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Sbu §47

dnr KS2018-611

Försäljning genom anbudsförfarande av del
av fastigheten Nora 1: 1, Vattentornet
Tornet är idag uthyrt till tre olika mobiloperatörer som använder detta
som mast med kommunikationsutrustning . I övrigt har kommunen ingen
praktisk användning av tornet. Hyresintäkterna uppgår f.n. till c:a 60 000
kr per år. Vattentornet som sådant har i detaljplanen beteckningen Q
och det är därför möjligt att sälja för ombyggnad till bostäder.
Från tid till annan har olika personer och företag intresserat sig för Vat
tentornet med syfte att bygga om det till bostäder. Det finns nu också ett
konkret förslag som har redovisats till hur en ombyggnad skulle kunna
genomföras. Det är möjligt både med en direktförsäljning och en försälj
ning genom anbudsförfarande.
I samband med kommunstyrelsen behandling av ärendet 2019-04-03
arbetades vattentornet med intilliggande markområde in i samrådsun
derlaget för ny detaljplan i Kv. Rosen . Under samrådstiden inkom flera
invändningar mot den föreslagna detaljplaneändringen avseende Vat
tentornet. Av den anledningen togs Vattentornet ur den fortsatta plan pro
cessen avseende Kv. Rosen .
Ovanstående innebär att det inte är möjligt att sälja någon markyta utö
ver den som i gällande detaljplan markerats med Q .
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-03 "att i senare skede ta ställning
till om fastigheten ska säljas genom direktförsäljning eller försäljning ge
nom anbud." Förutsättningarna är nu annorlunda såtillvida att eftersom
detaljplanen för Vattentornet inte ändras och det därför bara är möjligt
att sälja Vattentornet med den alldeles intill liggande marken.
Kommunen står därför inför ett val att endera först ändra detaljplanen
och därefter sälja fastigheteten med mark som behövs för hisschakt par
kering mm . Detta kan dock ta avsevärd tid , då överklagande kan förvän
tas i planprocessen. Alternativet är att sälja Vattentornet med den mark
som enligt detaljplan är möjlig att sälja och därefter överlåta till köparen
att eventuellt ansöka om planbesked och bekosta en ny detaljplan.
Kommunen har låtit SVEFA AB värdera vattentornet. Marknadsvärdet
bedöms vara 450 000 kr.
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Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige
att genom anbudsförfarande sälja Vattentornet med intilliggande mark
märkt med Q i gällande detaljplan (del av fastigheten Nora 1:1) ,
att försäljningen görs med följande villkor:
• Bud under 450 000 kr godtas inte.
• Köparen förbinder sig att ta initiativ till och bekosta eventuell nödvändig
detaljplaneändring och avstyckning.
• Köparen förbinder sig att bygga om vattentornet till bostad/bostäder
varvid ansökan om bygg lov ska vara inlämnat senast två år från tillträ
desdagen. Om bygg lov inte sökts inom den tiden och dröjsmålet beror
på köparen ska köparen till säljaren betala ett vite om 100 000 kr.
• Kommunen förbinder sig att till köparen avyttra sådan mark som enligt
ny detaljplan kan komma att behövas för omvandling av vattentornet till
bostäder.
• Anbud ska innehåll skiss och beskrivning på hur köparen avser att om
vandla vattentornet till bostad/bostäder.
• Vid värdering av anbuden ska såväl avgivet pris såväl som hur väl för
slaget till ombyggnad är utformat bedömas.
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Sbu §48

dnr KS2020-XJO(

Revidering av ordningsföreskrifter för bokningsbara lokaler i
Nora kommun
Ordningsföreskrifterna för bokningsbara lokaler i Nora kommun behöver
revirderas. Punkt 3 med formuleringen "S k handbollsklister eller mot
svarande används INTE i samtliga gymnastik och idrottshallar." föreslås
strykas ur föreskrifterna och en ny punkt föreslås läggas till med formule
ringen "Lokaler inkl omklädnadsrum skall lämnas i god ordning och grov
städningen ingår i föreningens/lokalförhyrarens åtaganden. I grovstäd
ning ingår borttagning av handbollsklisterlvax."
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige
att anta reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för bokningsbara
lokaler i Nora kommun .
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Sbu § 49

