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SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård-och omsorgsboende i 

anknytning till befintlig vårdcentral. Planen syftar även till att säkerställa övriga fastigheters 

byggrätter inom kvarteret Rosen. 

 
PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 

januari 2015. Standardförfarande kan användas om en föreslagen detaljplan är av begränsad 

betydelse, saknar intresse för allmänheten och om den överensstämmer med översiktsplanen 

och länsstyrelsens granskningsyttrande. Endast närmast berörda, sakägare, Länsstyrelsen och 

Lantmäteriet behöver höras.  

 

 

  

   Här är vi nu 

 
PLANHANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar 

- Planbeskrivning 

- Plankarta  

- Undersökning med checklista 

- Fastighetsförteckning 

 

Nedanstående utredningar och underlag är bilagor till planen 

- Bullerutredning (Rapport 2019:50) 

- Dagvattenutredning 

- Parkeringsutredning 
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DETALJPLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya vård-och omsorgsboenden i 

anslutning till befintlig vårdcentral. Planen syftar även till att förnya byggrätter för att 

underlätta framtida bygglovsprövning och säkerställa de behov en utökad verksamhet inom 

området kräver logistiskt. 

HUVUDDRAG 

Planarbetet innebär att markanvändningen för fastigheten Rosen 11 ändras från mark för 

offentliga eller allmänna byggnader till vård, bostäder och centrumfunktioner. För 

fastigheterna Rosen 1, Rosen 2, Rosen 3, Rosen 5 och Rosen 10 ändras markanvändningen 

från öppet byggnadssätt till bostäder. Inom delar av fastigheten Rosen 11 möjliggör 

detaljplanen för nybyggnation av ett nytt vård-och omsorgsboende. Inom Nora 1:1 medges 

markanvändningen GATA. Detta för att säkerställa trafikflöden till och från planområdet. 

BAKGRUND 
 
TIDIGARE PLANPROCESS 

Tidigare förslag på detaljplan för Rosen 11 m fl antog av kommunfullmäktige 26 februari 

2020. Beslutet att anta detaljplanen överklagades och upphävdes av Mark- och 

miljödomstolen i dom från 17 juni 2020. Grunden för upphävandet var att den föreslagna 

byggrätten på Rosen 11 bedömdes vara en betydande olägenhet för fastigheten Rosen 5. 

 

Planförslaget som nu presenteras är i stora delar det samma som tidigare men byggrätten har 

främst minskats i delen mot Rosen 5 men även i andra delar krympts i utbredning och 

byggnadshöjd. 

 

Förnyat planuppdrag påbörjades i och med undertecknat planavtal 2021-11-04. 
 
LÄGE 

Planområdet omfattar cirka två hektar och är beläget väster om stadskärnan i centrala Nora. 

Området avgränsas i öster av Tingshusvägen, i väster av Malmgatan, i söder av Prästgatan 

och i norr av Kvarnvägen. Angränsande kvarter är kvarteren Bryggeriet, Freden, Barken, 

Frukten och Stjälken. 
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Planområdet grovt markerat inom röd cirkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet markerad inom röd linje. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN 

Enligt 3 kap. 5–8 § och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt 

perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller 

andra ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.  

Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken kan områden som är särskilt lämpliga för 

kommunikationsanläggningar vara av riksintresse. 

 
STRANDSKYDD 

Hagbyån omfattas av det generella strandskyddet. Strandskyddet syftar till att långsiktigt 

säkerställa allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda villkor för växt-och 

djurliv. Inom strandskyddet får inga nya byggnader uppföras om det inte finns särskilda skäl. 

Det generella strandskyddet gäller inom 100 meter från strandkanten, både på land och i 

vattenområden. Länsstyrelsen får i enskilda ärenden besluta att utvidga strandskyddet till 300 

meter från strandkanten om det krävs för att tillgodose strandskyddslagstiftningens syfte.  

Planområdet ligger delvis inom 100 meter från Hagbyåns strandlinje och omfattas därmed av 

det generella strandskyddet enligt 7 kap. 13§ MB. För att ny bebyggelse ska kunna tillkomma 

inom planområdet behöver strandskyddet upphävas. De särskilda skäl som gäller för att 

upphäva strandskyddet är angivna i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken. 

 
 

 
Del av planområde som omfattas av det generella strandskyddet markerat inom röd cirkel 

(Källa: Länsstyrelsen). 

ÖVERSIKTSPLAN 

I översiktsplanen för Nora kommun, lagakraftvunnen 2018-01-11, utgör området stadsbygd. 

Detaljplanen strider därmed inte mot de ställningstaganden som finns i översiktsplanen. 
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Översiktsplanen presenterar befolkningsutvecklingen i Nora kommun. Där anges att Nora har 

en högre andel äldre invånare än rikssnittet, och att detta är en utveckling som väntas öka. År 

2024 beräknas cirka 29% av Nora kommuns totala befolkning vara 65 år gamla eller äldre. 

Detta kan innebära ett större framtida behov av vårdplatser för äldre. En detaljplaneläggning 

av ett centralt vårdboende för äldre kan tillmötesgå detta behov. 

Området ligger inom Nora stadsbygd. I översiktsplanen anges att nya bostäder och 

verksamheter främst bör tillkomma inom utpekade områden samt genom förtätning inom 

staden. Denna exploatering kan ses som en förtätning av Nora stad och är i enlighet med de 

strategiska ställningstaganden som gjorts i översiktsplanen.  

Vid strategiskt viktiga platser inom Nora stad anger översiktsplanen att kommunen ska verka 

för en ökad tillgänglighet genom utbyggande av gång-och cykelstråk samt kollektivtrafik. 

