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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till ny
systemlösning för reservvatlenledning, Nora-Lindesberg
Kommunfullmäktige beslutade den 7 december 2016, § 174, att anta förslag
till avtal om kostnadsfördelning för en vattenledning mellan Nora och
Lindesberg. Fullmäktige i Lindesberg beslutade detsamma den 14 december
2016. Avtalet var anpassat för att kunna ansluta både Noras och
Lindesbergs kommuner till projektet Vätternvatten.
Kommunfullmäktige i Nora och Lindesbergs kommun beslutade den
27 september 2017 att inte gå in i bolaget Vätternvatten AB.
I avtalet var kapaciteten i ledningen mellan Västra Sund och Älvestorp
endast beräknad för en försörjning med vatten från Vättern i riktning mot
Nora stad, alternativt att ta reservvatten från Lindesberg. Ledningen byggdes
ut i samband med att den Östra delen av Norasjön anslöts till verksamhets
område för VA.
Med den förändring av systemlösning som har skett, där Vätternvatten har
utgått och reservvatten ska kunna distribueras i riktning från Nora till
Lindesberg, har den befintliga ledningen för låg kapacitet. Den befintliga
ledningen ersiitts därför med två andra ledningar vilket ger samma kapacitet
på hela sträckan mellan Rya Vattenverk och tryckstegringen i Älvestorp.
Fördelningen mellan kommunerna av tillkommande kostnader görs enligt
principen en tredjedel Lindesberg och två tredjedelar Nora. Detta med
anledning av att Lindesberg kan, i händelse av kris, leverera 100 procent av
Noras behov av reservvatten medan Nora endast kan leverera 30-40 procent
av Lindesbergs behov. Nora har alltså större nytta av de tillkommande
arbetena.
Direktionen har behandlat ärendet den 22 april 2022, § 55. Direktionen
föreslår kommunfullmäktig i Nora kommun och Lindesbergs kommun besluta
att ge Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att utföra lednings
förläggning av två drickvattenledningar, dimension 315, mellan Västra Sund
och Älvestorp och två dricksvattenledningar, dimension 315, mellan
Älvestorp och Pershyttans högreservoar till en beräknad kostnad av
3,8 miljoner kronor (-6,9 miljoner kronor från tidigare äskade medel) för
Nora kommun och 5,3 miljoner för Lindesbergs kommun.
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Utskottets behandling av ärendet
Yrkanden
Jan Rylander (NP) yrkar på återremiss för att korrigera kostnadsfördelningen
till hälften var för Nora kommun och Lindesbergs kommun .

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det
avslås.

Därefter ställer ordföranden proposition på Samhällsbyggnadsförbundets
förslag och finner att det bifalls.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att utföra lednings
förläggning av två drickvattenledningar, dimension 315 , mellan Västra Sund
och Älvestorp och två dricksvatten ledningar, dimension 315, mellan
Älvestorp och Pershyttan högreservoar till en beräknad kostnad av
3,8 miljoner kronor (-6,9 miljoner kronor från tidigare äskade medel) för Nora
kommun och 5,3 miljoner för Lindesbergs kommun .
Jan Rylander (N P), Pia-Maria Johansson (LPo) och Conny Alfredsson (SD)
reserverar sig till förmån för återremissyrkandet.
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Förslag till ny gränsdragning för naturreservatet Fibbetorps
skogen
Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2022, § 65, att ge Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att skicka förslaget om förändring
av naturreservatet Fibbetorp på remiss under perioden 24 maj-27 juni 2022.
Förslaget har skickats till berörda myndigheter, stiftelser, föreningar och
grannar. Förslaget har dessutom skickats till sakägare, dvs Nora kommun
och arrendatorn för den angränsande åkermarken.
Synpunkter har lämnats av Örebro läns botaniska sällskap, skogsstyrelsen,
länsstyrelsen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtliga svar är positiva
till de föreslagna ändringarna. Länsstyrelsen poängterar dock att upp
hävandet måste kompenseras i skälig utsträckning, vilket det aktuella
förslaget gör.
Samhällsbyggriadsförvaltningen Bergslagen ställer sig positiv under
förutsättning att det inte försvårar framtida bostadsområde söder om
reservatet. Förvaltningen anser att reservatet har stor betydelse för tätorten
och den omgivande landsbygden som med tiden blir merbetydande.
Förvaltningen påpekar också vikten av att göra området mer tillgängligt samt
ätt skyltningen ska vara tydlig.
