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FÖRORD
Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2014 om inriktningsmål för revidering av översiktsplanen 
som är från 1999.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen är till för att ge 
vägledning för en långsiktig utveckling av kommunen vad gäller mark och vatten. Även för byggnatio-
ner och byggnaders bevarande samt utveckling.

Det känns extra glädjande att i framtagande av beslutsunderlaget så har en medborgardialog gjorts 
som riktat sig till kommunens alla invånare, där drygt 700 enkäter besvarats. Även rundabordssamtal 
har förts på bygderådsmöte och på näringslivsfrukost.

Viktiga faktorer är kommunens antagna fullmäktigemål. Där vi vill att fler ska attraheras att vilja bo 
i Nora kommun. Översiktplanen är en del av det verktyget att arbeta med, för att nå målet. Vi har i 
dag som mål att 25 lägenheter ska färdigställas per år. Då är det viktigt att vi har markområden klara 
för bostadsbyggande. Vi ser en överhettning på byggnation i Örebro och med tanke på vår närhet till 
Örebro så ska vi naturligtvis dra fördel av detta och arbeta för att så många som möjligt ska välja att 
bosätta sig i Nora. Då är det viktigt att vi har färdiga detaljplaner för bostadsbyggande.

Infrastrukturen är också en betydande faktor för oss Norabor. Att ha bra och snabba förbindelser till 
vår arbetsmarknadsregion Örebro, då Nora är en pendlingskommun. Det för att underlätta att bo kvar 
på orten. Det gäller förbindelser till Örebro och våra grannkommuner, då även Karlskoga.

Vi har länge arbetat för att få en Länspendel till Nora, vilket skulle innebära en betydande förkortning 
av restiden till Örebro och för vidare resor runt om i närliggande län.

Det är viktigt att vi kan erbjuda en god livskvalitet för alla som bor eller verkar i kommunen. Där kan 
nya rekreationsområden för friluftsliv, idrott och parker ha betydelse.

Vad gäller näringsliv så ska vi vara på framkant för att kunna erbjuda industritomter för företagseta-
bleringar. Där är ambitionen att kunna förbereda för fler tomter vid Pershyttans industriområde och 
även att se över fler områden inom Nora kommun.

Möjligheten att kunna ta sig med cykel mellan olika ytterområdena in till Nora och även inom Nora 
tätort är en väsentlig aspekt ur ett hållbarhets- och friskvårdsperspektiv, eftersom 75 procent av Nora 
kommunens innevånare bor i Gyttorp, Ås, Pershyttan och Nora stad. En cykelplan bör tas fram som 
komplettering till översiktsplanen, även då för att koppla det till vårt resecentrum.

Vi har mycket att vara stolta för i Nora och nu ser vi möjligheterna till vidare utveckling för vårt Nora. 
Det finns en vacker natur alldeles i närheten av stadskärnan. Vi behöver inte gå långt för att komma 
ut i naturen. Det finns en sjö och en ö mitt i centrala Nora. Vi har alla möjligheter att förädla den pärla 
som Nora är.

Så jag välkomnar den nya översiktplanen för Nora kommun.

Solveig Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING
Nora kommun ligger i Bergslagen, i norra 
Örebro län. Kommunen gränsar till Hällefors, 
Karlskoga, Lindesbergs och Örebro kommuner.

Bergsbruket och skogsbruket har historiskt sett 
varit mycket viktiga för kommunen. Stora eko-
nomiska kriser inom järnhanteringen medförde 
att denna nästan upphörde helt mot sekelskiftet 
1900. Gruvbrytningen fanns ändå kvar, men 
andra näringar kom dock att bli viktiga och om-
kring år 1920 blev Nitroglycerinbolaget i Gyttorp 
en dominerande industri.

I dag är Nora stad en av Sveriges bäst bevara-
de trästäder med byggnader huvudsakligen från 
1700- och 1800-talen. Kommunen har i dag en 
folkmängd på närmare 10 700 personer.

Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygg-
lagen, ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunen. Kommunstyrelsen i Nora kom-
mun tog den 12 september 2012 beslut om att 
revidera sin översiktsplan från år 1999.

Översiktsplanen omfattar hela Nora kommun 
och har flera viktiga syften. Den ska vara vägle-
dande för efterföljande planläggning, lovgivning 
och tillståndsprövning. Planen ska också använ-
das som ett politiskt handlingsprogram för den 
kommande utvecklingen i kommunen, bidra till 
att förenkla och effektivisera plan- och bygglovs-
hanteringen samt vara en överenskommelse 
mellan staten och kommunen om de allmänna 
intressen som ska beaktas vid planering och 
byggande. Översiktsplanen är dock inte juridiskt 
bindande.

Tidshorisonten för den nu aktuella översiktspla-
nen sträcker sig fram till år 2030.

Utifrån bl.a. kommunens vision, övergripande 
mål, inriktningsmål för översiktsplanen, relevan-
ta nationella, regionala och kommunala styrdo-
kument samt övriga planeringsförutsättningar 
har ett planförslag tagits fram.

I planförslaget har de slutgiltiga avvägningarna 

och ställningstaganden gjorts mellan olika all-
männa och enskilda intressen. Det ger vägled-
ning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Planförslaget 
är vägledande för efterföljande planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning.

Kommunen ska planera och arbeta för att ge-
nomföra planförslaget som också kan ses som 
en prioriteringslista med koppling till det kom-
munala budgetarbetet.

För att illustrera de strategiskt långsiktiga inten-
tioner för kommunens samhällsutveckling har 
en utvecklingsstrategi tagits fram. Utvecklings-
strategin redovisar på en övergripande nivå 
med breda penseldrag kommunens målsättning 
för den strategiskt långsiktiga samhällsutveck-
lingen, vilken ligger till grund för mark- och vat-
tenanvändningen.

Samhällsutvecklingen inom kommunen föreslås 
koncentreras till tre utvecklingsområden för 
Nora stad med omnejd, Viker/Skrekarhyttan och 
Järnboås samt sju utvecklingsstråk.

Inom utvecklingsområdet för Nora stad med 
omnejd bedöms avstånden vara sådana att 
gång- och cykeltrafik i stor utsträckning kan vara 
ett konkurrenskraftigt alternativ till biltrafik, både 
inom och mellan tätorterna. De korta avstånden 
främjar hållbart resande till bl.a. resecentrum 
samt offentlig och kommersiell service inom 
kommunen. Detta gynnar miljövänliga kommu-
nikationer och folkhälsan.

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

De sju utvecklingsstråken för bebyggelse före-
slås längs Norasjöns stränder, mellan Nora stad 
och Ås, mellan Ås och Striberg, mellan Pershyt-
tan 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.
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Vidare föreslås ett utvecklingsstråk söder om 
länsväg 244, vid Pershyttans industriområde. 
Inom utvecklingsstråket föreslås främst nya 
verksamheter.

Inom utvecklingsområdena ska ny bebyggelse 
främst tillkomma inom befintlig kärna, befintliga 
tätorter och byar samt föreslagna utvecklings-
stråk. Inom utvecklingsstråken, mellan utveck-
lingsområdena, ska ny bebyggelse i huvudsak 
tillkomma inom eller i anslutning till befintliga 
byar och bebyggelse. 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 priori-
teras inom de föreslagna utvecklingsområdena 
och utvecklingsstråken.

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

I utvecklingsstrategin utgör Nora stad en kärna. 
Nora stad har stor betydelse för kommunens 
utveckling och omfattar majoriteten av kom-
munens bostäder och verksamheter. Nora stad 
är kommunens servicecentrum både vad gäller 
offentlig och kommersiell service.

Resecentrum i Nora stad utgör i utvecklingsstra-
tegin en nod för transporter. Noden är en viktig 
knutpunkt för kommunikationer inom kommu-
nen, främst för kollektivtrafiken. Även Gyttorp ut-
gör en nod för transporter, då området är viktigt 
för byte av transportslag samt mellan fordon.

Järnvägen mellan Nora stad och Örebro stad 
samt de större vägarna i kommunen, riksväg 50, 
länsväg 243, länsväg 244, länsväg 764, länsväg 
767 och länsväg 769, utgör i utvecklingsstrate-
gin transportsamband. Dessa är särskilt viktiga 

för att tillskapa och upprätthålla goda kommuni-
kationer inom, till och från kommunen. Järnvä-
gen planeras att användas för persontrafik och 
kommer tillsammans med de större vägarna att 
utgöra kommunens ”livsnerv”. Investeringar i 
transportinfrastrukturen ska främst prioriteras till 
de utpekade transportsambanden.

I utvecklingsstrategin har tre viktiga funktioner 
för den tekniska försörjningen särskilt marke-
rats, en ny vattenledning från Rya vattenverk 
och en ny vattenledning för Vätternvatten samt 
en ny kraftledning. Ledningarna har stor bety-
delse för den tekniska försörjningen.

I planförslaget redovisas hur kommunen avser 
att tillgodose de redovisade riksintressena och 
följa gällande miljökvalitetsnormer. Vidare fö-
reslås nya områden för bostäder och verksam-
heter. Planförslaget omfattar även ställningsta-
ganden avseende kommunikationer, natur- och 
kulturmiljöer, rekreation och friluftsliv, teknisk 
försörjning samt miljö, hälsa och säkerhet.
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LÄSANVISNING
Översiktsplanen är indelad i sju kapitel. I kapitlet 
Inledning beskrivs översiktsplanens bakgrund 
och syfte, planprocessen samt tidsplanen.

Kapitlet Vision innefattar kommunens vision, 
övergripande mål och inriktningsmål vilka anger 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön i kommunen.

Kapitlet Kommunen beskriver kortfattat kommu-
nens historia och utveckling.

I kapitlet Kommunen i regionen återfinns kom-
munens kopplingar till omvärlden och viktiga 
regionala och mellankommunala samarbeten 
samt mellankommunala intressen.

Kapitlet Styrdokument innefattar relevanta na-
tionella, regionala och kommunala mål, planer 
och program av betydelse för kommunen och 
översiktsplaneringen.

Kapitlet Planförslag utgör de slutliga avvägning-
arna och ställningstagandena mellan olika all-
männa och enskilda intressen. Här ges vägled-
ning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt hur den bebyggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras.

I kapitlet Planeringsförutsättningar återfinns en 
samlad nulägesbeskrivning med kunskaper om 
befintliga förhållanden, intressen och pågående 
förändringar som är nödvändiga förutsättningar 
vid all planering.

FÖRKORTNINGAR
Följande förkortningar förekommer i 
översiktsplanen:

DP  Detaljplan

FÖP  Fördjupning av översiktsplan

KML  Kulturmiljölagen (1988:950)

LIS  Landsbygdsutveckling i strand- 
  nära lägen

LIS-område Område för landsbygdsutveckling  
  i strandnära lägen

MB  Miljöbalken (1998:808)

MKB  Miljökonsekvensbeskrivning

MKN  Miljökvalitetsnormer

OB  Områdesbestämmelser

PBL  Plan- och bygglagen (2010:900)

TÖP  Tillägg till översiktsplan

ÖP  Översiktsplan

DEFINITIONER
Följande definitioner förekommer i utvecklings-
strategin:

Bebyggelse
En samling av byggnadsverk som inte enbart 
består av andra anläggningar än byggnader.

Byggnadsverk
En byggnad eller annan anläggning.

Kärna
Mångfunktionellt område med stor betydelse för 
en orts, kommuns eller regions framtida utveck-
ling, vanligtvis med stort inslag av service och 
arbetsplatser.

Nod
Viktiga knutpunkter i transportsystemen där 
byte mellan transportslag eller omlastning sker, 
såsom resecentra, stationer och terminaler.

Transportsamband
Förbindelser som är särskilt viktiga för att 
skapa, förbättra eller upprätthålla en god till-
gänglighet, och dit investeringar i transportinfra-
struktur och vidareutveckling av kollektivtrafiken 
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bör kanaliseras.

Utvecklingsområde
Område där utvecklingsinsatser särskilt bör 
främjas.

Utvecklingsstråk
Stråk där man vill främja bebyggelseutveckling-
en, t.ex. för att skapa eller utveckla en samman-
hängande miljö, eller förbättra förutsättningarna 
för en god kollektivtrafik.

Viktig funktion
Anläggning eller plats som är av stor betydelse 
för service, teknisk försörjning, idrott, friluftsliv 
eller turism.

Följande definitioner förekommer i mark- och 
vattenanvändningen:

Begravningsplats
Område för begravningsplats.

Bostäder
Område för bostadsbebyggelse.

Grönområde
Parker, parkliknande miljöer, naturmark i tät-
ortsmiljö, närrekreationsområden samt anlagda 
områden för fritidsaktiviteter som främst äger 
rum utomhus. Avser grönområde som på grund 
av dess stora betydelse för ett stort omland bör 
skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö.

Järnvägstrafik
Område för järnvägstrafik.

Kraftledning
Område för kraftledning.

Landsbygd
Område som ytmässigt främst används för 
areella näringar och andra landsbygdsanknutna 
verksamheter, men där också bostadsbebyg-
gelse och obrukad mark (impediment) kan 
förekomma.

Natur
Område med stora friluftslivs-, natur- eller 
landskapsvärden där natur- och landskapsvård 
bör vara överordnad annan mark- och vatten-
användning. Områden som är viktiga att bevara 
och där jord- och skogsbruk och andra näringar 
bör bedrivas på sätt som är förenligt med natur- 
och landskapsvårdens intressen.

Stadsbygd
Område med bebyggelse av stads- eller tät-
ortsmässig karaktär, där bostäder ingår. Bebyg-
gelsen är indelad i kvarter åtskiljda av gator 
eller har en kvartersliknande struktur och utgörs 
av stadsbebyggelse samt stadsliknande bebyg-
gelse som i huvudsak används för bostäder, 
kontor, handel eller annan verksamhet som är 
förenlig med bostäder. Även trafik- och parke-
ringsytor, parker och fritidsanläggningar kan 
ingå.

Vatten
Vattenområde som inte ingår i de övriga områ-
destyperna.

Vattenledning
Område för vattenledning.

Verksamheter
Område för verksamheter som inte bör blan-
das med bostäder. Kan utgöras av områden för 
verksamheter som kan vara störande, miljö-
påverkande, ytkrävande eller genererar tung 
eller stor mängd övrig trafik. Kan även utgöras 
av områden som av andra skäl bör reserveras 
för enbart verksamheter, exempelvis där det är 
stort tryck på bostadsmarknaden och det därför 
är angeläget att säkra näringslivets utvecklings-
möjligheter i särskilda områden.

Vägtrafik
Område för vägtrafik.
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INLEDNING
Kommunstyrelsen i Nora kommun tog den 12 
september 2012 beslut om att revidera sin över-
siktsplan från år 1999. Översiktsplanen antogs 
av kommunfullmäktige den 30 november 1999.

Till översiktsplanen finns sju ändringar för vissa 
delar av kommunen, fördjupningar, Översiktlig 
planering av fritidsbebyggelse antagen den 15 
oktober 1990, Områdesplan för Fåsjön antagen 
den 30 november 1999, Områdesplan för Gyt-
torp antagen den 30 november 1999, Fördjup-
ning av översiktsplanen för södra delen av Nora 
stadskärna antagen den 30 november 1999, 
Fördjupning av översiktsplanen för södra delen 
av Stensnäsområdet antagen den 28 november 
2002, Byggnadsordning för Nora stadskärna 
antagen den 16 juni 2010 och Fördjupning 
av översiktsplanen för Norasjöns östra strand 
antagen den 8 oktober 2014. Översiktsplanen 
från år 1999 och ändringarna av den gäller tills 
dessa att den nu aktuella översiktsplanen vinner 
laga kraft.

Bakgrund
Varje kommun ska, enligt 3 kap. PBL, ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommu-
nen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för 
den långsiktiga utvecklingen av den fysiska mil-
jön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas samt 
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande 
utan endast vägledande för efterföljande 
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin 
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. 
PBL ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut 
om användningen av mark- och vattenområden 
kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riks-
intressen enligt 3 och 4 kap. MB anges särskilt.

Av översiktsplanen ska framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda  

användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön 

ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de re-

dovisade riksintressena och följa gällande 
miljökvalitetsnormer,

4. hur kommunen i den fysiska planeringen 
avser att ta hänsyn till och samordna över-
siktsplanen med relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av be-
tydelse för en hållbar utveckling inom kom-
munen,

5. hur kommunen avser att tillgodose det lång-
siktiga behovet av bostäder, och

6. sådana områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § 
första stycket MB.

Utöver lagregleringen styrs innehållet i över-
siktsplanen även av politiska beslut som kommit 
till uttryck i visioner, handlingsprogram, måldo-
kument och liknande på nationell, regional och 
kommunal nivå.

Kommunfullmäktige ska minst en gång per 
mandatperiod aktualitetspröva översiktsplanen 
och ta ställning till om översiktsplanen är aktuell 
i förhållande till kraven på vad som ska framgå 
av översiktsplanen.

En översiktsplan kan ändras dels för en viss 
del av kommunen, genom en fördjupning, 
och dels för att tillgodose ett särskilt allmänt 
intresse, genom ett tillägg. För en ändring av 
översiktsplanen gäller samma krav på innehåll 
och förfarande som för en översiktsplan.

Syfte
Översiktsplanen har flera viktiga syften. 
Den ska vara vägledande för efterföljande 
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. 
Planen ska också användas som ett politiskt 
handlingsprogram för den kommande 
utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla 
och effektivisera plan- och bygglovshanteringen 
samt vara en överenskommelse mellan staten 
och kommunen om de allmänna intressen som 
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ska beaktas vid planering och byggande.

Tidshorisonten för den nu aktuella översiktspla-
nen sträcker sig fram till år 2030.

Planprocessen
I planprocessen vägs olika samhällsintressen 
mot varandra i en demokratisk process samti-
digt som enskildas rättigheter beaktas. Innan 
kommunen antar en översiktsplan ska kom-
munen, enligt PBL, samråda med myndigheter, 
kommuner och andra som är berörda samt 
ställa ut planförslaget och låta det granskas.

slagstavla vinner översiktsplanen laga kraft, om 
ingen överklagar. Om översiktsplanen överkla-
gas vinner den istället laga kraft när överklagan-
det slutgiltigt prövats och avslagits.

Medborgardialog
Kommunens invånare har kunskaper och syn-
punkter som är värdefulla i planarbetet. Under 
framtagandet av översiktsplanen, innan samrå-
det, har kommunens invånare getts möjlighet att 
lämna synpunkter.

Syftet med medborgardialogen var att skapa 
ett bättre beslutsunderlag genom att få svar på 
frågor inom sex teman. Dessa teman var bo-
städer, verksamheter, grönområden, gång- och 
cykelvägar, kollektivtrafik samt klimat och avfall. 
Vidare syftade medborgardialogen till att öka 
intresset för den fysiska planeringen och förstå-
elsen för den politiska processen, nå grupper 
som kommunen normalt inte når samt särskilt 
nå barnfamiljer.

Medborgardialogen bestod av en enkät som rik-
tade sig till kommunens samtliga invånare. En-
käten fanns tillgänglig på kommunens hemsida 
samt tillgänglig i pappersformat på ett antal stäl-
len mellan 29 augusti och 30 september 2015. 
Sammanlagt besvarades drygt 700 enkäter.

Vidare hölls rundabordssamtal enligt caféme-
toden med Bygderådet och på en Näringslivs-
frukost där ett eller flera teman togs upp på 
respektive möte.

Mötet med Bygderådet hölls den 19 januari 
2016. På mötet introducerade kommunens nä-
ringslivsutvecklare arbetet med den nya över-
siktsplanen och bad sedan deltagarna att i små 
grupper beskriva sina tankar om hur Nora kom-
muns mark och vatten bör användas i framtiden. 
Detta bl.a. med avseende på kommunikationer, 
boende, näringsverksamheter, kulturmiljö och 
naturmiljö.

Mötet på en Näringslivsfrukost hölls den 9 
februari 2016. På mötet introducerade kom-
munens näringslivsutvecklare arbetet med den 
nya översiktsplanen och bad sedan deltagarna 

Samråd Utställning Antagande Laga kraft

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet 
till insyn och påverkan. Länsstyrelsen, berörda 
kommuner, andra myndigheter, kommunens 
invånare och sammanslutningar samt enskilda 
i övrigt som har ett väsentligt intresse av plan-
förslaget ges möjlighet att lämna synpunkter 
på planförslaget. Efter samrådet sammanställs 
inkomna synpunkter och eventuella förändringar 
av planförslaget till följd av dessa redovisas i en 
samrådsredogörelse.

Efter eventuella förändringar av planförslaget 
ska kommunen ställa ut planförslaget under 
minst två månader. Utställningen utgör ytterliga-
re ett tillfälle för myndigheter, kommunens invå-
nare m.fl. att lämna synpunkter på planförslaget 
och eventuella förändringar som har gjorts se-
dan samrådet. Efter utställningen sammanställs 
inkomna synpunkter och redovisas eventuella 
förändringar av planförslaget som synpunkterna 
har föranlett i ett utlåtande. Planförslaget kan 
med hjälp av de inkomna synpunkterna komma 
att revideras igen och en antagandehandling ar-
betas fram. Om planförslaget ändras väsentligt 
efter utställningen ska dock kommunen ställa ut 
planförslaget på nytt.

Kommunstyrelsen (KS) godkänner översiktspla-
nen innan kommunfullmäktige (KF) fattar beslut 
om antagande. Tre veckor efter att det justerade 
protokollet har anslagits på kommunens an-
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att i små grupper beskriva sina tankar om hur 
Nora kommuns mark och vatten bör användas 
i framtiden. Detta bl.a. med avseende på kom-
munikationer och boende.

Tidsplan
Framtagande av samrådshandling mars 2015 - 
april 2016
Samråd juni - september 2016
Utställning december 2016 - mars 2017
Antagande av kommunfullmäktige december 
2017
Laga kraft januari 2018

VISION
Kommunfullmäktige i Nora kommun antog den 
12 december 2012 en vision som ska vara väg-
ledande för allt arbete inom kommunen.

Nora - möjligheternas kommun där historia och 
framtid skapas.

Övergripande mål
I samband med att kommunfullmäktige antog 
visionen antogs även nedanstående övergri-
pande mål.
• Nora kommun har en hållbar utveckling.
• Nora kommun har god livskvalitet för alla 

som bor och/eller verkar här.
• Nora kommun har goda förutsättningar för 

lärande.
• Nora är en kommun med ett näringsliv och 

en arbetsmarknad som utvecklas.
• Nora kommun är ett välbesökt turistmål 

under hela året.
• Nora kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Inriktningsmål
Kommunfullmäktige antog den 12 mars 2014 
följande inriktningsmål för översiktsplanen.
• Antalet kommuninvånare är 10 500 år 2020 

och 11 000 år 2030. Flytt- och födelsenetto 
är positivt och åldersfördelningen bland 
kommuninvånarna går i riktning mot rikets. 

• Förutsättningar för arbetspendling inom 
arbetsmarknadsområdet samt pendling för 
studier är mycket goda. Pendling med kol-
lektivtrafik, cykel eller gående ökar stadigt.

• Kommunens och regionens samhällsservice 
är av god kvalitet och tillgänglig för alla.

• Kommuninvånarnas utbildningsnivå ökar 
och skillnaderna mellan olika grupper mins-
kar. Alla kommuninvånare har förutsättning-
ar för egen försörjning.

• Antalet nya, etablerade och växande företag 
i kommunen ökar.

• Bostads-, rekreations- och naturmiljöer är 
trygga, säkra och hälsofrämjande.

• Kulturmiljö i bebyggelse och landskap är 
bibehållen och utvecklas.

• Den biologiska mångfalden är bibehållen 
och utvecklas.

• Energianvändningen är effektiv och baserad 
på förnyelsebara energikällor. Utsläpp av 
växthusgaser minskar.

• Mötesplatser för kultur- och fritidsliv utveck-
las och är tillgängliga för alla kommuninvå-
nare.
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Nora kommun ligger i Bergslagen, i norra Öre-
bro län. Riksväg 50 genomkorsar kommunen 
i nord-sydlig riktning, länsväg 243 ansluter i 
väster kommunen med Karlskoga och Hällefors 
kommuner och länsväg 244 i öster ansluter via 
riksväg 50 kommunen med Lindesbergs samt 
Örebro kommuner. Avståndet från Nora stad 
till Lindesberg i nordost är 25 kilometer och till 
Örebro i söder är avståndet 32 kilometer.

Ytmässigt utgör Nora en medelstor kommun i 
Örebro län. Kommunen är ca fyra mil från norr 
till söder och ca tre mil från öst till väst, land-
arealen är ca 690 kvadratkilometer.

Nora kommun, som den ser ut i dag, bildades år 
1971 genom en ombildning av Nora stad som 
tidigare bestod av Noraskogs landskommun och 
Nora stad.

Historik
Det som lade grunden till Bergslagens och 
Noras välstånd var bergsbruket, här fanns både 
malm och skog, vilket var nödvändigt för fram-
ställningen av järn.

Noraskog var från början ett sockennamn och 
kan spåras till början av 1300-talet. Noraskoga 
bergslag omfattade Hjulsjö, Järnboås, Viker, 
Nora och också området kring Grythyttan och 
Hällefors. Men Nora kyrkby var länge mycket 
oansenlig, i 1540 års skattelängd finns endast 
12 skattebetalande hushåll. Med Gustav Vasas 
hjälp fick Nora en allt högre status. Han bestäm-
de att här skulle bergsmännen i trakten sälja sitt 
järn och att torghandel fick bedrivas på lördagar. 
På detta sätt kom Nora kyrkby att blomstra ända 
fram till den förödande stadsbranden 1608. Då 
lades 33 av byns 44 gårdar i aska. Nora hämta-
de sig så småningom från branden, delvis med 
hjälp från statsmakten.

Dock fanns andra planer för trakten. Under 
drottning Kristinas förmyndarregering föreslog 
rådgivaren i stadsprivilegieärenden, friherre Karl 
Bonde, att en kanal skulle byggas till Bergsla-
gen från Mälaren via Hjälmaren. Hans tanke var 

att flytta Noraborna och invånarna från grann-
staden Lindesberg till en helt ny stad, Järle. Hit 
skulle kanalen dras och detta skulle bli centrum 
för utskeppningen av järnet från Bergslagen. 
Järle fick sina stadsprivilegier 1642 varpå när-
mare planering för kanaler och slussar sattes 
igång. Därefter kom direktiv till de båda kyrk-
byarnas invånare att flytta till den nya staden. 
Längre än så kom man aldrig, invånarna väg-
rade helt sonika att flytta.

Istället fick Nora sina stadsprivilegier 1643. För 
att ytterligare bättra på stadens betydelse blev 
Nora residensstad 1643 i det som kom att bli 
Nora län. Residensskapet blev kortvarigt, det 
upphörde 1648. Nora växte dock långsamt och 
minnet av denna tid finns i det karaktäristiska 
rutnätssystem som stadskärnan är uppbyggd i.

Morgonen den 29 april 1731 började det brinna i 
en fastighet på Svartälvsgatan. Elden spred sig 
snabbt och så gott som hela Nora stad jämna-
des med marken, när elden dog ut stod kyr-
kan nästan ensam kvar men också den delvis 
skadad. Noraborna byggde långsamt upp sin 
stad igen och 1746 hade spåren efter branden 
nästan helt försvunnit.

År 1856 öppnades Sveriges första normalspå-
riga järnväg för personbefordran mellan Nora 
och Ervalla. Den kom sedan att anslutas till 
Köping-Hult banan och mycket snart stod det 
klart hur betydelsefullt detta transportmedel 
var för bygden. Pengar strömmade till och de 
mer välbärgade i Nora med omnejd ansåg att 
en stad av Noras betydelse borde ha en kyrka 
som passade till detta. Den gamla kyrkan med 
medeltida anor revs, en ny kyrka byggdes och 
invigdes den 31 oktober 1880.

Stora ekonomiska kriser inom järnhanteringen 
medförde att denna nästan upphörde helt mot 
sekelskiftet 1900. Genom inköpet av Hagby 
gård vilken hade en stor landareal och ett vat-
tenfall kunde man bygga ett vattenledningsverk 
med ett eget elektricitetsverk och en kraftsta-
tion. Denna kunde sedan lämna kraft till even-
tuella industrier. En ny stadsplan utformades 
också och i och med detta utökades stadens 
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område åt väster med ett område nästan lika 
stort som det gamla.

Gruvbrytningen fanns ändå kvar, främst i Pers-
hyttans och Stribergs gruvfält. Andra näringar 
kom dock att bli viktiga och omkring år 1920 
blev Nitroglycerinbolaget i Gyttorp en domi-
nerande industri. Nitroglycerinaktiebolaget, 
sedermera Nitro Nobel AB, var Alfred Nobels 
första företag. Disponenten vid bolaget anlitade 
på 1940-talet den engelske arkitekten Ralph 
Erskine att utforma Gyttorp centrum som skulle 
innehålla bostäder för anställda och lokaler för 
service till de boende. Resultatet blev ett moder-
nistiskt samhälle som i dag är byggnadsminne.

I dag är Nora stad en av Sveriges bäst bevara-
de trästäder med byggnader huvudsakligen från 
1700- och 1800-talen.

Befolkningsutveckling
Nora är befolkningsmässigt en medelstor 
kommun i Örebro län, med en folkmängd på 
närmare 10 700 personer. Könsfördelningen 
är i princip jämn. I Nora stad, Gyttorp, Ås och 
Pershyttan bor ca 75 procent av befolkningen i 
kommunen.

Kommunens folkmängd har sedan 1950-talet 
varit relativt konstant och legat runt 9 000-
10 000. Den relativt jämna folkmängden beror 
främst på ett positivt flyttningsnetto, att fler flyt-
tar till än från kommunen.

Kommunens befolkningsstruktur visar att kom-
munen har en åldrande befolkning med högre 
andel äldre än i riket samt att andelen vuxna 
mellan 25-44 år och andelen barn samt ung-
domar mellan 0-24 år är lägre i kommunen än i 
riket.

Den befolkningsprognos som statistikföretaget 
Statisticon har tagit fram pekar på en ökning 
av folkmängden i kommunen. Enligt progno-
sen kommer kommunen år 2024 att ha en 
folkmängd på ca 10 531 personer. Prognosen 
baseras på ett negativt födelsenetto på minus 
35 personer och ett positivt flyttningsnetto på 

57 personer. Enligt prognosen kommer medel-
åldern att öka mer i kommunen än i riket och år 
2024 beräknas andelen äldre (65 år och äldre) 
vara runt 29 procent.

Nora kommun är inte lika mångkulturell som 
Sverige i övrigt. Andelen invånare med utländsk 
bakgrund, dvs. som är födda utomlands eller 
med båda föräldrarna födda utomlands, är i 
Nora kommun ca 16,4 procent jämfört med ca 
23,2 procent i riket.

Befolkningstätheten är drygt 17 personer per 
kvadratkilometer.

Nora kommun kommer under år 2018 att ta 
emot tre personer med permanent uppehållstill-
stånd. Under året förväntas totalt 72 personer 
med uppehållstillstånd att komma till kommu-
nen. Differensen beror på att övriga själva, en-
ligt Länsstyrelsens prognos, kommer att ordna 
bostad och bosätta sig i kommunen.

Kommunen har även ansvar för ca 75 barn 
som kommit hit utan vårdnadshavare och som 
endera bor i familjehem eller i s.k. HVB-hem.

Dessutom har ett antal asylsökande själva ord-
nat bostad och bosatt sig i kommunen. I dagslä-
get vet kommunen inte hur många det är.

Sysselsättning
Sysselsättningsgraden i kommunen är ungefär 
lika hög som i länet och riket. År 2016 var ca 
79 procent av kommunens, länets och rikets 
invånare mellan 20-64 år förvärvsarbetande. 
Kvinnorna i kommunen är i en något lägre grad 
förvärvsarbetande än männen.