Exploateringen av området kan ses som ett tydliggörande av vårdcentralens status inom 

tätorten som strategiskt viktig plats. En detaljplaneläggning kan möjliggöra strategiska 

kommunikationsstråk och gynna utvecklande av Noras hållbara transportnät. Då området 

redan idag är tillgängligt utifrån ett infrastrukturellt perspektiv, kan en exploatering bidra till 

Nora kommuns långsiktiga hållbara utveckling. 

GÄLLANDE DETALJPLANER  

Gällande detaljplan för området är ”Förslag till stadsplan för Nora stad” lagakraftvunnen 

1912-10-25. I stadsplanen medges användningen för fastigheten Rosen 11 som mark för 

allmänna eller offentliga byggnader. För fastigheterna Rosen 1, Rosen 2, Rosen 3, Rosen 5, 

Rosen 10 och delar av Rosen 11 anges markanvändningen ”öppet byggnadssätt”. 

Gällande detaljplan för Rosen 11. 

 

Stadsplanen anger under beteckningen C att ”hufvudbyggnad får icke uppföras till större höjd 

än 10 meter”, samt att den ”sammanlagda arealen af å tomt uppförda byggnader får inte uppgå 

till mer än 1/3 del af hela tomtens areal”. 
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För beteckningen D anges ”för uppförande af byggnad å de med bokstafven D å kartan 

betecknade kvarterdelar gälla samma bestämmelser som för de med bokstafven C betecknade 

kvarter, dock så att från dessa bestämmelser undantagas byggnad som uppföres för allmänt 

eller offentligt behof”. Detta innebär alltså att nuvarande byggrätt inom Rosen 11 regleras på 

samma sätt som övriga byggrätter i kvarteret. Inom gällande detaljplan för kvarteret Rosen 

ryms inte den grad av exploatering en nybyggnation av vårdboende innebär, och en ny 

detaljplan behöver tas fram. 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  

Markägare för Rosen 11 är Region Örebro län (tidigare Örebro läns landsting). Markägare för 

Nora 1:1 är Nora kommun. Övriga fastigheter inom planområdet är privatägda. 

 
NATUR 

NATURMILJÖ, TOPOGRAFI OCH LANDSKAP  

Planområdet sluttar söderut, vilket skapar vissa nivåskillnader inom området.  

Den värdefulla vegetation som finns inom planområdet utgörs främst av två ekar inom Rosen 

11. Den ek som finns belägen i den västra delen av den gamla sjukhusparken är den största 

och har ett kronomfång på cirka 20 meter. Utöver dessa finns ett sibiriskt korkträd inom 

området.  

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

SGU:s översiktliga jordartskarta 1:100 000 visar hela området som lera-silt.  

 

 

Utdrag ur översiktliga jordartskartan (www.sgu.se). Planområdet är grovt markerat med svart ring. 

http://www.sgu.se)/
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RAS OCH SKREDRISK 

Det förekommer risk för ras och skred i planområdets norra delar, där befintlig bebyggelse 

finns. Där ny bebyggelse planeras finns enligt länsstyrelsens informationskarta för Örebro län 

mindre risk för ras-och skred.  

 

 
Områden där förutsättningar för ras- och skred finns är markerade med röd färg. 

Planområdet är markerat inom svart markering. (Länsstyrelsens WebbGIS). 

 

 

 

Områden där förutsättningar för ras-och skredrisk finns (SGU). 
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RADON 

Området ligger enligt kommunens översiktliga markradonutredning inom ett lågriskområde 

för markradon.  

FÖRORENAD MARK 

Det finns inga kända markföroreningar i området. 

VATTEN 

LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR 

Planområdet sluttar söderut, och inga större lågpunkter finns inom planområdet. 

Skyfallskartan visar att det finns tydliga flödesvägar i nordsydlig riktning ned mot Hagbyån. 

RISK FÖR ÖVERSVÄMMNING 

Enligt översvämningskartering för delar av Arbogaåns avrinningsområde finns ingen risk för 

översvämning i området. 

 

Blåstreckat område visar beräknat högsta flöde som inte berör planområdet. Planområde 

markerat inom röd markering. 
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VATTENOMRÅDEN 

Inom planområdet finns inget vattenområde i form av sjöar eller större vattendrag. Hagbyån 

som finns söder om planområdet har enligt vattenkartan VISS klassificeringen 

miljökvalitetsnorm god ekologisk status 2039, och god kemisk ytvattenstatus. 

 

HAGBYDAMMEN 

Cirka 300 meter från planområdet återfinns Hagbydammen. Hagbydammen har enligt 

länsstyrelsen i Örebro län dammsäkerhetsklass B på grund av risk för förlust av människoliv 

vid ett dammhaveri, konsekvenser på kulturmiljö, infrastruktur och samhällsviktig 

verksamhet. Vid det planarbete som pågår vid Bryggeriet i närheten av kvarteret Rosen har en 

utredning genomförts för att utreda huruvida Hagbydammen innebär en risk, samt hur sådana 

risker kan förebyggas. Bryggeriets lokalisering och topografi gör området avsevärt mer utsatt 

vid ett dammhaveri än det skulle vara för kvarteret Rosen. I utredningens rapport framgår det 

att mindre åtgärder behöver vidtas vid Bryggeriet. Med tanke på att hela området vid kvarteret 

Rosen har en lägsta angiven höjd om cirka +92,0 m (RH2000), alltså cirka 5 höjdmeter högre 

än tillräcklig rekommenderad skyddsåtgärd enligt utredningen, anser kommunen att 

relevansen av ett dammbrott för detaljplanearbetet vid kvarteret Rosen som obetydlig.  

 

DAGVATTEN 

Ett mindre befintligt dike finns vid den norra fastighetsgränsen mellan Rosen 5 och Rosen 11.  