dnr KS2020-483

Uppdrag för utredning av skogliga åtgärder på Alntorps ö
samt utmed Norasjön och Hagbyån
Under kommunstyrelsens möte den 7 oktober 2020 informerade Jan
Eric Andersson och Rainer Grathwohl, Samhällsbyggnad Bergslagen,
om skogsbruksplan och andra skogliga frågor.
På mötet lyfte kommunstyrelsens ledamöter behovet av underhåll av
skogen på Alntorps ö samt av andra områden som kan stöta på målkon
flikt med gällande regler inom naturskyddade områden. Längs området
utmed Norasjöns strand från Hagbyån till Hittorp finns behov av åtgärder
för att skapa ett tryggare och säkrare stråk samt en vackrare siluett över
Norasjön samtidigt som hänsyn behöver tas till fågel och djurlivet inom
området.
Samhällsbyggnad Bergslagen informerade att kommunstyrelsen behö
ver ge ett uppdrag att utreda förutsättningarna och vilka möjligheter det
finns för åtgärder.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt Samhällsbyggnad Bergslagen att utreda vilka möjligheter
det finns för att utföra skogliga åtgärder på Alntorps ö
att uppdra åt Samhällsbyggnad Bergslaget att utreda vilka möjligheter
det finns att göra skogliga åtgärder från området där Hagbyån rinner ut
i Norasjön och området upp mot Hittorp samt utreda möjligheterna att
rensa ån från nedfallna träd och upprensning längs åns sidoytor.
att Samhällsbyggnad Bergslagen redovisar resultaten av uppdragen
under 2020.
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Sbu § 50

dnr KS2020-484

Strandskoning utmed strandpromenaden
80 meter av kajkanten norr om paviljongen vid strandpromenaden vid
Norasjön är i så dåligt skick att en renovering är akut nödvändig. I årets
budget för strandskoning finns 600 000 kronor. Samhällsbyggnadsför
bundet har anlitat en konsult som besiktigat kajen och bryggan och fått
ett förslag på åtgärd för renovering .
Kostnaden för konsulten, som tog fram åtgärdsförslaget, är 50 000 kro
nor och kostnaden för renovering av kajen och bryggan beräknas till 820
000 kronor. I årets budget saknas 300 000 kronor för att kunna renovera
hela den aktuella sträckan om 80 meter under 2020.
Renoveringen är angelägen och det skulle bli ett lyft för strandpromena
den och för de båtägare som hyr båtplatser längs denna sträcka.
Förslag är att avsätta 300 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda
medel under 2020 för renovering av kaj och brygga 80 meter norr om
paviljongen.
Jan Rylander (NP) yrkar att det ska göras en ny undersökning och utred
ning av annan konsult för att hitta en mer långsiktig lösning och under
tiden reparera det mest nödvändiga inför nästa år.
Anna Karlsson (S) och John SundelI (KO) yrkar bifall till liggande förslag.
Ordföranden Tom Rymoen (M) ställer förslagen mot varandra och finner
att samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt liggande förslag .
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avsätta 300 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel un
der 2020 för renovering av kaj och brygga 80 meter norr om paviljongen.
Jan Rylander (NP) och Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jan Rylanders yrkande.
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Sbu § 51

dnr KS2020-167

Permanent lösning för Arne P:s väg
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har nu utvärderat öppnandet
av Arne P:s väg om att tillåta allmän trafik. Utvärderingen gjordes av tra
fikingenjör Håkan Blaxmo Samhällsbyggnad Bergslagen, Nora kom
muns näringslivsutvecklare Cecilia Lundkvist Sundin, turistchef Håkan
Ceder samt gruppchef Cleas Andersson på Nobina Sverige AB och Emil
Norberg Svealandstrafiken .
Inga incidenter finns rapporterade från kollektivtrafiken och heller inga
andra synpunkter om störningar som kan påverka bussverksamheten
negativt trots att kommunen haft fler besökande än ett normalt år.
Nora kommun har inte fått in några negativa synpunkter från allmän
heten. Dock värt att notera är att Skojarbackens parkering och ställplat
sen för husbilar varit mer använd än något år tidigare enligt Håkan Ce
der.
Det har heller inte inkommit några synpunkter från näringslivet som mot
säger sig öppnandet av gatan.
De positiva fördelarna som inkommit till förbundet från boende och besö
kande till Nora stad är att tillgängligheten till Nora centrum ökat.
Fler positiva effekter av öppnandet av gatan bör bli:
-bättre trafiksituation vid korsningspunkter längs Storgatan
-minskade utsläpp på grund av av kortare resväg
-mindre söktrafik till parkeringsmöjligheter förbi glasstorget och Nora torg