Den totala arbetslösheten var år 2016 ca 7 
procent för kvinnorna i kommunen och ca 9,6 
procent för männen. För männen är det en 
något högre andel jämfört med i länet och riket. 
Motsvarande andel var i länet ca 7,1 respektive 
ca 8,8 procent och i riket ca 7,0 respektive 8,1 
procent.

Den totala arbetslösheten bland kommunens 
ungdomar, mellan 18-24 år, var år 2016 ca 16,5 
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procent. Motsvarande andel var i länet ca 15,7 
och i riket ca 11,7 procent.

Pendling
Arbetspendlingen över kommungränsen är 
betydande. Den dagliga utpendlingen utgörs 
av ca 2190 personer och sker främst till Örebro 
och Lindesberg. Inpendlingen utgörs av ca 
780 personer och sker främst från Örebro och 
Lindesberg.

Utbildningsnivå
Utbildningsnivån i Nora kommun är högre än 
för länet och riket i övrigt avseende gymnasial 
utbildning, men lägre avseende eftergymnasial 
utbildning. Generellt har kvinnorna i kommunen 
högre utbildningsnivå än männen.

Vidare är andelen elever som är behöriga till 
gymnasial utbildning högre i kommunen än i 
länet och riket, medan andelen studenter med 
behörighet till eftergymnasial utbildning är lägre 
i kommunen än i både länet och riket.

KOMMUNEN I REGIONEN
Nora kommun ligger i norra Örebro län med fyra 
grannkommuner, Hällefors, Karlskoga, Lindes-
bergs och Örebro kommuner. Samarbete är 
nödvändigt eftersom den geografiska kommun-
gränsen inte alltid är den naturliga gränsen för 
ett intresse, men även för att kunna effektivisera 
verksamheten i en kommun av Noras storlek. 
Samverkan och samarbete sker på olika nivåer 
både mellan grannkommuner och regionalt.

Regionala samarbeten
Nedanstående regionala samarbeten bedöms 
vara relevanta samt av betydelse för kommunen 
och översiktsplaneringen.

Region Örebro län
Region Örebro län är en organisation som bl.a. 
ansvarar för länets hälso- och sjukvård, kollek-
tivtrafik, kultur och den regionala utvecklingen. 
Regionen bildades den 1 januari 2015 genom 
en sammanslagning av Örebro läns landsting 
och Regionförbundet Örebro.

Regionalt samverkansråd
Det regionala samverkansrådet i Örebro län 
är ett organ för information, samråd och sam-
verkan mellan Region Örebro län och länets 
alla kommuner i frågor som är av gemensamt 
intresse. Det regionala samverkansrådet har en 
rådgivande roll och kan inte fatta formella beslut 
som binder medlemmarna. Syftet med samver-
kansrådet är att genom ett väl fungerande sam-
arbete finna förutsättningar för ett framgångsrikt 
regionalt utvecklingsarbete.

Det regionala samverkansrådets uppgifter är att:
• samråda om frågor som är strategiska och 

viktiga för regionen såsom frågor om tillväxt 
och regional utveckling,

• samråda kring det regionala utvecklingsar-
betet och det lokala utvecklingsarbetet, och

• vara ett forum för regional och kommunal 
omvärlds- och intressebevakning.

Inom det regionala samverkansrådet finns föl-
jande specifika fasta samverkansråd för:
• skola, utbildning och kompetensförsörjning,
• infrastruktur och trafik,
• folkhälsa, social välfärd och vård, och
• kultur.

Business Region Örebro (BRO)
Business Region Örebro (BRO) är 
regionens samarbetsorgan för tillväxt- och 
näringslivsfrågor mellan kommuner i Örebro län.

Målen för samarbetet är:
• fler växande och nya företag,
• fler arbetstillfällen, och
• fler besökare till Örebroregionen.

Mellankommunala samarbeten
Nedanstående mellankommunala samarbeten 
bedöms vara relevanta samt av betydelse för 
kommunen och översiktsplaneringen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Berg-
slagen
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 
tidigare Bergslagens miljö- och byggförvalt-
ning (BMB), är en myndighetsnämnd som bl.a. 
arbetar inom områdena bygg och miljö. Förvalt-
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ningen bildades år 2004 och är en gemensam 
förvaltningsorganisation för de fyra kommu-
nerna i norra länsdelen, Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora.

Förvaltningen lyder under Samhällsbyggnads-
nämnden Bergslagen när det gäller kommunal 
myndighetsutövning. Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen Bergslagen förvaltar även kommunernas 
samlade kartdatabaser och samordnar kom-
munernas GIS-verksamhet (geografiskt infor-
mationssystem). Kommunstyrelsen i respektive 
kommun har ansvaret för övergripande miljöfrå-
gor, översiktsplanering och energirådgivning.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, tidi-
gare Bergslagens kommunalteknik (BKT), är ett 
tekniskt kommunalförbund som arbetar inom 
bl.a. områdena gata, trafik, park och idrott, lokal 
och miljöservice, vatten och avlopp samt avfall 
och återvinning. Förbundet är ett samarbete 
mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Nora kommuner som startade år 2003.

Ändamålet med förbundet är att medlemmarna 
överlåter de lagstadgade kommunaltekniska 
verksamheterna vatten och avlopp, avfall och 
gata/trafik till förbundet. Dessutom överlåter 
medlemskommunerna till förbundet skötseln 
av park, skogsförvaltning, idrotts- och fritidsan-
läggningar samt lokalvård i den omfattning som 
anges i förbundets verksamhetsplan och funk-
tionsbeskrivningar. Överlåtelserna inkluderar 
även kommunernas tekniska investeringar inom 
de överlåtna verksamheterna.

Nerikes brandkår
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där 
Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, 
Askersund, Lindesberg och Nora kommuner 
samverkar om räddningstjänst och olycksföre-
byggande verksamhet. Förbundet bildades den 
1 januari 1998 mellan Örebro, Kumla, Hallsberg 
och Lekebergs kommuner. Därefter har de 
andra kommunerna anslutit sig allt eftersom, 
varav Nora kommun anslöt sig till kommunalför-
bundet år 2010.

Kommunalförbundet har bl.a. som ansvarom-
råden att säkerställa kommunikation mellan 
brandkårens ledningsutrymme och kommu-
nernas krisorganisationer samt att bistå med-
lemskommunerna med planeringsarbete och 
riskanalysarbete.

TURSAM
Lindesbergs, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs 
kommuner har ett gemensamt samarbete för 
utveckling och marknadsföring av turism och 
besöksnäringsfrågor genom den ekonomiska 
föreningen TURSAM. Målsättningen med sam-
arbetet är att utveckla destinationen så att fler 
upptäcker Bergslagen.

Mellankommunala intressen
Nedan följer en kort kommunvis presenta-
tion över de mellankommunala intressen med 
anknytning till mark- och vattenanvändning som 
berörs i översiktsplanen. De vanligaste mel-
lankommunala intressena rör sådant som inte 
kan anpassas efter administrativa gränser, som 
exempelvis områden med höga naturvärden 
samt sjöar och vattendrag. Andra stora mel-
lankommunala frågor är kommunikationer och 
teknisk försörjning.

Hällefors kommun
Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Nora kom-
mun ligger på gränsen mellan kommunerna 
såsom Grängshytteforsarna, Lundsfjärden, 
Finnekroken, Kindlaområdet, Grängen, Villings-
bergs skjutfält och Tjuråsen. Kommunerna ska 
gemensamt se till att riksintressena tillgodoses.

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att 
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen 
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Kommunikationer
Kommunerna ska tillsammans verka för att 
standarden på länsväg 244 förbättras och att 
vägen byggs om till en s.k. 2+1-väg. Vidare ska 
kommunerna värna om länsväg 767 och verka 
för att standarden på länsvägen bibehålls samt 
underhålls.
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Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig 
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom natur-
reservatet Tjuråsen, blivande naturreservat, 
skogliga värdetrakter, nyckelbiotoper, områden 
utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram, 
värdefulla vattenområden för natur och fiske, 
våtmarker enligt våtmarksinventeringen, sump-
skogar och avrinningsområden. Kommunerna 
ska samverka för att bevara naturmiljöerna.

Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar och två värdefulla 
vattenområden för kultur ligger över gränsen 
mellan kommunerna. Kommunerna ska samver-
ka för att bevara fornlämningarna och skydda 
vattenområdena.

bundet.

Karlskoga kommun
Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Nora kom-
mun ligger på gränsen mellan kommunerna så-
som Finnekroken, Bofors skjutfält och Villings-
bergs skjutfält. Kommunerna ska gemensamt se 
till att riksintressena tillgodoses.

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att 
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen 
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Kommunikationer
Kommunerna ska tillsammans verka för att läns-
väg 243 byggs om, framför allt sträckan mellan 
Gyttorp och Karlskoga.

Sjö i norra delen av kommunen

Rekreation och friluftsliv
Vandringsleden Bergslagsleden, ett antal moun-
tainbikeleder och kanotleden Rastälven sträcker 
sig över gränsen mellan kommunerna. Lederna 
ska fortsätta att underhållas och utvecklas.

Teknisk försörjning
Kraftledningar sträcker sig mellan kommunerna.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansva-
rar för all hantering av hushållsavfall i samtliga 
samverkanskommuner, däribland Nora kom-
mun.

Miljö, hälsa och säkerhet
Kommunerna ska verka för att Vasslabäcken, 
som har problem med försurning, kalkas regel-

Länsväg 243

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig 
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom blivande 
naturreservat, skogliga värdetrakter, värdefulla 
vattenområden för natur och fiske, våtmarker 
enligt våtmarksinventeringen, sumpskogar och 
avrinningsområden. Kommunerna ska samver-
ka för att bevara naturmiljöerna.

Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar och ett värdefullt vat-
tenområde för kultur ligger över gränsen mellan 
kommunerna. Kommunerna ska samverka för 
att bevara fornlämningarna och skydda vatten-
området.
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Miljö, hälsa och säkerhet
Kommunerna ska verka för att Imälven och 
Torpälven-Stråsjöbäcken, som har problem med 
försurning, kalkas regelbundet.

Lindesbergs kommun
Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Nora kom-
mun ligger på gränsen mellan kommunerna 
såsom Järleån, Bondebyn - Järle - Yxe, Kindla-
området, vindbruk och riksväg 50. Kommunerna 
ska gemensamt se till att riksintressena tillgodo-
ses.

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att 
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen 
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Kommunikationer
Kommunerna ska tillsammans verka för att 
standarden på riksväg 50 kontinuerligt förbättras 
och att en ny väg byggs vid länsväg 832, mellan 
Mogetorp och Järleån. Vidare ska kommunerna 
värna om länsväg 769 och verka för att stan-
darden på länsvägen bibehålls samt underhålls. 
Dessutom ska kommunerna verka för att stan-
darden på Tre sjöars turistväg förbättras.

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig 
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom natur-
reservatet Utterbäcken, skogliga värdetrakter, 
nyckelbiotoper, områden utpekade i länsstyrel-
sens naturvårdsprogram, ängs- och betesmar-
ker enligt ängs- och betesmarksinventeringen, 
värdefulla vattenområden för natur och fiske, 
våtmarker enligt våtmarksinventeringen, sump-
skogar och avrinningsområden. Kommunerna 
ska samverka för att bevara naturmiljöerna.

Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar och ett värdefullt vat-
tenområde för kultur ligger över gränsen mellan 
kommunerna. Kommunerna ska samverka för 
att bevara fornlämningarna och skydda vatten-
området.

Rekreation och friluftsliv
Vandringsleden Bergslagsleden, ett antal moun-
tainbikeleder, cykelleden Sverigeleden samt 
kanotlederna Järleån och Rastälven sträcker sig 
över gränsen mellan kommunerna. Lederna ska 
fortsätta att underhållas och utvecklas.

Bergslagsleden

Teknisk försörjning
Möjliga alternativ för att säkerställa Nora kom-
muns vattenförsörjning ska utredas, där bl.a. 
en preliminär dragning för en ny vattenledning 
från Rya vattenverk föreslås. Kommunerna ska 
samverka kring vattenförsörjningen.

Kraftledningar sträcker sig mellan kommunerna.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansva-
rar för all hantering av hushållsavfall i samtliga 
samverkanskommuner, däribland Nora kom-
mun.

Miljö, hälsa och säkerhet
Kommunerna ska verka för att Vasslabäcken, 
som har problem med försurning, kalkas regel-
bundet.

Örebro kommun
Riksintressen
Flera av de riksintressen som finns i Nora kom-
mun ligger på gränsen mellan kommunerna 
såsom Amboberget, Hyttebacken, Järleån, 
Röbergshagemossen och Dammossen, Kilsber-
gen, Bofors skjutfält, riksväg 50, Villingsbergs 
skjutfält, Dammossen-Röbergshagemossen, 
Hyttebacken samt Kvarnbäcken-Lärkesån. 
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Kommunerna ska gemensamt se till att riksin-
tressena tillgodoses.

Miljökvalitetsnormer
Kommunerna ska tillsammans verka för att 
miljökvalitetsnormerna för vattenförvaltningen 
uppnås i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Kommunikationer
Kommunerna ska tillsammans verka för att 
standarden på riksväg 50 kontinuerligt förbättras 
och att en ny väg byggs vid länsväg 832, mellan 
Mogetorp och Järleån.

Järnvägen mellan Nora stad och Örebro stad 
föreslås ska användas för persontrafik. Kommu-
nerna ska samverka kring järnvägstrafiken.

Naturmiljö
Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig 
ett flertal värdefulla naturmiljöer såsom natur-
reservat, skogliga värdetrakter, nyckelbiotoper, 
områden utpekade i länsstyrelsens natur-
vårdsprogram, ängs- och betesmarker enligt 
ängs- och betesmarksinventeringen, värdefulla 
vattenområden för natur och fiske, våtmarker 
enligt våtmarksinventeringen, en myr enligt 
myrskyddsplanen, sumpskogar och avrinnings-
områden. Kommunerna ska samverka för att 
bevara naturmiljöerna.

kommunerna. Kommunerna ska samverka för 
att bevara fornlämningarna och byggnadsmin-
net samt skydda vattenområdet.

Rekreation och friluftsliv
Vandringsleden Bergslagsleden, ett antal moun-
tainbikeleder, cykelleden Sverigeleden och 
kanotleden Järleån sträcker sig över gränsen 
mellan kommunerna. Lederna ska fortsätta att 
underhållas och utvecklas.

Teknisk försörjning
Vattenskyddsområdet för grundvattentäkten i 
Flåten sträcker sig över gränsen mellan kom-
munerna. Kommunerna ska samverka för att 
skydda grundvattentäkten.

Möjliga alternativ för att säkerställa Nora kom-
muns vattenförsörjning ska utredas, där bl.a. en 
preliminär dragning för en ny vattenledning för 
Vätternvatten föreslås. Kommunerna ska sam-
verka kring vattenförsörjningen.

Kraftledningar sträcker sig mellan kommunerna. 
Vidare föreslås en ny kraftledning i den södra 
delen av Nora kommun.

Miljö, hälsa och säkerhet
Kommunerna ska verka för att Stora Ymningen, 
Rösimmen, Mogruvälven och Torpälven-Strå-
sjöbäcken, som har problem med försurning, 
kalkas regelbundet.

Nora Ervalla järnväg

Kulturmiljö
Ett antal fornlämningar, byggnadsminnet för 
Nora Ervalla järnväg och ett värdefullt vatten-
område för kultur ligger över gränsen mellan 
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STYRDOKUMENT
Flera varianter av handlingar på olika nivåer, 
nationellt, regionalt och kommunalt, rör den 
kommunala fysiska planeringen. På nationell, 
regional och kommunal nivå finns ett flertal olika 
mål, planer och program för olika frågor och 
verksamheter. Oftast är planerna och program-
men inriktade på ett ämne, fråga eller område 
till skillnad från översiktsplanen som har en 
övergripande helhetssyn. Nedanstående natio-
nella, regionala och kommunala styrdokument 
bedöms vara relevanta samt av betydelse för 
kommunen och översiktsplaneringen.

Nationella 
Vision för Sverige 2025
Boverket har tagit fram en vision för var Sverige 
bör vara år 2025 för att nå de satta målen för 
ett hållbart samhälle till år 2050. Visionen är 
tänkt att ge inspiration till åtgärder för en hållbar 
samhällsutveckling på alla nivåer, från nationell 
till lokal. Visionen är uppbyggd på fyra mega-
trender och tolv Sverigebilder. Megatrenderna 
är stora pågående förändringar i samhället och 
utgör givna förutsättningar i samtliga Sverigebil-
der.

De fyra megatrenderna är Ett ändrat klimat, En 
globaliserad värld, En urbaniserad värld och En 
digitaliserad värld. De tolv Sverigebilderna är 
sorterade under fyra huvudgrupper.

Nedanstående delar i visionen bedöms vara 
relevanta för Nora kommun:
• utvecklade kollektivtrafik- och cykelstråk,
• biltrafiken har minskat och man har gjort 

plats för gång, cykel och mötesplatser,
• bostadsbeståndet utvecklas i stationssam-

hällena och deras omland,
• allt byggande sker med fokus på männis-

kors behov av livskvalitet, god hälsa och 
hushållning med resurser,

• energianvändningen vid framställning, trans-
port och användning har minskat,

• de arkitektoniska, estetiska och kulturhis-
toriska värdena är en självklarhet vid allt 
byggande,

• besöksnäringen ökar och allt fler använ-
der delar av semestern och sin fritid till att 
utforska sin närmiljö,

• besöksnäringen har blivit en av Sveriges 
viktigaste näringar och vi har gjort oss kända 
för att värna våra natur- och kulturmiljöer,

• en god tillgänglighet inom och mellan stor-
städerna samt omgivande stationssamhäl-
len är avgörande för städernas och regio-
nernas utveckling,

• energieffektivisering och en aktiv utveck-
ling och utbyggnad av sol-, vind-, våg- och 
bioenergi och en utbyggnad av smarta elnät 
som binder samman Europa gör att Sverige 
närmar sig ett fossilfritt elenergisystem,

• Sveriges dricksvattentillgångar har kartlagts 
och deras kvalitet och kvantiteter är säkrade 
för dagens och morgondagens befolkning,

• för medborgarnas välbefinnande och hälsa, 
liksom för landets attraktivitet för besökare, 
har stränder och tätortsnära natur skyddats 
och utvecklats för rekreation och friluftsliv,

• Sveriges odlingsmarker har blivit allt vikti-
gare för matproduktion, och

• merparten av odlingsmarkerna är nu lång-
siktigt skyddade och igenväxning och ex-
ploatering har bromsats.

Nationell strategi för hållbar utveckling
Den nationella strategin för hållbar utveckling 
omfattar de tre dimensionerna av hållbar ut-
veckling, dvs. ekologisk, social inklusive kulturell 
och ekonomisk hållbarhet.

Strategin grundas på Brundtlandkommissionens 
definition av hållbar utveckling, dvs. en utveck-
ling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov.

Visionen är att Sverige ska gå i spetsen för 
omställningen till ett hållbart samhälle. I strate-
gin har nedanstående åtta kärnområden valts ut 
som viktiga för de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling:
1. framtidens miljö - allas vårt ansvar,
2. begränsa klimatförändringarna,
3. befolkning och folkhälsa,
4. social sammanhållning, välfärd och trygghet,
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5. sysselsättning och lärande i ett kunskaps-
samhälle,

6. hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrens-
kraft,

7. regional utveckling och sammanhållning, 
och

8. utveckling av ett hållbart samhällsbyggande.

I den nationella strategin ses samhällsplanering 
som ett av flera verkningsfulla styrmedel och 
verktyg för att uppnå visionen.

Nationella miljökvalitetsmål
Riksdagen godkände 2010 en ny målstruktur 
för det nationella miljöarbetet med ett genera-
tionsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. 
Regeringen beslutade 2012 om preciseringar av 
miljökvalitetsmålen och etappmålen i miljömåls-
systemet.

Nedanstående 14 miljökvalitetsmål bedöms 
vara relevanta för Nora kommun:
• begränsad klimatpåverkan,
• frisk luft,
• bara naturlig försurning,
• giftfri miljö,
• skyddande ozonskikt,
• säker strålmiljö,
• ingen övergödning,
• levande sjöar och vattendrag,
• grundvatten av god kvalitet,
• myllrande våtmarker,
• levande skogar,
• ett rikt odlingslandskap,
• god bebyggd miljö, och
• ett rikt växt- och djurliv.

Nationella mål för friluftslivspolitiken
Regeringen beslutade i december 2012 om 
mål för friluftlivspolitiken. Det övergripande 
målet för friluftslivspolitiken är att stödja män-
niskors möjligheter att vistas i naturen och 
utöva friluftsliv, där allemansrätten är en grund 
för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet 
att få naturupplevelser, välbefinnande, social 
gemenskap och ökad kunskap om natur och 
miljö.

Det övergripande målet specificeras med ned-
anstående tio mål:
1. tillgänglig natur för alla,
2. starkt engagemang och samverkan,
3. allemansrätten,
4. tillgång till natur för friluftsliv,
5. attraktiv tätortsnära natur,
6. hållbar regional tillväxt och landsbygdsut-

veckling,
7. skyddade områden som resurs för friluftsli-

vet,
8. ett rikt friluftsliv i skolan,
9. friluftsliv för god folkhälsa, och
10. god kunskap om friluftslivet.

Nationella folkhälsomål
Det övergripande nationella målet för folkhäl-
soarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen. För att underlätta arbetet 
med att uppnå målet har en målstruktur med 
elva målområden utvecklats.

Nedanstående fem målområden bedöms vara 
relevanta för översiktsplanen:
• delaktighet och inflytande i samhället,
• ekonomiska och sociala förutsättningar,
• barns och ungas uppväxtvillkor,
• miljöer och produkter, och
• fysisk aktivitet.

Nationell plan för transportsystemet 
2014-2025
Regeringen fastställde den 3 mars 2014 en 
nationell plan för transportsystemet. Utgångs-
punkten för planen är det övergripande trans-
portpolitiska målet som ska säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Det övergripande 
målet kompletteras av två andra mål, funktions-
målet och hänsynsmålet.

Funktionsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande tillgäng-
lighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transport-
systemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara 
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mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpas-
sas till att ingen ska dödas eller skadas allvar-
ligt, samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås 
och till ökad hälsa.

I Nora kommun utgör riksväg 50, sträckan mel-
lan Axbergshammar och Lilla Mon, en namn-
given investering. Riksvägen ska byggas om 
till en s.k. 2+1-väg, dvs. en mötesfri väg som 
har omväxlande en eller två körfält i en given 
riktning samt mitträcke. I den nationella planen 
ingår även länsväg 832, där en ny väg ska 
byggas mellan Mogetorp och Järleån med ny 
planskild korsning i form av en trafikplats.

I Nora kommun utgör även riksväg 50 och 
länsväg 244 en del av det nationellt prioriterade 
nätet av kollektivtrafik för personer med funk-
tionsnedsättning.

Nationell cykelstrategi för ökad och sä-
ker cykling
Regeringen beslutade år 2017 om en nationell 
cykelstrategi. Målsättningen är att stimulera 
långsiktigt hållbara transportlösningar. Syftet 
med strategin är att främja ökad och säker 
cykling som kan minska resandets miljöpåver-
kan och trängseln i tätort samt bidra till en bättre 
folkhälsa. Strategin ska bidra till ett hållbart 
samhälle med hög livskvalitet i hela landet.

Följande prioriterade insatsområden bedöms 
vara relevanta för översiktsplanen.
• lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen,
• öka fokus på grupper av cyklister,
• främja en mer funktionell och användarvän-

lig infrastruktur, och
• främja en säker cykeltrafik.

Bredbandsstrategi för Sverige
Regeringen beslutade år 2016 om en ny bred-
bandsstrategi för Sverige. Visionen i strategin 
är ett helt uppkopplat Sverige 2025. Strategin 
syftar till att skapa förutsättningar för att bo och 
verka i hela landet. På kort sikt är målsättningen 
att 95 procent av alla hushåll och företag bör 

ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 
2020.

På längre sikt är målsättningen att det finns 
tillgång till snabbt bredband i hela Sverige och 
att det finns tillgång till stabila mobila tjänster av 
god kvalitet.

En livsmedelsstrategi för Sverige
Regeringen beslutade år 2017 om en livs-
medelsstrategi för Sverige. Visionen är att den 
svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt 
konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv 
att verka inom.

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin 
är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den 
totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt 
som relevanta nationella miljökvalitetsmål nås, 
i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning samt 
bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produk-
tionsökningen, både konventionell och ekolo-
gisk, bör svara mot konsumenternas efterfrå-
gan. En produktionsökning skulle kunna bidra till 
en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel, där 
sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Regionala 
Regional utvecklingsstrategi för Örebro-
regionen (RUS)
För Örebroregionen finns en regional utveck-
lingsstrategi (RUS) med en vision och fyra 
utvecklingsområden med tillhörande inriktnings- 
och etappmål för den regionala utvecklingen 
fram till år 2015. Region Örebro län håller nu på 
att revidera utvecklingsstrategin, vilken ska vara 
klar för beslut under hösten år 2017.

Enligt gällande RUS är visionen att regionen 
ska utgöra The Heart of Sweden.

Nedanstående inriktningsmål bedöms vara rele-
vanta för översiktsplanen.
• Antalet nystartade och växande företag 

ökar.
• Fler kunskapsintensiva företag etablerar sig 

i vår region.
• Örebroregionen är den ledande 

mötesdestinationen efter de tre 
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storstadsregionerna och drar till sig 
fler besökare genom nationella och 
internationella evenemang.

• Örebroregionen är känd för ett spännande 
och omväxlande friluftsliv samt en hållbar 
naturturism.

• Örebroregionens befolkning växer till minst 
300 000 invånare.

• Fler som flyttar till länet än från länet (även 
om vi räknar bort utrikes invandring).

• Inflyttningen ökar i alla länets kommuner.
• Restiden med kollektivtrafik mellan kom-

munhuvudorter och Örebro ska minska 
avsevärt.

• Kollektivtrafikens andel av arbetspendlings-
resor ska öka kraftigt.

• Kollektivtrafiken inom vår region och stor-
region är ett mönsterexempel ur både miljö- 
och effektivitetssynpunkt.

Regional översiktlig planering (RÖP)
För regionen finns även en regional översiktlig 
planering (RÖP) med tre fokusområden med 
tillhörande målbilder, mål och rekommendatio-
ner som utgör ett rumsligt perspektiv på utveck-
lingsstrategin för Örebroregionen. Den regionala 
översiktliga planeringen sträcker sig fram till år 
2030. I och med att Region Örebro län håller på 
att revidera gällande RUS genomförs även en 
revidering av RÖP, vilken kommer att integreras 
i RUS.

Nedanstående mål och rekommendationer i 
gällande RÖP bedöms vara relevanta för över-
siktsplanen.
• Fokusera utvecklingen på ett stomnät 

mellan de större orterna, kombinerat med 
närtrafik i övriga delar av länet.

• Integrera kollektivtrafiken med andra trans-
portslag. Skapa pendlarparkeringar för att 
integrera kollektivtrafik/biltrafik.

• Underlätta för pendlare som kommer till 
resecentrum att ta sig till sin målpunkt. 

• Stadstrafik är även en regional angelägen-
het - synkronisera avgång och ankomst 
mellan region- och stadstrafik.

• Särskilj regionbussar från stadsbussar så 
långt det är möjligt, så att länsbussarnas 
restider görs så korta som möjligt.

• Genomför investeringar i Norabanan och 
Länspendeln Hällefors-Nora-Örebro-Kumla-
Hallsberg-Laxå.

• Ny bebyggelse bör planeras i tätorter som i 
dag har ett grundläggande serviceutbud och 
en stabil eller ökande befolkning.

• Förtäta i stationsorter i kollektivtrafikens 
stomnät.

• Planera för fler bostäder som efterfrågas av 
de äldre.

• Motverka förekommande och potentiell 
boendesegregation genom att planera för 
blandad bebyggelse i nya och befintliga 
bostadsområden.

• Skapa förutsättningar för en smidig över-
gång från tillfälligt till permanent boende för 
de invandrare som väljer att bo kvar i Öre-
broregionen.

• Ha beredskap för att i samhällsplaneringen 
ta tillvara på möjligheter till attraktivt boende 
till exempel i strandnära lägen.

• Ha beredskap med detaljplanerade tomter i 
de tätorter som ligger utanför Örebros kraft-
fält enligt målbild 2030 för regionförstoring.

• Ha beredskap för att i samhällsplaneringen 
möta lokal bärkraftig utveckling på landsbyg-
den.

• Ha beredskap med byggklara tomter i Öre-
bro stad och i de tätorter som ligger i Öre-
bros kraftfält enligt målbild 2030 för region-
förstoring.

• Lokalisera regionalt viktig service och verk-
samhet till tätorter i kollektivtrafikens stom-
nät.

• Varje kommun har en reserv av detaljpla-
nerad mark för företagsetableringar som 
motsvarar minst två års normala behov.

• Förutsättningar skapas för lokalisering och 
expansion av statliga verksamheter.

• Etablera och säsongsanpassa kollektivtrafik 
till evenemang och upplevelserika miljöer i 
hela regionen.

I den regionala översiktliga planeringen pekas 
järnvägen till Nora stad ut som ett prioriterat 
stråk för kollektivtrafiken och utgör en del av 
stomnätet för tåg.
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Energi- och klimatprogram för Örebro 
län 2017-2020
Länsstyrelsen i Örebro län har tillsammans med 
Region Örebro län tagit fram ett energi- och 
klimatprogam. Visionen för programmet är att 
i Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska 
klimatutsläppen. Energin som används är förny-
bar, energianvändningen är effektiv och nettout-
släppen av växthusgaser går mot noll.

Nedanstående övergripande mål bedöms vara 
relevanta för översiktsplanen.
• Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska 

år 2030 vara 60 procent lägre än 2005 års 
nivåer.

• Energianvändningen i Örebro län ska år 
2030 bestå av minst 80 procent förnybar 
energi.

• Energianvändningen i Örebro län ska år 
2030 vara 50 procent effektivare jämfört 
med år 2005.

De tre målen ska leda till ett klimatneutralt och 
resurseffektivt län utan nettoutsläpp av växt-
husgaser år 2045, vilket även är det nationella 
målet.

Vidare bedöms nedanstående mål vara rele-
vanta för översiktsplanen.
• År 2030 är transporterna i Örebro län fos-

siloberoende.
• År 2030 är andelen persontransporter som 

sker med kollektivtrafik, gång och cykel 
minst 30 procent.

• År 2030 har energianvändningen inom 
transportsektorn minskat med 25 procent 
jämfört med 2009 års nivå.

• År 2040 är elproduktionen 100 procent 
förnybar.

• År 2030 är 80 procent av den tillförda ener-
gin förnybar.

• År 2030 är den årliga solelproduktionen 150 
GWh i Örebro län, jämfört med dagens nivå 
på 1 GWh.

• Den årliga biogasproduktionen i Örebro län 
ökar årligen jämfört med 2015 års nivå på 
100 GWh.

• I samtliga kommuner i länet finns aktuella 
planeringsunderlag för vindkraft.

• År 2030 har utsläppen av växthusgaser från 
livsmedelskonsumtionen i Örebro län mins-
kat med 45 procent jämfört med år 2014.

• År 2030 tas energiinnehållet i gödseln till-
vara genom rötning.

• Primärproducenter har deltagit i utbildningar 
som bidrar till att minska utsläppen från och 
energieffektivisera primärproduktionen.

• År 2030 har energiintensiteten i industrin i 
Örebro län minskat med 50 procent jämfört 
med år 2008.

• År 2030 har användningen av fossila bräns-
len inom företag och industri i Örebro län 
minskat med 95 procent jämfört med år 
2008.

• År 2030 har byggnaders energianvändning 
per areaenhet i genomsnitt minskat med 30 
procent, och till år 2045 med 45 procent, 
jämfört med år 2008.

• År 2030 har klimatpåverkan minskat i ett 
livscykelperspektiv för nybyggnad och reno-
vering.

• År 2030 har avfallsmängderna per person 
minskat med 30 procent från år 2010.