En dagvattenutredning har framtagits för tilltänkt ny bebyggelse inom fastigheteten Rosen 11. 

Dagvattenutredningen visar att en fördröjningsvolym om 122 kubikmeter behöver 

åstadkommas inom fastigheten för att säkerställa dagvattenhanteringen. Inom området finns 

förutsättningar att åstadkomma en sådan fördröjningsvolym genom vissa fysiska åtgärder. 

Föreslagna åtgärder presenteras vidare i planförslaget.  
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BEFINTLIG BEBYGGELSEMILJÖ 
 
HISTORIK 

Området har länge präglats av verksamhet kopplad till vård. Innan nuvarande vårdcentral 

uppfördes fanns Nora sjukhus på platsen. Sjukhuset uppfördes under början av 1900-talet och 

ersattes under första halvan av 1960-talet av den vårdcentral som finns på platsen idag.  

 

 

Häradsekonomiska kartan (1864–67) (Källa: Lantmäteriet). Kartan visar ingen bebyggelse 

inom planområdet.  

Ekonomiska kartan (1956) (Källa: Lantmäteriet). Utdraget visar en liknande 

bebyggelsestruktur inom området som finns idag. Den gamla sjukhusbyggnaden fanns vid 

denna tidpunkt fortfarande kvar på platsen. 
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BYGGNADER 

Inom planområdet finns i nuläget en byggnad som används som vårdcentral, folktandvård 

samt som lokal för vuxenutbildning. Utöver detta finns totalt fem villor och tre 

komplementbyggnader inom de privata fastigheter som omfattas av detaljplanen.  

  

BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING 

Den nuvarande vårdcentralen inom fastigheten Rosen 11 uppfördes under 1960-talet efter den 

tidigare sjukhusbyggnaden rivits. Övriga fastigheter inom planområdet uppfördes i etapper 

mellan 1911 och 1936.  

Kvarteret Rosen är delvis uppfört som en förlängning av det rutnät som finns i de allra mest 

centrala delarna av Nora stad. 

FRIYTOR  

Inom planområdet finns en mindre friyta i anknytning till vårdcentralen.  

TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE 

SKOLA  

Den förskola som är närmst belägen är Järntorgets skola cirka 300 meter från planområdet. 

Förskola Soltunet som återfinns cirka 500 meter från planområdet. Järntorgsskolan (årskurs F-

6) och Karlsängskolan (årskurs 7–9) ligger cirka 300 meter respektive 600 meter från 

planområdet.   

VÅRD  

Nora vårdcentral ligger inom planområdet. Lindesbergs lasarett i Lindesberg ligger cirka 2,5 

mil från planområdet. 

LEKPLATSER 

Inom planområdet finns ingen lekplats. Närmsta lekplats finns i Skolparken, cirka 150 meter 

från planområdet. 

 
KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 

I nuläget bedrivs flera olika verksamheter inom planområdet. Nora vårdcentral och 

folktandvård bedriver verksamhet där, men även vuxenlärandeenheten Hjernet som omfattar 

Komvux, Särvux, Yrkesvux och svenska för invandrare (SFI). Närmaste livsmedelsbutik 

ligger cirka 400 meter från planområdet. Nora stadskärna erbjuder ett större utbud av 

kommersiell service och återfinns i direkt närhet till planområdet. 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

I anknytning till planområdet finns en brandstation som drivs av Nerikes Brandkår. Enligt 

uppgifter från Nerikes Brandkår åkte styrkor från stationen på 102 larm under 2021. In-och 

utfarter vid utryckning sker angränsande till planområdet via Prästgatan eller Kvarnvägen. 

Stationsområdet används för veckovård av fordon en gång per vecka, och viss 

övningsverksamhet cirka tio gånger/år.  
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KULTURMILJÖ  

Kulturmiljölagen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, 

kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan 

även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna. 

Länsstyrelsen utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne, gör tillsyn av 

byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser samt ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, 

kyrkor och begravningsplatser. 

ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR 

Det finns idag ingen kännedom om arkeologiska fynd eller fornlämningar inom planområdet 

enligt Riksantikvarieämbetets fornsök. Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av 

kulturmiljölagen. Om exploatören skulle påträffa fornlämningar så är den skyldig att avstanna 

arbetet och kontakta länsstyrelsen. 

GATOR OCH TRAFIK 
 
TRAFIKNÄT 

Planområdet passeras i öster av genomfartsleden Tingshusgatan. I norr avgränsas området av 

Kvarnvägen, i väst Malmgatan och i söder Prästgatan. Prästgatan sträcker sig hela vägen 

mellan Norasjöns västra strand till bryggeriområdet, och följer till en början rutnätsstrukturen 

i Nora stad. När Prästgatan korsar Tingshusgatan avviker vägen från denna struktur. 

GÅNG-OCH CYKELNÄT 

Trottoarer finns längs Tingshusgatan och delvis längs Prästgatan. Inom området finns idag 

inga utpekade cykelvägar, utan transport med cykel sker i blandtrafik. Längs den norra sidan 

av Kvarnvägen är det planlagt för gång-och cykelväg. Även längs Brobacken söder om 

planområdet finns sträckningar för gång-och cykelväg vidare ut längs Storgatan. 

 
PARKERING, VARUMOTTAGNING, IN-UTFARTER 

Inom planområdet finns i nuläget en större yta avsatt för parkering. Ytan inrymmer cirka 50 

parkeringsplatser som används som personalparkering samt besöksparkering. Totalt finns 

cirka 70 parkeringsplatser i anknytning till området.  

 

In-och utfart till området sker längs Prästgatan eller Kvarnvägen. Via dessa finns även 

möjlighet till varumottagning för de verksamheter som bedrivs.  

 
TRAFIKFLÖDEN  

Trafikmätningar har gjorts för Tingshusgatan, Prästgatan, Malmgatan samt Kvarnvägen.  

