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Begäran om yttrande gällande ansökan om planbesked för
Bryggeriet 3 i Nora kommun

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har fått en ansökan om plan
besked från fastighetsägaren till Bryggeriet 3, Nora kommun. Fastighets
ägaren vill genom framtagande aven ny detaljplan möjliggöra för
bostäder. De vill även möjliggöra för mindre verksamheter som cafe,
bageri eller handel. Fastighetsägarens förslag är att i möjligaste mån
bevara husens karaktär med den äldre unika industrimiljön.

Planområdet är beläget i Nora tätort , ca 900 meter nordväst om Rådhus
torget och väster om Hagbyån. Norr om planområdet går Kvarnvägen
och nordväst Kvarnbacken.

Området är i huvudsak bebyggt med äldre industribyggnader som
tidigare gav plats åt sågbladsfabriken i Nora samt ett par plåtskjul av
nyare datum och även någon byggnad som används som bostad.

Nuvarande verksamheter i området är ett gym, några få mindre
verkstadsföretag, förrådslokaler samt ett fåtal bostadslägenheter, främst
i norra delen av området. Vissa av lokalerna är tomma.

Gällande detaljplan för fastigheten Bryggeriet 3 är Förslag till ändring av
stadsplanen för KV. Kronan m.fl. jämte ändring och utvidgning av stads
planen för områden vid Hagbyån i Nora stad, lagakrafi vunnen 10
januari 1964. Markanvändningen i detaljplanen tillåter område för små
industriändamål. Största byggnadshöjd är 7,0 meter.

Bryggeriet 3 är anslutet till det kommunala VA-nätet. Fastigheten ingår i
det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten och vatten.

Planavdelningen bedömer att ett positivt planbesked kan ges och att
beslut om att påbörja detaljplanen uppskattas kunna påbörjas i början av
2019. Planavdelningen bedömer att en upprättande av ny detaljplan är
lämplig med hänsyn till nedan angivna skäl.

En komplettering av bostäder och verksamheter i centrala lägen ses
som fördelaktigt då staden förtätas . Förtätning innebär att man bygger
bostäder på olika typer av markytor samt befintlig infrastruktur kan
nyttjas.

En omvandling av fastigheten Bryggeriet 3 från småindustri till bostäder
och handel bidrar till en positiv bostadsutveckling för kommunen då
ansökan medför en förtätning i ett mycket centralt och kollektivtrafiknära
läge.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Det aktuella området berörs av höga vattennivåer i de simuleringar som
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjort för Nora
tätort. I samband med detaljplanläggning behöver en detaljerad
översvämningsutredn ing göras för att bedöma lämplig lägsta nivå för
bl.a. färdigt golv i byggnaderna.

Förändringar kring fördämningarna i Hagbyån kan påverka de genom
förda översvämningssimuleringarna. Eventuellt kan nya simuleringar
krävas för att utreda hur det kan påverka det aktuella planområde!.

Detaljplanen bedöms inte påverka allmänna intressen eller strida mot
Nora kommuns nyligen antagna översiktsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen önskar kommunens yttrande
på förfrågan kring planbesked senast den 21 februari 2018. Det ska
tydligt framgå huruvida kommunen ställer sig positiv eller negativ till
upprättande av detaljplan samt eventuell motivering till ställnings
tagande!.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig positiv till upprättande av ny detaljplan för Bryggeriet 3.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Begäran om yttrande gällande ansökan om planbesked för
Rosen 11 i Nora kommun

Samhällsbyggandsnämnden Bergslagen har fått en ansökan om plan
besked från Länsgården Fastigheter AB. Ansökan gäller upprättande av
detaljplan för fastigheten Rosen 11 i Nora kommun .

Syftet med ansökan om planbesked är att möjjliggöra för byggantion av
lokaler för vårdboende för äldre.

Planområdet är beläget i centrala Nora mellan Tingshusgatan och
Malmgatan . I området finns idag en befintlig vårdcentral samt annan
utåtriktad verksamhet så som bl.a. Komvux och vårdcentral.

Fastigheten är planlagd i Förslag till stadsplan som antogs 1912-10-25.
Användningen för fastigheten som anges i detaljplanen är område avsett
för offentliga byggnader. Genomförandetiden för stadsplanen har gått ut.
Det som önskas möjliggöras på fastigheten ryms inte inom den
exploateringsgrad som finns angiven i stadsplanen. Inte heller de
föreslagna höjderna för den framtida byggnationen ryms inom gällande
plan. Det krävs därför en ny detaljplan trots att användningen offentlig
byggnad kan anses förenlig med vårdlokaler i 1874 års byggnadsstadga
som var gällande lagstiftning när förslaget till stadsplan antogs.

Planavdelningen bedömer att upprättande av ny detaljplan är lämplig
med hänsyn till nedan angivna skäl.

I området används redan i dag lokaler för olika typer av vård. Dessutom
är det strategiskt i förhållande till föreslagen användning eftersom det
finns primärvård i planområdet och annan service på gångavstånd. Det
finns även goda förutsättningar att lösa frågor rörande teknisk försörjning
och transporter i området.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen önskar kommunens yttrande
på förfrågan kring planbesked senast den 21 februari 2018. Det ska
tydligt framgå huruvida kommunen ställer sig positiv eller negativ till
upprättande av detaljplan samt eventuell motivering till
ställningstagandet.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig positiv till upprättande av ny detaljplan för Rosen 11.