• År 2030 återanvänds eller materialåtervinns 
80 procent av de textilier som satts på mark-
naden, i första hand till nya textilier.

• Arbeta för att minska klimatpåverkan per 
konsumerad krona.

Regional handlingsplan för klimatan-
passning i Örebro län
Globala klimatförändringar påverkar redan 
klimatet i Örebro län och förändringarna väntas 
bli än mer omfattande under innevarande sekel. 
Länsstyrelsen har tagit fram en regional hand-
lingsplan för klimatanpassningen i länet.

Syftet med planen är att den ska utgör ett vägle-
dande dokument med åtgärder för det fortsatta 
regionala arbetet med att anpassa Örebro län 
till ett förändrat klimat.

Dagvattenhanteringen och dricksvattenförsörj-
ningen ses som några av de allra allvarligaste 
klimatrelaterade problemområdena i handlings-
planen.

I handlingsplanen konstateras att det i Nora 
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kommun finns risker som kan påverkas av kli-
matförändringar såsom översvämningar, särskilt 
i stadskärnan, risk för ras, skred och erosion 
samt risk för påverkan på dricksvatten.

Regionala miljömål
Länsstyrelsen är den regionala miljömyndighet 
som har en övergripande och samordnande roll 
i länet för att uppnå de svenska miljökvalitets-
målen.

I Örebro län utgör varje nationellt miljökvalitets-
mål med tillhörande etappmål, förutom Hav i 
balans samt levande kust och skärgård respek-
tive Storslagen fjällmiljö, regionala miljömål.

Länsplan för regional transportinfra-
struktur
För regionen finns en länsplan för regional 
transportinfrastruktur (länstransportplan) som 
omfattar om- och nybyggnadsåtgärder på det 
regionala vägnätet och statlig medfinansiering 
till kommunala åtgärder i form av cykelvägar 
och trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. Länstran-
sportplanen sträcker sig fram till år 2025.

I länstransportplanen konstateras att det är av 
stor vikt att öka samspelet mellan Örebro och 
övriga kommuner i regionen samt att trans-
portsystemet har en viktig roll i detta sampel. 
Vidare konstateras att utbyggd infrastruktur och 
utvecklad kollektivtrafik kan leda till att arbets-
marknads- och bostadsregionerna i länet blir 
större och mer integrerade. Enligt Tillväxtverkets 
beräkningar kommer Örebroregionens lokala 
arbetsmarknad 2030 att omfatta alla kommuner 
i länet förutom Ljusnarsberg, som förväntas 
fortsätta att tillhöra Ludvikas lokala arbetsmark-
nad. Ett av regionens viktigaste mål är, enligt 
länstransportplanen, att skapa en gemensam 
arbetsmarknadsregion i länet.

I länstransportplanen pekas järnvägen till Nora 
stad ut som tågtrafik under utredning.

Nedanstående större åtgärder som prioriteras i 
länstransportplanen bedöms vara relevanta för 
översiktsplanen:
• länsväg 243 mellan Gyttorp och Karlskoga,

• Norabanan/Godsstråket genom Bergslagen 
med anslutning vid Ervalla, och

• länsväg 244 mellan Nora och Lilla Mon.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Örebro län
Regionfullmäktige i Region Örebro län antog 
den 21 november 2016 ett regionalt trafikförsörj-
ningsprogram för Örebro län. Trafikförsörjnings-
programmet utgör den långsiktiga strategiska 
planeringen för regional kollektivtrafik i länet.

Målen i trafikförsörjningsprogrammet tar sikte 
på att kollektivtrafiken i Örebroregionen år 2025 
har:
• Sveriges mest nöjda resenärer,
• fem miljoner fler resor jämfört med år 2015,
• en marknadsandel om minst 40 procent i de 

starka stråken,
• minskat energianvändningen per personkilo-

meter med 35 procent, och
• i stadstrafikens stomlinjer samt i tåg- och ex-

pressbusstrafiken i hög grad gjorts tillgänglig 
för alla resenärer.

Enligt programmet är bosättningsmönster och 
befolkningsunderlag samt arbetsplatsernas 
lokalisering viktiga utgångspunkter vid planering 
av kollektivtrafik. Tätt bosättningsmönster med 
geografiskt koncentrerade arbetsplatser ger för-
utsättningar för god försörjning av kollektivtrafik. 
Samplanering av kollektivtrafik och den övriga 
samhällsplaneringen är en förutsättning för god 
försörjning av kollektivtrafik.

Nedanstående principer bedöms vara relevanta 
för översiktsplanen.
• Utveckla attraktiva bytespunkter
• Förutsägbart, långsiktigt och tillförlitligt trafik-

utbud
• Samordna olika transportslag för en smidig 

resa dörr till dörr
• Alla invånare i länet ska ha tillgång till kol-

lektivtrafik
• Kollektivtrafiken drivs med fossilfria drivme-

del till år 2020
• Energianvändningen per personkilometer 

ska minska med 35 procent
• Eftersträva bytesfria resor mellan Örebro 
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och övriga kommunhuvudorter samt till an-
gränsande nodstäder

• Prioritera i första hand högre turtäthet i rela-
tioner under 30 minuter

• Prioritera i första hand kortare restider i rela-
tioner över 30 minuter

• Konkurrenskraftiga restider jämfört med bil 
och hög turtäthet i starka stråk

I trafikförsörjningsprogrammet pekas järnvägen 
mellan Nora stad och Örebro stad ut som en del 
av pendelnätet för tåg. Vidare utgör resecen-
trum i Nora stad ett busstopp i expressbussnä-
tet.

Cykelstrategi för Örebroregionen
För regionen finns även en regional cykel-
strategi som omfattar prioriteringsgrunder för 
utbyggnaden av cykelinfrastrukturen längs det 
regionala statliga vägnätet, för att skapa möjlig-
het till en ökad cykling i Region Örebro län.

Cykelstrategin har som mål att bidra till en ökad 
cykling och att förbättra tillgängligheten med 
cykel till målpunkter såsom arbetsplatser, skolor, 
vård, service och fritidsaktiviteter i regionen. I 
den regionala cykelstrategin prioriteras stråk för 
arbetspendling, stråk för skolpendling, åtgärder 
som leder till bättre förutsättningar att nyttja flera 
trafikslag samt åtgärder för trafiksäkerhet.

I den regionala cykelstrategin finns i Nora kom-
mun tolv identifierade cykelvägar, varav fem 
befintliga sträckor och drygt tio kilometer nya 
cykelvägar.

Regionalt kulturpolitiskt program för 
Örebroregionen
För Örebro län finns ett regionalt kulturpolitiskt 
program från år 2010. Nedanstående mål för 
kulturen bedöms vara relevanta för översiktspla-
nen.
• Kreativa och tillgängliga mötesplatser. Kultur 

ska vara möjlig att uppleva och möta för 
alla regionens invånare. Gamla och nya 
mötesplatser utvecklas, såväl fysiska som 
virtuella.

• Minnesvärt och berörande. Regionen satsar 
på upplevelser som berör och ger avtryck 

inte bara nationellt utan också i Europa. 
Det spektakulära blandas med det bekanta. 
Spännande landmärken gör regionen omta-
lad.

• Mångfald av uttryck. I regionen finns plats 
och tolerans för en kulturell mångfald som 
tar till vara kulturyttringar även utanför de 
traditionella kulturarenorna.

• Kultur på barn och ungas villkor. Alla barn 
och ungdomar har möjlighet att uppleva och 
skapa kultur både i och utanför skolan.

• Forskning och utbildning - den spetsiga 
regionen. Kulturperspektivet berikar forsk-
ningsområden och utbildningsprogrammen 
på universitetet. Kreativa miljöer och ett rikt 
kulturliv lockar innovatörer och forskare att 
komma till regionen.

• Nytänkande och samarbete. Det goda sam-
arbetet inom och utanför traditionella kultur- 
och samhällsområden präglar regionen och 
skapar nya kulturyttringar som märks även 
på den internationella kulturarenan.

• Offensiv kulturpolitik och dynamisk debatt. 
I regionen finns en förutsättningsskapande 
och offensiv kulturpolitik som ser kulturen 
som en kraft för hållbar tillväxt, livskvalitet 
och samhällsplanering.

• Stark historia och identitet. Regionens 
berättelser har lyfts fram genom en bred 
delaktighet bland befolkning och organisa-
tioner. Både fysiska miljöer och den senaste 
tekniken ger berättelserna liv.

• Levande kultur i en pulserande region. 
En dynamisk region har ett levande och 
sprudlande kulturliv av hög kvalitet. Kultu-
ren stärker och utvecklar människors eget 
skapande och är en garant för ett öppet och 
demokratiskt samhälle.

Örebro läns kulturplan 2016-2019
För Örebro län finns en regional kulturplan från 
år 2015. Nedanstående utvecklingsmål för 
kulturen bedöms vara relevanta för översiktspla-
nen.
• Region Örebro län kommer att fortsätta 

utveckla samarbetet med andra län och 
regioner.

• Region Örebro län har som ambition att 
utveckla den internationella samverkan inom 
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kulturområdet, i samverkan med fler aktörer.
• Region Örebro län har inlett ett samarbete 

med Örebro universitet och Örebro kommun 
för att utveckla ett kulturellt innovationscen-
ter med fokus på kulturella kreativa näringar.

• För att nå barn och unga och öka kulturens 
roll i förskola/skola är en utveckling viktig. 
En kulturgaranti behövs i länet.

• En fungerande struktur mellan förskola/sko-
la och professionell kultur behöver utvecklas 
för att stärka kulturens roll i skolan.

• Stärkt samverkan mellan länets kultur- och 
musikskolor är ett pågående utvecklingsar-
bete som syftar till att förbättra möjligheten 
för alla barn och unga i länet att utöva kultur.

• Region Örebro län ska arbeta för förbättrade 
möjligheter att ta sig till och från kultur i hela 
länet.

• Möjligheten att ta del av professionell kul-
tur såsom till exempel dans, musik, teater, 
konst och museal verksamhet i hela länet 
ska stärkas genom lättrörlighet och utveck-
ling av arrangörskap/kulturella mötesplatser 
i länet.

I kulturplanen lyfts Stadra Teaters verksamhet 
och utvecklingen av den fram.

Regionala folkhälsomål
För regionen finns en antagen folkhälsoplan 
med tillhörande folkhälsopolitiska mål. Visionen 
för planen är att en god och jämlik hälsa främjas 
i Örebro län genom långsiktig samverkan mel-
lan olika parter. Samverkan utgår från hälsans 
bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder 
för människors rätt till lika villkor för hälsa och 
livskvalitet. Barn och ungdomar samt äldre är 
prioriterade målgrupper i planen.

Kommunala 
Klimatstrategi
Kommunfullmäktige antog den 13 december 
2006 en klimatstrategi för Nora kommun. Vi-
sionen i klimatstrategin är att energitillförseln 
i kommunen år 2050 i huvudsak baseras på 
förnyelsebara energikällor samt att energian-
vändningen är effektiv i samhällets alla delar 
och användningen av fossil energi är minimal.

I klimatstrategin finns nedanstående tre övergri-
pande klimatmål.
• År 2025 ska utsläppen av klimatpåverkande 

gaser ha minskat med 40 procent jämfört 
med år 2000. Det innebär att utsläppen per 
person har minskat från 4600 kg till 2800 kg 
per år.

• År 2010 ska utsläppen av klimatpåverkande 
gaser ha minskat med fem procent jämfört 
med år 2000. Det innebär att utsläppen per 
person har minskat från 4600 kg till 4400 kg 
per år.

• År 2010 ska utsläppen av klimatpåverkande 
gaser från kommunens verksamheter ha 
minskat med 20 procent jämfört med år 
2003. Det innebär att de totala utsläppen 
har minskat från 1900 ton till 1500 ton per 
år.

Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunstyrelsen antog den 30 november 2015 
en risk- och sårbarhetsanalys för Nora kommun. 
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är bl.a. 
att kartlägga hot, risker och sårbarheter inom 
kommunen, att analysen ska utgöra en grund 
i kommunens löpande krisberedskapsarbete 
samt att den ska ge underlag för samhällsplane-
ring.

Analysen identifierar ett antal åtgärder som ska 
genomföras för att säkerställa att kommunen 
kan upprätthålla samhällsviktiga verksamheter 
om en samhällsstörning, kris eller extraordinär 
händelse inträffar.

I analysen ses bl.a. stormar och snöoväder, 
översvämningar, olyckor med farligt gods, brand 
i särskilda objekt, störningar i elförsörjningen, 
störningar i elektroniska kommunikationer, stör-
ningar i dricksvattenförsörjningen och avlopps-
systemen samt störningar i drivmedelsförsörj-
ningen som risker för kommunen.

Lokala miljömål
Kommunen har lokalt det samlade ansvaret för 
att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt 
riksdagens uttalande ett övergripande ansvar 
för lokala anpassningar av de nationella miljö-
kvalitetsmålen. Kommunen har flera betydelse-
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fulla uppgifter i arbetet för att uppnå miljökva-
litetsmålen, dels genom sitt myndighetsarbete 
och sitt ansvar för samhällsplaneringen samt 
dels genom åtgärder i sin egen verksamhet. 
Lokala mål, prioriteringar, åtgärdsstrategier och 
kommunal samhällsplanering kan ge ramar och 
underlag för miljöarbetet på lokal nivå.

För Nora kommun finns i dagsläget förslag till 
lokala miljömål i den miljöplan som är under 
framtagande.

I miljöplanen vävs de nationella miljökvalitets-
målen samman med de nationella folkhälsomå-
len och delas in i nedanstående sex prioriterade 
områden:
• inspiration och samverkan,
• hållbart transportsystem,
• hållbart energisystem,
• hälsofrämjande Nora,
• hållbar planering och skötsel, och
• rent vatten.

PLANFÖRSLAG
I planförslaget har de slutgiltiga avvägningarna 
och ställningstaganden gjorts mellan olika all-
männa och enskilda intressen. Det ger vägled-
ning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Planförslaget 
är vägledande för efterföljande planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning.

Kommunen ska planera och arbeta för att ge-
nomföra planförslaget som också kan ses som 
en prioriteringslista med koppling till det kom-
munala budgetarbetet.

Utvecklingsstrategi
För att illustrera de strategiskt långsiktiga inten-
tioner för kommunens samhällsutveckling har 
en utvecklingsstrategi tagits fram. Utvecklings-
strategin redovisar på en övergripande nivå 
med breda penseldrag kommunens målsättning 
för den strategiskt långsiktiga samhällsutveck-
lingen, vilken ligger till grund för mark- och vat-
tenanvändningen.

Samhällsutvecklingen inom kommunen föreslås 
koncentreras till tre utvecklingsområden, Nora 
stad med omnejd, Viker/Skrekarhyttan och Järn-
boås, samt sju utvecklingsstråk.

Inom utvecklingsområdet för Nora stad med 
omnejd bedöms avstånden vara sådana att 
gång- och cykeltrafik i stor utsträckning kan vara 
ett konkurrenskraftigt alternativ till biltrafik, både 
inom och mellan tätorterna. De korta avstånden 
främjar hållbart resande till bl.a. resecentrum 
samt offentlig och kommersiell service inom 
kommunen. Detta gynnar miljövänliga kommu-
nikationer och folkhälsan.

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 Vi-
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ker samt mellan Nora stad och Järnboås. Inom 
dessa utvecklingsstråk föreslås främst nya bo-
städer. Utvecklingsstråken bidrar till att befintliga 
tätorter och byar sammanbinds.

Vidare föreslås ett utvecklingsstråk söder om 
länsväg 244, vid Pershyttans industriområde. 
Inom utvecklingsstråket föreslås främst nya 
verksamheter.

Inom utvecklingsområdena ska ny bebyggelse 
främst tillkomma inom befintlig kärna, befint-
liga tätorter och byar samt föreslagna utveck-
lingsstråk. Inom utvecklingsstråken, mellan 
utvecklingsområdena, ska ny bebyggelse i 
huvudsak tillkomma inom eller i anslutning till 
befintliga byar och bebyggelse. Ny bebyggelse 
bör även kunna tillkomma utanför utvecklings-
områdena och utvecklingsstråken, på lands-
bygden, där anslutning till befintlig bebyggelse, 
kommunikationer och teknisk försörjning ska 
eftersträvas. Vidare ska kommunala satsningar, 
såsom nya gång- och cykelvägar, främst priori-
teras inom de föreslagna utvecklingsområdena 
och utvecklingsstråken.

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

I utvecklingsstrategin utgör Nora stad en kärna. 
Nora stad har stor betydelse för kommunens 
utveckling och omfattar majoriteten av kom-
munens bostäder och verksamheter. Nora stad 
är kommunens servicecentrum både vad gäller 
offentlig och kommersiell service.

Resecentrum i Nora stad utgör i utvecklingsstra-
tegin en nod för transporter. Noden är en viktig 
knutpunkt för kommunikationer inom kommu-
nen, främst för kollektivtrafiken. Även Gyttorp ut-
gör en nod för transporter, då området är viktigt 
för byte av transportslag samt mellan fordon.

Järnvägen mellan Nora stad och Örebro stad 
samt de större vägarna i kommunen, riksväg 50, 
länsväg 243, länsväg 244, länsväg 764, länsväg 
767 och länsväg 769, utgör i utvecklingsstrate-
gin transportsamband. Dessa är särskilt viktiga 
för att tillskapa och upprätthålla goda kommuni-
kationer inom, till och från kommunen. Järnvä-
gen planeras att användas för persontrafik och 
kommer tillsammans med de större vägarna att 
utgöra kommunens ”livsnerv”. Investeringar i 
transportinfrastrukturen ska främst prioriteras till 
de utpekade transportsambanden.

I utvecklingsstrategin har tre viktiga funktioner 
för den tekniska försörjningen särskilt marke-
rats, en ny vattenledning från Rya vattenverk 
och en ny vattenledning för Vätternvatten samt 
en ny kraftledning. Ledningarna har stor bety-
delse för den tekniska försörjningen.

Riksintressen
Nedan redovisas hur kommunen avser att tillgo-
dose de redovisade riksintressena.

Naturvården
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av områden av riksintresse för 
naturvården ska naturvärdena värnas.

Amboberget
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de naturvärden som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada naturmiljön ska ny bebyg-
gelse undvikas inom området och inga åtgärder 
få vidtas som kan påverka naturvärdena nega-
tivt.

En förutsättning för bevarandet är att inga 
ingrepp sker i landformerna, dvs. att förkast-
ningsbranterna och mellanliggande bukt med 
klappervallar inte skadas. Vidare är det viktigt 
att lövlunden och tallskogen bevaras.
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Grängshytteforsarna
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de naturvärden som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada naturmiljön ska ny bebyg-
gelse undvikas inom området och inga åtgärder 
få vidtas som kan påverka naturvärdena nega-
tivt.

En förutsättning för bevarandet är att Rastälven 
inte påverkas av vattenreglering, anläggningar 
eller vattenföroreningar. Inte heller andra åt-
gärder, såsom förändringar av vattendragets 
sträckning eller vandringshinder, får vidtas i eller 
i närheten av älven som kan påverka lek- och 
tillväxtområdena för fisken samt flodpärlmuss-
lan.

Hyttebacken
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de naturvärden som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada naturmiljön ska ny bebyg-
gelse undvikas inom området och inga åtgärder 
få vidtas som kan påverka naturvärdena nega-
tivt.

En förutsättning för bevarandet är att ängen 
hålls öppen genom fortsatt åker- och ängsbruk 
samt att landskapselementen sköts. Vidare är 
det viktigt att igenvuxna marker restaureras.

Järleån
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de naturvärden som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada naturmiljön ska ny bebyg-

gelse undvikas inom området och inga åtgärder 
få vidtas som kan påverka naturvärdena nega-
tivt.

En förutsättning för bevarandet är att inga 
ingrepp vidtas i landformerna eller vatten-
föringen. Inte heller andra åtgärder, såsom 
förändringar av vattendragets sträckning eller 
vandringshinder, får vidtas i eller i närheten av 
älven som kan påverka forssträckorna, lövsko-
gen eller det rika djurlivet.

Järleån (Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergsla-
gen)

Källeråsmossen
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de naturvärden som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada naturmiljön ska ny bebyg-
gelse undvikas inom området och inga åtgärder 
få vidtas som kan påverka naturvärdena nega-
tivt.

En förutsättning för bevarandet är att mossen 
bevaras och att områdets hydrologi skyddas 
mot dränering, vattenreglering, dämning samt 
torvtäkt. Vidare bör inte sumpskogar, skogar på 
fastmarksholmar och i kantzonen få avverkas.

Lundsfjärden
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
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områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de naturvärden som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada naturmiljön ska ny bebyg-
gelse undvikas inom området och inga åtgärder 
få vidtas som kan påverka naturvärdena nega-
tivt.

En förutsättning för bevarandet är att Brunnshyt-
tebäcken inte påverkas av ändrad vattenföring, 
topografi och bottenmaterial eller vattenförore-
ningar. Inte heller några andra åtgärder, såsom 
vandringshinder eller vattenuttag, får vidtas som 
kan hota öringstammen. Vidare är det viktigt 
att inte åtgärder, såsom utsläpp eller ändrad 
reglering, vidtas i sjöarna nedströms och upp-
ströms bäcken. 

Röbergshagemossen och Dammossen
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de naturvärden som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada naturmiljön ska ny bebyg-
gelse undvikas inom området och inga åtgärder 
få vidtas som kan påverka naturvärdena nega-
tivt.

En förutsättning för bevarandet är att de hydro-
logiska förhållandena inom området bibehålls.

Älvhyttan
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen natur och ett 
större markområde med användningen lands-
bygd samt ett mindre markområde med använd-
ningen verksamheter, där områdenas använd-
ning föreslås bli oförändrad. Användningarna 
bedöms tillgodose riksintresset och de naturvär-
den som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada naturmiljön ska ny bebyg-
gelse inom området anpassas till och ta hänsyn 

till områdets naturvärden och inga åtgärder få 
vidtas som kan påverka naturvärdena negativt.

En förutsättning för bevarandet är att odlings-
landskapet hålls öppet genom fortsatt åker- och 
ängsbruk. Vidare är det viktigt att igenvuxna 
ängar och naturbetesmarker restaureras.

Kulturmiljövården
Kommunen ska ha en dialog med länsstyrelsen 
om föreslagna revideringar av områdena av 
riksintresse för kulturmiljövården.

Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av riksintressena ska kulturvär-
dena värnas.

Bondebyn - Järle - Yxe
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de kulturvärden som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada kulturmiljön ska ny bebyg-
gelse undvikas inom området och inga åtgärder 
få vidtas som kan påverka kulturvärdena nega-
tivt.

En förutsättning för bevarandet är att kultur-
miljön hålls samman och att byggnader får 
behålla sina ursprungliga karaktärer samt att 
odlingslandskapet hålls öppet. Vård och under-
håll av byggnaderna ska ske med varsamhet 
och hänsyn till kulturmiljön samt till de enskilda 
byggnadernas kulturvärden. Vidare är det viktigt 
att dammen inom området bibehålls.

Riksintresset är i dag inte detaljplanelagt. För att 
säkerställa områdets kulturvärden bör detaljplan 
eller områdesbestämmelser upprättas.

Centrala Nora
I planförslaget ligger riksintresset inom Nora 
stad med användningen stadsbygd, där områ-
dets användning föreslås bli oförändrad. An-
vändningen bedöms tillgodose riksintresset och 
de kulturvärden som finns inom området.
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För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada kulturmiljön ska ny bebyg-
gelse inom området anpassas till och ta hänsyn 
till områdets kulturvärden och inga åtgärder få 
vidtas som kan påverka kulturvärdena negativt.

En förutsättning för bevarandet är att kultur-
miljön hålls samman samt att byggnader och 
den rätvinkliga rutnätsstaden får behålla sina 
ursprungliga karaktärer. Vård och underhåll av 
dessa ska ske med varsamhet och hänsyn till 
kulturmiljön samt till de enskilda byggnader-
nas kulturvärden. Vidare är en förutsättning för 
bevarandet av kulturmiljön att utblickar över No-
rasjön bibehålls samt att stads- och landskaps-
bilden kring sjön bevaras i så stor utsträckning 
som möjligt. Prägeln av en gammal bergslags-
stad i ett omland av odlingslandskap på slutt-
ningar ner mot sjön bör särskilt bevaras.

Gamla Viker
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen landsbygd, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de kulturvärden som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada kulturmiljön ska ny bebyg-
gelse inom området anpassas till och ta hänsyn 
till områdets kulturvärden och inga åtgärder få 
vidtas som kan påverka kulturvärdena negativt.

En förutsättning för bevarandet är att kulturmil-
jön hålls samman och att byggnader får behålla 
sin ursprungliga karaktär samt att odlingsland-
skapet hålls öppet. Vård och underhåll av bygg-
naderna ska ske med varsamhet och hänsyn till 
kulturmiljön samt till de enskilda byggnadernas 
kulturvärden.

Inom området bör ny bebyggelse anpassas till 
befintligt bebyggelsemönster och bergsmans-
gårdarnas placering.

Riksintresset är i dag inte detaljplanelagt. För att 
säkerställa områdets kulturvärden bör detaljplan 
eller områdesbestämmelser upprättas.

Järnboås - Finnshyttan - Lindesby
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen landsbygd, ett 
större markområde med användningen natur 
och ett mindre markområde med användningen 
stadsbygd, där områdenas användning föreslås 
bli oförändrad. Användningarna bedöms tillgo-
dose riksintresset och de kulturvärden som finns 
inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada kulturmiljön ska ny bebyg-
gelse inom området anpassas till och ta hänsyn 
till områdets kulturvärden och inga åtgärder få 
vidtas som kan påverka kulturvärdena negativt.

En förutsättning för bevarandet är att kulturmil-
jön hålls samman, att byggnader och kyrkomil-
jön får behålla sina ursprungliga karaktärer samt 
att odlingslandskapet hålls öppet. Vård och un-

Centrala Nora

Inom området bör ny bebyggelse anpassas till 
befintligt bebyggelsemönster och småskalighet 
samt främst uppföras med fasader av trä eller 
sten.

Större delen av riksintresset är i dag detaljpla-
nelagt. För att säkerställa områdets kulturvär-
den bör samtliga detaljplaner och områdes-
bestämmelser gås igenom samt behovet av 
skydds- och varsamhetsbestämmelser samt 
rivningsförbud ses över. Även för de resterande 
delarna av riksintresset bör detaljplan eller 
områdesbestämmelser upprättas.
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derhåll av byggnaderna ska ske med varsamhet 
och hänsyn till kulturmiljön samt till de enskilda 
byggnadernas kulturvärden.

Inom området bör ny bebyggelse anpassas till 
befintligt bebyggelsemönster, kyrkomiljön och 
bergsmansgårdarnas placering.

Riksintresset är i dag inte detaljplanelagt. För att 
säkerställa områdets kulturvärden bör detaljplan 
eller områdesbestämmelser upprättas.

eller områdesbestämmelser upprättas.

Pershyttan
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen stadsbygd, ett 
större markområde med användningen natur 
och mindre markområden med användningen 
grönområde samt landsbygd, där områdenas 
användning föreslås bli oförändrad. Vidare lig-
ger området inom ett mindre markområde med 
användningen bostäder, där områdets använd-
ning föreslås bli förändrad. Användningarna 
bedöms tillgodose riksintresset och de kulturvär-
den som finns inom området.

Järnboås kyrka

Klacka - Lerberg
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen natur och ett 
större markområde med användningen lands-
bygd, där områdenas användning föreslås bli 
oförändrad. Användningarna bedöms tillgodose 
riksintresset och de kulturvärden som finns inom 
området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada kulturmiljön ska ny bebyg-
gelse undvikas inom området och inga åtgärder 
få vidtas som kan påverka kulturvärdena nega-
tivt.

En förutsättning för bevarandet är att kultur-
miljön hålls samman och att gruvområdet får 
behålla sin ursprungliga karaktär. Underhåll av 
gruvområdet ska ske med varsamhet och hän-
syn till kulturmiljön.

Riksintresset är i dag inte detaljplanelagt. För att 
säkerställa områdets kulturvärden bör detaljplan 

Pershyttan

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada kulturmiljön ska ny bebyg-
gelse inom området anpassas till och ta hänsyn 
till områdets kulturvärden och inga åtgärder få 
vidtas som kan påverka kulturvärdena negativt.

En förutsättning för bevarandet är att kultur-
miljön hålls samman samt att byggnader, hytt- 
och gruvområdet får behålla sina ursprungliga 
karaktärer. Vård och underhåll av dessa ska ske 
med varsamhet och hänsyn till kulturmiljön samt 
till de enskilda byggnadernas och anläggningar-
nas kulturvärden.

Inom området bör ny bebyggelse anpassas till 
befintligt bebyggelsemönster och anläggningar-
nas placering samt främst uppföras med fasa-
der av trä.

Större delen av riksintresset är i dag detaljpla-
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nelagt. För att säkerställa områdets kulturvär-
den bör samtliga detaljplaner och områdes-
bestämmelser gås igenom samt behovet av 
skydds- och varsamhetsbestämmelser samt 
rivningsförbud ses över. Även för de resterande 
delarna av riksintresset bör detaljplan eller om-
rådesbestämmelser upprättas.

Skrikarhyttan
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen landsbygd, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de kulturvärden som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada kulturmiljön ska ny bebyg-
gelse inom området anpassas till och ta hänsyn 
till områdets kulturvärden och inga åtgärder få 
vidtas som kan påverka kulturvärdena negativt.

En förutsättning för bevarandet är att kulturmil-
jön hålls samman, att byggnader, hytt- och gruv-
områden får behålla sina ursprungliga karaktä-
rer samt att odlingslandskapet hålls öppet. Vård 
och underhåll av dessa ska ske med varsamhet 
och hänsyn till kulturmiljön samt till de enskilda 
byggnadernas kulturvärden.

Inom området bör ny bebyggelse anpassas till 
befintligt bebyggelsemönster samt till socken-
centrumets och bergsmansgårdarnas placering.

Riksintresset är i dag inte detaljplanelagt. För att 
säkerställa områdets kulturvärden bör detaljplan 
eller områdesbestämmelser upprättas.

Västgöthyttan
I planförslaget ligger riksintresset inom ett större 
markområde med användningen landsbygd, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de kulturvärden som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt skada kulturmiljön ska ny bebyg-
gelse inom området anpassas till och ta hänsyn 
till områdets kulturvärden och inga åtgärder få 
vidtas som kan påverka kulturvärdena negativt.

En förutsättning för bevarandet är att kulturmil-
jön hålls samman samt att byggnader, bymiljön 
och hyttruinerna får behålla sina ursprungliga 
karaktärer. Vård och underhåll av dessa ska ske 
med varsamhet och hänsyn till kulturmiljön samt 
till de enskilda byggnadernas kulturvärden.

Inom området bör ny bebyggelse anpassas till 
befintligt bebyggelsemönster och bergslagsgår-
darnas placering.

Riksintresset är i dag inte detaljplanelagt. För att 
säkerställa områdets kulturvärden bör detaljplan 
eller områdesbestämmelser upprättas.

Friluftslivet
För att skydda riksintressena mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljöerna 
ska ny bebyggelse undvikas inom områdena 
och inga åtgärder få vidtas som kan påverka 
natur- eller kulturvärdena negativt. En utveck-
ling av turismen inom områdena bedöms stärka 
riksintressena ytterligare.

Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av riksintressena ska natur- och 
kulturvärdena värnas.

Finnekroken
I planförslaget ligger området inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de natur- och kulturvärden som finns inom 
området.

En förutsättning för bevarandet är att området 
behåller sin karaktär som ostört vildmarksom-
råde, behålls opåverkat av infrastruktur och 
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och 
friluftsaktiviteter som finns inom området beva-
ras och utvecklas.

Kilsbergen
I planförslaget ligger området inom ett större 
markområde med användningen natur och 
mindre markområden med användningen stads-
bygd, grönområde samt landsbygd, där område-
nas användning föreslås bli oförändrad. Vidare 
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ligger området inom mindre markområden med 
användningen bostäder och verksamheter, där 
områdenas användning föreslås bli förändrad. 
Användningarna bedöms tillgodose riksintresset 
och de natur- och kulturvärden som finns inom 
området.