Skyltad hastighet för Tingshusgatan är 30 km/h. Mätningen visar att årsdygnstrafiken (ÅDT) 

är 5046 fordon/dygn, och av dessa är cirka 3 % är tunga fordon.  Skyltad hastighet för 

Prästvägen är 30 km/h. Mätningen visar att ÅDT är 388 fordon/dygn, och att cirka 4 % är 

tunga fordon. Skyltad hastighet för Malmgatan är 30 km/h. Mätningen visar att ÅDT är 254 

fordon/dygn och att cirka 1 % är tunga fordon. Skyltad hastighet för Kvarnvägen är 50 km/h. 

Mätningen visar att ÅDT är 436 fordon/dygn och att cirka 2 % är tunga fordon. 
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MILJÖKVALITETSNORMER OCH LUFTFÖRORENINGAR 

Varje kommun med tätbebyggda områden, är skyldiga att kontrollera att 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen. Kontrollen ska ske genom 

mätning, modellberäkning eller s.k. objektiv skattning och kommunerna kan genomföra 

kontrollen antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner, t.ex. inom ramen 

för luftvårdsförbund.  

STÖRNINGAR  
 
FARLIGT GODS 

Länsväg 767 är utpekad som en primär led för farligt gods. Nora kommun har planer på att 

omlokalisera den drivmedelstation som finns i de centrala delarna till en ny plats inom 

detaljplan ” Detaljplan för del av Älvestorp 11:3 m.fl. Nora kommun”. Därmed kommer 

transporterna av farligt gods och riskerna som kan uppstå i samband med dessa minska. För 

att ännu bättre förebygga risker kan kommunen införa hastighetsdämpade åtgärder eller 

liknande trafikjusteringar under den tid drivmedelsstationen finns kvar i de mest centrala 

delarna.  

TRAFIKBULLER 

Trafikmängderna längs Kvarnvägen, Malmgatan och Prästgatan är av en omfattning där 

nivåerna hamnar under de högsta ekvivalenta nivåerna för buller enligt Boverkets riktlinje 

”Hur mycket bullrar vägtrafiken”.  

En bullerutredning har tagits fram för ny tilltänkt bebyggelse inom kvarteret Rosen. 

Bullerutredningen visar att de högsta ekvivalenta nivåerna dBA väntas förekomma i den östra 

delen av planområdet, men att det vid fasad på ny bebyggelse ej väntas överstiga de 

ekvivalenta riktvärdena för vid någon av punkterna. Maxnivåerna överskrids i utredningen 

något vid fasader mot söder, väster och norr. För ytterligare information, se bullerutredning 

bifogad med planhandlingarna. 

 

 

Beräknade ljudnivåer för ny bebyggelse inom Rosen 11 i dBA, (Tabell: Trivector Traffic). 
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Beräkningspunkter för uteplatser markerad med blå markering och för fasad gul markering. 

(Illustration: Marge arkitekter/LAND. Beräkningspunkter: Trivector Traffic). 

 

Beräkningarna visar att de ekvivalenta nivåerna inte överskrids vid samtliga punkter utom en, 

punkt 11. Bullerförordningen anger att om ljudnivån överskrids bör minst hälften av 

bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden. 

 

Beräknade ljudnivåer för bebyggelse inom Rosen 1,2 & 3 i dBA, (Tabell: Trivector Traffic). 
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BEFINTLIG VERKSAMHET 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

EON, Skanova och Solör Bioenergi fjärrvärme AB har ledningar inom området.  

 
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VA-verksamhetsområde. 

Spill- och vattenanläggningar i närområdet ska kopplas på och bedöms klara av att försörja ny 

bebyggelse. 

 
AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering ska hanteras inom egna fastigheten.  

För utformning av avfallsutrymmen, transportvägar för renhållningsfordon m.m. bör råd och 

anvisningar följas enligt Avfallsplan 2016–2020 för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 

Nora. Avfallsplanen innehåller mål och strategier för avfallshanteringen.  

 

PLANFÖRSLAG 

NATUR 

Inom Rosen 11 finns en stor ek. Eken fyller en viktig funktion i skapandet av attraktiva 

parkmiljöer i anknytning till det vårdboende som ska uppföras på platsen. Vid byggnation ska 

hänsyn tas till eken så denna ej åsamkas någon skada. Trädet beläggs med bestämmelsen a2 

som hindrar fällande av träd utan marklov samt att området är avsett för träd. Trädet får enbart 

fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Vid byggnation bör åtgärder vidtas för att 

säkerställa att skada ej åsamkas eken. Kommunen förespråkar att försiktighet med hänsyn till 

eken tillämpas i samband med markarbeten.  

 
GRÖNSTRUKTUR 

Delar av den friyta som idag finns på området kommer tas i anspråk för att möjliggöra 

nybyggnation. I anknytning till vårdboendet kommer attraktiva och stimulerande utemiljöer 

kunna skapas som ett komplement till den verksamhet som kommer bedrivas på platsen. 

Utöver detta kommer delar av befintlig friyta bevaras i syfte att bidra till samt bibehålla delar 

av områdets rekreationella karaktär. Områdets grönstruktur kan även bidra med buffertzoner 

mellan ny och befintlig bebyggelse för att mildra omgivningspåverkan. Delar av dessa ytor 

har belagt med bestämmelsen n1 – marken får inte användas för parkering, för att än mer 

skydda ytan från störningar. 

