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PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är huvudsakligen att möjliggöra för 
bostäder i form av radhus och villor på platsen.  

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 
Granskningsutlåtandet är en redovisning av yttranden, som inkommit 

vid granskning av planförslaget. Granskningsutlåtandet redogör även 

för vilka förändringar som gjorts i planhandlingen efter samråd och 

granskning. 

 
HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 4 juni 2021 till 

25 juni 2021. Detaljplanen har varit tillgänglig på kommunens 

hemsida. En samrådsredogörelse över yttranden har sammanställts 

och varit tillgänglig under granskningen.   

 
HUR GRANSKNING BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 29 oktober 2021 

till 12 november 2021. Detaljplanen har varit tillgänglig på 

kommunens hemsida. Nio yttranden kom in under granskningen.  
 
 

 

På grund av GDPR har vissa personuppgifter avkodats i 
handlingar som publiceras digitalt. 

 

Kjell Jansson   Isabella Lohse 

Planarkitekt   Enhetschef 
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Området med gruvhålet kommer fortsättningsvis vara försett med 
prickmark vilket innebär att planområdet kan exploateras oberoende 
om gruvhålet lämnas som ett naturområde. Exploateringsföretaget är 
inte beroende om området där gruvhålet ligger anläggs eller om det 
lämnas orört.  Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök har L1980:2166 
Gruvhål statusen övrig kulturhistorisk lämning RAÄ-nummer: Nora 
499. En arkeologisk undersökning kommer inte genomföras under 
planprocessen då det dels inte är nödvändigt för detaljplanens 
genomförande samt att enligt Fornsök har Gruvhål L1980:2166 
statusen övrig kulturhistorisk lämning. Några övriga lämningar i och 
vid området finns inte dokumenterade i Fornsök. Om exploatör vid 
behov avser att exploatera gruvhålet i ett senare skede så att skada kan 
uppstå ska Länsstyrelsen kontaktas. Likaså är en exploatör skyldig att 
avstanna arbetet om en fornlämning skulle påträffas och kontakta 
Länsstyrelsen.  

Boverket anger att om det planerade arbetsföretaget omfattar ett 
större markområde bekostas utredningen av exploatören. Vad som 
menas med ”större område” finns inte preciserat, men enligt praxis har 
en gräns om ca 10 000 m2 vanligen tillämpats. 
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Någon markundersökning kommer inte genomföras inom planområdet 
då misstankarna är så pass låga. Vidare kommer byggnader närmast 
gruvhålet inte vara möjlig att bebygga då det finns prickmark där.  

Någon inventering av naturen avses inte genomföras. 
Prickmarksremsan i väst har syftet att skydda det intilliggande 
naturreservatet samt bebyggelsen.  

I detta fall handlar det om att dels bemöta det allmänna intresset att ha 
en tillräcklig buffert till naturreservatet som ställs emot det enskilda 
intresset att kunna exploatera en fastighet för bostäder. I planförslaget 
finns utöver prickmarken på 10 meter ett område mot väster som inte 
får bebyggas. Sammantaget bedöms den buffertytan på 10 meter plus 
den bebyggelsefria kilen vara en rimlig avvägning mellan enskilda och 
allmänna intressen och tar tillräcklig hänsyn till naturreservatet då 
planområdet ligger utanför reservatsgränsen. Angående riskträd så 
behövs vanligtvis inga dispenser för att flytta döda träd eller ta bort 
döda trädkronor om de skulle utgöra risk för allmänheten eller i detta 
fall den intilliggande fastigheten. Om ytterligare åtgärder behövs för att 
säkerställa säkerheten eller om det finns andra synnerliga skäl kan 
dispens för åtgärder i naturreservatet ges i enlighet med MB 7 kap 7§.  

 

           