Mountainbikeleder inom Kilsbergen

Värdefulla ämnen eller material
Skrikarhyttan
I planförslaget ligger området inom ett större 
markområde med användningen landsbygd, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de fyndigheter av värdefulla ämnen eller 
material som finns inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra utvinningen av fyndig-
heterna ska ingen ny bebyggelse få tillkomma 
inom området och inga åtgärder få vidtas som 
kan påverka utvinningen negativt. Vid planlägg-
ning, lovgivning och tillståndsprövning i närhe-
ten av riksintresset ska fyndigheterna värnas.

Anläggningar för industriell produktion
Bofors skjutfält
I planförslaget utgör området ett markområde 
för verksamheter, där områdets användning 
föreslås bli oförändrad. Användningen bedöms 
tillgodose riksintresset och de anläggningar för 
industriell produktion som finns inom området.

Riksintresset saknar i dag geografisk avgräns-
ning. Området föreslås geografiskt avgränsas 
så att riksintresset omfattar själva skjutfältet.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra tillkomsten till eller 
utnyttjandet av anläggningarna ska ingen ny 
bebyggelse få tillkomma inom området och inga 
åtgärder få vidtas som kan påverka anläggning-
arna negativt. Vid planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning i närheten av riksintresset ska 
anläggningarnas funktioner värnas.

Anläggningar för energiproduktion
Vindbruk
I planförslaget utgör området ett markområde 
för verksamheter, där områdets användning 
föreslås bli förändrad. Användningen bedöms 
tillgodose riksintresset och de anläggningar för 
energiproduktion som kan komma att anläggas 
inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra tillkomsten till eller utnytt-

En förutsättning för bevarandet är att området 
behåller sin karaktär som ostört vildmarksom-
råde, behålls opåverkat av infrastruktur och 
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och 
friluftsaktiviteter som finns inom området beva-
ras och utvecklas.

Nya bostäder och verksamheter i Pershyttan, 
nya bostäder mellan Pershyttan och Gyttorp 
samt en utvidgning av Pershyttans industriom-
råde bedöms inte påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljöerna inom området.

Kindlaområdet
I planförslaget ligger området inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de natur- och kulturvärden som finns inom 
området.

En förutsättning för bevarandet är att området 
behåller sin karaktär som ostört vildmarksom-
råde, behålls opåverkat av infrastruktur och 
bebyggelse samt att de upplevelsevärden och 
friluftsaktiviteter som finns inom området beva-
ras och utvecklas.
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jandet av de anläggningar som kan komma att 
anläggas ska ingen ny bebyggelse få tillkomma 
inom området och inga åtgärder få vidtas som 
kan påverka eventuella anläggningar negativt. 
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av riksintresset ska eventuella 
anläggningarnas funktioner värnas.

Anläggningar för kommunikationer
Riksväg 50
Nora kommun ska tillsammans med övriga 
berörda kommuner verka för att standarden på 
riksvägen kontinuerligt förbättras och att en ny 
väg byggs vid länsväg 832, mellan Mogetorp 
och Järleån.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra tillkomsten till eller utnytt-
jandet av anläggningen ska ingen ny bebyggel-
se få tillkomma inom området och inga åtgärder 
få vidtas som kan påverka anläggningen nega-
tivt. Vid planläggning, lovgivning och tillstånds-
prövning i närheten av riksintresset ska anlägg-
ningens funktion värnas.

Totalförsvaret
Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede vid 
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning 
som avser höga objekt.

Grängen
I planförslaget ligger området inom ett större 
markområde med användningen natur, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningen bedöms tillgodose riksintresset 
och de intressen för totalförsvaret som finns 
inom området.

För att skydda riksintresset mot åtgärder som 
kan påtagligt motverka totalförsvarets intres-
sen ska ingen ny bebyggelse få tillkomma inom 
området och inga åtgärder få vidtas som kan 
påverka totalförsvarets intressen negativt.

Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning i närheten av riksintresset ska totalför-
svarets intressen värnas och samråd ske med 
Försvarsmakten.

Villingsbergs skjutfält
Kommunen ska verka för att hålla det hinderfria 
området fritt från höga objekt. Vid planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning inom riksintres-
set som avser höga objekt ska samråd ske med 
Försvarsmakten.

Natura 2000-områden
Kommunen ställer sig positiv till en utvidg-
ning av det befintliga Natura 2000-området, 
Håkansbodaberget, och föreslaget nytt Natura 
2000-område, Tjuråsen.

I planförslaget ligger flertalet Natura 2000-om-
råden inom större markområden med använd-
ningen natur, där områdenas användning 
föreslås bli oförändrad. Vidare ligger Kvarnbäck-
en-Lärkesån även inom ett större markområde 
med användningen grönområde, där områdets 
användning föreslås bli oförändrad. Venakärret, 
Venen och Älvhytteängen ligger inom ett större 
markområde med användningen landsbygd, där 
områdets användning föreslås bli oförändrad. 
Användningarna bedöms tillgodose riksintres-
sena och de natur- och kulturvärden som finns 
inom områdena.

För att skydda riksintressena mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- och kulturvärdena 
ska ny bebyggelse undvikas inom områdena 
och inga åtgärder få vidtas som kan påverka 
natur- eller kulturvärdena negativt. Vid planlägg-
ning, lovgivning och tillståndsprövning i närhe-
ten av riksintressena ska natur- och kulturvär-
dena värnas.

Miljökvalitetsnormer
Nedan redovisas hur kommunen avser att följa 
gällande miljökvalitetsnormer.

Kommunen ska beakta miljökvalitetsnormerna 
vid all planläggning, lovgivning och tillstånds-
prövning samt säkerställa att gällande miljö-
kvalitetsnormer följs. Metoder ska utvecklas för 
regelbunden kontroll av miljökvaliteten. Särskilt 
åtgärdsprogram ska upprättas om det behövs 
för att en miljökvalitetsnorm ska kunna följas.
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Utomhusluft
I planförslaget föreslås samhällsutvecklingen 
inom kommunen koncentreras till tre utveck-
lingsområden för Nora stad med omnejd, Viker/
Skrekarhyttan och Järnboås samt sju utveck-
lingsstråk.

En utveckling enligt planförslaget innebär att ny 
bebyggelse främst tillkommer inom och mellan 
Nora stad, Ås, Striberg, Pershyttan, Gyttorp, 
Viker/Skrekarhyttan och Järnboås samt längs 
Norasjöns stränder.

Ett ökat antal människor betyder med nödvän-
dighet att transportbehovet kommer att öka. 
Till viss del kommer detta att ske med bil, vilket 
påverkar miljökvalitetsnormerna. Å andra sidan 
finns det anledning att anta att närheten till 
service och kollektivtrafik innebär ett minskat 
bilberoende. En utveckling enligt planförslaget 
bedöms därför inte i märkbar grad påverka 
förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnor-
merna.

Omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller, 
såsom de är formulerade, gäller egentligen inte 
Nora kommun.

I planförslaget föreslås dock inga åtgärder 
som märkbart försämrar bullersituationen inom 
kommunen. För bebyggelse förtydligas förut-
sättningarna genom att riktvärden för buller 
och skyddsavstånd till bullriga verksamheter 
anges. Överskrids riktvärdena eller underskrids 
skyddsavstånden ska kommunen verka för att 
åtgärder vidtas som förbättrar ljudmiljön.

Vattenförvaltning
En utveckling enligt planförslaget innebär att ny 
bebyggelse främst tillkommer inom områden 
som är eller kommer att anslutas till kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning 
och spillvatten. Vidare ska kommunen verka för 
att enskilda avloppsanläggningar med brister 
förbättras så att dagens reningskrav uppfylls. 
Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid be-
hov renas innan det når recipient.

Kommunen ska även verka för att markom-
råden som är förorenade undersöks och vid 
behov saneras så att inga risker för miljön och 
människors hälsa föreligger. Vad det gäller 
försurning, som är en bidragande orsak till att 
kvicksilver frigörs i våra sjöar och vattendrag, 
ska kommunen verka för att de inte försuras 
ytterligare.

En utveckling enligt planförslaget bedöms uti-
från detta inte påverka förutsättningarna för att 
följa miljökvalitetsnormerna.

Bostäder
Enstaka nya bostäder, upp till och med fem 
enbostadshus, ska kunna prövas genom lovgiv-
ning utan att behöva föregås av planläggning. 
Ny sammanhållen bebyggelse med fler än fem 
enbostadshus ska däremot prövas i detaljplan. 
Vid eventuella konflikter med andra intressen 
ska det från fall till fall avgöras om även färre än 
fem enbostadshus ska prövas i detaljplan.

Inom eller i närheten av de utpekade områdena 
för nya bostäder kan det finnas djur, svampar 
eller växter som är fridlysta eller rödlistade. Vid 
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning 
ska detta klargöras.

Vikern

Flera av de föreslagna områdena för nya bostä-
der ligger helt eller delvis inom strandskyddat 
område. Dessa områden ska utredas som möj-
liga LIS-områden i ett tillägg till översiktsplanen. 
Innan tillägget till översiktsplanen tas fram kan 
nya bostäder troligen inte tillkomma inom dessa 



43

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORA KOMMUN

PLANFÖRSLAG

områden, om inte något annat särskilt skäl en-
ligt MB är tillämpligt.

Det finns i dag inte en utan flera vedertagna 
definitioner av vad som menas med landsbygd. 
Det finns heller ingen definition i lagstiftningen 
av vad som menas med landsbygdsutveckling. 
När det gäller LIS bedöms dock att hela kom-
munen utgör landsbygd. I tillägget till översikts-
planen behöver begreppet landsbygdsutveck-
ling definieras för LIS.

Mark- och vattenanvändning

Inom Nora stad behöver hänsyn tas till:
• centrala Nora som är av riksintresse för 

kulturmiljövården,
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg 

244,
• ett biotopskyddsområde,
• ett naturvårdsavtal,
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• en nyckelbiotop,
• områden utpekade i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• Smygarebäcken och Kvarnbäcken-Lärkesån 

som värdefulla vattenområden för natur och 
fiske,

• sumpskogar,
• fornlämningar,
• byggnadsminnen,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarliga verksamheter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och järnvägen,
• vibrationer från väg- och järnvägstrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 244, 

och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 

kraftledningar.

I planförslaget föreslås tre nya områden för 
bostäder i anslutning till Nora stad.

Nora stad
I planförslaget utgör Nora stad stadsbygd. Nya 
bostäder bör främst tillkomma inom de utpekade 
områdena samt genom förtätning inom staden. 
Området karaktäriseras av en småstadsmiljö 
med bl.a. trästadsbebyggelse och utblickar över 
Norasjön. Inom staden bör nya bostäder place-
ras och utformas med hänsyn till den befintliga 
bebyggelsens struktur och skala. Stor hänsyn 
bör tas till områdets kulturhistoriska och arki-
tektoniska värden. Utblickar över Norasjön bör 
bibehållas.

Inom Nora stad är det viktigt att befintliga mö-
tesplatser bibehålls och att nya skapas.

Bostäder i Nora stad
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Kristinelund
Området är ca 16 hektar stort och karaktärise-
ras av ett öppet landskap med utblickar över 
Norasjön. Inom området bör nya bostäder pla-
ceras och utformas med hänsyn till den intillig-
gande bebyggelsens struktur och skala.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och järnvägen,
• vibrationer från väg- och järnvägstrafik, och
• markradon.

Fibbetorp-Hagby
Området är ca 44 hektar stort och karaktärise-
ras av ett öppet landskap med utblickar över 
Åsbosjön. Inom området bör nya bostäder pla-
ceras och utformas med arkitektonisk variation 
vad avser struktur, skala och karaktär i övrigt.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• en fornlämning,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Karlslund
Området är ca elva hektar stort och karaktä-
riseras av ett öppet landskap med utblickar 
över Norasjön. Inom området bör nya bostäder 
placeras och utformas med hänsyn till den intil-
liggande bebyggelsens struktur och skala.

En exploatering av området bör föregås av en 
utbyggnad av Hagbyleden.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,

• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från vägtrafik, och
• markradon.

Pershyttan
I planförslaget utgör Pershyttan stadsbygd. Nya 
bostäder bör främst tillkomma inom det utpe-
kade området samt genom förtätning. Området 
karaktäriseras av en bergslagsmiljö med bl.a. 
hytt- och gruvområde. 

Inom Pershyttan bör nya bostäder placeras och 
utformas med hänsyn till den befintliga bebyg-
gelsens struktur, skala och karaktär. Stor hän-
syn bör tas till områdets kulturhistoriska och ar-
kitektoniska värden, vilka bör styra omfattningen 
och lokaliseringen av nya bostäder.

Bostäder i Pershyttan

Inom Pershyttan behöver hänsyn tas till:
• Pershyttan som är av riksintresse för kultur-

miljövården,
• Kilsbergen som är av riksintresse för frilufts-

livet,
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg 

244,
• strandskydd,
• Smygarebäcken som värdefullt vattenom-

råde för natur och fiske,
• Natura 2000-området Kvarnbäcken-Lärke-

sån,
• kulturreservatet Gamla Pershyttans bergs-

mansby,
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• fornlämningar,
• byggnadsminnet Stiftelsen Nora Järnvägs-

museum och Veteranjärnvägs anläggningar,
• Pershyttan som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och järnvägen,
• vibrationer från väg- och järnvägstrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 244, 

och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 

kraftledningar.

Mellan Pershyttan och Gyttorp
I planförslaget föreslås ett nytt område för bo-
städer i anslutning till Pershyttan och Gyttorp. 
Området är ca 35 hektar stort och karaktärise-
ras av ett skogslandskap. Inom området bör nya 
bostäder placeras och utformas med hänsyn till 
den intilliggande bebyggelsens struktur, skala 
och karaktär. Stor hänsyn bör tas till områdets 
samt intilliggande områdens kulturhistoriska och 
arkitektoniska värden, vilka bör styra omfatt-
ningen och lokaliseringen av nya bostäder.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• Pershyttan som är av riksintresse för kultur-

miljövården,
• Kilsbergen som är av riksintresse för frilufts-

livet,
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg 

244,
• kulturreservatet Gamla Pershyttans bergs-

mansby,
• en fornlämning,
• byggnadsminnet Nora Ervalla järnväg,
• Pershyttan som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och järnvägen,
• vibrationer från väg- och järnvägstrafik,
• markradon, och
• transporter av farligt gods på länsväg 244.

Norasjön
I planförslaget föreslås tre nya områden för bo-
städer längs Norasjöns östra strand. Områdena 
föreslås på sikt även kunna innehålla offentlig 
service, såsom exempelvis förskola.

Norra området
Området är ca 695 hektar stort och karaktäri-
seras av ett öppet landskap med utblickar över 
Norasjön. Inom området bör nya bostäder pla-
ceras och utformas med hänsyn till den intillig-
gande bebyggelsens struktur och skala.

Utblickar över Norasjön bör bibehållas från 
Nora stad och säkerställas från området. Vi-
dare bör landskapsbilden kring sjön bevaras 
i så stor utsträckning som möjligt. Utblickarna 
och landskapsbilden bör styra omfattningen 
och lokaliseringen av nya bostäder. Prägeln 
av en gammal bergslagsstad i ett omland av 
odlingslandskap på sluttningar ner mot sjön bör 
särskilt bevaras.

Lokaliseringen av nya bostäder bör i möjligaste 
mån undvikas på jordbruksmark.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• en ängs- och betesmark enligt ängs- och 

betesmarksinventeringen,
• fornlämningar,
• Järleån-Dyltaån som värdefullt vattenom-

råde för kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• en miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Södra området
Området är ca 266 hektar stort och karaktäri-
seras av ett öppet landskap med utblickar över 
Norasjön. Inom området bör nya bostäder pla-
ceras och utformas med hänsyn till den intillig-
gande bebyggelsens struktur och skala.
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Utblickar över Norasjön bör bibehållas från Nora 
stad och säkerställas från området. Lokalise-
ringen av nya bostäder bör i möjligaste mån 
undvikas på jordbruksmark.

Ås
I planförslaget utgör Ås stadsbygd. Nya bostä-
der bör främst tillkomma inom de utpekade om-
rådena samt genom förtätning. Området karak-
täriseras av villabebyggelse med utblickar över 
Åsbosjön. Inom Ås bör nya bostäder placeras 
och utformas med hänsyn till den befintliga be-
byggelsestrukturen.

Utblick över Norasjön (Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen Bergslagen)

Inom Ås behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från vägtrafik, och
• markradon.

I planförslaget föreslås fyra nya områden för 
bostäder i anslutning till Ås.

Skofttorp
Området är ca 31 hektar stort och karaktärise-
ras av ett skogslandskap. Inom området bör nya 
bostäder placeras och utformas med arkitek-
tonisk variation vad avser struktur, skala och 

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• fornlämningar,
• Järleån-Dyltaån som värdefullt vattenom-

råde för kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Öster om golfbanan
Området är ca nio hektar stort och karaktärise-
ras av ett skogslandskap. Inom området bör nya 
bostäder placeras och utformas med arkitek-
tonisk variation vad avser struktur, skala och 
karaktär i övrigt. Lokaliseringen av nya bostäder 
bör i möjligaste mån undvikas på jordbruks-
mark.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• skogliga värdetrakter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Mark- och vattenanvändning
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karaktär i övrigt.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• skogliga värdetrakter,
• fornlämningar,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• buller från större vägar,
• vibrationer från vägtrafik, och
• markradon.

Skofttorpsviken
Området är ca elva hektar stort och karaktä-
riseras av ett öppet landskap med utblickar 
över Åsbosjön. Inom området bör nya bostäder 
placeras och utformas med hänsyn till den intil-
liggande bebyggelsens struktur och skala.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• fornlämningar,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från vägtrafik, och
• markradon.

Norra Ås
Området är ca tre hektar stort och karaktärise-
ras av ett skogslandskap. Inom området bör nya 
bostäder placeras och utformas med hänsyn 
till den intilliggande bebyggelsens struktur och 
skala.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• skogliga värdetrakter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Södra Ås
Området är ca två hektar stort och karaktärise-
ras av ett öppet landskap med utblickar över 
Åsbosjön. Inom området bör nya bostäder pla-
ceras och utformas med hänsyn till den intillig-
gande bebyggelsestrukturen.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk, och
• markradon.

Striberg
I planförslaget utgör Striberg stadsbygd. Nya 
bostäder bör främst tillkomma genom förtät-
ning. Området karaktäriseras av villabebyggelse 
och ett öppet landskap. Inom Striberg bör nya 
bostäder placeras och utformas med hänsyn till 
den befintliga bebyggelsestrukturen och undvi-
kas på åkermark.

Inom Striberg behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• en ängs- och betesmark enligt ängs- och 

betesmarksinventeringen,
• Ringshyttebäcken och Åsbobergsbäcken 

som värdefullt vattenområde för natur,
• fornlämningar,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från vägtrafik, och
• markradon.

Gyttorp
I planförslaget utgör Gyttorp stadsbygd. Nya bo-
städer bör främst tillkomma inom det utpekade 
området samt genom förtätning. Området karak-
täriseras av en blandad bostadsbebyggelse 
med bl.a. Gyttorps centrum som är utformat av 
arkitekten Ralph Erskine. Inom Gyttorp bör nya 
bostäder placeras och utformas med hänsyn till 
den befintliga bebyggelsens struktur och skala. 
Stor hänsyn bör tas till områdets kulturhistoriska 
och arkitektoniska värden.

Inom Gyttorp behöver hänsyn tas till:
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg 

243 och länsväg 244,
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• nyckelbiotoper,
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Bostäder i Gyttorp

Järnboås
I planförslaget utgör Järnboås stadsbygd. Nya 
bostäder bör främst tillkomma genom förtät-
ning. Området karaktäriseras av villabebyggelse 
och ett öppet landskap. Inom Järnboås bör nya 
bostäder placeras och utformas med hänsyn till 
den befintliga bebyggelsens struktur och skala.

Inom Järnboås behöver hänsyn tas till:
• Järnboås - Finnshyttan - Lindesby som är av 

riksintresse för kulturmiljövården,
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• en nyckelbiotop,
• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• Rastälven vid Grängshytteforsarna som vär-

defullt vattenområde för natur och fiske,
• en fornlämning,
• Rastälven som värdefullt vattenområde för 

• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-
vårdsprogram,

• fornlämningar,
• byggnadsminnet Gyttorps centrum,
• potentiellt förorenade områden,
• en miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och järnvägen,
• vibrationer från väg- och järnvägstrafik,
• markradon, och
• transporter av farligt gods på länsväg 243 

och länsväg 244.

kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från vägtrafik,
• markradon, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 

kraftledningar.

Mark- och vattenanvändning

Mark- och vattenanvändning

Landsbygd
Nya bostäder utanför utpekade områden bör 
främst tillkomma på landsbygden inom utveck-
lingsområdena och utvecklingsstråken. Inom 
utvecklingsområdena och utvecklingsstråken 
på landsbygden bör nya bostäder framförallt 
uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse, 
kommunikationer och teknisk försörjning.

Bostäder på landsbygden bör även kunna 
tillkomma utanför utvecklingsområdena och ut-
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vecklingsstråken. Anslutning till befintlig bebyg-
gelse, kommunikationer och teknisk försörjning 
ska eftersträvas.

Verksamheter
Inom eller i närheten av de utpekade områdena 
för nya verksamheter kan det finnas djur, svam-
par eller växter som är fridlysta eller rödlistade. 
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning ska detta klargöras.

Flera av de föreslagna områdena för nya verk-
samheter ligger helt eller delvis inom strand-
skyddat område. Dessa områden ska utredas 
som möjliga LIS-områden i ett tillägg till över-
siktsplanen. Innan tillägget till översiktsplanen 
tas fram kan nya verksamheter troligen inte 
tillkomma inom dessa områden, om inte något 
annat särskilt skäl enligt MB är tillämpligt.

Det finns i dag inte en utan flera vedertagna 
definitioner av vad som menas med landsbygd. 
Det finns heller ingen definition i lagstiftningen 
av vad som menas med landsbygdsutveckling. 
När det gäller LIS bedöms dock att hela kom-
munen utgör landsbygd. I tillägget till översikts-
planen behöver begreppet landsbygdsutveck-
ling definieras för LIS.

Nora stad
I planförslaget utgör Nora stad stadsbygd. Nya 
verksamheter bör främst tillkomma inom de ut-
pekade områdena samt genom förtätning inom 
staden i anslutning till befintliga verksamheter. 
Området karaktäriseras av en småstadsmiljö 
med bl.a. trästadsbebyggelse och utblickar över 
Norasjön. Inom staden bör nya verksamheter 
placeras och utformas med hänsyn till den 
befintliga bebyggelsens struktur och skala. Stor 
hänsyn bör tas till områdets kulturhistoriska och 
arkitektoniska värden. Utblickar över Norasjön 
bör bibehållas.

De nya områdena bedöms möjliggöra att 
befintliga verksamheter ges utrymme att 
expandera och utveckla sina verksamheter i 
närområdet.

Inom Nora stad föreslås en utvidgning av Nyt-

torps industriområde. Området bedöms främst 
vara lämpligt för verksamheter med låg omgiv-
ningspåverkan.

Mark- och vattenanvändning

Området på västra sidan av länsväg 762, väster 
om ICA och Windahls, bedöms vara lämpligt för 
verksamheter med behov av bra s.k. skyltläge. I 
och med att området ligger i anslutning till Nora 
stads södra entré bör ett gestaltningsprogram 
tas fram för området.

NoraGlass
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Inom Nora stad behöver hänsyn tas till:
• centrala Nora som är av riksintresse för 

kulturmiljövården,
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg 

244,
• ett biotopskyddsområde,
• ett naturvårdsavtal,
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• en nyckelbiotop,
• områden utpekade i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram, 
• Smygarebäcken och Kvarnbäcken-Lärkesån 

som värdefulla vattenområden för natur och 
fiske,

• sumpskogar,
• fornlämningar,
• byggnadsminnen,
• potentiellt förorenade områden,
• miljöfarliga verksamheter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och järnvägen,
• vibrationer från väg- och järnvägstrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 244, 

och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 

kraftledningar.

Pershyttan
I planförslaget utgör Pershyttan stadsbygd. 
Nya verksamheter bör främst tillkomma inom 
det utpekade området samt genom förtätning i 
anslutning till befintliga verksamheter. Området 
karaktäriseras av en bergslagsmiljö med bl.a. 
hytt- och gruvområde. 

Inom Pershyttan bör nya verksamheter place-
ras och utformas med hänsyn till den befintliga 
bebyggelsens struktur, skala och karaktär. Stor 
hänsyn bör tas till områdets kulturhistoriska och 
arkitektoniska värden, vilka bör styra omfatt-
ningen och lokaliseringen av nya verksamheter. 
Pershyttan bedöms främst vara lämpligt för 
verksamheter med låg omgivningspåverkan.

Inom Pershyttan behöver hänsyn tas till:
• Pershyttan som är av riksintresse för kultur-

miljövården,
• Kilsbergen som är av riksintresse för frilufts-

livet,
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg 

244,
• strandskydd,
• Smygarebäcken som värdefullt vattenom-

råde för natur och fiske,
• Natura 2000-området Kvarnbäcken-Lärke-

sån,
• kulturreservatet Gamla Pershyttans bergs-

mansby,
• fornlämningar,
• byggnadsminnet Stiftelsen Nora Järnvägs-

museum och Veteranjärnvägs anläggningar,
• Pershyttan som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och järnvägen,
• vibrationer från väg- och järnvägstrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 244, 

och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 

kraftledningar.

I planförslaget föreslås två nya områden för 
verksamheter i anslutning till Pershyttan.

Pershyttans industriområde
Pershyttans industriområde föreslås dels ut-
vidgas söderut och dels utvidgas med ett nytt 
område längs länsväg 244. Områdena bedöms 
främst vara lämpliga för verksamheter med hög 
omgivningspåverkan.

Inom områdena behöver hänsyn tas till:
• Kilsbergen som är av riksintresse för frilufts-

livet,
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg 

244,
• strandskydd,
• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
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• kulturreservatet Gamla Pershyttans bergs-
mansby,

• fornlämningar,
• potentiellt förorenade områden,
• en miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från vägtrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 244, 

och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 

kraftledningar.

• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från vägtrafik, och
• markradon.

Striberg
I planförslaget utgör Striberg stadsbygd. Nya 
verksamheter bör främst tillkomma genom för-
tätning i anslutning till befintliga verksamheter. 
Striberg bedöms främst vara lämpligt för verk-
samheter med låg omgivningspåverkan.

Inom Striberg behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• en ängs- och betesmark enligt ängs- och 

betesmarksinventeringen,
• Ringshyttebäcken och Åsbobergsbäcken 

som värdefullt vattenområde för natur,
• fornlämningar,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från vägtrafik, och
• markradon.

Gyttorp
I planförslaget utgör Gyttorp stadsbygd. Vidare 
utgör västra Gyttorp ett område för verksam-
heter. Nya verksamheter bör främst tillkomma 
inom de utpekade områdena samt genom förtät-
ning i anslutning till befintliga verksamheter. 
Området karaktäriseras av en blandad bostads-
bebyggelse med bl.a. Gyttorps centrum som 
är utformat av arkitekten Ralph Erskine. Inom 
Gyttorp bör nya verksamheter placeras och 
utformas med hänsyn till den befintliga bebyg-
gelsens struktur och skala. Stor hänsyn bör tas 
till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska 
värden.

Gyttorp bedöms främst vara lämpligt för verk-
samheter med låg omgivningspåverkan. Västra 
Gyttorp bedöms främst vara lämpligt för verk-
samheter med hög omgivningspåverkan.

Inom Gyttorp behöver hänsyn tas till:
• den tillståndspliktiga zonen utmed länsväg 

243 och länsväg 244,

Mark- och vattenanvändning

Ås
I planförslaget utgör Ås stadsbygd. Nya verk-
samheter bör främst tillkomma genom förtät-
ning i anslutning till befintliga verksamheter. Ås 
bedöms främst vara lämpligt för verksamheter 
med låg omgivningspåverkan.

Inom Ås behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
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• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• nyckelbiotoper,
• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• en våtmark enligt våtmarksinventeringen,
• en sumpskog,
• fornlämningar,
• byggnadsminnen,
• potentiellt förorenade områden,
• en miljöfarlig verksamhet,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar och järnvägen,
• vibrationer från väg- och järnvägstrafik,
• markradon,
• transporter av farligt gods på länsväg 243 

och länsväg 244, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 

kraftledningar.

Järnboås
I planförslaget utgör Järnboås stadsbygd. Nya 
verksamheter bör främst tillkomma genom 
förtätning i anslutning till befintliga verksamhe-
ter. Järnboås bedöms främst vara lämpligt för 
verksamheter med låg omgivningspåverkan.

Mark- och vattenanvändning

• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-
vårdsprogram,

• Rastälven vid Grängshytteforsarna som vär-
defullt vattenområde för natur och fiske,

• en fornlämning,
• Rastälven som värdefullt vattenområde för 

kultur,
• potentiellt förorenade områden,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar,
• vibrationer från vägtrafik,
• markradon, och
• elektroniska och magnetiska fält från bl.a. 

kraftledningar.

Bofors skjutfält
I planförslaget utgör Bofors skjutfält ett område 
för verksamheter, där områdets användning 
föreslås bli oförändrad.

Begravningsplats
I planförslaget föreslås en utvidgning av Karl-
slunds kyrkogård åt söder och öster.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• ett område utpekat i länsstyrelsens natur-

vårdsprogram,
• en ängs- och betesmark enligt ängs- och 

betesmarksinventeringen,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen,
• risk för höga vattenstånd,
• ras- och skredrisk,
• buller från större vägar, och
• vibrationer från större vägar.

Vindkraftsområde
I planförslaget utgör området av riksintresse för 
anläggningar för energiproduktion ett markom-
råde för verksamheter. Inom området föreslås 
att vindkraftverk kan anläggas.

Inom området behöver hänsyn tas till:
• strandskydd,
• fornlämningar,
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen, och

Inom Järnboås behöver hänsyn tas till:
• Järnboås - Finnshyttan - Lindesby som är av 

riksintresse för kulturmiljövården,
• strandskydd,
• skogliga värdetrakter,
• en nyckelbiotop,
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Mark- och vattenanvändning

• ras- och skredrisk.

Landsbygd
Nya verksamheter utanför utpekade områden 
bör främst tillkomma på landsbygden inom 
utvecklingsområdena och utvecklingsstråken. 
Inom utvecklingsområdena och utvecklings-
stråken på landsbygden bör nya verksamheter 
framförallt uppföras i anslutning till befintlig be-
byggelse, kommunikationer och teknisk försörj-
ning.

Verksamheter på landsbygden bör även kunna 
tillkomma utanför utvecklingsområdena och 
utvecklingsstråken. Anslutning till befintlig be-
byggelse, kommunikationer och teknisk försörj-
ning ska eftersträvas.

Kommunen ska verka för ökad tillgänglighet och 
skyltning till besöksmål, aktiviteter och sevärd-
heter.

Behovet av parkeringsplatser för besökande ska 
ses över, främst för att tillgodose parkerings-
behovet under högsäsong. Det gäller särskilt 
uppställningsplatser för husbilar och husvagnar.

Turismsatsningar i anslutning till Pershyttan och 
Digerberget ska stimuleras. Kommunen ska ver-
ka för att området utvecklas till ett s.k. outdoor-
reservat, dvs. ett reservat för friluftslivet. Vidare 
ska kommunen verka för att kommunikationerna 
till Alntorps ö och verksamheten på ön utveck-
las.

Kommunen ser även positivt på att Trängbo 
camping och Gustavsbergs naturistcamping 
expanderar och utvecklar sina verksamheter.