RAS OCH SKREDRISK 

De delar av området som omfattas av ras-och skredrisk är begränsade enligt länsstyrelsens 

kartering och berör till störst del befintlig bebyggelse. Vid genomförande av planen kan 

marknivån behöva anpassas för att uppfylla en lämplig nivå vid anläggning. En geoteknisk 

undersökning bör göras innan exploatering för att säkerställa markens stabilitet. Detta åligger 

byggherren att genomföra. 
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VATTEN 

Den närliggande Hagbyån har enligt vattenkartan VISS god ekologisk status 2039 och god 

kemisk ytvattenstatus. Hagbyån bedöms inte medföra någon negativ påverkan på Norasjön. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för 

försvårande att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. 

BEBYGGELSE 

Planförslaget medger tre användningar inom kvartersmark.  

 

För Rosen 11 medges användningen D - vård, B - bostäder samt C - centrum där den primära 

användningen är D- vård. Planförslaget möjliggör bebyggelse med varierande 

byggnadshöjder. Byggnadshöjd (h bestämmelser) medges om maximalt 110,5 meter över 

angivet nollplan. Byggrätterna närmast bebyggelse i öster medges en maximal byggnadshöjd 

på 104 meter över angivet nollplan. För att möjliggöra en tillbyggnad på delar av befintlig 

bebyggelse medges en maximal byggnadshöjd på 110 meter över angivet nollplan. 

Höjdskillnaderna mellan ny och befintlig bebyggelse blir med anpassning till markens nivå 

inte så stor, och förändringen gentemot befintlig byggrätt blir inte heller omfattande i de 

områden som angränsar befintlig bebyggelse (se volymskiss nedan). 

 

Inom Rosen 11 följer gränsen för byggrätten med mindre marginal den föreslagna 

byggnationen enligt nedan presenterat förslag. Utanför de stora byggrätterna finns prickmark 

(som innebär att marken inte får förses med byggnad) och korsmark (som innebär att marken 

får endast förses med komplementbyggnad). 

 

Nedan presenteras illustrationer på en möjlig utformning utifrån de planbestämmelser som 

redovisas i plankartan. 

 

 
Översikt möjlig ny bebyggelse inom Rosen 11. Illustration framtagen av Marge Arkitekter. 
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Illustrationsplan för möjlig ny bebyggelse inom Rosen 11. Illustration av Marge Arkitekter. 

 

För Rosen 1, Rosen 2, Rosen 3, Rosen 5 och Rosen 10 planläggs B - bostäder istället för 

dagens användning som är öppet byggnadssätt. Fastigheterna kan i stort användas som 

tidigare, men vissa justeringar och uppdateringar görs. Byggnadshöjden som medges är precis 

som i tidigare plan 10 meter. Prickad mark, som innebär att marken inte får förses med 

byggnad, har inkluderats 3-5 meter från fastighetsgräns där fastigheten gränsar till en väg eller 

annan användning. Korsmark medges inom stora delar av dessa fastigheter, vilket innebär att 

ny bebyggelse främst kommer möjliggöras tillkomma genom komplementbyggnader. För 

dessa komplementbyggnader medges en byggnadshöjd på 3,5 meter. För fastigheterna Rosen 

1, Rosen 2 och Rosen 3 finns bestämmelsen e1 vilken reglerar att största tillåtna area för 

komplementbyggnader är 100 kvadratmeter. 
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BEBYGGELSESTRUKTURER  

För Rosen 11 kommer bebyggelse i den södra delen av fastigheten tillkomma som en del i den 

utbyggnad av vårdboende som ska ske på platsen. Utöver detta ger planförslaget delar av 

vårdcentralen i den norra delen av fastigheten och den byggnad som tidigare använts i 

utbildningssyfte möjlighet att utökas.  

Inom Rosen 1, Rosen 2, Rosen 3, Rosen 5 och Rosen 10 föreslås nuvarande 

bebyggelsestruktur i stort bevaras. Ny bebyggelse inom dessa fastigheter föreslås främst ske 

genom komplementbyggnader. De bestämmelser som finns i nu gällande detaljplan och berör 

fastigheterna uppdateras och justeras.  

STADSBILD, BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING 

Gestaltningen av ny bebyggelse inom kvarteret Rosen kan anpassas för att 

gestaltningsmässigt kopplas till de kulturmiljöer som finns angränsande planområdet. Dels 

finns kulturmiljöerna inom riksintresset för Nora stadskärna som kännetecknas av 

småstadsmiljö i rutnätsstad med stora inslag av träbebyggelse. Dels finns området vid 

bryggeriet som kännetecknas av industriella miljöer med byggnader av tegel. Detta innebär att 

gestaltningen av området kan anpassas på olika sätt. Det gestaltade uttrycket kan exempelvis 

tala mot någon av de enskilda angränsande kulturmiljöerna, eller så kan uttrycket anpassas för 

att skapa en övergång mellan dessa två områden. Vidare diskussioner bör föras med 

stadsarkitekt i bygglovsskedet för att säkerställa en god gestaltad miljö.  

 

En bestämmelse f1 - Fönster som vätter mot söder får ej finnas på en höjd över +105,18 

meter. Så mildras möjligheten till insyn från vårdboendets sydvästra del. 

 

Komplementbyggnader inom planområdet bör utformas med hänsyn till närliggande 

bebyggelse. 

 

Nedan presenteras sju vyer som ska vara till hjälp att få en bild av en möjlig utformning 

utifrån planförslaget på Rosen 11. 

 
Vy 1 - Prästgatan – Entré. Illustration av Marge Arkitekter.  
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Vy 2 - Prästgatan - Mot norr. Illustration av Marge Arkitekter. 

 

 

  
Vy 3 - Prästgatan – Entré + grannhus. Illustration av Marge Arkitekter. (grönska ej 

inkluderad) 
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Vy 3 - Prästgatan – Entré + grannhus. Illustration av Marge Arkitekter.  