'
Grönområdet har stöd i Översiktsplanen, ÖP. De två tillkommande områdena
ligger inom utvecklingsområde för bostäder men då ytorna är små bedöms
det inte vara något hinder för bostadsutvecklingen. Reservatet kan dessutom
i framtiden, i samband med framtida utbyggnad, få en mycket viktig roll.
Den ena sakägaren, arrendatorn, har inte lämnat några skriftliga synpunkter.
Däremot har arrendatorn och Nora kommun kommit överens om att
förtydliga vad som gäller för gränsområdet mot åkern. Kommunen ansvarar
för att röja skogsbrynet i reservaten. För att gynna floran slås den obrukade
zonen av arrendatorn från mitten av juli till mitten av augusti. Vid behov av att
rensa diket ska samråd ske med förvaltaren av naturreservatet.
Samhällsbyggnadsutskottets förs lag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ny gränsdragning för naturreservatet Fibbetorpsskogen samt
att fastställa skötselplan för naturreservatet Fibbetorpsskogen.
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Avverkning av granskog på Alntorps ö
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020, § 161 , att ge
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att utreda vilka möjlig
heter det finns för att utföra skogliga åtgärder på Alntorps ö.
På ön finns problem med granbarkborre som sprider sig på ön . Utredningen
har gjorts av förbundets skog- och naturvårdare som konsulterat skogs
styrelsen och länsstyrelsen samt fört samtal med kommunekologen.
Utredningen ger tre alternativa förslag
Alternativ 1: Avverkning av granskog enligt utpekade områden på ön .
Avverkning ger kortsiktigt ett tråkigt utseende och skapar ökad risk för
vindfälIning . På längre sikt medger avverkning en snabbare omställning till
löv- och blandskog. Avverkning kan ske med ett ekonomiskt nollsummespel
då försäljningen av virket kan täcka kostnader för maskiner och bortforsling
till och från ön .
Alternativ 2: Skogen lämnas orörd och bestånden får utvecklas naturligt.
Detta innebär att granskogen kommer att dö varefter granbarkborren sprider
sig och ,andra arter tar över på sikt varefter granskogen dör. Atgärder med
trädsäkring och övervakning behöver säkerställas. Detta alternativ bedöms
medföra årliga kostnader för att inte utsätta besökare för risker. Kostnaderna
bedöms inte täckas av skogskontot. Detta alternativ förordas av
Skogsstyrelsen.
Alternativ 3: Bildande av kommunalt naturreservat. Atgärden innebär
detsamma som i alternativ 2, dvs att skogen lämnas orörd och får utvecklas
naturligt. Ett bildande av reservat innebär att skogen och dess naturliga
utveckling skyddas för framtiden . Vid bildande av reservat utges ett
engångsbelopp omfattande 50 procent av virkesvärdet vilket uppskattas till
1,8 miljoner kronor. Dessa intäkter bör då förvaltas via skogskontot och
användas till trädsäkring och övervakning. Detta alternativ förordas av
Länsstyrelsen och kommunekologen .
Ett hygge av granskogen är estetiskt sett negativt på kort sikt. Likaså är det
estetiska negativt i både alternativ två och tre då det på ön finns områden av
enbart gran, vilket när granbarkborren breder ut sig kan bli en helt död skog.
Risken för trädfällning gäller i alla tre alternativen , på grund av vindfällning i
alternativ ett och på grund av döda träd i de sista alternativen. Om man har
tur, så dör granskogen successivt.
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Alntorps Ö används av kommuninvånare och turister för rekreation och
avkoppling. Många besöker ön för att titta på naturen och på äppel
genbanken. Ön används också av kommunens verksamheter såsom
AM E-verksamheten och fritidsverksamheten. Önskemål finns om att nyttja
ön till fler verksamheter inom kommunen.
Att lämna skogen orörd innebär att naturen utvecklas på egen hand. Döda
träd lämnas i huvudsak kvar på mark för fåglar och insekter och naturlig
nedbrytning. Nora kommun har idag flera stadsnära naturreservat. Att skapa
ytterligare reservat som innebär vissa begränsningar i hur skog och mark
kan användas är inte önskvärt. Många kommun invånare hör av sig till
kommunen och önskar att döda träd och sly ska rensas regelbundet för att
stärka det visuella intrycket av skogen.