I planförslaget utgör stora delar av kommunen 
natur, där användningen föreslås bli oförändrad. 
Inom naturområdena bör befintliga verksamhe-
ter inom besöksnäringen kunna expandera och 
utvecklas samt nya verksamheter kunna tillkom-
ma. En utveckling av turismen bedöms stärka 
värdena inom naturområdena ytterligare.

Jordbruk
Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse 
undvikas på åker- och betesmark. Åker- och 
betesmarken inom kommunen bör i så stor 
utsträckning som möjligt hållas öppen. Kom-
munen ska verka för att åker- och betesmarken 
inte växer igen. Igenplantering av åker- och 
betesmark bör undvikas.

För att säkra det aktiva jordbrukets fortlevnad 
och möjligheten till lokal livsmedelsförsörjning 
ska kommunen verka för en god tillgång till 
åkermark. Jordbrukets behov av tillräckligt stora 
ytor ska särskilt värnas. Detta gäller både för 
djurhållande enheter likväl som för rent areella 
enheter.

Kommunen ställer sig positiv till djurhållning, 
bl.a. tätortsnära djurhållning.

m/s Plaskus

Turism
Utvecklingen av turismen och besöksnäringen 
ska främst bygga på de natur-, kultur- och rekre-
ationsvärden som finns inom kommunen.

Befintliga besöksanledningar ska förädlas och 
nya ska utvecklas.
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För den biologiska mångfalden är åker- och 
betesmark insprängd i skogslandskapet positiv 
för artdiversiteten.

Skogsbruk
Utanför utpekade områden ska ny bebyggelse 
lokaliseras så att skogsnäringens framtida ut-
vecklingsmöjligheter inte begränsas.

Vid exploatering bör, för att främja det aktiva 
skogsbruket, hänsyn tas till skogsbrukets bruk-
ningsperspektiv såsom skötsel av och tillgäng-
lighet till skogsmark.

Skogen ska även i framtiden vara en källa till 
många råvaror och tjänster. Det ska finnas ut-
rymme för produktion av skogsråvara likväl som 
för möjligheten till rekreation och turism.

I skogsbruket ska stor hänsyn tas till natur- och 
kulturvärden.

Skogens vitalitet och flexibilitet inför framtida 
klimatförändringar ska säkerställas med hjälp 
av en ökad diversitet med avseende på träd-
slag och beståndsanpassning utifrån markens 
förutsättningar.

Kommunikationer
Det är viktigt att det finns goda kommunikationer 
inom, till och från kommunen för såväl företag 
som boende och besökare. 

Vägar
Ett bra vägnät inom både kommunen och 
regionen är av stor betydelse för kommunens 
utveckling. Det underlättar för pendling och 
godstransporter samt gör kommunen attraktiv 
för boende och verksamheter. Det är av stor 
betydelse för utvecklingen av kommunen att det 
finns bra vägförbindelser i alla väderstreck.

I planförslaget föreslås en utbyggnad av Hagby-
leden mellan Hagby och Nyttorp. Vägen är tänkt 
att fungera som en ny genomfart. En utbyggnad 
av Hagbyleden skulle förbättra framkomligheten 
för biltrafik samt förbättra trafiksäkerhetssitua-
tionen och miljösituationen i stadskärnan. Nora 
kommun ska verka för att Hagbyleden byggs ut.

Riksväg 50 har mycket stor betydelse för kom-
munikationerna norrut mot Lindesberg och 
söderut mot Örebro. Riksvägen har även stor 
betydelse för hela Örebro län. Nora kommun 
ska tillsammans med övriga berörda kommuner 
verka för att standarden på riksvägen konti-
nuerligt förbättras och att en ny väg byggs vid 
länsväg 832, mellan Mogetorp och Järleån.

Länsväg 243, framför allt sträckan mellan Gyt-
torp och Karlskoga, är ur trafiksäkerhetssyn-
punkt i undermåligt skick. Nora kommun ska 
tillsammans med berörda kommuner verka för 
att länsvägen byggs om.

Länsväg 243

Länsväg 244, framför allt sträckan mellan Lilla 
Mon och trafikplats Nora, är i undermåligt skick. 
Nora kommun ska tillsammans med övriga 
berörda kommuner verka för att standarden på 
länsvägen förbättras och att vägen byggs om till 
en s.k. 2+1-väg.

Länsvägarna 764, 767 och 769 är viktiga vägar 
i vägnätet. Nora kommun ska tillsammans med 
övriga berörda kommuner värna om vägarna 
och verka för att standarden bibehålls samt 
underhålls.

Tre sjöars turistväg är i undermåligt skick. Nora 
kommun ska tillsammans med övriga berörda 
kommuner verka för att standarden på turistvä-
gen förbättras.

Kommunen ska ha en dialog med Region Öre-
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bro län och Trafikverket om förslagen som berör 
det statliga vägnätet.

Kommunen ska verka för att det övriga vägnätet 
inom kommunen håller hög standard, både vad 
det gäller framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nora kommun ska verka för en väl fungerande 
laddinfrastruktur för elfordon inom kommunen 
och att nya laddstationer eller laddstolpar an-
läggs vid strategiskt viktiga platser, såsom vid 
offentlig service och samåknings- samt pendlar-
parkeringar. Nya laddstationer eller laddstolpar 
bör främst prioriteras inom och mellan utveck-
lingsområdena samt längs riksväg 50, länsväg 
243, länsväg 244, länsväg 767 och länsväg 769. 
Bland annat bör laddstationer eller laddstolpar 
anläggas i anslutning till resecentrum i Nora 
stad.

Järnvägar
I planförslaget föreslås att järnvägen mellan 
Nora stad och Örebro stad ska användas för 
persontrafik. Persontrafik på järnvägen bidrar till 
regionförstoring och underlättar bl.a. för arbets-
pendling till Örebro. Byggnadsminnet för Nora 
Ervalla järnväg bedöms inte påverkas negativt 
av detta. Nora kommun ska verka för att per-
sontrafik kommer till stånd på järnvägen, bl.a. 
genom att prioritera satsningar på järnvägen 
och se över behovet av parkeringsplatser i 
anslutning till resecentrum i Nora stad. Vid ett 
genomförande ska samråd ske med bl.a. läns-
styrelsen.

Nora Ervalla järnväg

Kommunen ska verka för att veterantågtrafiken 
på veteranjärnvägen finns kvar och utvecklas.

Enligt Trafikverket bör generellt sett ingen ny 
bebyggelse tillåtas inom 30 meter från järnvä-
gen, räknat från närmaste spårmitt. Skyddsav-
ståndet syftar till att skydda bebyggelse från ur-
spårning av tåg och ger utrymme vid eventuella 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. 
Mot bakgrund av detta ska kommunen verka för 
att ny bebyggelse undviks inom 30 meter från 
närmaste spårmitt.

Gång- och cykelvägar
Ett gent och sammanhängande gång- och cy-
kelvägnät är av stor betydelse för att gång- och 
cykeltrafiken ska öka. Det främjar hållbara och 
miljövänliga kommunikationer samt folkhälsan.

Gång- och cykelväg i Ås

Kommunen ska verka för att gång- och cykel-
vägnätet byggs ut och att nya cykelparkeringar 
anläggs vid strategiskt viktiga platser, såsom i 
anslutning till offentlig service. Nya gång- och 
cykelvägar ska främst prioriteras inom utveck-
lingsområdena och utvecklingsstråken samt bör 
i första hand anläggas som separata gång- och 
cykelvägar. Bland annat bör en ny gång- och 
cykelväg anläggas runt Norasjön.

Kommunen ska verka för att gång- och cykel-
vägnätet håller hög standard och snöröjs innan 
bilvägarna.

En cykelplan ska tas fram som identifierar var 
nya cykelvägar och cykelparkeringar behöver 
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anläggas. Cykelplanen bör även omfatta parke-
ringstal för cyklar.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken ska utvecklas ytterligare genom 
samordning av kommunikationerna inom länet 
och med angränsande län. För att öka kollek-
tivtrafikresandet behöver kollektivtrafiken bli ett 
attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ till 
biltrafiken.

Nora kommun ska verka för att buss- och tåg-
trafiken är god inom, till och från kommunen. 
Detta speciellt till och från resecentrum i Nora 
stad. Kommunen ska även verka för förbättrad 
kollektivtrafik till Lindesberg och Karlskoga.

Nya busshållplatser bör i första hand anläggas 
högst 200 meter från ny bebyggelse.

Vidare ska kommunen verka för att samåk-
nings- och pendlarparkeringar anläggs vid 
strategiskt viktiga platser inom kommunen. En 
transportplan ska tas fram för hela kommunen 
som utreder platser för samåkning, där byte av 
transportslag alternativt mellan fordon sker.

Standarden på bytespunkter, såsom resecen-
trum i Nora stad, och större hållplatser ska 
höjas. Detta gäller bl.a. skyltning och möjlighe-
ten till cykelparkering. Den fysiska utformningen 
av bytespunkterna och hållplatserna ska vara 
tillfredsställande, både ur trafiksäkerhets- och 
trygghetssynpunkt. Särskilt barnens specifika 
förutsättningar ska beaktas.

Digitala kommunikationer
Nora kommun ska verka för att fiber fortsätter 
att byggas ut i hela kommunen. För att stimulera 
fortsatt fiberutbyggnad ska behovet av fiber all-
tid beaktas vid andra grävningsarbeten, såsom 
för fjärrvärme och el.

Nora kommun ska verka för en god mobiltäck-
ning inom hela kommunen. Nya telemaster ska 
utformas och placeras med hänsyn till stads- el-
ler landskapsbild och till natur- och kulturvärde-
na på platsen. Samlokalisering ska eftersträvas 

för att begränsa antalet master. Antenner ska 
dock företrädesvis placeras på befintliga höga 
byggnader och anläggningar istället för på nya 
master, om det medför en diskretare placering.

Nora kommun ser gärna att master och anten-
ner placeras på kommunens mark.

Naturmiljö
Kommunens naturmiljöer ska uppmärksammas, 
lyftas fram och göras mer kända bland invånare 
samt besökare. Värdefulla naturmiljöer ska be-
varas och utvecklas samt göras mer tillgängliga. 
Informationen om och tillgängligheten till värde-
fulla naturmiljöer ska öka.

Kommunen ska verka för att bevara och utöka 
mängden småbiotoper till förmån för den bio-
logiska mångfalden. Inga nyckelbiotoper bör 
utsättas för förändringar som kan påverka natur-
värdena negativt.

Kommunen ska verka för att sammanhängande 
grönstråk, spridningskorridorer, mellan olika 
naturområden bevaras och vid behov skapas 
så att växter och djur ges möjlighet att utveckla 
livskraftiga bestånd.

Ekosystemtjänster, såsom rening av dagvatten, 
frisk luft och utjämning av lokalklimat ska säkras 
vid all planläggning, lovgivning och tillstånds-
prövning.

Kommunen ska verka för fiskens fria uppvand-
ring i bl.a. Hagbyån och Lerkesån.

Natur
I planförslaget utgör stora delar av kommunen 
natur, där områdenas användning föreslås bli 
oförändrad.

Inom områdena finns förutom värden för skogs-
bruk även en mängd natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärden. Områdena är till sin karaktär i stor 
utsträckning opåverkade av exploatering. Inom 
områdena bör främst natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärdena värnas och utvecklas.
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Stora opåverkade områden
I planförslaget bedöms ett område utgöra ett 
stort opåverkat område. Området är större än 
tio kvadratkilometer samt har med värdefulla 
skogar och sjöar.

Lövnäsmossen-Stensjön
Området ligger väster om Klacka-Lerberg och 
innehåller två värdefulla myrkomplex samt 
naturreservatet Stensjön. Inom området saknas 
bebyggelse och det finns endast mindre skogs-
vägar.

Inom området bedöms pågående markanvänd-
ning kunna fortgå. Området är dock känsligt för 
visuell påverkan på landskapsbilden och ex-
ploatering som kan inverka på den opåverkade 
karaktären och upplevelsen av den. Exploate-
ring eller andra ingrepp i miljön som kan påver-
ka den orörda karaktären, värdet för friluftslivet 
och de höga naturvärdena ska inte få tillkomma 
inom området.

Kulturmiljö
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
och byggnader ska uppmärksammas, lyftas 
fram och göras mer kända bland invånare samt 
besökare. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
byggnader ska vårdas, bevaras samt göras mer 
tillgängliga. Informationen om och tillgänglig-
heten till intressanta miljöer och byggnader ska 
öka.

Bebyggelse i Nora stad

ningsfull användning anpassad till deras värden.

Vid ändringar av en byggnad med ett dokumen-
terat kulturhistoriskt värde bör samråd ske med 
länsmuseet.

En kulturmiljöplan ska tas fram för hela kom-
munen som identifierar samt värderar kultur-
historiskt värdefulla miljöer och byggnader. 
Kulturmiljöplanen bör även klargöra vilka miljöer 
och byggnader som saknar formellt skydd. För 
dessa bör detaljplan eller områdesbestäm-
melser upprättas samt vid behov skydds- och 
varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud 
införas. Vidare bör kulturmiljöplanen innehålla 
strategier för bevarandet av och ökat brand-
skydd för trästaden.

Rekreation och friluftsliv
Kommunens innevånare ska ges möjlighet till 
en aktiv fritid med motion, idrott och rörelse i 
vardagen. I samband med att kommunen ut-
vecklas behöver befintliga anläggningar rustas 
upp och behovet av ytterligare anläggningar ses 
över.

Områden för rekreation och friluftsliv ska utfor-
mas så att de uppmuntrar till fysisk aktivitet.

Skolors och förskolors behov av lättillgängliga 
områden av hög kvalitet för pedagogisk verk-
samhet ska säkras.

Kommunen ska verka för att övergivna kultur-
historiskt värdefulla byggnader ges en ny me-

Strandpromenaden i Nora stad

Nora kommun ska verka för att öka vattenkon-
takten i tätorterna, bl.a. genom att utveckla och 
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förlänga strandpromenaden i Nora stad.

Vandrings-, cykel- och kanotleder ska underhål-
las och utvecklas, bl.a. genom ökad tillgäng-
lighet och skyltning. Ridvägar ska utvecklas i 
anslutning till ridanläggningar.

Idrotts-, motions- och sportområden ska lätt och 
säkert kunna nås via gång- och cykelvägar samt 
i möjligaste mån vara tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning.

Grönområden
I planförslaget utgör de större tätortsnära grön-
områdena i och i närheten av Nora stad, Pers-
hyttan, Ås och Gyttorp grönområden. Dessa 
uppmärksammas i Grönplanen för Nora med 
omnejd som områden med gröna helhetsvär-
den. Mindre parker och naturområden i bl.a. 
Nora stad ingår däremot i användningen stads-
bygd.

Grönområdena används i stor utsträckning som 
strövområden, bl.a. av kommunens skolor, där 
Digerberget, Hagbyskogen och Alntorps ö är de 
mest välbesökta områdena.

Områdena ska skyddas, bevaras samt göras 
mer tillgängliga. Vidare ska informationen om 
grönområdena öka.

Teknisk försörjning 
Vattenförsörjning
Kommunens verksamhetsområden för vatten-
försörjning bedöms kunna utökas till de utpeka-
de områdena för nya bostäder och verksamhe-
ter i Nora stad, Ås, Striberg, Pershyttan, Gyttorp 
och Järnboås samt längs Norasjöns stränder. 
Det är dock tveksamt om nya bostäder och 
verksamheter i Viker/Skrekarhyttan kommer att 
omfattas av kommunens verksamhetsområden 
för vattenförsörjning. Om Viker/Skrekarhyttan 
inte kan anslutas till kommunalt dricksvatten bör 
främst gemensamma lösningar eftersträvas. Det 
samma gäller för ny bebyggelse på landsbyg-
den i övrigt.

Kommunen ska säkerställa framtida vattenför-
sörjning genom att utreda möjliga alternativ, 

såsom via Rya vattenverk i Lindesberg alter-
nativt via Vättern. I planförslaget föreslås en 
preliminär dragning för en ny vattenledning från 
Rya vattenverk och en preliminär dragning för 
en ny vattenledning för Vätternvatten.

Ny bebyggelse ska undvikas inom befintliga vat-
tenskyddsområden.

För att undvika negativ påverkan på grund-
vattentillgångarna ska ny bebyggelse inte 
tillkomma på rullstensåsar.

Spillvatten
Kommunens verksamhetsområden för spill-
vatten bedöms kunna utökas till de utpekade 
områdena för nya bostäder och verksamheter 
i Nora stad, Ås, Striberg, Pershyttan, Gyttorp 
och Järnboås samt längs Norasjöns stränder. 
Det är dock tveksamt om nya bostäder och 
verksamheter i Viker/Skrekarhyttan kommer 
att omfattas av kommunens verksamhetsom-
råden för spillvatten. Om Viker/Skrekarhyttan 
inte kan anslutas till kommunalt spillvatten bör 
främst gemensamma lösningar eftersträvas. 
Det samma gäller för ny bebyggelse på 
landsbygden i övrigt.

Enskilda avloppsanläggningar står för en bety-
dande del av utsläppen av närsalter i kommu-
nen. Utökade verksamhetsområden för spill-
vatten kan bli aktuella även utanför utpekade 
områden för ny bebyggelse, inom områden med 
sammanhållen bebyggelse i nära anslutning till 
befintliga verksamhetsområden.

Dagvatten
Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid 
behov renas innan det når recipient. Där det är 
möjligt och motiverat kan det behöva anläggas 
öppna dagvattenmagasin som fördröjer avrin-
ningen till sjöar och vattendrag. Därigenom 
möjliggörs rening av vattnet innan det återförs 
till det naturliga kretsloppet. Områden för dag-
vattenhantering kan även behöva reserveras vid 
bl.a. planläggning.

En dagvattenstrategi ska tas fram med riktlinjer 
för dagvattenhanteringen inom kommunen.
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I framtiden kan det bli aktuellt att upprätta ett 
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten.

Energi
All energianvändning påverkar miljön. Hur stor 
miljöpåverkan blir beror främst på valet av ener-
gikälla samt hur energin framställs.

Elförsörjning
I planförslaget föreslås en ny kraftledning 
inom den södra delen av kommunen, en re-
servinmatning, för att säkra elförsörjningen för 
kommunen.

Kommunen ska generellt verka för att nya och 
befintliga kraftledningar inom tätorterna markför-
läggs för att minimera sårbarhet och risker.

Fjärrvärme
Kommunen ska verka för en fortsatt anslutning 
till och utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Vindkraft
Nora kommun ser positivt på en utbyggnad av 
vindkraftverk inom kommunen. Kommunen ska 
ta fram ett tillägg till översiktsplanen för vind-
kraft. Tillägget ska syfta till att skapa ett lång-
siktigt och konsekvent förhållningssätt till vind-
kraftetableringar inom kommunen. Detta för att 
undvika att varje enskilt ärende behandlas var 
för sig, utan att kommunen är medveten om vad 
det sammanvägda resultatet av alla vindkraft-
verk kan komma att bli.

Solenergi
Nora kommun ser positivt på en utbyggnad av 
anläggningar för solenergi, såsom solfångare 
och solceller. Kommunen ska verka för en ut-
byggnad av sådana anläggningar och att solen-
ergi beaktas tidigt vid exploatering.

Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning ska behovet av funktionsytor för anlägg-
ningar för solenergi, såsom mark-, tak- och 
fasadytor, beaktas.

Biogas
Kommunen ska verka för att andelen biogas 
som facklas bort minskar och att biogasen istäl-

let används för uppvärmning eller omvandlas till 
el.

Avfall
Kommunen ska verka för att återvinningsstatio-
nen i Järnboås, som Samhällsbyggnadsförbun-
det Bergslagen ansvarar för, även fortsättnings-
vis finns kvar.

Miljö, hälsa och säkerhet 
Förorenade områden
Risken för markföroreningar ska beaktas tidigt 
vid exploatering. I samband med detaljplane-
ring ska regelmässigt en redovisning av tidigare 
verksamheter i området göras. Om förorenade 
områden ska bebyggas ska exploateringen före-
gås av en miljöteknisk markundersökning som 
klargör föroreningarnas omfattning och typ samt 
fastställer behovet av sanering för den plane-
rade användningen.

I rapporten Förorenade områden i den fysiska 
planeringen - en vägledning, framtagen av 
Länsstyrelsen i Östergötland, anges rekom-
mendationer för bl.a. känslig och mindre känslig 
markanvändning. Rapporten ska tillämpas som 
en vägledning vid planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning.

Gruvhål
Ny bebyggelse ska undvikas i anslutning till 
gruvhål.

Gruvhål

Klimatförändringar
Med hänsyn till klimatförändringarna är det 
viktigt att bevara naturlig vegetation som tempe-
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ratursänkande element och grönområden som 
kan användas för öppen dagvattenhantering vid 
ökad nederbörd.

Lågpunkter enligt skyfallskarteringen ska ses 
över och vid behov åtgärdas.

Översvämningsrisk
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom 
riskområden för höga vattenstånd.

För ny bebyggelse inom riskområden för höga 
vattenstånd ska lägsta nivå på färdigt golv ligga 
minst:
• 0,8 meter över beräknat högsta flöde i bo-

stadsutrymmen för ny sammanhållen be-
byggelse, för samhällsviktiga verksamheter 
och funktioner samt verksamheter med stor 
miljöpåverkan, och

• 0,8 meter över dokumentationen vid vårflo-
den år 1977 och 100-årsflödet enligt över-
svämningskarteringarna från år 2015 och 
2016 i bostadsutrymmen i enstaka enbo-
stadshus och för verksamheter med ingen 
eller liten miljöpåverkan.

Enklare byggnader och funktioner av mindre vikt 
kan däremot tillkomma på lägre nivåer.

Då en översvämningskartering med beräknat 
högsta flöde saknas för stora delar av kommu-
nen ska risken för höga vattenstånd och lämplig 
lägsta nivå på färdigt golv för ny sammanhållen 
bebyggelse, för samhällsviktiga verksamheter 
och funktioner samt verksamheter med stor 
miljöpåverkan utredas i samband med planlägg-
ning, lovgivning och tillståndsprövning.

I rapporten Översvämningsrisker i 
fysisk planering, rekommendationer för 
markanvändning vid bybebyggelse, framtagen 
av länsstyrelserna i Mellansverige, anges re-
kommendationer för markanvändning vid ny be-
byggelse. Vidare anges rekommendationer för 
markanvändning vid ny bebyggelse i rapporten 
Stigande vatten, en handbok för fysisk plane-
ring i översvämningshotade områden, framta-
gen av länsstyrelserna i Värmlands och Västra 
Götalands län. Rapporterna ska tillämpas som 

en vägledning vid planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning.

Erosion
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom 
områden med erosionsförutsättningar och ero-
sionskänsliga jordarter.

Ny bebyggelse inom områden med erosionsför-
utsättningar och erosionskänsliga jordarter ska 
föregås av geotekniska undersökningar som 
klargör riskerna samt anger vilka åtgärder som 
eventuellt krävs för att undvika erosion.

Ras- och skredrisk
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom 
områden med förutsättningar för ras och skred.

Ny bebyggelse inom områden med förutsätt-
ningar för ras och skred ska föregås av geotek-
niska undersökningar som klargör riskerna samt 
anger vilka åtgärder som eventuellt krävs för att 
undvika ras och skred.

Buller
I Förordningen om trafikbuller vid bostadsbygg-
nader, 2015:216, finns bestämmelser om rikt-
värden för buller utomhus från spår- och vägtra-
fik vid bostadsbyggnader. Inomhusvärdena för 
bostäder regleras i Boverkets byggregler (BBR).

I Boverkets rapport 2015:21 Industri- och an-
nat verksamhetsbuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder finns riktvärden 
för buller från industri och annan verksamhet 
utomhus vid bostadsfasad.
 
Riktvärden för motorsport- och bilprovningsba-
nor finns angivna i Naturvårdsverkets allmänna 
råd 2004:16. När det gäller skjutbanor finns 
riktvärden angivna i Naturvårdsverkets allmänna 
råd 2005:15. Vidare har Naturvårdsverket tagit 
fram riktvärden för buller från vindkraft.

Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så 
att riktvärdena för buller inte överskrids. Detta 
ska särskilt uppmärksammas i anslutning till 
järnvägen och större vägar.



62

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORA KOMMUN

PLANFÖRSLAG

Ny offentlig service såsom skolor, vård och om-
sorg ska inte tillkomma inom områden som är 
utsatta för buller. Nya bostäder ska i första hand 
tillkomma inom områden som inte är utsatta för 
buller och där särskilda bullerskyddande åtgär-
der inte behöver vidtas.

Vid ny bebyggelse i närheten av en bulleral-
strande verksamhet eller vid exploatering av en 
bulleralstrande verksamhet ska riktvärdena för 
buller säkerställas.

Vibrationer
Trafikverket och Naturvårdsverket har tagit fram 
riktlinjer för vibrationer som anger att 0,4 mm/s 
(RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid perma-
nentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler.

Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så 
att riktvärdet för vibrationer säkerställs. Detta 
ska särskilt uppmärksammas i anslutning till 
järnvägen och större vägar.

Markradon
Markradon ska uppmärksammas vid planlägg-
ning och lovgivning. Krav ska ställas på grund-
konstruktionens utförande så att radongashalten 
i ny bebyggelse underskrider gränsvärdet 200 
Bq/m³ i inomhusluft. Hänsyn måste även tas till 
att fyllnadsmassor kan påverka radonhalten.

Inom områden som utgörs av ett högriskområde 
eller normalriskområde för markradon ska be-
byggelse normalt uppföras i radonsäkert res-
pektive radonskyddat utförande. Inom områden 
som utgörs av ett lågriskområde för markradon 
kan bebyggelse normalt uppföras utan några 
radonskyddande åtgärder. Oavsett på vilken typ 
av mark eller var i kommunen det ska byggas 
måste dock markradon beaktas. Detta eftersom 
det alltid finns radon i tillräckligt höga halter i 
jordluften för att det, om byggnaden är otät mot 
marken, ska kunna leda till radonhalter över 
gränsvärdet inomhus.

Rekommenderat radonskydd för nybyggnad 
finns formulerat i Boverkets rapport Åtgärder 
mot radon i bostäder.

Transporter av farligt gods
I rapporten Farligt gods - riskhantering i fysisk 
planering, framtagen av Länsstyrelsen i Dalar-
nas län, föreslås en zonindelning som underlag 
för riskbedömning inom ett avstånd av 150 
meter från transportleden. Zonerna har inga 
fasta gränser utan riskbilden för det aktuella om-
rådet är avgörande för bedömning av lämpligt 
avstånd. Persontäthet och exploateringsgrad är 
exempel på faktorer som påverkar risknivån. En 
lämplig lokalisering innebär också att hänsyn 
tas till platsens unika förhållanden såsom topo-
grafi, meteorologi, bebyggelsens placering inom 
området samt dess yttre och inre utformning.

I rapporten anges riktvärden för olika typer av 
markanvändning som skyddsavstånd till trans-
portleder för farligt gods, inom ett område av 
150 meter från transportleden.

Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled 
för farligt gods ska riskbedömas. Bedömningen 
ska utgå från de platsspecifika förutsättning-
arna och den tilltänkta markanvändningen. Om 
riskerna anses betydande ska exploateringen 
föregås av en riskanalys.

Elektroniska och magnetiska fält
Den magnetfältsnivå som inte bör överskridas 
för miljöer där människor stadigvarande vistas 
kan sättas till 0,4 μT utifrån den vägledning som 
utarbetats av Socialstyrelsen i samråd med 
Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens strål-
skyddsinstitut.

Kraftledningar
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Ny bebyggelse för stadigvarande vistelse ska 
placeras så att magnetfältsnivån från kraftled-
ningar, järnvägens högspänningsledningar och 
andra upphovskällor underskrider 0,4 μT.

Nya kraftledningar, master och andra upphov-
skällor av elektroniska och magnetiska fält ska 
uppföras så att magnetfältsnivån underskri-
der 0,4 μT för bebyggelse för stadigvarande 
vistelse.

När det gäller elsäkerhet finns skyddsavstånd 
mellan spänningsförande ledningar och olika 
verksamheter i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Djurhållning
I skriften Hästar och bebyggelse, underlag för 
den fysiska planeringen, utgiven av Länssty-
relsen i Skåne län, anges att en indelning av 
hästanläggningar med avseende på storlek bör 
användas.

Djurhållning

Ny bebyggelse i närheten av djurhållning eller 
vid anläggande av djurhållning ska behovet av 
skyddsavstånd beaktas enligt de riktvärden som 
finns i Boverkets vägledning.

Skyddsavstånd
I Boverkets allmänna råd 1995:5 Bättre plats för 
arbete finns rekommenderade skyddsavstånd 
för olika typer av verksamheter. Här redovisas 
olika verksamheters risker samt skyddsavstånd 
till framförallt bostäder.

Ny bebyggelse i närheten av en verksamhet 
med hög omgivningspåverkan eller vid ex-
ploatering av en verksamhet med hög omgiv-
ningspåverkan ska behovet av skyddsavstånd 
beaktas med hänsyn till de riktvärden som finns 
i Boverkets allmänna råd.

Det är angeläget att skyddsavstånd beaktas i 
den fysiska planeringen, dock måste hänsyn 
tas till de lokala förutsättningarna i det enskilda 
fallet. Ett riktvärde är inte juridiskt bindande utan 
fungerar som vägledning vid bedömningar.

Höga objekt
Vid planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning som avser höga objekt ska Försvarsmak-
ten samt Luftfartsverket kontaktas i tidigt skede.
Vid högre objekt än 20 meter utanför samma-
hållen bebyggelse, eller högre än 45 meter inom 
sammanhållen bebyggelse ska Försvarsmakten 
kontaktas. Luftfartsverket ska remitteras för 
samtliga objekt högre än 20 meter.

Räddningstjänsten
Vid planläggning eller lovgivning som avser 
byggnader högre än fyra våningar ska kontakt 
alltid tas med Räddningstjänsten för att säker-
ställa brandskyddet, i enlighet med Boverkets 
byggregler.

Övergödning
Kommunen ska fortsätta inventeringen av 
enskilda avloppsanläggningar för att minska ut-
släppen till sjöar och vattendrag, detta speciellt 
kring Norasjön.

I bl.a. Nora stad och kring Norasjön bedöms 

I Boverkets Vägledning för planering för och 
invid djurhållning anges att efter 50-100 meter 
från källan är värdena för hästallergener låga 
eller under detektionsgränsen. Dock är sprid-
ningen av allergener beroende av de lokala 
förutsättningarna på platsen såsom antalet 
hästar, avstånd, förhärskande vindriktning, topo-
grafi och vegetation. I öppna landskap och i den 
förhärskande vindriktningen kan därför fortsatta 
och successivt avklingande nivåer av allergener 
uppmätas på längre avstånd från hästgårdar än 
50-100 meter.
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Norasjön

kommunens verksamhetsområden för vatten-
försörjning och spillvatten kunna utökas, något 
som skulle minska övergödningen i Norasjön.

PLANERINGSFÖRUTSÄTT-
NINGAR

Planeringsförutsättningar utgör en samlad nu-
lägesbeskrivning med kunskaper om befintliga 
förhållanden, intressen och pågående föränd-
ringar som är nödvändiga förutsättningar för all 
planering. Dessa kunskaper finns på olika håll 
såsom i diverse rapporter, dokument samt hos 
nyckelpersoner inom olika sektorer.

Riksintressen
Riksintressen är mark- och vattenområden som 
är av nationell betydelse för något av de syften 
som anges i 3 och 4 kap. MB. Dessa områden 
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada, försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
dem eller motverka dem.

Värdebeskrivningarna tillhörande de redovisade 
riksintressena har förkortats nedan, dessa finns 
i sin helhet på länsstyrelsens hemsida.

Naturvården
Inom kommunen finns åtta områden av riksin-
tresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB.

Amboberget
Representativ del av norra Kilsbergen med två 
mäktiga förkastningsbranter och mellanliggande 
bukt i HK-läge med stort antal välutbildade 
klappervallar i stort sett fria från skador. Löv-
lund med hassel, ask, björk, alm, lönn och rönn. 
Flera gamla träd med rik påväxt av mossor och 
lavar. Stort antal signalarter och rödlistade arter 
av mossor, svampar och lavar. Naturskogsartad 
tallskog på Amboberget.