 

 

  
Vy 4. Prästgatan - Mot nordost + Grannhus. Illustration av Marge Arkitekter. (grönska ej 

inkluderad) 
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Vy 4. Prästgatan - Mot nordost + Grannhus. Illustration av Marge Arkitekter.  

 

 
Vy 5 Prästgatan - Mot väster. Illustration av Marge Arkitekter.  
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Vy 6 Tingshusgatan - Slottspigornas café. Illustration av Marge Arkitekter. 

 

  
Vy 7. Malmgatan. Illustration av Marge Arkitekter. 

 
 
SERVICE 

Inom Rosen 11 medges användningen C - centrum. Detta innebär möjlighet att inom 

planområdet etablera och bedriva olika verksamheter i anknytning till vårdboendet. Exempel 

på sådana verksamheter som kan knytas till tänkt verksamhet är handel i form av apotek eller 

restauranger. 

FRIYTOR  

Inom fastigheten Rosen 11 kommer vissa friytor finnas i anknytning till den verksamhet som 

möjliggörs på platsen. I illustrationerna som redovisats tidigare i planbeskrivningen visas 

exempel på vilka friytor som kan bevaras inom planområdet vid en nybyggnation. 

KULTURMILJÖ  

I anslutning till planområdet finns Nora vattentorn. Vattentornet uppfördes under slutet av 

1800-talet och har blivit en central del av upplevelsen av Nora med sin höjd och sitt uttryck. 
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Planarbetet för Rosen 11 m.fl. kan innebära åverkan på vattentornet, då detaljplanen 

möjliggör byggnation som i begränsad omfattning riskerar att täcka en del av vattentornet. 

Detta kan innebära konsekvenser för siktlinjer från olika väderstreck, samt en försvagning av 

byggnadens kulturhistoriska värde. Inom fastigheten Rosen 10 begränsas ytan där 

komplementbyggnader får uppföras för att bevara siktlinjer mot Vattentornet från Malmgatan. 

Hänsyn till intilliggande bebyggelse bör tas ur ett kulturmiljöperspektiv. 

GATOR OCH TRAFIK 

 
TRAFIKNÄT  

Trafikstrukturen föreslås behålla sin nuvarande utformning. För Prästgatan medges i 

planförslaget användningen GATA för att säkerställa trafikflöden och utryckningsfordons in-

och utfarter till området. Användningen syftar även till att genomföra de åtgärder som krävs 

för att säkerställa tillgång till gång-och cykelstråk. 

 
KOLLEKTIVTRAFIK   

Den busshållplats som finns vid den befintliga vårdcentralen trafikeras två gånger dagligen, 

och ett tillgängliggörande av hållplatsen kan skapa möjligheter att utöka turtätheten i 

framtiden. Det kan bidra till större möjligheter för aktivt och hållbart resande, och på sikt 

minska biltrafiken och parkeringsbehoven inom området. Hållplatsen kan även fylla en 

funktion för färdtjänstens transporter till och från området. Detta kan underlättas ytterligare 

om hållplatsen tillgänglighetsanpassas för exempelvis äldre eller funktionshindrade. 

RÄDDNINGSTJÄNST 

Planförslaget väntas inte medföra några förändringar för Nerikes Brandkårs utryckningsvägar 

från området. För att ha större möjlighet att säkerställa räddningstjänstens in-och utfarter till 

området planläggs Prästvägen som GATA.  

ANGÖRINGAR, LOGISTIK OCH TRANSPORTER 

Angöring hanteras inom kvartersmark. Antalet transporter till och från det nya vårdboendet 

väntas bli cirka 3–5 dagligen. Dessa uppgifter har tillhandahållits av Nora kommuns 

socialförvaltning, och baseras på en nutidsbeskrivning av deras befintliga verksamheter. 

Baserat på de trafikflöden som redovisats för Kvarnvägen och Prästgatan samt att 

verksamheten i Hjernet avvecklas, väntas den nya verksamhetens påverkan i området genom 

störningar från transporter vara låg. 

 
GÅNG-OCH CYKELNÄT 

Cykelparkering bör tillgodoses inom kvartersmark för att främja hållbart resande inom staden 

och kommunen. Lokaliseringen av det nya vård-och omsorgsboendet kan gynnas av befintliga 

sträckningar för gång-och cykeltrafik, och bidra till att skapa nya sträckningar.  

Prästgatan som passerar utanför planområdet kopplar ihop de centrala delarna av Nora och 

Nora bryggeri. Genom uppförandet av ett vård-och omsorgsboende kan en förstärkning av det 

stråk som finns möjliggöras. Utifrån en förväntad framtida omsättning av människor i 

anknytning till området kan byggnationen skapa ett tydligare samband mellan centrum, 

vårdcentralen och bryggeriet. 

Längs Brobacken söder om planområdet finns en anlagd gång-och cykelväg som leder ned 

mot Storgatan. I Nora kommuns gång-och cykelplan anges att flera utpekade stråk möts där 
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Storgatan och Brobacken möts. Bland annat skulle stråk från både Gyttorp och Ås passera för 

att sedan antingen fortsätta norrut mot Born eller österut mot Nora centrum. En realisering av 

utpekade cykelstråk kan medföra goda tillgänglighetsaspekter för gång-och cykeltransporter 

till och från vårdcentralen för boende utanför Nora tätort. 

 

Bild över möjliga framtida utbyggnadsområden för gång-och cykelväg i Nora tätort. 

PARKERING, ANGÖRING, IN-UTFARTER 

Parkeringsutredningen som tagits fram i anknytning till detaljplanen konstaterar att ett 

framtida behov av parkeringsplatser i anknytning till vårdcentralen och vårdboendet är cirka 

45 parkeringsplatser. Planförslaget säkerställer att ett parkeringsbehov för ca 55–65 

parkeringsplatser kan tillgodoses på prickad mark inom planområdet, vilket överensstämmer 

med de ställningstaganden som gjorts i parkeringsutredningen. Utredningen pekar även ut 

regleringar av parkeringar som en nyckel till att skapa goda parkeringsförutsättningar för 

området. Dessutom har fastighetsägare inom kvartersmark möjlighet att införa 

parkeringsavgift vid sina parkeringar, vilket kan hjälpa omsättningen av fordon under dagen. 

