandpromenad för allmänt ändamål. 
Planen möjliggör även för en ny sträckning av bro över Hagbyån.  
 
Planförslaget bedöms inte strida mot gällande översiktsplan för Nora kommun.  
 
Under perioden 27 februari 2020 –  19 mars 2020 ställs planen ut för granskning på: 
  
- Nora bibliotek, Storgatan 15  
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kungsgatan 41 i Lindesberg.  
- www.bmb.se/aktuellaplanarbeten  
 
Bilagor finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen samt på  
www.bmb.se/aktuellaplanarbeten  
 
Synpunkter på planen ska framföras skriftligen via e-post till info@sb-bergslagen.se eller till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg, senast inkommen 19 mars 2020  
 
Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
 
 
Upplysningar om planen kan lämnas av Kjell Jansson, planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, tel 0581-81747  


