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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 

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

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

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 10 mars 
2022 – 31 mars 2022. Under granskningstiden inkom 9 
yttranden. 2 yttranden hade inga synpunkter på planförslaget. 
Handlingarna har bland annat varit tillgängliga på Nora 
kommuns hemsida.  

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.  

 

 

FÖRÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 

Inkomna synpunkter under granskningen har resulterat i en del 
justeringar i planhandlingarna. I plankartan har mindre 
ytjustering har gjorts i plankartan där bland annat gränser för 
allmänplatsmark korrigerats. Även hörnavskärningar för 
kvartersmark för att öka siktförhållanden till vägområden har 
gjorts. En utpekad gång och cykelväg har tagits bort då den låg 
inom markanvändningen PARK. Byggrätter för enbart bostäder 
får en begränsning i högsta nockhöjd på 8,5 meter i stället för 
högsta byggnadshöjd på 9 eller 12 meter. 

Planbeskrivningen har förtydligats i några stycken. 

TIDIGARE SKEDEN 

Innan granskningen hölls ett samråd där parterna hade 
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget i ett tidigt 
skede. Samrådet hölls mellan 27 november 2020 – 8 januari 
2021. Totalt inkomna yttranden under samråd var 17 varav 16 
med synpunkter.  

För att ta del av de yttranden, kommentarer och ändringar som 
samrådet resulterade i hänvisas du till dokumentet 
samrådsredogörelse som hör till planhandlingarna. 

 

 

 

Kjell Jansson  Isabella Lohse 

Planarkitekt   Enhetschef 
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 

MYNDIGHETER 

LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN 

  

KOMMUNENS KOMMENTARER 

Enligt Fornsök finns inga fornlämningar 
utpekade inom planområdet eller i anslutning 
till planområdet.  

Vidare har inte länsstyrelsen utrett en 
eventuell fornlämningsförekomst i 
planområdet utan endast pekar på vissa 
topografiska indikatorer som kan innebära att 
området skulle kunna undersökas.   

Kommunen avser inte att göra en arkeologisk 
utredning i detta skede. Planbeskrivningen har 
kompletterats med information att det åligger 
exploatören att beställa och bekosta 
arkeologisk utredning innan exploatering 
påbörjas. 
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  Ett beslut enligt KML 2 kap 11 § om en arkeologisk 
utredning har inte fattats av Länsstyrelsen där det 
anges vem som ska utföra utredningen. 

Delar av skogsmarken kommer till viss del bevaras inom 
markanvändningen Natur och Park. Träd har skyddats 
med att marklov krävs för fällande av träd inom ett 
mindre område. 

Ingen naturvärdesinventering har gjorts, en stor del av 
exploatering kommer ske på tidigare jordbruksmark, delar 
av den befintliga skogen kommer dock beröras vid ett 
genomförande. 

Ett tillägg har gjorts i planbeskrivningen om att dispens 
från biotopskydd kan behöva sökas. 

När det gäller bostäder med lägre exploateringstal ser 
kommunen det inte nödvändigt att ange en begränsning i 
hur stor del av marken som inte får hårdgöras. Det skulle 
kunna innebära att lovplikten skulle behöva utökas då 
exempelvis parkeringsplatser för en och tvåbostadshus 
inte i sig är bygglovspliktiga. Utgångspunkten är att denna 
typ av exploatering kommer få en hög andel av marken 
som inte är hårdgjord. Byggnadshöjden har sänkts så att 
den mer återspeglar behoven för en och två bostadshus 
samt mindre radhus.   

Möjlighet finns till diken och svackdiken i 
markanvändningarna Natur och i Park där dagvatten kan 
omhändertas. Främst finns möjligheterna i den östra delen 
av planområdet med markanvändningen PARK.  

En ”f ”planbestämmelse som reglerar buller har lagts till.   