Utöver detta ska handikapparkeringsplatser ordnas i anslutning till entréerna. 

Parkeringsbehovet ska tillgodoses på kvartersmark inom den egna fastigheten. Ett 

samutnyttjande av parkeringarna mellan verksamheterna inom området kan ske inom 

kvartersmark. 

 

STÖRNINGAR 

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD  

En bestämmelse om buller har inkluderats i plankartan för hela planområdet för att säkerställa 

att bullernivåerna inte överstiges. Bestämmelsen lyder: ”Varje bostad ska ha tillgång till minst 

en uteplats som ska utformas så att 50 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids samt så att 70 

dBA maximal ljudnivå inte överskrids med mer än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 

06:00 och 22:00 vid uteplatsen. Minst hälften av bostadsrummen i bostäder mot 

Tingshusgatan och Prästgatan ska vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent nivå inte 
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överskrids vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids vid fasad mellan kl. 22 - 

06. Bostäder om högst 35 kvadratmeter ska utformas så att 65 dBA ekvivalent nivå inte 

överskrids vid bostadsbyggnadens fasad”. 

 

Rosen 5 och 10 har inte inkluderats i bullerutredningen baserat på de låga trafikflöden som 

förekommer på de angränsande vägarna Malmgatan, Kvarnvägen och Prästgatan. Detta stärks 

av beräkningar enligt boverkets modell ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”, där en beräkning 

utifrån nuvarande flöde inte överstiger riktvärden för buller. 

 
BOSTADSÄNDAMÅL 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 

bostadsbyggnads fasad. Förordning (2015:216). 

• Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara 

vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

Vid en uteplats bör inte buller från spårtrafik och vägar överskrida 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 

• Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 

sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 

fasaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 

bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden. 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

EON, Skanova och Solör Bioenergi fjärrvärme AB har alla ledningar inom området. 

Ledningarna ligger längs de vägar som omgärdar området och bör inte direkt påverkas av 

planerad tillkommande bebyggelse. Om byggnation innebär att åtgärder på eller i anknytning 

till ledningar behöver vidtas, görs detta i samråd med ledningsägare och bekostas av 

exploatören.   

 
DAGVATTEN 

Naturligt dagvatten och dagvatten från tak ska inom den egna fastigheten avledas till grönytor 

eller fördröjningsmagasin för fördröjning innan anslutning får ske till det kommunala 

dagvattensystemet. För att på ett effektivt sätt ta tillvara på dagvatten kan grönytor anpassas 

på ett sätt som gynnar hanteringen. Enligt den dagvattenutredning som framtagits kan sådan 

anpassning ske genom exempelvis svackdiken, torrdammar, underjordiska kassetter, 

stuprörsutkastare, rännor eller kanaler. En planbestämmelse n3 har inkluderats som gäller hela 

användningsområdet inom Rosen 11. Detta för att säkerställa en dagvattenhantering som 
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tillgodoser en fördröjningsvolym om minst 122 kubikmeter (enligt framtagen 

dagvattenutredning - Dagvattenutredning Rosen 11 m.fl. i Nora 2019-09-12.)  
 
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VA-verksamhetsområde. 

Spill- och vattenanläggningar i närområdet ska kopplas på och bedöms klara av att försörja ny 

bebyggelse. Om byggnation innebär att åtgärder på- eller i anknytning till VA-ledningar 

behöver vidtas, görs detta i samråd med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och bekostas 

av exploatören. 
 
AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering ska hanteras inom egna fastigheten.  

För utformning av avfallsutrymmen, transportvägar för renhållningsfordon m.m. bör råd och 

anvisningar följas enligt Föreskrifter om avfallshantering för Hällefors, Lindesbergs, 

Ljusnarsbergs och Nora kommuner samt Avfallsplan 2016–2020 för Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Nora. Avfallsplanen innehåller mål och strategier för avfallshanteringen.  

 

VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Inom planområdet föreslås område få markanvändningen E - teknisk anläggning. 

Bestämmelsen avser mindre transformatorer, trycksteg eller för dylika anläggningar med en 

högsta byggnadshöjd på 3,5 meter. Inom planområdet förutsätts att övriga tekniska 

försörjningssystem som el, tele och bredband byggs ut samtidigt som fastigheterna anläggs. 

Eventuella befintliga elledningar kulverteras eller flyttas i samråd med ledningsägarna och 

bekostas av exploatören.  

HÖJDSÄTTNING 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska medverka vid höjdsättningen av området för att 

säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall.  

 

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Nora kommun ansvarar genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för genomförandet av 

de delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för 

utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark med sammanhängande utredningar, 

undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd med mera. 

TIDPLAN 
Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas under 2022. 

GENOMFÖRANDETID 

Planen får en genomförandetid om 5 år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft.  

HUVUDMANNASKAP  

Huvudman för allmän plats är Nora kommun. 
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EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, va-, tele-, eller elledningar 

bekostas av exploatören. 

Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning skall detta bekostas av 

fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas. 

