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Begäran om yttrande gäll ande ansökan om planbesked för Kv.
Bus ken 3, 4 och 5 i Nora kommun

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har från fast ighetsägare
till Busken 3, 4 och 5, Nora kommun, inkommit en ansökan om pIanbe
sked avseende ändring av detaljplan . Skälet till ändring av detaljp lan är
enligt ansökan att bygga flerbostadshus med cirka 30 lägenheter på områ
det.

På Busken 3 finns idag en tvåvånings trävilla med lägenheter mot
Rådstugugatan. Ett antal garagebyggnader som är i dåligt skick finns idag
på Busken 4. På Busken 5 finns en verkstadsbyggnad uppskattningsvis
från 1920-talet, samt ett f.d. badhus som är i mycket dåligt skick.

Gällande detaljp lan för fastigheten Busken 4 och 5 är Förslag till ändring
av stadsplanen för kvarteret Busken m.fl. i Nora stad, Örebro län, lagakraft
vunnen 1972-05-04 och för Busken 3 Del av kv. Buske n och del av kv.
Vulkan , Nora kommun, Örebro län, lagakraft vunnen 1986-06-19.

Ett område i planen omfattas av planbestämmelsen q vilket innebär att
bygg naden inte får ändras på ett sätt som påverkar dess karaktär eller an
passning till omgivningen. Ny bebyggelse ska utformas med särskild hän
syn till omgivningens karaktär.

Planområdet är beläget i Nora tätort, ca 300 meter söder om Rådhustor
get. Norr om planområdet går Tivoligatan, väster om Rådstugugatan, ös
ter om Rådmansgatan och söder om Herrgårdsgatan.

Planavdelningen bedöme r att upprättande av ny detaljp lan är lämplig med
hänsyn till nedan angivna skäl.

En förtä tning i centrala lägen ses som förde laktigt då staden förtätas. För
tätn ing innebär att man bygger bostäder på olika typer av markytor samt
befintlig infrastruktur kan nyttjas.

En omva ndling av fastigheten Busken 4 och 5 från garage- och motorser
viceändamål till bostad bidrar till en positiv bostadsutveckling för kommu
nen då ansökan medför en förtätning i ett mycket centralt och kollektivtra
fiknära läge. Nora Resecentrum är beläget ca 200 meter nordost om kv.
Busken.

Detaljplanen bedöms inte påverka allmänna intressen eller strida mot
Nora kom muns översiktsp lan.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande



NORAKOMMUN

Samhällsbyggnadsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Sida

3

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen önskar kommunens yttrande på
förfrågan kring planbesked senast den 24 februari 2017 . Det ska tydligt
framgå huruvida kommunen ställer sig positiv eller negati v till upprättande
av deta ljplan samt eventuell motivering till ställningstagandet.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommun styrelsen besluta

att ställa sig positiv til l upprättand e av ny detaljp lan för Kv. Busken 3, 4
och 5.
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Svar på motion 2/2012 om översyn av tillåten parkering i cenrala
Nora

Jan Rylander (NP) överlämnade rubricerad motion vid kommu nfullmäkti
ges sammanträde den 29 februari 2012 under § 2.

Jan Rylander föres log att en översyn ska göras av tiderna för parkering i
centrala Nora. Förslaget motiveras främst av att underlätta för turister att
parkera i Nora.

Kommunfullmä ktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrel
sen för beredn ing. Kommunstyrelsen beslutade den 18 april 2012, § 53,
att överlämna motionen till kommunchefen för beredning.

Kommunchefen har överlämnat ett svar på motionen. Motionen har läm
nats till Bergslagens Miljö- och bygg nämnd (BMB) för yttrande. BMB har i
beslut 2015-08-13 bedömt att frågan inte längre är aktuell då tiderna för
parkering på Torget ändrats från två timmar till sex timmar och 24-tim
marsparkering införts såväl vid resecentrum som Skojarbacken.

Kommunchefen föreslår samhä llsbyggnadsutskottet att motionen ska av
slås. Under ärendets behandling enades samhällsbyggnadsutskottet om
att motionen istället ska anses besvarad.

Samhällsbygg nadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Protokollsutdrag till
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Stödjande av byggnadsminnesförklaring av Järle Kvarn

Naturvårdsverket äger dammanläggning, kvarnbyggnad och ruinområdet
efter Järte bruk med anor från mitten av 1500-talet i Järle . Området är na
turreservat och klassat som riksintresse för kulturmiljövården och utgör
dessutom ett så kallat natura 2000-område enligt EU:s lagstiftning .

Ägaren planerar nu en utrivning av dammen för att tillgodose EU:s vatten
direktiv och tillse att anläggningen får de tillstånd som lagstiftningen idag
sägs kräva. Det förslag som förordas innebär en mycket drastisk föränd
ring av kulturmiljön inom hela området kring Järle kvarn .

Enligt kulturmiljöiagens (KLM) fjärde paragraf kan "alla och envar" väcka
fråga om byggnadsminnesförklaring aven byggnad eller anläggning av
kulturhistoriskt värde.

Hembygdsföreningen Noraskog har den 2 november 2016 beslutat att hos
Länsstyrelsen i Örebro län väcka frågan om en byggnadsminnesförklaring
av dammanläggning, kvarnbyggnad och rester av äldre industribyggnader
och anläggningar inom området.

Området till hör ett av åtta områden inom kommunen med riksintresse för
kulturmiljövården och är särskilt omnämnt i kommunens nu utställda för
slag till översiktsplan.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att stödja Hembygdsföreningen Noraskogs hemställan om att Järle kvarn
med tillhörande anläggningar ska bli föremål för byggnadsminnesförkla
ring.

Protokollsutdrag till
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