Vid en avverkning av granskogen kommer ändå resten av skogen att skötas
och se ut som ett reservat. I Nyckelbiotoperna får kommunen, enligt
Skogsstyrelsens utlåtande, inte göra några förändringar. Det som blir hygge .
ska återbeskogas och skötas på bästa sätt.
Skogliga åtgärder önskas i första hand täckas via skogskontot och inte via
skattemedel. Eventuella skattemedel bör, i förekommande fall, användas för
att tillgängliggöra och stärka medborgare och turisters möjligheter att nyttja
ön.
Att lämna skogen orörd syftar i förlängningen till att låta naturen själv ställa
om sig från granskog till blandskog. Med naturlig omställning tar detta längre
tid än om granskogen avverkas och plantering av lövträd sker. Med en
avverkning skapas ekonomiska förutsättningar att ta hand om virke från
tidigare vindfällningar och på så sätt "städa" skogen och göra den mer säker
att vistas i.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att utföra skogliga åtgärder på Alntorps ö enligt utredningens alternativ 1,
dvs att låta avverka granskogen i avdelning 172/173 och 183 på Alntorps ö
och att gallra för att främja lövträd i avdelning 183/184.
2. att återplantera skog i form av blandad lövskog
3. att i samband med åtgärderna se till att skogsstigar och områden i och
runt skogen är säkra att vistas i och att marken återställs i möjligaste mån
4. att undersöka möjligheterna till extern finansiering av återplantering av
lövskog och om möjligt, ansöka om extern finansiering
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5. att kostnaderna för aw erkning och återplantering i första hand täcks via
virkesförsäljningen och eventuell extern finansiering och i andra hand via
skogskontot, samt
6. att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra ovan
åtgärder.
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Information, ny näringslivsstrategi
Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022, § 16, att ge kommun
direktören i uppdrag att arbeta fram en ny näringslivsstrategi. Den tidigare
strategin antogs 2014 och gällde till 2020.
Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om arbetet med den
nya näringslivsstrategin. Arbetet sker genom att berörda parter arbetar till
sammans. Det har varit en bra representationen från olika områden inom
näringslivet.
Förslaget till näringslivsstrategi kommer att vara kort och koncis och fokusera
på tre områden; Mark och planberedskap, Effektiv myndighetsutövning samt
Kompelensförsörjning.
Ett första förslag presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den
7 september. Beslut i ärendet på fullmäktige i oktober.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information, parkeringssituationen
Trafikingenjören på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen informerar om
parkeringssituationen under sommaren. Förändringen från två timmars
tillåten parkering till fyra timmar på gatorna i centrala Nora har inte gett
någon direkt effekt. Dock har utskrivning av parkeringsböter ökat eftersom
omsättningen på lediga parkeringsplatser minskat.
På samhällsbyggnadsutskottets möte den 4 maj 2022, § 24, diskuterades
parkeringssituationen i Nora. Utskottet enades om att kommundirektören och
trafikingenjören ska gå igenom den parkeringsutredning som genomfördes
under 2019 men som ännu inte antagits politiskt.
Vid dagens möte informerar kommundirektören om att utredningen ska tas
upp för behandling under hösten.
Ordföranden tackar för informationen.
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Förslag att avsluta utredningen om båtiläggningsplatser på kort
och lång sikt
Enhetschefen vid kart- och mätkontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen informerar om den utredning som genomförts om tänkbara
platser att lägga i båtar i Norasjön. Utredningen innehåller två delar, dels
platser på kort sikt vilket kan ske relativt enkelt och till nästa sommar men
också på lång sikt vilket kräver en större planering.
Utredningen tillsattes av kommunstyrelsen den 7 oktober 2020, § 129, bland
annat med anledning av att Nerikes Brandkår hade problem att lägga i sin
räddningsbåt vid utryckning och övningar. Detta på grund av att parkerade
bilar med båtkärror begränsade framkomligheten vid iläggningsplatsen och
på angränsande gator.
Enligt ordföranden finns inte detta problem längre då dessa bilar med kärror
kan parkera vid Skojarbacken.
Utskottet enas därför om att i nuläget avsluta utredningen.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avsluta utredningen om ny iläggningsplats för båtar.
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Aterkoppling från näringslivsrådet
Solveig Oscarsson (S) informerar från näringslivsrådets möte i juni månad.
Vid mötet deltog många representanter från kommunen och näringslivet.
Ordföranden tackar för informationen.
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