Grängshytteforsarna
Älvsträckan i Rastälven utgör lek- och 
tillväxtområden dels för öringstammarna i 
Grängen och Sången, dels för den stationära, 
strömlevande Rastälvsöringen. I denna del av 
Rastälven förekommer även flodpärlmussla.

Hyttebacken
Representativ äng som utgörs av hackslått och 
annan öppen äng. Art- och individrika växtsam-

Försurning
Kommunen ska verka för att de sjöar och vat-
tendrag som har problem med försurning kalkas 
regelbundet.
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hällen med bl.a. borsttistel, darrgräs, ormrot, 
ängsskallra, kattfot, revfibbla och svinrot.

Järleån
Järleån med flera långa forssträckor och löv-
skogen runt omkring hyser ett rikt djurliv, med 
många fågelarter (vissa är häckande mindre 
flugsnappare, strömstare, forsärla och kungsfis-
kare), strömstationär öring och bäver. Hammar-
byån hyser strömstationär öring.

Källeråsmossen
Källeråsmossen har en mosaik av myrtyper och 
är i det närmaste opåverkad. Den har också en 
för den naturgeografiska regionen representativ 
platåformigt välvd mosse.

Lundsfjärden
Brunnshyttebäcken och sjöarna Lundsfjärden, 
Malen, Grecken och Vasselsjön är uppväxtloka-
ler för brunnshytteöringen som är genetiskt unik.

Röbergshagemossen och Dammossen
Består av en excentrisk mosse och två topoge-
na kärr som innehåller både barr- och lövskog 
samt berg med hällmarkstallskog och branter 
med mycket död ved. Området har botaniska 
värden och innehåller lokal för ärenprisnätfjäril 
samt ytterligare några sällsynta och hänsyns-
krävande fjärilsarter. Ett tiotal signalarter av 
svamp, mossor och lavar har påträffats.

Älvhyttan
Representativt odlingslandskap kring Älvhyt-
tan och Venaån med lång kontinuitet och inslag 
av ängar och naturbetesmarker. Bitvis art- och 
individrika växtsamhällen i ängar och naturbe-
tesmarker med arter som klasefibbla, kattfot, 
hårstarr, dvärglummer, ormrot, svinrot, brud-
sporre och slåtterblomma.

Kulturmiljövården
Inom kommunen finns åtta områden av riks-
intresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 
MB. På uppdrag av länsstyrelsen har en rapport 
tagits fram med fördjupade beskrivningar av 
sådana områden inom den norra delen av länet. 
I rapporten föreslås en revidering av samtliga 
riksintressens beskrivningar samt en geografisk 

Centrala Nora

utvidgning av alla områden, förutom Centrala 
Nora och Västgöthyttan. Länsstyrelsen kommer 
under hösten 2016 att påbörja arbetet med att 
utvärdera och ta ställning till rapporten, för att 
därefter ha en dialog med kommunen.

Bondebyn - Järle - Yxe
Odlingslandskap med kulturhistoriskt värdefull 
bergslags- och bruksbebyggelse (bymiljö och 
bruksmiljö). Bondebyn med f.d. gästgiveribygg-
nad från 1800-talet. Övre och Nedre Järle med 
många byggnader av högt kulturhistoriskt egen-
värde och lämningar efter Järle nedre bruk från 
1600-talet. Odlingsmarker finns längs Järleåns 
slingrande fåra.

Centrala Nora
Småstadsmiljö som i planläggning och småska-
lig trästadsbebyggelse uttrycker centralmaktens 
stadsgrundningspolitik i det ekonomiskt viktiga 
Bergslagen vid 1600-talets mitt samt den förin-
dustriella stadens bebyggelsestruktur och liv.

Den rätvinkliga rutnätsplanen från 1643, tomt-
struktur och den klassiska trästadens stads-
gårdar, gårdsmiljöer och enklare bebyggelse. 
Inslag av representativ stenhusbebyggelse från 
1800-talet, järnvägsstationen med tillhörande 
anläggningar och Anders Wedbergs park som 
utgör del av en utvidgningsplan 1878.
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av landets få bevarade samt andra byggnader 
och anläggningar med anknytning till driften. 
Landskap präglat av bergsbruk med gruvhål, 
rödmyllade ovanjordsanläggningar i trä, verks-
byggnader, varphögar och utmålsstenar som 
representerar olika tidsepokers bearbetnings-
tekniker. I området ingår även enskilda gårdar 
och torp, kvarn, skola och järnväg.

Skrikarhyttan
Bymiljö, bergsmansby med påkostade bergs-
mansgårdar. Småbrutet odlingslandskap med 
äldre, delvis herrgårdsliknande bergsmansgår-
dar samt flera hyttområden och gruvområden. 
I området ingår även sockencentrum med 
prästgård och sockenstuga till en år 1868 bildad 
kapellförsamling.

Västgöthyttan
Bymiljö, bergsmansby med samlad bebyggelse 
av äldre bergslagsgårdar. Bebyggelse från 
1700- och tidigt 1800-tal. I området ingår två 
hyttruiner.

Friluftslivet
Inom kommunen finns tre områden av riksin-
tresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB. Områ-
dena beslutades av Naturvårdsverket år 2017.

Finnekroken
Området är ett vildmarksområde med varie-
rande terräng samt med lite bebyggelse och 
påverkan från infrastruktur. Friluftslivet i området 
består bland annat av vandring, fiske, kanot-
paddling, bad samt bär- och svampplockning.

För bevarande av området krävs ett fortsatt 
underhåll av befintliga vandringsleder samt att 
vildmarkskaraktären bevaras. Området kan ut-
vecklas ytterligare genom anläggande av leder 
som binder samman områdets värdekärnor 
samt genom att tillgängliggöra informationen om 
områdets friluftsvärden. 

Kilsbergen
Kilsbergen är Örebro läns viktigaste friluftsom-
råde med möjligheter till de flesta friluftsaktivi-
teter samt med ett stort antal besökare varje år. 
Goda möjligheter till vandring, längdskidåkning, 

Gamla Viker
Bymiljö, bergsmansby med påkostade bergs-
mansgårdar. Småbrutet odlingslandskap med 
äldre, delvis herrgårdsliknande bergsmansgår-
dar.

Järnboås - Finnshyttan - Lindesby
Bergslagsmiljö med karaktäristisk byggelse i 
småbrutet odlingslandskap (bymiljö och gårds-
miljö). Kyrkomiljö med Järnboås timrade trä-
kyrka från 1600-talet, församlingshem och f.d. 
krog från 1700-talet, på annan plats timrat sock-
enmagasin från 1800-talet. Finnshyttan med 
gårdar av 1800-talskaraktär samt bergsmanslik-
nande f.d. prästgård, utskiftade gårdar och torp. 
Lindesby med välbevarade bergsmansgårdar 
och kapell från 1800-talet.

Klacka - Lerberg
Industrimiljö, järngruvsområde med spår av 
olika brytningstekniker (gruvmiljö). Gruvområde 
med ett fyrtiotal gruvhål omgivna av skrot-
stensvarp, schakt och gångar från olika tidsepo-
ker med spår efter tillmakning eller krutspräng-
ning. Klacka odalfält har unikt malmtorg med 
kvarliggande malmupplag.

Pershyttan
Bergslagsmiljö med mycket välbevarad och 
unikt hytt- och gruvområde, vars bebyggelse 
och anläggningar som speglar verksamhet från 
främst 1700- och 1800-talen (bymiljö).

Pershyttan

Mycket välbevarad hyttby med hytta och 
kraftförsörjning genom Smygarebäckens åtta 
dammlägen. Hjulhus, stånggången som är en 
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utförsåkning, badsjöar, camping med mera finns 
i området. 

I de norra delarna av riksintresseområdet, som 
ligger i Nora kommun, finns ett antal mountain-
bikeleder. Även Digerbergets friluftsanläggning 
med elljusspår, skidspår och grillplatser finns i 
kommunen. Bergslagsleden passerar genom 
området.

För bevarande av området krävs ett fortsatt 
underhåll samt att områdets vildmarkskaraktär 
bevaras. 

Kindlaområdet
Kindla är ett särpräglat vildmarksområde med 
storslagen och intresseväckande naturvärden, 
stillhet och tystnad. Området har en varierad 
och kuperad terräng med flera vackra utsikts-
platser samt en god förekomst av markerade 
leder. Endast en begränsad del av området lig-
ger i Nora kommun.

För bevarande av området krävs att områdets 
vildmarkskaraktär bevaras. Möjlighet till utveck-
ling genom informationsspridning av områdets 
värden bedöms som goda. 

Värdefulla ämnen eller material
Inom kommunen finns ett område av riksin-
tresse för värdefulla ämnen eller material enligt 
3 kap. 7 § MB.

Skrikarhyttan
Den väldokumenterade fyndigheten består av 
metavulkanit av en sådan kvalitet och omfatt-
ning att den är av stor betydelse för landets 
materialförsörjning på kort och lång sikt.

Området Skrikarhyttan är väldokumenterat och 
materialets egenskaper är verifierade genom 
provtagning. Metavulkanitens goda kvalitet som 
beläggningsmaterial gör att fyndigheten bör 
betraktas som en viktig samhällsresurs, ämnet 
eller materialet har speciella egenskaper.

Andelen täkter som bryter högpresterande 
bergmaterial i Sverige uppskattas till mindre 
än tre procent samtidigt som behovet av hög-

presterande beläggningsmaterial finns över 
hela landet. Skrikarhyttan är en viktig resurs för 
att hjälpa till att täcka detta behov, ämnet eller 
materialet har betydelse för samhällets behov.

Anläggningar för industriell produktion
Inom kommunen finns ett område av riksin-
tresse för anläggningar för industriell produktion 
enligt 3 kap. 8 § MB.

Bofors skjutfält
Bofors skjutfält är beläget ca fem kilometer 
söder om Nora stad. Skjutfältet berör Nora, 
Karlskoga samt Örebro kommuner och gränsar 
till Villingsbergs skjutfält. De båda fälten samut-
nyttjas som riskområde vid vissa skjutningar.

Sedan början av 1900-talet har Bofors skjutfält 
använts för provskjutning av vapen. I dag an-
vänds skjutfältet för provning inom försvarsma-
terialområdet och för provning av civila produk-
ter inom tekniknära områden. Vidare används 
skjutfältet för att destruera explosivt avfall som 
inte kan omhändertas vid anläggningar såsom 
SAKAB.

Nuvarande huvudsaklig verksamhetsutövare 
inom skjutfältet är Bofors Test Center.

Riksintresset saknar i dagsläget tillhörande 
värdebeskrivning och geografisk avgränsning. 
Länsstyrelsen begärde år 2013 att Tillväxtverket 
skulle genomföra en översyn av riksintresset. 
Översynen är dock i dagsläget inte slutförd.

Anläggningar för energiproduktion
Inom kommunen finns ett område av riksintres-
se för anläggningar för energiproduktion enligt 3 
kap. 8 § MB.

Vindbruk
Området omfattar ca sex kvadratkilometer land 
och bedöms kunna bebyggas med 13 vindkraft-
verk, ge en installerad effekt på ca 26-39 mega-
watt samt kunna producera ca 73-129 gigawat-
timmar per år.
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Anläggningar för kommunikationer
Inom kommunen finns ett område av riksintres-
se för anläggningar för kommunikationer enligt 
3 kap. 8 § MB.

Riksväg 50
Väg 50 ingår till största delen i det nationella 
stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna 
i det nationella stamvägnätet är av särskild na-
tionell betydelse. Undantaget är sträckan Falun-
Söderhamn, som är av särskild betydelse för 
regional eller interregional trafik. Väg 50 förbin-
der Sydsverige med Mellansverige i nordsydlig 
riktning mitt i landet.

Totalförsvaret
Inom kommunen finns två områden av riksin-
tresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. 
Härutöver finns anläggningar, utspridda över 
landets yta, av riksintresse för totalförsvaret 
som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet 
och som kan påverkas av höga objekt. Med an-
ledning härav utgör hela landets yta influensom-
råde för höga objekt, objekt högre än 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse eller högre 
än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.

Grängen
Grängen är ett riksintresse som av sekretes-
skäl inte kan redovisas öppet. Då riksintresset 
har omgivningspåverkan som har betydelse för 
plan- och lovärenden finns dock ett influensom-
råde för det. Influensområdet utgör ett samråds-
område, dvs. ett område där samråd måste ske 
med Försvarsmakten i samband med plan- och 
lovärenden. Det exakta geografiska läget och 
omfattningen av riksintresset inom influensom-
rådet redovisas däremot inte.

Villingsbergs skjutfält
Villingsbergs skjutfält är beläget ca tio kilometer 
öster om Karlskoga i Karlskoga kommun. Fältet 
berör Örebro, Lekebergs, Nora samt Karlskoga 
kommuner och gränsar till Bofors skjutfält. De 
båda fälten samutnyttjas som riskområde vid 
vissa skjutningar.

I Nora kommun omfattar riksintresset ett hinder-
fritt område för Villingsbergs skjutfält för samöv-

ning med flygförband, med en radie på 20 kilo-
meter. Området måste vara fritt från höga objekt 
och utgör ett samrådsområde, dvs. ett område 
där samråd måste ske med Försvarsmakten i 
samband med plan- och lovärenden.

Natura 2000-områden
Inom kommunen finns 14 Natura 2000-områ-
den. Områdena är med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i områdena i sin helhet 
av riksintresse enligt 4 kap. 8 § MB. Samtliga 
Natura 2000-områden i kommunen omfattas 
endast av habitatdirektivet.

Syftet med Natura 2000-områdena är att anmäl-
da naturtyper och arter i områdena ska bevaras 
långsiktigt. Varje naturtyp och art ska bidra till 
att upprätthålla s.k. gynnsam bevarandestatus 
inom sin biogeografiska region.

Under åren 2014-2015 pågick en översyn av 
Natura 2000-områden i länet. Inom kommunen 
föreslog länsstyrelsen en utvidgning av ett be-
fintligt område, Håkansbodaberget, och ett nytt 
område, Tjuråsen. Regeringen kommer att fatta 
beslut om länsstyrelsens förslag och därefter 
kommer EU-kommissionen att fatta beslut om 
förslaget.

Bromängen
Bromängen är ett av flera rikkärr i Älvhytteom-
rådet. Området är omgivet av grandominerad 
skog och berggrunden i området domineras 
bl.a. av glimmerskiffer och urkalksten. Bromäng-
ens naturvärden är främst knutna till den rika 
kalkkärrsfloran. Även sumpskogen i kärret har 
höga naturvärden, bl.a. med ytligt rörligt och 
kalkpåverkat grundvatten.

Dammossen-Röbergshagemossen
Området är omgivet av branta berg och ligger i 
det barrskogsdominerade Kilsbergen. De höga 
naturvärdena motiveras bl.a. av att flera olika 
myrtyper ingår och med undantag av ett område 
längst i söder så är myren så gott som opåver-
kad.

Erikaberget
I den nordligaste delen av Rastälvens dalgång 
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ligger en flera kilometer lång bergbrant bestå-
ende av flera berg. De två största av dessa är 
Erikaberget och Uvberget. Naturvärdena i områ-
det är främst knutna till naturskogen som genom 
terrängförhållandena är mycket lite påverkad.

Hyttebacken
Hyttebacken är en liten gård i Kilsbergsområdet 
i anslutning till Bocksbodasjön. Områdets natur-
värde grundas på att det under lång tid brukats 
med stort inslag av lieslåtter, vilket lett till ett 
stort antal hävdgynnade arter ur olika orga-
nismgrupper. Miljön är viktig att bevara eftersom 
den utgör ett unikt inslag av småskaligt jordbruk 
i en alltmer igenväxande skogsbygd.

Håkansbodaberget
Området utgörs av ett par mindre bergknallar 
nära Håkansbodasjön i norra delen av Nora 
kommun. Naturvärdena för området är knutna 
till den naturskogsartade skogen och den mång-
fald av arter som är knuten dit. Gemensamt för 
både floran och faunan i området är att flera av 
de förekommande arterna är hotade och upp-
tagna på den nationella rödlistan.

Järleån
Järleåns dalgång är uppfylld med finkorniga se-
diment i vilka ån skurit sig ned till underliggande 
berg och moränlager, varvid utbildats dels höga 
erosionsbranter mot ån, dels ett antal sidora-
viner. Det höga naturvärdet grundas främst på 
det i stora delar opåverkade vattendraget med 
långa forssträckor med typisk flora och fauna.

Kvarnbäcken-Lärkesån
Kvarnbäcken-Lärkesån rinner genom Pershyt-
tans bytomt, något öster om själva samhället 
och kulturreservatet Pershyttan. Områdets 
huvudsakliga naturvärden utgörs av den rik-
liga förekomsten av flodpärlmussla och öring. 
Flodpärlmusslan är beroende av öringen för sin 
fortplantning samt för sin spridning uppströms i 
vattendraget. Inom området finns flera fornläm-
ningar i form av kvarnar, dammar och smedjor.

Lillsjöbäcken-Järlhyttebäcken
Lillsjöbäcken-Järlhyttebäcken är belägen i östra 
delen av Nora kommun. Områdets huvudsakliga 
naturvärden består av förekomsten av ask- och 
väddnätfjäril samt beståndet av flodpärlmussla i 
bäcken.

Limberget
Limberget ligger i det kuperade landskapet strax 
norr om Järnboås, ca två mil norr om Nora. 
Naturvärdena vid Limberget är bl.a. knutna till 
höga beståndsåldrar, variationsrika skogstyper 
och den ovanligt goda tillgången på död ved. 
Inslaget av grova gamla aspar är även viktigt för 
många av de rödlistade kryptogamer som hittats 
i området. De ornitologiska värdena är också 
höga med bl.a. häckande duvhök, pärluggla, 
sparvuggla, tornsvala och tretåig hackspett. I 
området finns även en tjäderlek.

Näsmarkerna
Näsmarkerna ligger i Älvhytteområdet längs 
sjön Älvlångens västra strand. De huvudsakliga 
naturvärden i området är den naturskogsartade 
skogen och de arter som är knutna till den kalk-
rika miljön. Flera rödlistade arter finns i området. 
Ullticka förekommer t.ex. på flera platser liksom 
myskmåra.

Tallskaten
Området utgör en rest av naturskogsartad skog 
med en mosaik av hällmarker, halvt försumpade 
skogspartier och produktiva skogstyper. Det hu-
vudsakliga naturvärdet är den naturskogsartade 
skogen med tillhörande arter.

Venakärret
Venakärret är ett av Svealands största rikkärr. 

Järleån (Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergsla-
gen)
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Venakärrets naturvärden är knutna till kalk-
kärrsvegetationens rika flora. Även de skogliga 
värdena är höga med såväl nyckelbiotop som 
en stor naturvärdesskog. Området har tidigare 
hävdats och fuktängarna som kantar myren är 
stadda i igenväxning. Hävd bör återupptas på 
en del av ytorna för att förhindra igenväxningen.

Venen
Området består av ett gammalt kulturlandskap 
med en mosaik av öppna och mer slutna delar. 
Naturvärdet består främst i den rika floran med 
många arter som är typiska för lång hävdkonti-
nuitet.

Älvhytteängen
Älvhyttan är en orkidérik löväng i Älvhytteom-
rådet. Det huvudsakliga naturvärdet i Älvhytte-
ängen är den rika flora knuten till lövängen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt 
bindande styrmedel som regleras med stöd 
av 5 kap. MB och beslutas av regeringen. De 
anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som 
människan eller miljön anses tåla. I dag finns 
MKN för utomhusluft, olika föroreningar i fisk- 
och musselvatten, omgivningsbuller samt för 
vattenförvaltningen. Kommunen är ansvarig för 
att miljökvalitetsnormerna följs.

Utomhusluft
För utomhusluft finns MKN vad gäller kväve-
dioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, 
ozon, bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik, 
kadmium, nickel och bly. När det gäller utom-
husluft brukar det vara minst skillnad mellan 
normer och uppmätta halter av luftföroreningar, 
i kommuner likt Nora, för partiklar, bensen och 
kvävedioxid. Dimensionerande är oftast nor-
merna för partiklar och bensen och i andra hand 
för kvävedioxid.

I Nora finns inga särskilda mätningar gjorda. 
Utifrån mätningar i andra liknande kommuner 
och med beaktande av Nora stads topografi, det 
utbyggda fjärrvärmenätet och trafikmängderna 
har en objektiv skattning gjorts att nivåerna lig-
ger under miljökvalitetsnormerna.

Av de faktorer som är lättast att påverka har 
trafikmängden störst betydelse. Den enskilt 
mest effektiva åtgärden för att reducera halten 
partiklar bör, enligt olika försök, vara att minska 
dubbdäcksanvändningen.

Fisk- och musselvatten
Det finns inga sjöar eller vattendrag inom kom-
munen som ingår i Naturvårdsverkets förteck-
ning över fisk- och musselvatten som ska 
skyddas.

Omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, så-
som de i dag är formulerade, gäller egentligen 
bara skyldigheten att kartlägga och upprätta 
åtgärdsprogram för kommuner med fler än 
100 000 invånare.

Vattenförvaltning
Inom ramen för det s.k. vattendirektivet behand-
las alla yt- och grundvatten. Inom vattenförvalt-
ningen har en klassning av alla sjöars och vat-
tendrags ekologiska samt kemiska status gjorts 
och miljökvalitetsnormer har antagits. Vidare 
har en klassning gjorts och miljökvalitetsnormer 
antagits för alla grundvattens kemiska och kvan-
titativa status.

Målet var att normen god status skulle ha 
uppnåtts till år 2015 och att statusen inte får 
försämras. För vissa vattenförekomster har 
tidpunkten för statusen skjutits fram till år 2021 
eller 2027.

Grecken
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Sjöar och vattendrag i kommunen uppnår i dag 
överlag god till måttlig ekologisk status, men 
några enstaka vattendrag uppnår i dagsläget 
otillfredsställande ekologisk status. Vad det 
gäller den kemiska statusen uppnår inga sjöar 
eller vattendrag i kommunen god kemisk status. 
Detta beror på gränsvärdet för kvicksilver, vilket 
i nuläget överskrids i alla ytvattenförekomster i 
landet. Den kemiska och kvantitativa statusen 
är däremot god i samtliga grundvatten i kom-
munen.

Bostäder
Bostadsmarknaden i Nora kommun har under 
många år präglats av en beskedlig nybyggnads-
takt. Av dagens småhus i kommunen är de allra 
flesta byggda under perioden före år 1930 och 
fram till år 1980. De flerbostadshus som inrym-
mer många av de hyreslägenheter som finns i 
dag byggdes framförallt på 1950- och 1960-ta-
len.

De senaste åren har folkmängden i kommunen 
varit relativt jämna främst tack vare ett positivt 
flyttningsnetto, att fler flyttar till än från kom-
munen, vilket har medfört en efterfrågan på 
bostäder. I dagsläget finns endast ett par lediga 
lägenheter inom allmännyttan. Allmännyttan har 
dock under en längre tid redovisat en vakans-
grad nära noll i sitt bostadsbestånd.

Bostadsbestånd
Majoriteten av bostadsbebyggelsen i Nora kom-
mun finns i Nora stad. Därutöver finns bostads-
bebyggelse främst i tätorterna Gyttorp, Ås och 
Striberg samt i småorter såsom Pershyttan, 
Nyhyttan, Järnboås och Viker.

I kommunen finns sammanlagt ca 5 200 bo-
städer varav majoriteten, drygt 3 300 bostäder, 
utgörs av småhus. Av dessa är de flesta ägan-
derätter, men det finns även småhus i form av 
både hyres- och bostadsrätter.

Vidare finns det drygt 1 500 lägenheter i 
flerbostadshus i kommunen, varav majoriteten 
är hyresrätter. Kommunens allmännyttiga 
bostadsbestånd omfattar i dag ca 720 hyres-
rättslägenheter i flerbostadshus samt i småhus 

i Nora stad och Gyttorp. Dessa utgör drygt 30 
procent av den totala hyresrättsmarknaden i 
kommunen.

Bostäder i Gyttorp

I kommunen finns även drygt 150 platser i 
särskilda boenden såsom bostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Samtliga av 
dess är hyresrätter.

Inom kommunen finns ett flertal fritidshus. De 
flesta finns i anslutning till någon sjö såsom 
Norasjön, Fåsjön, Älvlången och Vikern. Det 
finns även fritidshus i Rastälvsdalen, Järnboås-
bygden och i skogslandskapet.

Kommunen äger, förutom det allmännyttiga bo-
stadsbeståndet, också ett drygt trettiotal lediga 
tomter runt om i kommunen varav flertalet i 
vattennära lägen. Någon tomtkö finns dock inte 
i kommunen.

Planlagda områden
Planberedskapen när det gäller bostäder är 
mindre god i kommunen, främst på grund av att 
det saknas tillräckligt många planlagda områ-
den för bostäder med lediga byggrätter inom 
attraktiva lägen. Uppskattningsvis finns dock, 
inom detaljplaner som ännu inte har genom-
förts, möjlighet att uppföra ca 200 nya bostäder 
i kommunen.

Det är främst i Nora stad, på östra sidan av No-
rasjön och i Gyttorp som kommunen har plan-
lagda områden för bostäder med lediga byggrät-
ter. Vidare finns det ett fåtal lediga byggrätter för 
bostäder i Nyhyttan, Born, Järnboås, Fibbetorp 
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och Stensnäs samt kring Fåsjön. Därtill finns i dag få lediga byggrätter för flerfa-
miljshus inom kommunen.

Verksamheter
Arbetsplatser, handel och servicenäringar utgör 
viktiga delar i ett fungerande och välmående 
samhälle. De är viktiga för samhällsekonomin 
och inte minst för sysselsättningen. De skapar 
naturliga mötesplatser för människor och är helt 
enkelt nödvändiga för vår överlevnad.

Nora stad är kommunens servicecentrum både 
vad gäller offentlig och kommersiell service.

Offentlig service
Offentlig service såsom skolor, vård och omsorg 
är i dag främst koncentrerad till Nora stad.

I kommunen finns i dagsläget tolv förskolor, 
varav majoriteten ligger i Nora stad. Därutöver 
finns förskolor i Ås, Järnboås, Dalkarlsberg och 
Gyttorp. I kommunen finns även sex kommu-
nala grundskolor och en friskola. Majoriteten 
av grundskolorna ligger i Nora stad, med verk-
samhet för årskurs F-9. I Ås, Järnboås, Gyttorp 
och Born finns grundskolor med verksamhet för 
årskurs F-6.

Bostäder i Stensnäs

Inom Nora stad finns i dag ca ett nittiotal lediga 
byggrätter för friliggande småhus och flerbo-
stadshus. Dessutom finns ca 45 lediga bygg-
rätter för friliggande småhus på östra sidan av 
Norasjön och ca 45 lediga byggrätter för frilig-
gande småhus i Gyttorp.

I Striberg och Ås finns i dagsläget inga lediga 
byggrätter för bostäder.

Bostadsbehov
Nora kommun har under den senaste tio-årspe-
rioden lidit av bostadsbrist, främst i Nora stad. 
Störst har behovet varit av tillgänglighetsanpas-
sade bostäder i hyresrätt för äldre.

Kommunen anser att det är underskott på 
bostadsmarknaden i kommunen som helhet och 
i centralorten, men balans på bostadsmarkna-
den i kommunens övriga delar.

Det finns en efterfrågan på villatomter och an-
talet lediga byggrätter inom planlagda områden 
anses i dagsläget inte vara tillräckligt. Detta bl.a. 
då lediga byggrätter inom planlagda områden i 
stor utsträckning saknas inom attraktiva lägen.

Dessutom saknas tillgänglighetsanpassade 
lägenheter för äldre och personer med funk-
tionsnedsättning i bostadsbeståndet. Vidare 
finns i dagsläget ett stort behov av bostäder för 
ungdomar, nyanlända och asylsökande.

Förskola i Ås

Nora kommun har en egen liten gymnasieskola, 
Hjernet, med fyra olika introduktionsprogram. I 
övrigt bedriver kommunen ingen gymnasieut-
bildning utan köper istället utbildningsplatser av 
omkringliggande kommuner och friskolor, främst 
av Örebro kommun. I Hjernet finns även kom-
munal vuxenutbildning (Komvux) och svenska 
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för invandrare (SFI). Närmaste universitet finns 
i Örebro.

I kommunen finns två särskilda boenden för 
äldre, Tullbackagården och Hagby Ängar, och 
fem särskilda boenden för personer med funk-
tionsnedsättning. De särskilda boendena omfat-
tar sammanlagt drygt 150 lägenheter och alla 
finns i Nora stad. I Nora stad, i anslutning till 
Hjernet, ligger kommunens vårdcentral och folk-
tandvård. Närmaste sjukhus finns i Lindesberg. 
I Nora stad finns även kommunens bibliotek.

Kommersiell service
Dagligvaruhandel och annan kommersiell servi-
ce i Nora kommun är i stor grad koncentrerad till 
Nora stad. Vidare finns viss kommersiell service 
i Gyttorp och Järnboås. Dessutom finns ett antal 
gårdsbutiker inom kommunen såsom Tjurskal-
len, Sunds gård och Bergslagsboden.

Vid infarten till Nora stad ligger kvarteret Bryg-
geriet som i dag huserar närmare 25 företag, 
såsom caféer och butiker, och en kommunal 
konsthall.

företag, Orica Sweden AB i Gyttorp, Euro-
profil AB i Pershyttans industriområde och 
Danfo AB i Nyttorps industriområde. Företagen 
har en god tillväxt och är verksamma inom 
skilda branscher. De flesta andra företagen i 
kommunen har färre än tio anställda.

Den tillverkande industrin finns framförallt i tre 
industriområden, Nyttorps, Pershyttans och Gyt-
torps industriområde.

Övriga större branscher i kommunen är främst 
privat omsorg, stål och metall samt bygg. De 
branscher som växer i kommunen är främst 
besöksnäringen, privat omsorg, tillverkning och 
utvinning samt livsmedel. Besöksnäringen och 
livsmedel växer dock från låga nivåer.

I kommunen finns även fem beviljade konces-
sioner för mineralutvinning. Vid Lindesby finns 
en bearbetningskoncession för mineraler. Dess-
utom finns fyra beviljade undersökningskonces-
sioner för mineraler vid Meshatten, Rödkärrs-
gruvorna, Tandaberg och Älvlången.

Turism
Turismen är viktig för Nora kommun. Den se-
naste turistekonomiska mätningen (TEM) som 
genomfördes år 2015 visar att inkommande 
turism hade en omsättning på ca 169 miljoner 
kronor och att omsättningen ger upphov till års-
sysselsättning för 123 personer i kommunen.

Nora har en stor andel dagbesökare och dessa 
svarar för ca 55 procent av den totala omsätt-
ningen, men antalet övernattande gäster ökar.

Omkring 60 procent av den förflyttade köpkraf-
ten som övernattande och besökare spenderar 
i Nora kommun hamnar inom shopping, restau-
rangbesök och livsmedelshandeln. Detta har 
en betydande påverkan på den kommersiella 
servicen för kommunens invånare.

Nora kommun erbjuder ett rikt kultur- och fri-
luftsliv med många kultur- och naturupplevelser. 
Som besökare kan man välja på olika boende-
former med närhet till skog, natur och vatten. I 
närområdet finns i dag en god tillgång på vand-

Kvarteret Bryggeriet

Byggindustrin är utspridd framförallt runt Nora 
stad och den privata omsorgen är belägen runt 
om i kommunen.

Näringsliv
I Nora kommun finns över 1000 registrerade 
företag. Av dessa är närmare 200 registrerade 
inom jord- och skogsnäringen. Näringslivet 
i kommunen har sin bas i tillverknings- och 
utvinningsindustrin och domineras av tre större 
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rings- och cykelleder.

