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PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Stensnäs i 
Nora tätort och att på platsen möjliggöra för nya bostäder. Syftet 
är även att möjliggöra för förskoleverksamhet samt möta upp 
behov på utökad service i området.  

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 27 
november 2020 – 8 januari 2021. Totalt inkomna yttranden 
under samråd var 17 varav 16 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. Planområdet har justerats till att omfatta ett mindre 
område. Justering i markanvändning mellan park och natur har 
genomförts. Planbeskrivningen har justerats i flera rubriker. 
avsnittet i planbeskrivningen om Nyttorps industriområde har 
utökats för att innefatta en översiktlig riskbedömning. Text om 
dagvatten har förtydligats. 

I plankartan har bland annat planområdet minskats något för att 
möjliggöra kommande planering. Byggrätt för förskola fått ny 
position utifrån trafikmatningen. Höjder och exploateringstal 
har setts över. Bestämmelser om buller, genomförandetid och 
huvudmannaskap har införts på plankartan. Riskbedömning av 
Nyttorps industriområde har utvecklats. Dessutom har mindre 
redaktionella förändringar skett. 

 

 

 

 

Frida Nilsson  Isabella Lohse 

Planarkitekt   Enhetschef 
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅD 

 

 

 

 

 

 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Bestämmelse gällande buller förs in i 
plankartan. 

En mer utförlig riskbedömning gällande 
Nyttorps verksamhetsområde har inkluderats i 
planbeskrivningen. 
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Planbeskrivningen hänvisar till lagrum som 
skyddar eventuella fyndigheter vid byggnation. 
Kommunen avser inte att göra en arkeologisk 
undersökning i detta skede. 

Avsnittet justeras enligt yttrande. 

 

Skogsmarken kommer till stora delar bevaras 
inom markanvändningen natur. Naturvärden 
identifierade av kommunen har belagts med 
skyddsbestämmelse. 

 

 

Avsnittet om jordbruksmark tar tydlig ställning 
till kommunens strategiska planer och 
översiktsplan, och avses ej utvecklas i detta 
skede. 
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Exploateringen har reglerats för enskilda 
fastigheter för att säkerställa att för stor del av 
marken inte hårdgörs. 

 

 

 

Plankartan har kompletterats med 
genomförandetid och huvudmannaskap. 
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Gränserna har setts över. 

 

 

 

 

Planområdets gräns har justerats för att bättre 
passa in i förhållande till övriga detaljplaner i 
området. 
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På sidan två i planbeskrivningen finns hänvisning 
till lagrum. 
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TRAFIKVERKET 

 

  

Yttrandet föranleder ingen kommentar. 
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KOMMUNALA REGIONALA ORGAN 

  

Kommunen för i planbeskrivningen resonemang 
kring anspråkstagandet av jordbruksmark för ett 
angeläget samhällsintresse i bostäder enligt 
översiktsplanen. Därför anses synpunkten beaktad. 
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Passage om gestaltning och om att denna bör ske i 
samråd med stadsarkitekt har inkluderats i 
planbeskrivningen. 
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Område för transformatorstation har inkluderats i 
planområdets västra del. 
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MILJÖKONTORET 

 

  

Eftersom de eventuella föroreningar som hänvisas 
till inte återfinns i eller i direkt närhet av 
planområdet bedömer kommunen att en 
markteknisk undersökning inte är aktuell i detta 
skede. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET BERGSLAGEN 

 

  

Planbeskrivningen kompletteras. 
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Planbeskrivningen kompletteras. 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen anger att det i nuläget inte finns 
någon service. Kompletteras med information 
enligt yttrande. 
 
 
Planområdet har förskjutits något söderut. 
 
 
 
 
 
Avsnittet kompletteras. 
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Med tanke på den låga exploateringsgraden 
bedöms varje enskild fastighet kunna ta hand om 
dagvatten lokalt. Detta har stämts av med 
kommunalförbundets VA-avdelning mellan samråd 
och granskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hela stråket kantas nu av park. 
 