Håkan Kangert (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv .

Justerares sign Protokollsutdrag tm

Utdragsbestyrkande
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Information Länstransportplanen

Ansökn ingar för medel ur Länstransportplanen för 2019 ska skickas in
senast den 11 jun i 2018. Ti ll nästa år kommer ansökningstiden att
ändras till den 1 mars.

Gunnar Jaxell från Samhällsbyggnadsförbundet infomerar om vilka
projekt i Nora kommun som skulle kunna få medel från Länstransport
planen.

Det finns ett behov av att förbättra trafiksituationen vid infarten till Ica
Supermarket genom att bygga en cirkulationsplats. Det finns också ett
behov av en gång- och cykelväg mellan Ica Supermarket och Circle K
för att underlätta för fotgängare och cyklister.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerares sign Protokollsutdrag till

'-..fo /~/'c
Utdragsbestyrkande
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Ansökan om medel ur Länstransportplanen för 2019

För att kommunen ska kunna söka pengar ur Länstransportplanen för en
cirkulationsplats vid infarten till lca Supermarket och en gång- och
cykelväg mellan Ica Supermarket och Circle K behöver det utredas vilka
kostnader det handlar om. Kommunen kan söka bidrag för halva
kostnaden .

Ordföranden föreslår att kommunchefen får i uppdrag att ta fram
underlag för ansökningar ur Länstransportplanen för en cirkulationsp lats
vid infarten tilllca Supermarket samt en gång- och cykelväg mellan Ica
Supermarket och Circle K.

Samhä llsutskottet föreslår kommun styrelsen besluta

att uppdra till kommunchefen att ta fram underlag för ansökningar ur
Länstransportplanen för en cirkulationsplats vid infarten till Ica
Supermarket samt en gång- och cykelväg mellan Ica Supermarket och
Circle K.

att underlagen för ansökningarna presenteras för kommunstyrelsen
senast den 30 maj 2018.

Justerares sign Protokollsutdrag till

t.f-e ~~
Utdragsbeslyrkande
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Information beställning av detaljplaner

Kommunchefen informerar samhällsbyggnadsutskottet att hon har
beställt en detaljp laneändring gällande Kristinelund.

Kommunchefe informerar också att det pågår ett arbete med att ta fram
en processbeskrivning för planarbetet som kommer presenteras för
utskottet.

Ordföranden tackar för infomationen.

Justerares sign Protokollsutdrag till

cf?o . jI?~
Utdragsbestyrkande
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Information nybyggnad av omklädningsrum ishallen

Allmänna arvsfonden har avslagit Nora HG:s ansökan om pengar för nya
omklädningsrum vid ishallen. Nybyggnationen är tänkt att sam
finansieras mellan kommunen och Nora HG. Örebro läns idrottsförbund
har beviljat Nora HG ett bidrag på 400 000 kronor . I budgete n har
kommunen avsatt 5 miljone r kronor.

Det är möjligt att bygga nya omk lädningsrum i etapper där den först a
etappen ryms inom ramen om 5,4 miljoner kronor. Fastighetsstrategen
har tagit fram ett förslag som är under kontrollgranskning för att säker
ställa att kostnaden håller sig inom ramen. Förslaget ger inte de bästa
föruts ättningarna för kommande etapper utan kommer att leda till högre
kostnader i framtid en. Det finns ett förslag till nybyggnation i etapper
som beräknas kosta mindre totalt sett men då kostnad es för den första
etappen i det förslaget beräknas till 6,8 miljoner kronor.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerares sign Protokollsutdrag till

20 Jh-/c
Utdragsbestyrkande
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Uppdrag till kommunchefen: finansiering nya
omklädningsrum till ishallen

Utifrån utvecklingschefens och fastighetsstrategens information om
Allmänna arvsfondens avslag på Nora HC:s ansökan om pengar till de
nya omklädningsrummen diskuterar utskottet förslag på lösningar .

Det finns ett förslag om nybyggnad i etapper där den första etappen
ryms inom befint lig budgetram om 5,4 miljoner kronor men som kommer
att leda till högre kostnader för kommande etapper. Det finns ett annat
förslag där en större investering görs i den första etappen men som
beräknas ge en lägre kostnad för komman de etapper. Kostnaden för
den första etappen enligt det förslaget uppgår till 6,8 miljoner kronor.

Utskottet enas om att föreslå kommunstyrelsen ge kommunchefen i
uppdrag att utreda möjligheten att skjuta till ytterligare 1,4 miljoner
kronor för att kunna genomföra förslaget om nya omklädningsrum för 6,8
miljoner kronor.

Samhällsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att skjuta till
ytterligare 1,4 miljoner kronor till nya omklädningsrum vid ishallen.

Justerares sign Protokollsutdrag till

&0 jhl·c
Utdragsbestyrkande
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Information från utvecklingschefen

Utveck lingschefen informe rar om vad som är på gång inom enheten för
tillväxt och utveck ling.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerares sign Protokollsutdragtill

20 ,pk
Utdragsbestyrkande
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