Trästaden Nora lockar årligen många besökare 
med sina kulturhistoriska byggnader, vete-
ranjärnväg, guidade vandringar, NoraGlass, 
Strandpromenaden och kvarteret Bryggeriet. 
Ungefär 5000 besökare tar årligen båten m/s 
Plaskus ut till Alntorps ö i Norasjön för att bada 
eller bara njuta. Efter Turistvägen Tre sjöars väg 
ligger bland annat Rosengården i Bergslagen, 
en besöksträdgård som lockar många enskilda 
och bussgrupper.

Kulturreservatet Pershyttan är öppet för besö-
kare året om och via det nya besökscentret är 
det lätt att hitta runt i området. Under sommaren 
finns guidade turer i hyttan och i Lockgruvan. 
Gyttorps centrum med sina byggnader av den 
kända arkitekten Ralph Erskine är även det 
ett populärt besöksmål i kommunen. Vidare 
är kommunens naturreservat, såsom Kindla, 
Skärmarbodabergen och Järleån, välbesökta 
besöksmål. Även Stadra gård och den teater 
som bedrivs där är ett populärt besöksmål i 
kommunen.

fast utspridda inom kommunen.

Trängbo camping

Nora tåghem

Planlagda områden
Planberedskapen när det gäller verksamheter 
är mindre god inom kommunen, främst på grund 
av att det saknas planlagda områden för mer 
störande verksamheter.

Det är främst i Pershyttan, Nyttorp och Nora 
stad som kommunen har planlagda områden för 
verksamheter med lediga byggrätter.

Jordbruk
Ett aktivt jordbruk är en förutsättning för ett le-
vande och öppet landskap. Ungefär fyra procent 
av kommunens landareal utgörs av åkermark. 
Vidare utgörs omkring en procent av kommu-
nens landareal av betesmark.

Åkermarken är framförallt koncentrerad till 
sydöstra delen av kommunen och dalgångarna 
längs vattendragen som finns i landskapet. Det 
är främst vid dalgången längs Norasjön, Fåsjön 
och Rastälven som det finns åkermark. Här 
återfinns jordar som har bättre bördighet än vad 
som i övrigt är fallet.

Inom kommunen finns tre jordbruk med djurbe-
sättningar av mjölkkor. Vidare finns flera små-
skaliga jordbruk med får, köttdjur, hästar och 
höns inom kommunen.

I Nora finns flera övernattningsmöjligheter 
såsom Nora stadshotell, Lilla Hotellet, Nora 
tåghem (vandrarhem), Trängbo camping och 
Gustavsbergs naturistcamping. På östra sidan 
av Norasjön, i närheten av Nora golfbana, ligger 
Sundby stugby. Vid Åkerby Herrgård, på västra 
sidan av Fåsjön, finns rum för övernattning och 
konferens. I övrigt finns övernattningsmöjlighe-
ter i Nyhyttan samt på ett flertal bed and break-
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Skogsbruk
I Nora kommun dominerar skogen som na-
turtyp. Närmare 80 procent av kommunens 
landareal utgörs av produktiv skogsmark. Den 
består huvudsakligen av barrskog med inslag 
av myrmarker. I stort sett all skog som finns i 
kommunen är påverkad av människan och då 
framför allt i samband med malmhanteringen 
som var omfattande. Det finns däremot områ-
den som fått stå orörda längre perioder och har 
värden som naturskog. Dessa områden åter-
finns oftast där försvårande omständigheter för 
skogsbruket funnits, såsom branter och raviner.

Lövskog hittar man på rikare marker ofta i 
närheten av åkermarker samt i gamla gruvområ-
den. Ädellövträd förekommer mycket sparsamt 
och framför allt då i anknytning till kalkstråket 
som ger upphov till en mycket rik vegetation 
med flera sällsynta arter. Sumpskogar av olika 
typer är däremot relativt vanliga, framför allt i 
södra delen av kommunen.

Ur växtgeografisk synpunkt ligger Nora kom-
muns norra och västra delar i den norra barr-
skogsregionen, medan de södra och östra de-
larna tillhör södra barrskogsregionen. Gränsen 
kallas den biologiska norrlandsgränsen, limes 
norrlandicus. Den utgör en skiljelinje mellan 
olika vegetationstyper och man kan därför möta 
både sydlig och nordlig vegetation här.

Ägarförhållandet av skogsmarken karaktäriseras 
av enskilda markägare och några större aktörer 
såsom Sveaskog m.fl. Skogsbruket har till stor 
del lagt om från att vara en nästan uteslutande 
produktionsinriktad verksamhet till att vara en 
verksamhet som tar hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i skogarna.

Det finns närmare 150 registrerade skogsföre-
tag i Nora kommun. De allra flesta företagen 
förvaltar skog, medan ett tiotal företag bedriver 
skogsentreprenad.

Kommunikationer
Med kommunikationer menas alla de olika 
trafiknät och stråk som på olika sätt används 
för transport av människor och gods. Det kan 

exempelvis vara vägar, järnvägar, gång- och 
cykelvägar samt kollektivtrafik.

I dagsläget kan pendling till arbete, utbildning 
samt natur- och kulturupplevelser i Nora kom-
mun ske med bil och buss.

Vägar
Via vägnätet är förbindelserna goda till, från och 
inom Nora kommun. Riksväg 50, även kall-
lad Bergslagsdiagonalen, mellan Söderhamn 
och Jönköping tangerar kommunen i öster. 
Länsväg 243 och länsväg 244 ansluter i väster 
kommunen med Karlskoga och Hällefors kom-
muner. Länsväg 244, via riksväg 50, ansluter i 
öster kommunen med Lindesbergs och Örebro 
kommuner. Även länsväg 769 ansluter i öster 
kommunen med Lindesbergs kommun. Länsväg 
767 ansluter i norr kommunen med Hällefors 
kommun. Vidare sammanbinder länsväg 764 
Grythyttan och Striberg med länsväg 767. 
Dessa vägar utgör kommunens ”livsnerv”.

Inom kommunen finns statliga, kommunala och 
enskilda vägar. Vissa av de enskilda vägarna 
får statligt eller kommunalt bidrag för driften av 
vägarna.

Länsvägarna 769, 767 och 762 samt länsväg 
244 från Fanthyttan och söderut är en del av 
Tre sjöars turistväg, som går mellan Nora och 
Lindesbergs kommuner.

Länsväg 769

I dagsläget är laddinfrastrukturen för elfordon, 
såsom laddstationer eller laddstolpar, undermå-
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ligt utbyggd inom kommunen. Vid torget i Nora 
stad finns en publik laddstation, i övrigt saknas 
laddinfrastruktur för elfordon inom kommunen. 
Detta medför att kommunens invånare och före-
tagare samt genomresande inte kan ladda sina 
elfordon inom kommunen.

Tillståndspliktig zon
Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader el-
ler anläggningar som kan inverka på trafiksäker-
heten ska uppföras inom den tillståndspliktiga 
zonen, det s.k. byggnadsfria avståndet enligt 47 
§ väglagen. Den tillståndspliktiga zonen sträcker 
sig generellt 12 meter från den allmänna vägens 
vägområde. Utmed de flesta större vägar har 
zonen utökats efter beslut från länsstyrelsen. I 
Nora kommun gäller utökad tillståndspliktig zon 
utmed riksväg 50, länsväg 243 och länsväg 244, 
där zonen sträcker sig 30 meter från vägområ-
det. Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgär-
den prövas i en detaljplan eller i ett bygglov.

Järnvägar
De järnvägar som finns i kommunen används i 
dag endast som veteranjärnvägar och trafikeras 
främst sommartid med tåg mellan Nora stad och 
Järle, Nora stad och Pershyttan, Nora stad och 
Vikersvik samt mellan Gyttorp och Pershyttan.

Europas längsta veteranjärnväg är ett unikt kul-
turhistoriskt och industrihistoriskt projekt utmed 
bansträckningen Ervalla-Otterbäcken. Det finns 
planer på att använda järnvägen för persontrafik 
mellan Nora stad och Örebro stad. Flera förstu-
dier och en översiktlig MKB har tagits fram för 
detta.

Nora Ervalla järnväg

Gång- och cykelvägar
Separat gång- och cykelvägnät finns främst 
i Nora stad, Ås samt Gyttorp och där mellan 
områden och längs större vägar. Vidare finns 
separata gång- och cykelvägar längs delar av 
länsväg 243, 763 och 767.

Gång- och cykelväg

I övriga delar av kommunen sker gång- och 
cykeltrafik i form av s.k. blandtrafik, dvs. ute i 
gatumiljön.

Kollektivtrafik
Region Örebro län ansvarar för länets busstra-
fik, vilken körs under varumärket Länstrafiken. 
Från Nora finns direktförbindelser med buss till 
bl.a. Örebro, Karlskoga, Lindesberg och Hälle-
fors. Busstrafiken mot Örebro och Lindesberg är 
av mycket stor betydelse för arbets- och studie-
pendling, inköpsresor samt som matartrafik till 
tåg och flyg.

Resecentrum finns på Kungsgatan i Nora stad. 
Från resecentrum går dagligen åtta busslinjer.

Flyg
Det finns flera flygplatser som är belägna inom 
tre timmars bilresa från Nora stad. Den när-
maste flygplatsen finns i Örebro, ca 30 kilometer 
söder om Nora stad.

Arlanda flygplats, Sveriges största flygplats med 
flest destinationer och många avgångar, ligger 
ca 230 kilometer från Nora stad. Vidare ligger 
Skavsta flygplats i Nyköping ca 170 kilometer 
och Karlstad flygplats ca 125 kilometer från 
Nora stad.
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Två andra närliggande flygplatser är Dala 
Airport i Borlänge och Stockholm-Västerås 
flygplats i Västerås, båda ca 130 kilometer från 
Nora stad.

Alla flygplatser har dagligen flera avgångar inri-
kes och utrikes samt både reguljärflyg och char-
terflyg till flera olika destinationer. Under vinter-
halvåret har de flesta flygplatserna övervägande 
fler avgångar för reguljärflyg än charterflyg.

Örebro flygplats har utvecklats till en av landets 
största för fraktflygplatser, men har också ett väl 
fungerande charterflyg och viss linjetrafik. Trots 
att flygplatsen har en förhållandevis liten mark-
nadsandel när det gäller persontransporter är 
den en viktig del av det regionala transportsys-
temet. Flygplatsen är särskilt strategiskt viktig 
för näringslivet med internationell marknad. 
Från flygplatsen kan man bl.a. resa med regul-
järflyg till Malmö och Köpenhamn.

Digitala kommunikationer
De digitala kommunikationsmöjligheterna blir 
allt viktigare i samhället. I ett alltmer digitaliserat 
samhälle utvecklas de digitala tjänsterna stän-
digt och nya tjänster växer fram vilket gör att 
efterfrågan på överföringskapacitet är stor.

I dag erbjuds abonnenter dataöverföring med 
hög hastighet, s.k. bredband, via trådlös kom-
munikation, fiber och koppartråd. Utvecklingen 
går mot att telefoni, TV och internettjänster allt 
mer kommer via samma överföring. Datakom-
munikation av god kvalitet är också en förutsätt-
ning för att kunna använda offentliga förvaltning-
ars e-tjänster.

I Nora kommun är tillgången till bredband god 
och möjligheten att ansluta via fiber är väl 
utbyggd i kommunen. I dagsläget har drygt 70 
procent av alla hushåll och drygt 50 procent av 
alla företag i kommunen tillgång till fiber. Till-
gången till trådlöst bredband är ännu bättre i 
kommunen, närmare alla hushåll och företag i 
kommunen har tillgång till detta.

Möjligheten att använda mobiltelefon förbätt-
ras successivt och inom kort kan mobiltelefon 

utnyttjas praktiskt taget var som helst inom kom-
munen.

Naturmiljö
Omsorgen om den fysiska miljön samt utveck-
ling och skydd av naturresurser är centrala 
frågor i kommunernas översiktliga mark- och 
vattenplanering. Det är också av stort värde att 
bevara naturmiljöer för kommande generationer.

Nedan presenteras olika skydd för naturmil-
jöer som finns upptagna i svensk lagstiftning 
och som är av betydelse för den kommunala 
mark- och vattenplaneringen. Därefter följer en 
redovisning av övriga naturmiljöer som är av 
betydelse för den kommunala mark- och vat-
tenplaneringen, men som inte finns upptagna i 
svensk lagstiftning.

Naturreservat
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrel-
sen eller kommunen förklaras som naturreser-
vat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgo-
dose behov av områden för friluftslivet. Ett om-
råde som behövs för att skydda, återställa eller 
nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer 
för skyddsvärda arter får också förklaras som 
naturreservat.

I Nora kommun finns 28 naturreservat, varav 
Fibbetorpsskogen och Stadsskogen är kommu-
nala naturreservat.

Länsstyrelsen har inventerat och utvärderat 
områden som är lämpliga att bli naturreservat. 
Inom kommunen föreslår länsstyrelsen två nya 
områden, Skärjenöarna och Stora Stråsjön, 
varav Skärjenöarna utgör ett nytt naturreservat 
och Stora Stråsjön utgör en utvidgning av ett 
befintligt naturreservat. Länsstyrelsen kommer 
framöver att fatta beslut om förslagna områden.

Biotopskyddsområden
Biotopskyddsområden är små mark- och vatten-
områden som är livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter eller annars är särskilt skyddsvärda. 
Det finns två olika former av biotopskyddsom-
råde, den första innebär ett generellt skydd för 
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Dubbelsidig allé

vissa biotoper, den andra innebär att skydd för 
en biotop beslutas i det enskilda fallet.

De biotoper som är generellt skyddade i hela 
landet är alléer, källor med omgivande våtmark 
i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, 
pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbruks-
mark, stenmurar i jordbruksmark och åkerhol-
mar. Dessa biotoper har minskat starkt som en 
följd av rationaliserad markanvändning.

Den andra formen av biotopskyddsområde 
utgörs av enskilda biotoper som länsstyrel-
sen, Skogsstyrelsen eller kommunen kan 
besluta om, exempelvis ängar och äldre 
naturskogsartade skogar. I Nora kommun finns 
endast biotopskyddsområden som Skogssty-
relsen har beslutat om. Ett beslut om biotop-
skydd innebär att samtliga åtgärder som skadar 
naturvärdena är förbjudna. Det går att söka om 
dispens mot förbudet att skada området hos 
den myndighet som har beslutat om biotopskyd-
det.

I Nora kommun finns 53 biotopskyddsområden. 
Dessa omfattar sammanlagt ca 144 hektar, 
varav ca 130 hektar är produktiv skog. Detta 
innebär att ungefär 0,3 procent av den produk-
tiva skogsmarken inom kommunen är skyddad 
som biotopskyddsområden.

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som 
tecknas mellan Skogsstyrelsen eller länsstyrel-
sen eller kommunen och markägare på upp till 

50 år. Syftet med avtalet är att bevara, utveckla 
eller skapa områden med höga naturvärden. 
Markägaren får vanligtvis viss ekonomisk er-
sättning för de begränsningar i brukandet som 
avtalet medför.

I Nora kommun finns 14 naturvårdsavtal, varav 
samtliga är tecknade av Skogsstyrelsen. Dessa 
omfattar ca 84 hektar produktiv skog.

Strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strand-
skydd. Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden samt bevarandet av 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten.

Det generella strandskyddet omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen 
vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsom-
råde). Länsstyrelsen får i det enskilda fallet be-
sluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 
300 meter från strandlinjen, om det behövs för 
att säkerställa något av strandskyddets syften.

Grecken

Inom ett strandskyddsområde får bl.a. inte nya 
byggnader uppföras eller vissa andra åtgärder 
vidtas utan att strandskyddet upphävs eller att 
särskilt tillstånd har beviljats, s.k. strandskydds-
dispens. Särskilda skäl enligt MB krävs för att 
upphäva eller få dispens inom ett strandskydds-
område.

I Nora kommun gäller endast det generella 
strandskyddet. Vattendrag som inte finns redo-
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visade i skala 1:10 000 och vattendrag som är 
redovisade med enkeldragen linje i skala 1:10 
000, på Lantmäteriets GSD-fastighetskarta i 
den version som gällde den 1 juli 2008, omfat-
tas enligt beslut av länsstyrelsen från år 2008 
inte av strandskydd. Strandskydd gäller dock 
fortfarande för de vattendrag som enligt läns-
styrelsens beslut har höga naturvärden. I Nora 
kommun har följande vattendrag höga natur-
värden och omfattas därför fortfarande av det 
generella strandskyddet Venaån, Lillsjöbäcken-
Järlehyttebäcken, Smygarebäcken, Fager-
bobäcken, Vasslabäcken och Meshattbäcken, 
Mogruvälven, Bondabrobäcken samt Kvarn-
bäcken-Lerkesån.

Enligt beslut av länsstyrelsen från år 2011 ska 
förbuden i 7 kap. 15 § MB inte gälla komplet-
teringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas 
inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte 
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en 
tomtplats som har angetts i ett beslut om dis-
pens.

Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen innehåller bl.a. bestäm-
melser om fridlysning av vilda djur och växter. 
I förordningen finns bl.a. förbud mot att döda, 
skada, fånga eller störa vilt levande djur eller 
att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom 
eller bon. Vidare finns bestämmelser mot att ta 
bort, skada eller ta frön eller andra delar från vilt 
levande växter. Vilka djur och växter som omfat-
tas av bestämmelserna framgår av bilagorna till 
förordningen.

Via inrapporteringar till Artportalen kan man få 
en indikation på om det finns djur och växter 
som omfattas av bestämmelserna inom ett spe-
cifikt område.

Det går att söka om dispens mot förbuden i 
artskyddsförordningen hos länsstyrelsen.

Stora opåverkade områden
Stora mark- och vattenområden som inte alls 
eller endast obetydligt är påverkade av ex-
ploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön, 
såsom större vägar, ska enligt 3 kap. 2 § MB 

så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt påverka områdenas karaktär. Större 
sammanhängande naturområden är viktiga för 
en livskraftig biologisk mångfald och ekologiska 
funktioner. Bevarandet av stora opåverkade 
områden är en viktig resurs för en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling men även en viktig 
tillgång för rekreation och friluftsliv.

Övriga naturmiljöer
Skogliga värdetrakter
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har pekat 
ut särskilda landskapsavsnitt, värdetrakter, där 
skogliga värdekärnor med höga naturvärden 
är koncentrerade. Arbetet med skydd av skog 
prioriteras inom dessa områden då det inom 
områdena är större chans att behålla naturvär-
den än i områden utanför värdetrakterna. Nora 
kommun berörs av fyra skogliga värdetrakter, 
Kilsbergens barr- och blandskogstrakt, Loka-
dalen-Rockesholms barrskogstrakt, Rastälven-
Nittälven-Svartälvens barrskogstrakt och Viker-
Järleå-Väringens lövskogstrakt.

Arbetet med dessa värdetrakter har gett positiva 
resultat i Nora kommun. År 2015 var det ca 2,6 
procent av kommunens produktiva skogsmark 
som hade strikt formellt skydd mot skogsbruk. 
Detta är något mer än medeltalet för hela länet, 
där 2,36 procent har strikt formellt skydd. Av 
den skog som är skyddad i Nora kommun är 
stora arealer koncentrerade till de skogliga vär-
detrakterna.

Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket 
höga naturvärden som bör prioriteras för beva-
rande, men som saknar formellt skydd i svensk 
lagstiftning. De har en nyckelroll för bevarandet 
av skogens hotade växter och djur. Samråd ska 
ske med Skogsstyrelsen innan skogsbruksåt-
gärder görs inom en nyckelbiotop.

Ett stort antal nyckelbiotoper finns invente-
rade, främst på bolagsmark. Skogsstyrelsen 
har registrerat 253 nyckelbiotoper på totalt 887 
hektar i Nora kommun, men fortfarande finns 
många oregistrerade nyckelbiotoper i länet.
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Länsstyrelsens naturvårdsprogram
I länsstyrelsens naturvårdsprogram från år 1984 
redovisas de värdefullaste naturområdena i 
länet. I Nora kommun finns omkring ett åttiotal 
områden som enligt länsstyrelsens naturvårds-
program har höga naturvärden, varav de flesta 
är områden med högt eller mycket högt natur-
värde.

Ängs- och betesmarksinventeringen
Mellan åren 2002 och 2004 genomfördes en 
landsomfattande inventering av ängs- och 
betesmarker. Inventeringen var en uppföljning 
av den ängs- och hagmarksinventering som 
genomfördes mellan åren 1987 och 1991. Alla 
marker som registrerades bedömdes antingen 
som värdefulla eller möjliga att restaurera. 
Inventeringen var dock inte heltäckande och det 
kan finnas värdefulla ängs- och betesmarker 
som ännu inte är registrerade.

Värdefulla vattenområden natur och fiske
Nora kommun är rik på sjöar och vattendrag, allt 
från små tjärnar till större sjöar såsom Norasjön 
och Fåsjön. Naturvårdsverket och Fiskeriverket 
har tillsammans med länsstyrelserna samman-
ställt områden med Sveriges mest värdefulla 
sötvattenmiljöer. För de nationellt särskilt värde-
fulla natur- och fiskeområdena som är i behov 
av skydd är målet att 50 procent ska skyd-
das och 25 procent av de nationellt värdefulla 
områdena restaureras till år 2010. Många av 
de uppmärksammade områdena är redan i dag 
skyddade i naturreservat eller ingår i planerade 
reservatsbildningar.

I Nora kommun finns 20 uppmärksammade 
vattenområden. Av dessa utgör Håkansboda-
berget, Limberget, Älvhyttan, Fåsjön, Rings-
hyttebäcken-Åsbobergsbäcken, Erikaberget 
och Dammsjöhöjden värdefulla naturområden. 
Vidare utgör Älvlången, Grecken och Venaån 
värdefulla fiskeområden. Därutöver utgör Sib-
bosjön, Bondabrobäcken, Smygarebäcken, 
Lillsjöbäcken-Järlehyttebäcken, Hammarbyån-
Järleån-Dyltaån, Kvarnbäcken-Lerkesån, Fager-
brobäcken, Rastälven vid Grängshytteforsarna, 
Vasslabäcken-Meshattebäcken och Håkansbo-
dasjön värdefulla natur- och fiskeområdena.

Våtmarker
Våtmarksinventeringen (VMI) är en inventering 
genomförd av länsstyrelsen med stöd från Na-
turvårdsverket. Inom VMI registreras samtliga 
hydrologiskt sammanhängande våtmarker och 
de klassificeras efter naturvärde. Våtmarkerna 
delas in i fyra klasser. Klass 1 har mycket höga 
naturvärden, klass 2 har höga naturvärden, 
klass 3 har vissa naturvärden och klass 4 sak-
nar kända naturvärden.

I Nora kommun har omkring 90 våtmarker 
klassificerats efter naturvärde. Av dessa har om-
kring ett trettiotal våtmarker klassificerats i klass 
1 eller 2, medan ca ett fyrtiotal våtmarker saknar 
kända naturvärden. De flesta våtmarkerna som 
har klassificerats finns inom den sydöstra delen 
av kommunen.

Betesmark (Samhällsbyggnadsförvaltningen Berg-
slagen)

I Nora kommun finns 112 ängs- och 
betesmarker på totalt 282 hektar, varav de allra 
flesta utgörs av betesmarker.

Ängs- och betesmarker är ovanliga inom 
kommunen och förekommer främst vid Fåsjön, 
Norasjön samt Älvlången. Naturvärden i 
odlingslandskapet utgörs exempelvis av försvin-
nande livsmiljöer samt minskning av naturliga 
ängs- och betesmarker på grund av igenväx-
ning. Detta är i sig kopplat till att det finns allt 
färre aktiva jordbruk i kommunen.
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Gamla Pershyttans bergsmansby

Myrskyddsplan
I myrskyddsplanen för Sverige redovisas de av 
landets mest värdefulla myrar som ännu inte har 
något långsiktigt skydd. Den syftar till att ge ett 
representativt urval av landets allra mest värde-
fulla myrar ett långsiktigt skydd. Dessa avses få 
ett långsiktigt skydd. Med långsiktigt skydd kan 
avses nationalpark, naturreservat eller biotop-
skyddsområde alternativt andra skyddsformer 
som till exempel naturvårdsavtal.

I Nora kommun redovisas Dammossen-Rö-
bergshagemossen, Bromängen och Venakärret 
i myrskyddsplanen. Samtliga myrar är i dag helt 
skyddade.

Rikkärr
Mellan åren 2005 och 2007 genomförde läns-
styrelsen en inventering av var länets rikkärr 
finns och bedömde dem biologiskt. Vidare 
bedömdes behovet av åtgärder. Rikkärr är en 
mycket artrik naturtyp dit en speciell biologisk 
mångfald är knuten. En lång rad specialiserade 
arter är beroende av rikkärr för sin existens.

I Nora kommun finns ett drygt sextiotal rikkärr, 
varav de flesta finns inom den sydvästra delen 
av kommunen.

Sumpskogar
Mellan åren 1991 och 1998 genomförde Skogs-
styrelsen en inventering av landets sumpskogar. 
Sumpskogar är samlingsnamnet för all skog-
klädd våtmark. Naturtypen har stora variationer 
och erbjuder livsmiljöer för många växter och 
djur. Sumpskog innefattar all trädbärande blöt 
mark där träden, i moget stadium, har en med-
elhöjd på minst tre meter och trädens krontäck-
ningsgrad är minst 30 procent.

I Nora kommun finns drygt 800 sumpskogar 
utspridda inom kommunen.

Avrinningsområden
Avrinning är det fria vattenflöde från ett område, 
som kommer från nederbörd, och som rinner 
till områdets sjöar och vattendrag. Höjdförhål-
landen och geologiska förhållanden avgör hur 
vattnet rör sig och vilket landområde som dräne-

ras till vilket vatten. Ett avrinningsområde är ett 
sammanhängande markområde där ytvattenav-
rinningen har en och samma huvudriktning.

Den största delen av Nora kommun ligger inom 
Norrströms huvudavrinningsområde, medan 
den västra delen av kommunen ligger inom 
Göta älvs huvudavrinningsområde. Huvudavrin-
ningsområdena är uppdelade i avrinningsom-
råden som i sin tur är uppdelade i flera mindre 
delavrinningsområden. Nora kommun berörs av 
två avrinningsområden, Arbogaåns och Gull-
spångsälvens.

Kulturmiljö
Med kulturmiljö menas den av människan på-
verkade fysiska miljön som vittnar om historiska 
och geografiska sammanhang. Nora kommun 
är rik på kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
byggnader. Kommunen har bl.a. under åren 
erhållit tre Europa Nostra-utmärkelser.

Kulturreservat
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrel-
sen eller kommunen förklaras som kulturreser-
vat i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade 
landskap.

I Nora kommun finns ett kulturreservat, Gamla 
Pershyttans bergsmansby, som är beslutat av 
länsstyrelsen. Motiveringen till att länsstyrel-
sen bedömt Gamla Pershyttan som särskilt 
intressant att skydda är bl.a. att området 
speglar olika faser i det svenska bergsbrukets 
utveckling och människors livsvillkor i en 
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bergsmansby - från medeltiden till 1960-ta-
let. Dessa faser kan med enkla pedagogiska 
hjälpmedel göras tydliga. Mycket välbevarade 
industrianläggningar, enskilda byggnader och 
hela miljöer, ger tillsammans med gruvor, vatten 
och järnväg en god bild av hur en industrinäring 
påverkat bebyggelsen och förändrat landskapet.

Fornminnen
Fornlämningar är lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider som har tillkom-
mit genom äldre tiders bruk och som är var-
aktigt övergivna. Dessa skyddas enligt 2 kap. 
KML. Till fornlämningar hör fornlämningsom-
råden som är så stora områden på marken, 
sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara 
fornlämningarna och ge dem ett tillräckligt ut-
rymme med hänsyn till deras art och betydelse.

I Nora kommun finns flera hundra fornlämningar 
utspridda inom kommunen.

Byggnadsminnen
En byggnad som har ett synnerligen högt kultur-
historiskt värde eller som ingår i ett bebyggelse-
område med ett synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde får förklaras för byggnadsminne av läns-
styrelsen. Bestämmelserna om byggnadsmin-
nen får också tillämpas på parker, trädgårdar 
eller andra anläggningar. Dessa skyddas enligt 
3 kap. KML.

Dalkarlsberg, Nora kyrkoherdeboställe m.m., 
f.d. Spruthuset, Stadra Gård, Stiftelsen Nora 
Järnvägsmuseum och Veteranjärnvägs anlägg-
ningar, Åkaregården och Älvhytte missionshus.

Kyrkliga kulturminnen
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyr-
kotomter, kyrkliga inventarier och begravnings-
platser är skyddade som kyrkliga kulturminnen 
enligt 4 kap. KML.

Enligt KML avses kyrkobyggnader som är upp-
förda, kyrkotomter som har tillkommit och be-
gravningsplatser som har anlagts före utgången 
av år 1939. Enligt KML avses med kyrkobygg-
nader byggnader som före den 1 januari 2000 
har invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och 
den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av 
Svenska kyrkan eller någon av dess organisato-
riska delar.

I Nora kommun finns fyra kyrkor som är kyrkliga 
kulturminnen. Dessa är Greksåsars kapell, Järn-
boås kyrka, Nora kyrka och Vikers kyrka.

Stadra Gård

I Nora kommun finns tio byggnadsminnen. 
Dessa är Gruvsmedjan i Dalkarlsberg, Gyt-
torps centrum, Göthlinska gården, Kruthuset i 

Vikers kyrka

Värdefulla vattenområden kultur
Riksantikvarieämbetet har tillsammans med 
länsstyrelserna sammanställt områden med 
Sveriges mest värdefulla sötvattenmiljöer. För 
de nationellt särskilt värdefulla kulturområdena 
som är i behov av skydd är målet att 50 procent 
ska skyddas och 25 procent av de nationellt 
värdefulla områdena restaureras till år 2010. 
Många av de uppmärksammade områdena är 
redan i dag skyddade i naturreservat och kultur-
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reservat eller ingår i planerade reservatsbild-
ningar.

I Nora kommun finns fyra uppmärksammade 
vattenområden. Rastälven, Svartälven-Letälven, 
Pershyttan och Järleån-Dyltaån utgör värdefulla 
kulturområden.

Byggnadsinventering
Nora stadskärna är en av landets bäst bevarade 
trästäder med bebyggelse från tidigt 1700-tal 
och fram till i dag. Bebyggelsemönstret följer 
helt den gamla rutnätsplanen från år 1644 som 
fastställdes ett år efter att drottning Christina 
gav staden stadsprivilegier. Stadsbilden upp-
visar en blandning av bebyggelse från olika 
tidsepoker med en övervikt av trä- och putsfa-
sader från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Nora 
kommun har under lång tid aktivt arbetat för 
bevarande av den värdefulla bebyggelsemil-
jön samtidigt som man vill att stadskärnan ska 
behålla sin roll som ett levande centrum för 
handel och service. Som ett led i arbetet med 
bevarande och utveckling av Nora stadskärna 
har kommunen under hösten år 2004 genomfört 
en komplett byggnadsinventering med fotodoku-
mentation av all bebyggelse inom stadskärnans 
38 centrala kvarter.

Pershyttans kulturhistoriska bebyggelsemiljö är 
en viktig del för kommunens framtida utveckling 
och marknadsföring. År 1993 erhöll kommu-
nen ett internationellt erkännande i form av en 
Europa Nostra medalj tillsammans med Nora 
stadskärna och veteranjärnvägen Nora, Gyttorp 
och Pershyttan. Den industrihistoriska miljön 
har under hundratals år påverkats av mänsklig 
aktivitet. Bruksmiljön med hyttorna, varp- och 
slagghögar, bebyggelsen och järnvägen intar 
en särställning i Sverige. Genom att satsa på 
bevarande har man i Nora inte bara fått en unik 
kulturhistorisk miljö utan även en livsmiljö med 
stora kvaliteter och ökad turism. Nora kommun 
har därför under år 2007 genomfört en komplett 
byggnadsinventering med fotodokumentation av 
byggnader och anläggningar i Pershyttan.

