
Vision och övergripande mål för Nora kommun 
Kommunfullmäktige har fastställt vision och övergripande målområden för Nora kommun, i 
december 2017. 
 
 
 

Vision 
Nora är regionens mest attraktiva boendekommun med 13 000 invånare år 2030. 
 
Hållbarhet 
1. Nora kommuns verksamhet är klimatsmart. 
2. Nora har en positiv befolkningstillväxt och en gynnsam befolkningsstruktur. 
3. En ansvarig ekonomisk hushållning som skapar utrymme för utvecklingsreformer. 
4. En offensiv och ansvarstagande strategi som säkerställer att nödvändiga 

nyinvesteringar genomförs.  
Livskvalitet 
1. Noras invånare har tillgång till goda kommunikationsmöjligheter. 
2. Noras invånare har en rik tillgång till kulturutbud, fritidsaktiviteter och 

naturupplevelser. 
3. Nora kommun erbjuder en god och tillgänglig kommunal service för alla Norabor. 
4. Nora kommuns invånare upplever att de har ett stort inflytande. 

Attraktivitet 
1. Nora kommun erbjuder attraktiva boendemiljöer och besöksmiljöer. 
2. Kommunen har ett livskraftigt näringsliv och en god arbetsmarknad. 
3. Nora kommun är välkomnande och trygg. 
4. Kommunens invånare är stolta och har en stark tro på framtiden. 

 
 

 
Översiktsplan för Nora kommun 
Av översiktsplanen framgår följande: 
 

”Utvecklingsområdena för Viker/Skrekarhyttan och Järnboås främjar en levande 
landsbygd där befintliga byar och service gynnas. 
 

De sju utvecklingsstråken för bebyggelse föreslås längs Norasjöns stränder, mellan Nora 
stad och Ås, mellan Ås och Striberg, mellan Pershyttan och Gyttorp, mellan Gyttorp och 
Viker samt mellan Nora stad och Järnboås. Inom dessa utvecklingsstråk föreslås främst 
nya bostäder. Utvecklingsstråken främjar att befintliga tätorter och byar sammanbinds. 
 

Ny bebyggelse bör även kunna tillkomma utanför utvecklingsområdena 
och utvecklingsstråken, på landsbygden, där anslutning till befintlig bebyggelse, 
kommunikationer och teknisk försörjning ska eftersträvas. Vidare ska kommunala 
satsningar, såsom nya gång- och cykelvägar, främst prioriteras inom de föreslagna 
utvecklingsområdena och utvecklingsstråken. 
 

Genom att koncentrera samhällsutvecklingen inom kommunen till utvecklingsområdena 
och utvecklingsstråken kan i stor utsträckning befintliga kommunikationer och teknisk 
försörjning användas samtidigt som det stärker underlaget för kollektivtrafik, service och 
verksamheter. Detta bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
 

 
 
 
 
 



Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
 
 
Nora kommun har tagit beslut om att ta fram ett tillägg till översiktsplanen avseende 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Riksdagen beslutade år 2009 om förändringar i MB och PBL avseende strandskyddet. De 
förändringar som avsåg områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) trädde 
i kraft den 1 februari 2010. Förändringarna syftar till att, med utgångspunkt från ett fortsatt 
generellt strandskydd, bättre anpassa strandskyddet till de lokala förhållandena och 
förutsättningarna. Det differentierade strandskyddet skapar möjligheter till en ökad 
nybyggnation längs stränderna inom vissa områden som ska redovisas i den kommunala 
översiktsplanen. Avsikten är att främja utvecklingen av landsbygden i de delar av landet 
där bebyggelsetrycket är lågt och stränderna inte har exploaterats i hög grad. 
 
Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att 
stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria 
strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften 
åsidosätts. 
 
Tidsplan (preliminär) 

Framtagande av samrådshandling november 2019-augusti 2020 

Samråd september-oktober 2020 

Utställning december 2020-januari 2021 

Antagande av kommunfullmäktige mars 2021 

Laga kraft april 2021 

 

 
 