Ovan i sitt yttrande benämner Lst att lämningen är att betrakta som en 
fornlämning inte att det finns ett beslut om att det är ett fornminne. 
Som nämnts tidigare har lämningen enligt Fornsök statusen övrig 
lämning vidare behöver inte nödvändigtvis området där lämningen 
finns exploateras.   
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Yttrandet är noterat.   
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Yttrandet är noterat.   
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Som tidigare framförts under samrådet så äventyrar inte 
detaljplanen naturreservatets kvalitéer utan lämnar det orört 
med en buffert på 10 meter med syftet att skydda naturreservatet. 
I miljöbalken (MB) 7 kap § anges att ett område kan beslutas vara 
ett naturreservat där naturen skyddas och får en skötselplan i 
enlighet med naturreservatets syften. Inom ett område där det 
finns ett beslut om naturreservat kan alltså fastighetsägare få tåla 
vissa inskränkningar på sin fastighet där exempelvis möjligheter 
att bebygga sin fastighet i vissa fall kraftigt kan begränsas. I detta 
fall handlar det om att dels bemöta det allmänna intresset att ha 
en tillräcklig buffert till naturreservatet som ställs emot det 
enskilda intresset att kunna exploatera en fastighet för bostäder. I 
planförslaget finns utöver prickmarken på 10 meter ett område 
mot väster som inte får bebyggas. Sammantaget bedöms den 
buffertytan på 10 meter plus den bebyggelsefria kilen vara en 
rimlig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen och tar 
tillräcklig hänsyn till naturreservatet då planområdet ligger 
utanför reservatsgränsen.  

Syftet med naturreservatet Fibbetorpsskogen är att långsiktigt 
säkerställa ett tätortsnära skogsområde med stora biologiska och 
sociala värden. Skogen ska disponeras på ett sådant sätt att dess 
ekologiska och upplevelsemässiga kvalitéer höjs. Vanligtvis 
behövs inga dispenser för att flytta döda träd eller ta bort döda 
trädkronor om de skulle utgöra risk för allmänheten eller i detta 
fall den intilliggande fastigheten. Detta ansvar ligger på 
skötselhållren och Nora kommun. Om ytterligare åtgärder behövs 
för att säkerställa säkerheten eller om det finns andra synnerliga 
skäl kan dispens för åtgärder i naturreservatet ges i enlighet med 
7 kap 7§.  

Skogsområdet på 0,8 ha i Fibbetorp 1:16 har inget formellt skydd 
i motsatts till naturreservatet Fibbetorpsskogen på 25 ha där 
naturen är skyddad.   
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Någon markundersökning kommer inte genomföras inom planområdet 
då misstankarna är så pass låga. Vidare kommer byggnader närmast 
gruvhålet inte vara möjlig att bebygga då det finns prickmark där.  

 

 

Plantext angående markradon ändras.  
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Yttrandet är noterat.   
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Detta förtydligas i planbeskrivningen.  
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Som det framgår av planbeskrivningen är det den som 
initierar flytt av ledningar som bekostar detta.  
Stadsbyggnadskontoret delar i huvudsak Polismyndighetens yttrande.  
Detta detaljplaneförslag behöver dock ses som en del i ett större 
sammanhang i Nora tätort. Eftersom detaljplanen har en relativt hög 
flexibilitet så innebär det att exempelvis att exakt utformning av 
belysning i förhållande till byggnadsvolymer inte regleras i 
detaljplanen utan under bygglovsskedet. Emellertid vill 
Stadsbyggnadskontoret framhålla att förutsättningar för en god 
livsmiljö ör stora då exploateringstalet är relativt lågt och tillgången till 
nära rekreativa naturområden är stor. Upplåtelseformen är inte direkt 
reglerad i detaljplanen men ett genomförande innebär att 
gemensamma körytor och ledningar organiseras i GAn alternativt att 
fastigheten förblir i en fastighet.  
 
I det aktuella planområdet bedöms inte en brottsförebyggande 
utredning vara nödvändig.   
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Detaljplaneförslaget nedan som ligger norr om er tomt tillåter 
att hus får byggas där det inte finns prickmark. Där det finns 
prickmark får man inte bygga hus.  
Det innebär att om fastighetsägaren när detaljplanen är klar 
kan bygga hus på ytorna som det inte finns prickar på vilket i 
sin tur innebär att om fastighetsägaren vill använda de ytorna 
så behöver skogen där tas ned. Där det finns prickad mark 
finns det större möjlighet att växtlighet kan få finnas kvar. Där 
det går in en ”kil” med prickad mark där bokstäverna n1 och 
n2 syns är det störst möjlighet att naturen som träd och 
annan växtlighet kan få finnas kvar. Skogen norr om er 
fastighet är inte idag skyddad mot avverkning det oberoende 
av detaljplaneförslaget.  
Däremot direkt väster om er fastighet så ligger ett 
naturreservat där kommunen är markägare  
vilket innebär att tillgången till nära skog på den västra sidan 
är säkrad då det finns ett skydd mot avverkning där.  
 