Viss odling kan inkluderas inom 
markanvändningen park. 
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Med tanke på den låga exploateringsgraden 
bedöms varje enskild fastighet kunna ta hand om 
dagvatten lokalt. Detta har stämts av med 
kommunalförbundets VA-avdelning mellan samråd 
och granskning. 
 
 
Stadsbyggnadsfrågor behandlas i dialog med 
stadsarkitekten. 
 
 
Behoven och efterfrågan av service har beskrivits i 
planbeskrivningen. 
 
Kan innefattas inom markanvändningen park. 
 
 
 
 
 
Trädet har skyddsbestämmelser i förslaget som 
anses skäliga utifrån de andra intressen som finns i 
området. Tas mer mark i anspråk som trädreservat 
ger detta stora ekonomiska konsekvenser för 
kommunen kopplat till placering av vägar, 
ledningar etc. 
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Utfartsförbud har inte inkluderats för att ge planen 
en flexibilitet. Kommunen kan säkerställa en god 
trafiksituation i bygglovsskedet i dialog med 
trafikingenjör. 



   

Dnr S-2019-894 

     Sidan 22(32) 

   

Bestämmelse att byggnader ska placeras 4,5 meter 
från fastighetsgräns har inkluderats. 
 
 
Förskolan har omlokaliserats. 
 
 
 
GC-vägar har setts över och justerats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området har tagits bort från planförslaget. 
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Planområdet har minskats för att möjliggöra en 
flexibilitet i kommande planarbeten norr om 
området. 
 
Bedömning har inkluderats. 
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Exploateringstalet har i samråd med VA-
avdelningen justerats. 
 
 
 
Skrivelsen justeras. 
 
 
 
 
Avsnittet stryks. 
 
 
Avsnittet kompletteras enligt yttrade. 
 
 
E-område flyttas västerut. 
 
 
 
Lekplatser kan innefattas inom park. 
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Befintliga bestämmelser bedöms skydda trädet på 
ett bra sätt. 
 
Kommunen avser ej häva marklovsplikt för allmän 
plats i detta skede. 
 
 
Angränsande lagstiftning fångar upp dessa 
perspektiv, se kompletterad planbeskrivning. 
 
Dialog förs med stadsarkitekt om landskapsbild. 
 
Vägområdet har utökats till 9 meter. 
 
Förskolan har omlokaliserats inom planområdet. 
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NERIKES BRANDKÅR  

 

  

Rekommendationen förs in i planbeskrivningen. 
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POLISMYNDIGHETEN 

   

Detaljplanen möjliggör för olika upplåtelseformer, men det är 

ingenting som regleras i planhandlingen. Planen möjliggör även 

för blandning av verksamheter och boende. Sittplatser mm 

regleras inte i detaljplanen utan kommer att beaktas vid 

projektering och gestaltning av parkytor samt gång- och 

cykelvägar.  

 

Detaljplanen kommer inte kompletteras med en utredning kring 

brottsförebyggande situationell planering.  

 

Vissa ställningstaganden och bedömning av planförslaget görs i 

utredningen om betydande miljöpåverkan.  
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA YTTRANDEN 

  

Kommunen ser positivt på postnords yttrande, men 
frågan regleras inte inom ramen för detaljplanen. 
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TELIA SONERA SKANOVA ACCESS AB 

 

  

Denna information framgår av planbeskrivningen. 



   

Dnr S-2019-894 

     Sidan 31(32) 

 

Vid ett genomförande av detaljplanen kommer 
behovet ses över. Region Örebro län har kännedom 
om projektet, och vidare dialog kommer föras med 
dem. 
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Inkom i två exemplar 

 
 

 

Stora delar av naturmarken bibehålls som en 
barriär mot Bergslagsgatan, och behålls då i stort 
orörd. De stora förändringarna sker centralt i 
området. Planförslaget har utformats så det ska 
finnas plats för både natur och bostäder, och att 
dessa kan dra nytta av varandra. 


