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PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bussangöring och 
cirkulationsplats. Detta är nödvändigt för att möjliggöra den 
utveckling som trafikplanen för Nora kommun föreslår.  

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 

Samrådsredogörelsen är en redovisning av synpunkter, så 
kallade yttranden, som inkommit vid samråd av planförslaget. 
Samrådsredogörelsen redogör även för vilka förändringar som 
gjorts i planhandlingen efter samråd. 

Även synpunkter som inte lett till någon förändring är 
redovisade och kommenterade för att förklara de 
ställningstaganden som gjorts.  

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 7 juli 2021 – 
31 augusti 2021. Totalt inkomna yttranden under samråd var 12 
varav 8 med synpunkter.  

I detta dokument följer inkomna yttranden. Om ett yttrande 
varit långt kan det ha sammanfattats vilket i så fall framgår i 
texten. Till vänster är det inkomna yttrandet och till höger en 
kommentar från Stadsbyggnadskontoret. Samtliga yttranden 
finns att läsa i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret. 

 

 

 

FÖRÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD 

Inkomna synpunkter under samråd har resulterat i en del 
justeringar i planhandlingarna men i huvudsak är planförslaget 
sig likt.  

Planbeskrivningen har justerats i flera rubriker bl.a. ras och 
skredrisk, MKN för vatten och trafikbuller.   

I plankartan har bestämmelsen Torg1- Kollektivtrafiktorg 
ändrats till T- Trafik. Området för Trafik har blivit kvartersmark 
i stället för allmän platsmark, bestämmelserna hållplats och 
toalett är borttagna och ingår nu i bestämmelsen Trafik, 
byggnadsarea har ändrats till bruttoarea och en nockhöjd har 
lagts till.  Det har även lagts till ett U-område för underjordiska 
ledningar.  

 

 

Malena Eriksson     Frida Nilsson   Isabella Lohse 
Högvall     

Planarkitekt              Planarkitekt     Enhetschef 
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅD 

MYNDIGHETER 
LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Länsstyrelsen inkom 2021-09-21 med en ny 
bedömning via mejl.  

Den nya bedömningen fastslår att när ny eller 
väsentligt ändrad trafikinfrastruktur planeras 
genom detaljplan är det 
infrastrukturpropositionens (1996/97:53) 
riktvärden som ska användas för bedömning av 
olägenheter av buller vid befintlig bebyggelse 
utanför den aktuella detaljplanen. Den 
befintliga bebyggelsen som ligger utanför 
planområdet har troligtvis inte byggts utifrån 
förutsättningarna som ges i förordningen 
(2015:216). Det blir därför mer rimligt att 
bedöma olägenhet av buller utifrån 
infrastrukturpropositionens riktvärden. 

Planläggningen är för mindre åtgärder som inte 
bör bedömas som ny eller väsentligt ändrad 
trafikinfrastruktur och därmed behöver 
trafikbuller vid befintliga bostäder ej beaktas i 
detta planarbete. 

Det här gör att Länsstyrelsens yttrande om 
buller till vänster ej är aktuellt längre.  
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Texten om miljökvalitetsnormer för Norasjön 
har kompletterats.  

 

Samtal har fört med Länsstyrelsen. Dispens 
från det generella biotopskyddet kommer 
sökas när cirkulationsplatsen anläggs. Därmed 
är dispensen inte sökt i nuläget.  

 

Kartskiktet har reviderats och nu presenteras 
kartskiktet ”förutsättningar för skred i 
finkorniga jordarter”.  

 

Den allmänna platsmarken har blivit 
kvartersmark för att kunna reglera 
utnyttjandegraden. Bestämmelsen torg är 
borttagen.  

Bestämmelsen om genomförandetid har 
reviderats.  

 

KOMMUNENS KOMMENTARER 
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LANTMÄTERIET  

  
Här finns en färdig textruta som kan kopieras 
och återanvändas. 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelsen om genomförandetid har 
reviderats.  

 

Skala och utskriftsformat är tillagt.  

Datumet är reviderat och grundhandlingarna 
avstämda så att de är aktuella.  

 

 

Gränserna är kontrollerade och stämmer.  
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TRAFIKVERKET 

 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 
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KOMMUNALA REGIONALA ORGAN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET BERGSLAGEN 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är reviderat.  

KOMMUNENS KOMMENTARER 



   

Dnr S-2021-221:19 

     Sidan 8(15) 

NERIKES BRANDKÅR  

 
  

KOMMUNENS KOMMENTARER 
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POLISMYNDIGHETEN I REGION BERGSLAGEN  

 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA YTTRANDEN 

EON ELNÄT SVERIGE AB 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 
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TELIA SONERA SKANOVA ACCESS AB 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är noterat. Ledningarna har fått U- 
område i plankartan.   

KOMMUNENS KOMMENTARER 
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DANFO 
  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Planläggningen bedöms ej som ny eller 
väsentligt ändrad trafikinfrastruktur vilket 
betyder att trafikbuller ej behöver beaktas i 
planen.    

Planen omöjliggör ej utbyggnad av staket/ 
plank på er fastighet.  
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FASTIGHETSÄGARE TILL FASTIGHET: BLÅMESEN 5  

 

 

  

Bergvärmen till fastigheten kommer ej att 
påverkas av genomförandet av detaljplanen.  

KOMMUNENS KOMMENTARER 
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FASTIGHETSÄGARE TILL FASTIGHET: LÖVSÅNGAREN 2 

 

  

Ansvarig avdelning inom kommunen har i och 
med detta yttrande blivit underrättade om 
situationen.  

Det kommer uppföras hastighetssäkrade 
passager som kommer reglera hastigheten på 
fordon. Ytterligare hastighetsdämpande 
lösningar behöver ej tas i en detaljplan och 
regleras därför ej i den här planen.  

 

 

 

KOMMUNENS KOMMENTARER 
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FASTIGHETSÄGARE TILL FASTIGHET: SKÄRAN 5 

 

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Den nya bussangöringen planeras på östra 
sidan om Dalviksvägen och Esstorpsvägen. 
Således är den nya bussangöringen inte på 
samma sida som ert hus. Den befintliga 
busshållplatsen på Dalviksvägen är närmre ert 
hus än vad den nu föreslagna bussangöringen 
kommer vara.  

Planläggningen bedöms ej som ny eller 
väsentligt ändrad trafikinfrastruktur vilket 
betyder att trafikbuller ej behöver beaktas i 
planen. Ett bullerplank är därmed ej något som 
kommunen behöver uppföra.     

Planen omöjliggör ej utbyggnad av staket/ 
plank på er fastighet.  

 