På lite längre sikt kan det bli aktuellt att bygga ut gatubelysningen längs
Arne P:s väg som idag sa knas. Andra justeringar som det planeras för
är att förtydliga korsningspunkterna till resecentrum via Arne P:s väg för
att öka tillgängligheten för kollektivtrafiken och säkerheten generellt.
Kostnaden för att permanenta gatan genom att ta bort de temporära åt
gärderna och anlägga permanenta lösningar är 200 000 kronor.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att avsätta 200 000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel
2020 för åtgärder för en öppen Arne P:s väg .
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Sbu § 52

dnr KS2020-xxx

Svar på remiss om Örebro fäns energi- och kfimatprogram

2021-2025
Ur remissen kan man läsa:
"Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Samtidigt har
vi människor stora möjligheter att förändra samhällets energiförsörjning
och använda jordens resurser både mer effektivt och långsiktigt hållbart.
En omställning till ett fossilfritt och effektivt energisystem är nödvändigt
för att möta de utmaningar som återfinns i både nationella och internat
ionella scenarier om klimatets utveckling."
"Den pågående trenden, där jordens medeltemperatur hela tiden ökar,
måste brytas. En stigande medeltemperatur visar sig bland annat genom
att extrema väderförhållanden sker mer frekvent och att havsnivån sti
ger. Det positiva är att den kraftiga ökningen av utsläpp som vi har sett
fram tills nu har börjat plana ut. Förnybar energi produceras i mycket
större utsträckning än någonsin tidigare, och till ett allt lägre pris."
Nora kommun och bolag behöver utveckla sitt energi- och klimatarbete.
Pågående och framtida arbete kan med fördel samordnas med Örebro
läns energi- och klimatprogram 2021-2025.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län
förslag till energi- och klimatprogram för Örebro län enligt remissens
frågeformulär.
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Sbu § 53

dnr KS2020-461

Yttrande över överklagat beslut gällande detaljplan
Rosen 11 m.fl.
Beslutet att anta detaljplanen för Rosen 11 m.fl. i Nora, Nora kommun
överklagades till mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Nora
kommun har förelagts yttra sig i ärendet. De synpunkter som inkommit i
överklagan berör planförslagets omgivningspåverkan, kulturmiljö, trafik
och gatulösningar, parkeringar, buller och även Nora kommuns strate
giska ställningstaganden.
Uppförandet av ett nytt vård-och omsorgsboende är ett angeläget all
mänt intresse för Nora kommun. Nora kommun anser att detaljplanen
svarar upp mot tidigare fastställd strateg isk planering förankrad i över
siktsplanen, och enksilda och allmänna intressen har avvägts inom ra
men för detaljplanen och kan därmed inte anses strida mot 2 kap. 1 §
Plan-och bygglagen. Kommunens ståndpunkt är att detaljplanen ej
medför betydande negativ påverkan på kvarteret eller på kulturvärden .
Kommunen anser även att planprocessen tydligt förankrats i 2 kap. 1§
Plan-och bygglagen, vilket framgår av planhandlingarna.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslag till yttrande över överklagat beslut gällande detaljplan
Rosen 11 m.fl.
Pia-Maria Johansson (LPo) deltar ej i beslutet "å~f sj
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Sbu § 54

dnr 2020-478

Försäljning av fastigheten Lindesby 3:12
Jonas Nyström, som äger f.d. vattentornet i Järnboås, Lindesby 2: 1O,
önskar köpa fastigheten Lindesby 3:12. Avsikten är att bruka den som
naturtomt då den fastighet han redan äger är mycket liten eller 428 kvm
och ligger strax intill.
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt tomtpriset för Lindesby 3:12 till
54 700 kr med villkor om byggnation av småhus inom två år från för
värvstillfället.
Sedermera har det visat sig att vatten- och avloppsledningar på den ak
tuella tomten omöjliggör byggande av småhus med mindre än flytt av de
aktuella ledningarna till en kostnad som överstiger försäljningspriset.
Tomten har också legat osåld sedan 80-talet. Andra obebyggda tomter
har tidigare prissänkts till 10 000 kr.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunfullmäktige beslutar
att till Jonas Nyström försälja fastigheten Lindesby 3: 12 till ett pris av 10
000 kr under villkor att ledningsrätt eller servitut får inrättas för befintliga
VA-ledningar.
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Sbu § 55