En precisering av allmänplatsmarken bedöms inte 
nödvändig. 
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LANTMÄTERIET 

 

  

I den uppdaterade grundkartan från 2022 är nu 
gränserna ändrade. Inmätning har gjorts på 
Stensnäs 1:6, 1:7; 1.8. Nu finns även 1:93 och 
1:94. 
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Allmänplatsmark har lagts till i den södra delen 
av vägen vid CB området samt norr om 
Stensnäs 1:50 likt tidigare samrådshandling. 

 

 

Planområdet har minskats ned mot 
Bergslagsvägen för att undvika att vägområdet 
planläggs som Natur.  
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TRAFIKVERKET 

 

 

  

Ingen kommentar 
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KOMMUNALA REGIONALA ORGAN 

MILJÖKONTORET 

 

  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att eventuella 
föroreningskällor eller verksamheter som kan 
ge upphov till föroreningar ligger på ett sådant 
avstånd att det inte är motiverat med en 
markteknisk undersökning.  
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET BERGSLAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsbyggnadskontoret delar avfalls och 
återvinnings uppfattning om att 
renhållningsfordon inte ska tvingas att backa.  

För de fyra tänkta fastigheterna kan det 
innebära att avståndet mellan platsen för 
hämtning av avfallskärl och renhållningsfordon 
kan bli ca 15 meter. Denna fråga är dock viktig 
att den bevakas framåt av avfall och 
återvinnings i samband med bygglov.  
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Stycket har strukits  

Möjlighet till fördröjning av dagvatten har lagts 
till i planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen har justerats utifrån 
synpunkterna.  
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NERIKES BRANDKÅR 

 

 

  

Ingen kommentar 
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E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB 

 

  

I markanvändningen PARK kan mindre 
anläggningar för allmänna ändamål som 
exempelvis transformatorstationer få placeras. 

Transformatorstationer kan även placeras 
utanför detaljplanelagt område. Den 
prövningen sker dock utanför planprocessen.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att flertalet 
av E.ON s föreslagna placeringar kan vara 
möjliga att genomföra för mindre 
transformatorstationer. Viktigt att beakta är att 
dragning av ledningar och placering av 
transformatorstationer ska göras varsamt mot 
den befintliga naturen. Exempelvis ska större 
vitala träd i möjligaste mån undvika att skadas.   
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA YTTRANDEN 

FASTIGHETSÄGARE TILL STENSNÄS 1:54 
(INKOM I 2 EXEMPLAR) 
 

 

 

Planförslaget har förändrats från en högsta 
tillåtna byggnadshöjd på 9 och 12 meter till en 
högsta tillåtna nockhöjd på 8,5 meter för de 
byggrätter som enbart medger bostäder. Detta 
innebär rent praktiskt att antalet våningar 
begränsas till högst 2 våningar. Utmed 
Erikslundsvägen bibehålls möjligheten för ett 
par byggnader med en byggnadshöjd upp till 
12 meter då markanvändningarna medger fler 
ändamål än enbart bostäder. Gatubredden vid 
Erikslundsvägen är anpassad för att klara en 
sådan byggnadshöjd. I markanvändningen C 
finns möjlighet till olika användningar som 
exempelvis mindre butiker och 
samhällsservice. För att möjliggöra för den 
typen av bebyggelse bedöms att en rimlig 
byggnadshöjd är 12 meter. Även möjligheten 
till besöksanläggningar som exempelvis en 
mindre idrottsanläggning kräver en 
byggnadshöjd på minst 12 meter.  

Den föreslagna gångbanan är borttagen. Inom 
PARK och NATUR finns möjligheten att 
genomföra gång och cykelvägar samt stigar på 
ett mer flexibelt sätt. Stadsbyggnadskontoret 
delar uppfattningen att vitala träd ska i 
möjligaste mån tas hänsyn till vid 
genomförande av gång och cykelvägar och 
dylikt.  


	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
	Förändringar efter granskning
	Tidigare skeden
	Inkomna yttranden under granskningen