FASTIGHETSKONSEKVENSER 

FASTIGHETETER OCH RÄTTIGHETER 

Fastighetsindelning lämnas i planförslaget oförändrat. Förändringar som förutsätter 

lantmäteriförrättning skall bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat 

avtalas. De tomtindelningsbestämmelser som finns inom planområdet området upphävs i 

samband med detaljplanens antagande. Detta gäller för fastigheterna Rosen 1, Rosen 2, Rosen 

3, Rosen 5, Rosen 10 och Rosen 11. De fastighetsrättsliga konsekvenserna av ändringen är att 

fastigheterna inom kv. Rosen kan ändras genom fastighetsbildning, exempelvis 

sammanläggning eller fastighetsreglering. Ansökningar om förändringar av fastigheter, 

gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter hanteras av lantmäterimyndigheten. 

Förrättningskostnader bekostas av sökande. 

TEKNISKA FRÅGOR 

TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, GEOTEKNIK, 

Nödvändiga geotekniska undersökningar tas fram av byggherre i samband med exploatering 

av området. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan vara vägledande vid projektering 

och dagvattenfrågor. 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska medverka vid höjdsättningen av området för att 

säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall. 

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA utredas.  

NATUR 

Vid byggnation ska hänsyn tas till eken så denna ej åsamkas någon skada. Trädet beläggs med 

bestämmelser som hindrar fällande av träd utan marklov samt att området är avsett för träd. 

Trädet får enbart fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. 

ARKEOLOGI  

Där det är nödvändigt ska en arkeologisk undersökning av området ska den bekostas av 

exploatör. Ingrepp i fornlämning regleras i kulturmiljölag (1988:950) och beslut gällande 

detta fattas av länsstyrelsen. 

 

MARKLOV 

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt 

som avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till +/- 

0,5 meter. Detta gäller både för kvartersmark och för allmänna platser. Fällande av träd inom 

på plankartan utpekat område kräver marklov. 
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BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i 

brandposterna ska dimensioneras enligt gällande krav. Rekommenderad minsta kapacitet i 

markbrandposter är 900–1200 liter per minut med ett maximalt inbördes avstånd av 150–250 

meter. Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med 

bygglov. 

 
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR  

Inom planområdet föreslås område få markanvändningen E – teknisk anläggning. 

Bestämmelsen avser mindre transformatorer, trycksteg eller för dylika anläggningar. Inom 

planområdet förutsätts att övriga tekniska försörjningssystem som el, tele och bredband byggs 

ut samtidigt som fastigheterna anläggs. Eventuella befintliga elledningar kulverteras eller 

flyttas i samråd med ledningsägarna och bekostas av exploatören. 

 
MILJÖKONSEKVENSER  

UNDERSÖKNING 

En undersökning genomförs för att besvara frågan om planens genomförande kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen (tidigare behovsbedömning) är en analys 

som leder fram till ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och om en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram för en plan eller ej.                                      

För en plan som kan antas innebära betydande miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan- 

och bygglagen (2010:900) en strategisk miljöbedömning göras och en MKB tas fram.   

Undersökning med tillhörande checklista är framtagen av Samhällsbyggnad Bergslagen. 
 

Detaljplanen innebär inte en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § 

miljöbalken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 

upprättats enligt kraven i plan-och bygglagen 4 kap. 34 §. 

 

Efter att undersökningen har genomförts ska kommunen fatta ett särskilt beslut om planen kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Det är kommunen som ska fatta det 

särskilda beslutet om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om arbetet 

med att ta fram eller ändra detaljplanen påbörjats efter 31 mars 2020 ska det särskilda beslutet 

fattas inom ramen för samrådet, det vill säga innan granskningen påbörjas. Planhandlingen 

kommer kompletteras med beslutet inför granskningsskedet. 

 
LUFTKVALITET 

Skattningen är att ett plangenomförande inte påverkar luftkvaliteten i den grad att 

miljökvalitetsnormerna överskrids. 

VATTENKVALITET 

Den närliggande Hagbyån har enligt vattenkartan VISS god ekologisk status 2039 och god 

kemisk ytvattenstatus. Med tanke på detta bedöms inte Hagbyån medföra någon negativ 

påverkan på Norasjön. Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra 

någon risk för försvårande att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten. Sammantaget 
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bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för försvårande av att 

uppnå mål för miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. 

RISKER OCH SÄKERHET 

Planförslaget medför inga betydande risker. 

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 

Tekniska anläggningar som upprättas och är av en karaktär som innebär att risk för 

elektromagnetiska fält uppstår ska placeras minst fem meter från övrig bebyggelse. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

PLANAVTAL 

Kostnaden för detaljplanen är reglerad genom ett planavtal. Ingen avgift tas ut vid bygglov. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft. 

MARKLOV 

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt 

som avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till 0,5 

meter.  Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Fällande av träd inom på 

plankartan utpekat område kräver marklov. 

UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD 

Delar av planområdet omfattas av det generella strandskyddet. Strandskyddet avses upphävas 

för den del som berörs inom fastigheterna Rosen 5 och Rosen 11. På plankartan redovisas 

med bestämmelsen a1 inom vilket område strandskyddet avses upphävas. 

Enligt Miljöbalken 7 kap 18 c § skall särskilda skäl anges för områden där strandskyddet 

avses att upphävas. Med hänvisning till följande särskilda skäl avses strandskyddet upphävas 

inom redovisat område. 

• Området som upphävandet avser har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syften. (7 kap 18c § pkt 1 MB). 

• Området som upphävandet avser är väl avskilt av befintlig exploatering från området 

närmast strandlinjen. (7 kap 18c § pkt 2 MB). 

EKONOMISKA FRÅGOR 
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Detaljplanen väntas inte innebära några större kostnader för Nora kommun. I planförslaget 

föreslås ett utvidgande av område för GATA vilket kan vara förenat med mindre kostnader.  

 
MEDVERKANDE 

Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har dessutom tjänstemän från 

Miljökontoret, Mätningskontoret och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.  

 

 

 

 

Isabella Lohse   Per Lilja 

Enhetschef    Planarkitekt 