dnr 2020-469

Tillfälligt bidrag till Stad ra teater

Stad ra teater bedriver en professionell teaterverksamhet i kommunen för
olika målgrupper och åldrar. De utgör en viktig del i regionens kulturella
infrastruktur och ingår den s k samverkansmodell tillsammans med
andra institutioner/aktörer.
Stadra är mycket viktig för kommunens kulturella profil och attraktivitet
och lockar besökare från hela landet. Verksamheten har kraftigt drab
bats av pandemin och tvingats ställa in en del planerade föreställ
ningar/aktiviteter, tappat intäkter m m och har en ansträngd ekonomi.
Trots detta har verksamheten genomfört olika arrangemang anpassade
till rådande situation. Kommunens avtal med Stad ra (150 tkr/år) har inte
indexreglerats på många år, trots en växande verksamhet och pågående
diskussioner en längre tid om möjligheter till en rimlig justering.
En översyn av avtalet är i denna ansträngda situation inte möjlig, då Till
växt och utveckling har stora effektiviseringskrav och inte kan prioritera
detta nu. När den ekonomiska situationen tillåter bör en övergripande
översyn av av deras och liknande avtal genomföras och behandlas i
budget.
Mot denna bakgrund föreslås att Stadra istället får ett tillfälligt bidrag
som stöd för att klara situationen, och att översyn av avtalet tas upp till
diskussion vid senare tillfälle.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att Stad ra teater beviljas ett tillfälligt bidrag om 25 000 kr för år 2020.
att bidraget tas ur KS medel för oförusett.
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Sbu § 56

dnr KS2020-501

Omfördelning av kvarvarande medel för tidigare beslutade medel
för sommarlovsaktiviteter 2020
Med anledning av att tidigare statsbidrag för meningsfulla lovaktiviteter
för barn och unga uteblev 2020 avsatte KS 350 tkr för ändamålet till civil
samhället i Nora. Beslutet togs strax före sommaren, men trots detta har
civilsamhället och föreningar under en besvärlig period med utbredd
pandemi genomfört en mängd olika aktiviteter för målgruppen under sä
songen, som tidigare redovisats på SBU.
Ett stort ansvar har även tagits av andra organisationer för andra mål
grupper än de avsatta medel var avsedda för. Här kan bl a nämnas
PRO:s rejält utökade aktiviteter under sommaren för seniorer, som mins
kade den isolering mm som corona-restriktionerna innebar för kommu
nens äldre medborgare. Detta har genomförts utan bidrag från kommu
nen och drabbat respektive organisations ekonomi.
Mot denna bakgrund och det faktum att närmare 100 tkr av avsatta me
del återstår är rimligt att omdisponera medlen för stöd till ovan nämnda
organisationer och deras ideella arbete med en särskilt utsatt grupp
denna sommar.
Under ärendets behandling konstaterar samhällsbyggnadsutskottet att
ärende Ansökan från intresseföreningen bryggeriet om aktiviteter under
jul- och nyårslovet ska hanteras inom ramen för detta ärende och att
framlagt förslag till beslut behöver revideras. Tom Rymoen (M) yrkar att
kvarvarande medel (från KS2020-246) omfördelas till tillväxt och utveckl
ings budget för bidrag till föreningar.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kvarvarande medel (från KS2020-246) omfördelas till tillväxt och ut
vecklings budget för bidrag till föreningar.
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Sbu § 57

dnr 2020-060

Kommundirektören informerar

Kommundirektör Isabell Landström informerar om de nya lokala före
skrifterna med anledning av covid-19 och hur dessa påverkar olika verk
samheter i Nora kommun .

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

7

Ii i

!" NORA
KOMMUN

Närvaro-och omröstningslista
Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2020-11-04
Närv,

beslut ej be
slut

Ledamöter
Tom Rymoen (M)

X

Margareta Eriksson (S)

X

Bror-Erik Israelsson (S)
Anna Karlsson (S)

X

John SundelI (KO)

X

Jan Rylander (NP)

X

Pia-Maria Johansson (LPo)

X

Ersättare
Fredrik Munkvold (S)
Jörgen Säteraas (C)
Bengt Svensson (M)

X

Conny Alfredsson (SO)

X

Närvarorätt
Solveig Oscarsson (S)

Antal

X

7

Omröstninqar

Närv,

!l

§
Ja

Nej

Avs Ja

Nej

Avs