Veteranjärnvägens äldsta del, mellan Nora och 
Ervalla, invigdes år 1856 som Sveriges första 

normalspåriga järnväg för person- och gods-
trafik med lokomotivdrift. Tillkomsten är nära 
kopplad till den svenska gruv- och stålindustrins 
utveckling under 1800-talet då järnvägen var 
en förutsättning för ett mer rationellt sätt att 
transportera tackjärn och järnmalm från bruk, 
hyttor och gruvor i Nora och Linde bergslag.

Längs veteranjärnvägens hela sträcka, från 
Ervalla till Käppsta (väster om Gyttorp), finns 
en stor del av den gamla bebyggelsemiljön 
med stationer, bangårdar och banvaktarstugor 
bevarad. År 1993 tilldelades veteranjärnvä-
gen, tillsammans med Nora och Pershyttan, en 
Europa Nostra medalj för god byggnads- och 
kulturminnesvård. Nora kommun har under år 
2008 genomfört en komplett byggnadsinvente-
ring med fotodokumentation av de kvarvarande 
byggnaderna kring veteranjärnvägen.

I inventeringen har dock ingen bedömning gjorts 
av kulturmiljöernas och byggnadernas kulturhis-
toriska värden.

Rekreation och friluftsliv
Närhet till naturområden, aktiv fritid och friluftsliv 
är av stor betydelse för människors hälsa och 
välmående. Naturen och friluftslivet har också 
stor betydelse för ortens attraktivitet, besöksnä-
ring och stimulerar även ökad miljömedveten-
het.

Tätortsnära grönområden
Den tätortsnära naturen är ett prioriterat område 
i den svenska naturvårdspolitiken. Den har ett 
särskilt värde för rekreation och folkhälsa därför 
att den nyttjas ofta och av många. För natur-
upplevelser är det viktigt att bevara och utveckla 
biologisk mångfald i kombination med frilufts- 
och kulturmiljövärden. Närheten till grönområ-
den är speciellt viktig för barn och gamla som 
har mindre möjligheter än andra att ta sig ut från 
bebyggelsen. Även skolor behöver områden i 
närheten för att kunna bedriva utomhuspedago-
gik.

Närmiljöns utformning är av stor betydelse för 
spontanidrott, särskilt för att barn och ungdomar 
ska uppmuntras samt ges förutsättningar till 



92

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORA KOMMUN

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

fysisk aktivitet i bostadens närhet.

För Nora stad är Stadsskogen, Alntorps ö, Fib-
betorpsskogen, Hagbyskogen, Digerberget, 
kulturreservatet Pershyttan och Ås-Skofthyttans 
historiska landskap stora områden som är spe-
ciellt viktiga för rekreation och friluftsliv. Förutom 
dessa finns många mindre parker och naturom-
råden som är lokalt viktiga.

Strandpromenader finns i Nora och Gyttorp. I 
Nora finns även Åpromenaden längs Hagbyån.

Strandpromenaden i Gyttorp

Kanotleder
Kommunens många sjöar och vattendrag gör att 
det finns goda möjligheter att paddla. I kommu-
nen finns två kanotleder, Rastälven och Järleån.

Badplatser
Rikedomen på sjöar och vattendrag inom kom-
munen erbjuder fina möjligheter till bad, både 
vid naturliga och anlagda badplatser. Inom 
kommunen finns tre kommunala badplatser, 
på Alntorps ö och intill Trängbo camping vid 
Norasjön samt i Gyttorp vid sjön Vikern. 

Idrotts-, motions- och sportområden
Inom kommunen finns flera olika områden och 
anläggningar för rekreation och friluftsliv, såsom 
friluftsområden, idrottsplatser, elljusspår och 
golfbana. Friluftsliv och promenader är en av 
de vanligaste fritidssysselsättningarna i kom-
munen.

Vid Digerberget söder om Nora stad finns ett 
friluftsområde som används året om. På vintern 
finns pulkabacke, ett belyst skidspår samt ett 
skidspår som ansluter till friluftsanläggningen 
Ånnaboda i Örebro kommun ca tre mil söderut. 
Sommartid används Digerberget för vandring, 
löpning, orientering och mountainbike. 

Vid Stadsskogen finns ett motionsspår och vid 
Norvalla finns elljusspår med olika längder.

Ridanläggningar finns i anslutning till ridhus. 
Gamla banvallar fungerar som ridleder. Dessa 
binder samman de gamla malmorterna och 

Cykelleder vid Nyttorp

Vandringsleder
I kommunen finns flera vandringsleder. Berg-
slagsleden, som med sina 28 mil är en av Sve-
riges längsta vandringsleder, passerar genom 
kommunens östra del. I övrigt finns de flesta 
lederna i naturreservaten.

Cykelleder
Med start från Digerberget, Pershyttans infor-
mationscenter eller Nyttorp i Nora kan man 
nå ut på 12 olika mountainbikeleder om totalt 
ca 220 kilometer. Alla leder går tillbaka till sin 
startpunkt.

Cykelleden Bergslagsrundan, mellan Nora och 
Kopparberg, sträcker sig genom kommunen. I 
kommunen finns även två rundslingor, Norasjön 
runt och Två sjöar runt. Vidare sträcker sig Sve-
rigeleden genom kommunen.
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finns på många platser samt sträcker sig ut över 
kommungränsen.

Öster om Norasjön ligger Nora golfbana med 
18 hål. I kommunen finns även ett stort antal 
anläggningar för idrott och motion såsom 
bandyplan, fotbollsplaner, friidrottsanläggning, 
sim- och idrottshall, ishall, motocrossbana samt 
anläggning för vattenskidåkning.

Fiske och jakt
Inom kommunen finns ett sjuttiotal fiskevatten 
med de vanligaste insjöfiskarna. ”Put-and-take 
fiske” finns i Larssjön söder om Pershyttan och i 
Dammsjön i Nyhyttan. Fiskevårdsområden finns 
på ett flertal platser inom kommunen.

I Nora kommun finns även ett flertal skjutbanor.

Teknisk försörjning
Med teknisk försörjning menas de tekniska 
funktioner som finns i samhället såsom vatten-, 
avlopps- och energiförsörjning samt avfallshan-
tering.

Vattenförsörjning
Kommunens verksamhetsområden för vatten-
försörjning är i dag uppdelade på områdena 
Nora stad, Striberg, Ås, Pershyttan, Gyttorp 
och Järnboås. Hushåll och verksamheter inom 
verksamhetsområdena är anslutna till det 
kommunala ledningsnätet, medan hushåll och 
verksamheter utanför verksamhetsområdena 
har enskilda brunnar för vattenförsörjning. Inom 
kommunens verksamhetsområden finns kapaci-
tet att ansluta omkring 1000 nya hushåll.

Nora stad, Striberg, Ås, Pershyttan och Gyttorp 
försörjs av Stribergs vattenverk där vattentäkten 
är Bälgsjön, medan Järnboås försörjs av Järn-
boås vattenverk som använder Yxsjön kombine-
rat med grundvatten som vattentäkt.

Inom kommunen finns i dag tre vattenskydds-
områden. Dessa omfattar ytvattentäkten 
Bälgsjön med tillrinningsområde, ytvattentäk-
ten Yxsjön och grundvattentäkten i Lindesby 
samt en del av grundvattentäkten i Flåten. För 
vattenskyddsområdena finns föreskrifter som 

reglerar vilka typer av verksamheter och åt-
gärder som får vidtas inom den inre och yttre 
skyddszonen för respektive område.

På sikt kan det bli aktuellt att tillgodose kommu-
nens vattenförsörjning på andra sätt, exempel-
vis från Rya vattenverk i Lindesberg alternativt 
från Vättern genom ett samarbete med bl.a. 
Örebro kommun.

Dessutom finns en mängd rullstensåsar utsprid-
da inom kommunen som utgör skyddsvärda 
grundvattentillgångar.

Spillvatten
Kommunens verksamhetsområden för spillvat-
ten är i dag uppdelade på fyra områden. Hushåll 
och verksamheter inom verksamhetsområdena 
är anslutna till det kommunala ledningsnätet, 
medan hushåll och verksamheter utanför 
verksamhetsområdena har enskilda avlopps-
anläggningar för spillvatten. Inom kommunens 
verksamhetsområden finns kapacitet att ansluta 
omkring 1000 nya hushåll.

Nora stad, Ås, Pershyttan och Gyttorp försörjs 
av Nora avloppsreningsverk. Nora avlopps-
reningsverk tar även emot slam från enskilda 
anläggningar samt de mindre reningsverken i 
Nora kommun, för vidare behandling.

Striberg försörjs av Striberg avloppsreningsverk, 
Järnboås försörjs av Järnboås avloppsrenings-
verk samt Åshyttan försörjs av Åshyttan av-
loppsreningsverk. 

Omkring 1500 fastigheter i kommunen har en-
skilda avloppsanläggningar.

Dagvatten
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på 
markytan. Oftast menar man vatten från hård-
gjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplat-
ser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet 
är regn eller smältvatten från snö och is. I det 
naturliga kretsloppet rinner det mesta av dag-
vattnet igenom marklagren och det tar längre 
tid för det att nå närmaste sjö eller vattendrag 
vilket i sin tur minskar belastningen på sjöar och 
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vattendrag.

Det finns i dagsläget inget kommunalt verksam-
hetsområde för dagvatten och endast enstaka 
dammar för lokalt omhändertagande av dag-
vatten (LOD) inom kommunen. Dagvattnet inom 
kommunen omhändertas i dag främst lokalt, via 
markinfiltration, samt till viss del via det kommu-
nala spillvattennätet.

Energi
Elförsörjning
Elförsörjningen i Nora kommun distribueras i 
dag av två bolag, EON och Ellevio AB. Vidare 
har Svenska kraftnät två ledningar tillhörande 
stamnätet inom kommunen. Genom den östra 
delen av kommunen sträcker sig två kraftled-
ningar med 400 kV och två kraftledningar med 
40 kV kapacitet för eldistribution. Dessutom 
sträcker sig en kraftledning med 130 kV kapaci-
tet för eldistribution och två kraftledningar med 
30 kV kapacitet för eldistribution genom den 
västra delen av kommunen.

utveckling av kommunen.

Vattenkraft
I Svartälven vid Västgöthyttefors har EON ett 
vattenkraftverk med 2 MW effekt. Vidare finns 
mer småskaliga vattenkraftverk med mindre 
elproducenter på ett flertal platser i kommunen 
såsom vid Hagby, Järle kvarn, Hammarby, Ny-
hyttan, Rastälvskvarn, Kopparhyttan, Skrekar-
hyttan, Vikervik, Dalkarsberg och Västgöthyttan.

Fjärrvärme
Solör Bioenergi Holding AB producerar och dist-
ribuerar fjärrvärme till stora delar av Nora stad 
samt en mindre del av Pershyttan. Råvaran för 
värmeproduktionen är uteslutande biobränslen. 
Leveransmängden på årsbasis är omkring 30 
GWh. Fjärrvärmeleverantören har i dagsläget 
218 anslutningspunkter mot kund. Det finns 
möjlighet att ansluta nya kunder utifrån dagens 
kapacitet och struktur i fjärvärmenätet.

I dagsläget erbjuds inte fjärrkyla då efterfrå-
gan saknas. Det har heller inte varit aktuellt 
att överföra eventuella värmeöverskott från 
kund till fjärrvärmenätet, något som Solör 
Bioenergi Holding AB inte utesluter i framtiden. 
Förutsättningen för att ta emot eventuellt 
värmeöverskott från kund är att överskottet 
uppstår i samband med att behovet i resten av 
nätet är stort.

Vindkraft
I dagsläget finns inga vindkraftverk inom kom-
munen. Däremot finns ett område av riksintres-
se för anläggningar för energiproduktion i den 
östra delen av kommunen som bedöms kunna 
bebyggas med 13 vindkraftverk.

Solenergi
Nora kommun har goda förutsättningar för att 
tillvarata solen som energikälla. I dagsläget 
finns dock inga större anläggningar för solen-
ergi, såsom solfångare eller solceller, i kommu-
nen. Däremot finns ett flertal småskaliga privata 
anläggningar för solenergi.

Biogas
I dagsläget finns en biogasanläggning inom 

Kraftledningar

Nora kommun saknar i dagsläget reservinmat-
ning till Nora, något som är både en risk- och 
begränsningsfaktor för elförsörjningen. En 
reservinmatning har dock diskuterats med EON 
och Ellevio AB.

Inom och genom kommunen sträcker sig även 
det lokala nätet med 0,4 kV och 10 kV kapacitet 
för eldistribution. Det lokala nätets kapacitet ska 
anpassas efter rådande förutsättningar och ska 
inte utgöra en begränsningsfaktor vid framtida 
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kommunen, i anslutning till Nora avloppsre-
ningsverk. Biogasanläggningen försörjer av-
loppsreningsverket med driftvärme, där det 
överskott som blir facklas bort.

Avfall
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen an-
svarar för all hantering av hushållsavfall i kom-
munen.

I kommunen finns nio återvinningstationer, 
varav sex återvinningsstationer i Nora stad och 
en i vardera Pershyttan, Gyttorp och Järnboås. 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) 
är den organisation som förpackningsindustrin 
skapat för insamling och borttransport av uttjän-
ta förpackningar och som ansvarar för samtliga 
återvinningsstationer i kommunen, förutom den 
i Järnboås som Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen ansvarar för.

Återvinningsstation

Miljö, hälsa och säkerhet
Människan, miljön och samhället i sin helhet 
utsätts för många olika hot. Vissa händelser 
drabbar oss plötsligt såsom olyckor med farligt 
gods, medan annat byggs upp långsamt och 
drabbar oss först efter lång tid såsom försur-
ning. Samhället måste arbeta förebyggande, 
men samtidigt ha beredskap för plötsliga hän-
delser och gardera sig mot hotfulla händelser 
som utvecklas långsamt.

För att kunna skapa ett långsiktigt hållbart 
samhälle är det viktigt att ta hänsyn till nedan-
stående miljö- och riskfaktorer i samband med 
förändringar av bebyggelsen och vid beslut om 
hur mark- och vattenområden ska användas.

Förorenade områden
Med förorenade områden menas avfallsupp-
lag samt markområden, grundvatten, ytvatten, 
byggnader och sediment som genom lokala 
utsläpp har fått påtagligt högre föroreningshalter 
än omgivningarna. Områdenas risk för hälso- 
och miljöskador klassas med hjälp av MIFO-
metoden, Metodik för Inventering av Förorenade 
Områden. Risken för hälso- och/eller miljöska-
dor kring ett förorenat område är beroende av 
föroreningens farlighet, föroreningsnivå, sprid-
ningsförutsättning, områdets känslighet samt 
områdets skyddsvärde. Förorenade områden 
kan ofta behöva saneras för att inte bli en risk 
för människors hälsa eller miljön.

Inom kommunen finns enligt EBH-stödet, läns-
styrelsens databas över potentiellt eller konsta-
terade förorenade områden, flera hundra poten-
tiellt förorenade områden. De flesta av dessa är 
i dagsläget inte riskklassade men det finns bl.a. 
tre områden i kommunen som tillhör riskklass 
ett, dvs. omfattas av mycket stor risk. Två av 
dessa områden ligger i Gyttorp och det tredje 
ligger utanför Striberg. Vidare finns ett flertal 
områden inom kommunen som tillhör riskklass 
två, tre och fyra.

Flera av de förorenade områdena är bl.a. på-
verkade av tidigare gruvdrift och malmhantering 
eller utgör nedlagda deponier och skjutbanor. 
Det kan även finnas förorenade områden i kom-

Förpackningar och returpapper samlas även 
upp vid återvinningscentralen Ängarna i Nora 
stad, där dessutom grovavfall och farligt avfall 
samlas in.

År 2015 antogs en avfallsplan som är gemen-
sam för samtliga samverkanskommuner, däri-
bland Nora kommun. I avfallsplanen ligger fokus 
på ökad resurshållning med bl.a. utsortering av 
matavfall, minskning av avfallets farlighet, att 
se avfallet som en resurs genom att exempelvis 
införa återbruk samt att ha en användar- och 
miljövänlig avfallshantering.
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Gruvhål

munen som i dag inte är kända, såsom områ-
den där förorenade massor kan ha använts vid 
utfyllnad.

Miljöfarliga verksamheter
Med miljöfarlig verksamhet menas användning 
av mark och vatten, byggnader eller anläggning-
ar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till 
mark, vatten eller luft eller annan risk för olägen-
heter för människors hälsa eller miljön. Miljöfar-
liga verksamheter regleras i MB.

Miljöfarliga verksamheter delas, beroende på 
verksamhetsslag och storlek, in i A-, B- och C-
anläggningar samt övriga s.k. U-anläggningar. 
För A-anläggningar krävs tillstånd i miljödom-
stol, för B-anläggningar krävs tillstånd hos 
länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och 
C-anläggningar ska anmälas till miljö- och bygg-
nadsnämnden i kommunen.

I Nora kommun finns inga s.k. A-anläggningar. 
Däremot finns 15 B-anläggningar i kommunen, 
såsom Nora avloppsreningsverk, Orica Sweden 
AB och Norab AB. Orica Sweden AB tillverkar 
kemiska produkter såsom sprängämnen och 
utgör den största tillståndspliktiga verksamheten 
i kommunen. Även Norab AB tillverkar kemiska 
produkter såsom sprängämnen. Verksamhe-
terna utgör även s.k. Seveso-anläggningar, dvs. 
verksamheter som omfattas av särskilda regler 
för att förhindra allvarliga kemikalieolyckor.

Dessutom finns ett flertal U-anläggningar i 
kommunen. Vidare utgör Noeva AB torvtäkt en 
energitorvtäkt.

Därutöver klassas Hagbydammen som en farlig 
verksamhet, då ett dammbrott bedöms kunna 
orsaka allvarliga skador på människor eller 
miljön.

Gruvhål
I Bergslagen finns rester av gruvindustrin och 
gruvbrytningen, främst i form av gamla gruvhål. 
Oskyddade gruvhål utgör en fara för människor 
och djur. I Nora kommun finns flera hundra 
gruvhål.

Länsstyrelsen genomförde år 1979 en karte-
ring av gruvhål inom kommunen samt föreslog 
skyddsåtgärder för de gruvhål som innebar en 
fara. Vidare genomförde länsstyrelsen år 1984 
en översiktlig inventering av oskyddade gruvhål 
i länet. Inventeringen ledde fram till att många 
av de gruvhål som bedömdes som mest kritiska 
åtgärdades genom stängsling.

Åren 1995 och 1996 gjordes uppföljande inven-
teringar i Nora kommun med syfte att bedöma 
vilka gruvhål som var i behov av skyddsåtgärder 
såsom stängsling, reparation och underhåll.

Enligt de uppföljande inventeringarna bör åt-
gärder vidtas vid många av gruvhålen, såsom 
reparation av staket och röjning av vegetation. 
Vid flera gruvhål konstaterades att staket sak-
nades och kring många av dessa bedömdes det 
därför att staket bör sättas upp.

Klimatförändringar
Människan påverkar atmosfären genom ut-
släpp av olika s.k. växthusgaser som påverkar 
jordens klimat. Klimatet håller på att förändras, 
vilket påverkar och kommer att påverka oss 
på flera olika sätt. Framför allt handlar det om 
höjda temperaturer och mer vatten i form av 
ökad nederbörd. Det handlar också om en ökad 
frekvens av extrema väderhändelser såsom vär-
meböljor och skyfall.

Med ett varmare klimat får vi ett minskat behov 
av energi för uppvärmning samtidigt som kraven 
ökar på kylning av arbetslokaler, skolor och bo-
städer, då människors hälsa påverkas påtagligt 
av högre temperaturer, värmeböljor och torka.
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Värme ökar påtagligt risken att dö för vissa 
människor såsom personer som tidigare har 
vårdats på sjukhus för KOL, psykiska sjukdomar 
och diabetes. Dessutom är äldre personer mer 
utsatta än yngre personer. Värmeböljans längd 
har också stor betydelse för vilka grupper och 
hur många personer som påverkas.

Vi kommer också att möta en stor utmaning i ett 
våtare klimat, där vi måste hantera såväl stigan-
de havsnivåer som förhöjt utflöde i landets vat-
tendrag. Dessa förhållanden kan i sin tur bidra 
till ökade risker för översvämningar, erosion, ras 
och skred.

Länsstyrelsen har tagit fram en skyfallskartering 
för Örebro län. Karteringen visar lokala flödes-
vägar och lågpunkter där vatten kan samlas 
samt flödesriktningen för vattnet. Enligt karte-
ringen finns lågpunkter inom stora delar av kom-
munen, bl.a. söder om länsväg 244, i Järnboås 
och på östra sidan av Norasjön.

Karteringen är dock översiktlig och tar bl.a. inte 
hänsyn till markens infiltrationsförmåga. Vidare 
finns inte trummor med i karteringen, vilket med-
för att lågpunkter kan skapas inom områden där 
det i verkligheten finns dränering. Karteringen 
bör därför användas som underlagsmaterial 
med stor försiktighet.

Översvämningsrisk
I Sverige orsakas översvämningar främst av 
stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag från 
kraftiga regn eller snösmältning. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har re-
geringens uppdrag att förse landets kommuner 
och länsstyrelser med översiktliga översväm-
ningskarteringar över områden som kan över-
svämmas utmed landets vattendrag.

I Nora kommun finns en översiktlig översväm-
ningskartering för Gullspångs- och Svartälven 
från år 2016 som visar de områden som hotas 
av översvämning när vattenflödena uppnår en 
viss nivå. Karteringen visar vattnets utbredning 
för tre olika flöden, ett 100-årsflöde, ett 200-års-
flöde och ett beräknat högsta flöde. 100- och 
200-årsflödet har klimatanpassats för att mot-

svara förväntade flöden med samma återkomst-
tid år 2098. Enligt den översiktliga översväm-
ningskarteringen ligger delar av marken längs 
Svartälven med tillhörande sjöar och biflöden 
inom riskområde för höga vattenstånd.

Vidare finns en översiktlig dokumentation 
som visar de områden som översvämmades 
vid vårfloden år 1977. Den översiktliga doku-
mentationen baseras på uppgifter från fastig-
hetsägare, flygfotografier och fotografier över 
översvämmade områden. Den översiktliga do-
kumentationen visar vattnets utbredning för flö-
dena i vattendragen, vilka vid vårfloden år 1977 
var lika höga som eller översteg ett 100-års-
flöde. Enligt den översiktliga dokumentationen 
översvämmades bl.a. delar av Järnboås, Nora 
stad och Gyttorp vid vårfloden år 1977.

Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram en 
översiktlig översvämningskartering för Arbogaån 
från år 2015 som omfattar ett större område 
än den som MSB har tagit fram. Karteringen 
visar vattnets utbredning för ett 100-årsflöde. 
100-årsflödet har klimatanpassats för att mot-
svara förväntade flöden med samma återkomst-
tid år 2098. Enligt den översiktliga översväm-
ningskarteringen ligger bl.a. delar av Nora stad 
inom riskområde för höga vattenstånd.

Erosion
Erosion, som är exempel på nednötning i jord-
täcket eller i berg, kan bl.a. orsakas av vind, 
rinnande vatten och vågor. Olika jordarter är 
olika känsliga för erosion. Jordarter som byggs 
upp med stora partiklar, såsom grus och sten, är 
svåreroderade medan finkornigare jordarter, så-
som sand och silt, är relativt lätteroderade. De 
allra finkornigaste jordarterna, lerorna, är dock 
oftast ganska svåreroderade eftersom de små 
lerpartiklarna hålls ihop av s.k. kohesionskrafter.

Statens geotekniska institut (SGI) har gjort en 
översiktlig inventering av havskusterna, vatten-
drag och insjöar för erosion. Den översiktliga in-
venteringen omfattar endast landets sex största 
sjöar och större vattendrag. Inventeringen utgår 
från de erosionskänsliga jordarterna grovsand-
finsand, silt, svämsediment och fyllning. Den 



101

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORA KOMMUN

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

översiktliga inventeringen omfattar inga vatten-
drag i Nora kommun.

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom 
kommunen främst av morän och berg. Det finns 
dock några områden, främst i anslutning till 
sjöar och vattendrag, som utgörs av erosions-
känsliga jordarter.

Ras- och skredrisk
Ras och skred, som är exempel på snabba 
massrörelser i jordtäcket eller i berg, kan or-
saka stora skador dels på mark och byggnader 
inom det drabbade området samt dels inom det 
nedanförliggande markområdet där ras- och 
skredmassorna hamnar.

Länsstyrelsen gjorde år 2013 en översiktlig 
analys över områden med förutsättningar för ras 
och skred inom länet, dvs. potentiella ras- och 
skredområden. Enligt den översiktliga analysen 
finns ras- och skredrisk främst längs Rastälven, 
Vasslabäcken, Boviksbäcken och Bornsälven 
samt kring Norasjön och Fåsjön i Nora kommun.

Buller
Buller är alla oönskade ljud. Vanliga källor till 
buller och höga ljudnivåer är exempelvis väg-, 
järnvägs- och flygtrafik, industrier, byggnadsar-
beten samt skjutbanor. I Nora kommun är det 
främst vägtrafik och industriverksamhet som 
alstrar störande buller. De vägar som alstrar 
mycket buller är främst riksväg 50 och de mest 
trafikerade länsvägarna.

Vibrationer
Vibrationer från väg- och järnvägstrafik kan 
orsaka skador på byggnader samt ge upphov 
till störningar och obehag för människor. Det 
är dock mycket sällan vibrationer från väg- och 
järnvägstrafik orsakar skador, som exempelvis 
sprickor eller sättningar, på normalt grundlagda 
byggnader. Vibrationer från spårbunden trafik 
kan dock accelerera åldrandet av konstruktio-
nen. Indikationer finns om att risken för skador 
på byggnader är mycket liten vid nivåer under 
5,0 mm/s. Människor kan dock störas av vibra-
tioner vid avsevärt lägre nivåer. Känseltröskeln 

är ca 0,1-0,3 mm/s (RMS 10-100 Hz).

Markradon
I den översiktliga markradonutredningen för 
Nora kommun, från 1990-talet, utgör den största 
delen av det karterade området i kommunen ett 
s.k. normalriskområde för markradon. Utred-
ningen är dock mycket översiktlig och den bör 
därför användas som underlagsmaterial med 
stor försiktighet.

Transporter av farligt gods
Med farligt gods menas ämnen och produk-
ter med sådana egenskaper att de kan skada 
människor, miljö, egendom eller annat gods om 
de inte hanteras rätt under transport. Genom 
Nora kommun transporteras farligt gods på väg.

För transporter av farligt gods på väg har läns-
styrelsen rekommenderat särskilda s.k. trans-
portvägar. Primära transportvägar för farligt 
gods genom kommunen är riksväg 50 och läns-
väg 244. Vidare utgör länsväg 243 sekundär 
transportväg för farligt gods. Inom kommunen 
utgör länsväg 769, sträckan mellan länsväg 768 
och riksväg 50, en vägsträcka där transporter av 
farligt gods inte får föras.

Elektroniska och magnetiska fält
Kring elektriska ledningar och apparater såsom 
kraftledningar, järnvägens kontaktledningar 
samt hushållsmaskiner alstras elektriska och 
magnetiska fält i någon omfattning. Även trådlös 
kommunikationsteknik som exempelvis radiovå-
gor från mobiltelefoner och basstationer för mo-
biltelesystem, master, ger upphov till elektriska 
och magnetiska fält. Diskussioner om hälsoef-
fekter gäller främst magnetfälten som är svårast 
att avskärma. Magnetfältets styrka minskar med 
avståndet och ökar med strömstyrkan.

Utifrån elsäkerhetssynpunkt finns dessutom be-
hov av skyddsavstånd mellan spänningsförande 
ledningar och olika verksamheter.

Djurhållning
Olika former av djurhållning kan ge upphov till 
störningar i form av lukt, flugor, damning, bul-
ler från bl.a. fläktar och risken för spridning av 
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allergener. Hästallergener anses särskilt starka 
varför s.k. hästgårdar nära bostadsområden kan 
behöva hanteras med särskild hänsyn.

I kommunen finns drygt nittio hästgårdar och 
jordbruk med djurbesättningar.

Djurhållning

Skyddsavstånd
Skyddsavstånd används för att säkerställa en 
god och säker miljö för exempelvis bostadsbe-
byggelse, men även för att verksamheter ska 
kunna bedrivas utan att medföra olägenheter för 
omgivningen.

I Nyttorps, Pershyttans och Gyttorps industriom-
råden finns olika typer av industrier, bl.a. företag 
som tillverkar kemiska produkter och hanterar 
stålprodukter. Riskerna inom de befintliga indu-
strierna varierar mycket och därför även beho-
vet av skyddsavstånd.

Även fjärrvärmecentralen i Nora stad, kom-
munens fyra avloppsreningsverk och drivme-
delsanläggningarna i Nora stad utgör risker och 
berörs av skyddsavstånd.

Räddningstjänsten
Räddningstjänstens möjligheter att rädda liv, 
egendom och miljö beror bl.a. på insatstiden, 
dvs. tiden från det att ett larm kommer in till 
stationen till dess räddningsarbetet kan påbör-
jas. Vilken insatstid som krävs bestäms av den 
bebyggelse som finns inom det aktuella områ-
det. Omvänt kan även insatstiden styra utform-
ningen av bebyggelsen.

Nora kommun ingår i Nerikes Brandkår som är 
ett samarbete mellan Nora, Lindesbergs, Öre-
bro, Kumla, Hallsbergs, Lekebergs, Laxå och 
Askersunds kommuner. Insatstiderna är relativt 
korta inom hela kommunen.

Vid utrymning där räddningstjänstens utrust-
ning utgör den alternativa utrymningsvägen, 
via exempelvis ett fönster eller en balkong, ska 
hänsyn tas till vad den berörda räddningstjäns-
ten har för utrustning. Nerikes Brandkårs utrust-
ning klarar utrymning på högst ca elva meter 
över mark, dvs. högst ca fyra våningar, i enlig-
het med krav ställda i Boverkets byggregler.

Övergödning
Övergödning orsakas av för höga halter av 
kväve och fosfor i mark eller vatten. Dessa 
näringsämnen kan hamna i miljön via utsläpp 
till luft av exempelvis kväveoxider från 
biltrafik, sjöfart och kraftverk. Andra orsaker till 
övergödning är läckage från jordbruket samt 
utsläpp från avloppsreningsverk och industrier. 
Ämnena förs i sin tur med vattendrag till sjöar 
och hav.

Övergödning leder till syrebrist, igenväxning, 
algblomning och ofta även till minskad biologisk 
mångfald. I Nora kommun finns problem med 
övergödning i Norasjön.

Norasjön

Försurning
Mark, grundvatten, sjöar och vattendrag blir 
försurade om de utsätts för ett stort nedfall av 
svavel- och kväveoxider eller ammoniak utan att 
samtidigt ha tillräckligt stor naturlig förmåga att 
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neutralisera de syror som bildas. Försurningen 
påverkar den biologiska mångfalden, främst i 
sjöar och vattendrag. Försurande ämnen skadar 
även olika material vilket kan leda till skador på 
exempelvis byggnader, konstverk och fornläm-
ningar. Förutom skador på material kan männis-
kors hälsa påverkas genom att skadliga metaller 
kommer i omlopp via till exempel grundvattnet.

I Nora kommun finns problem med försurning i 
sjöarna Rågrecken, Rösimmen och Stora Ym-
ningen samt i vattendragen Finnån, Hyttebäck-
en, Imälven, Mogruvälven, Smygarebäcken, 
Sågsnårsälven, Torpälven-Stråsjöbäcken och 
Vasslabäcken.

Närmare ett trettiotal sjöar och vattendrag kal-
kas regelbundet för att motverka att försurning 
uppstår eller minska försurningspåverkan.
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Översiktsplan för Nora kommun 

UTLÅTANDE 

En översiktsplan har upprättats för Nora kommun. 

Planförslaget har varit föremål för utställning mellan den 21 december 
2016 och 20 mars 2017. 

Information om utställningen har skickats ut via e-post till bl.a. 
myndigheter, grannkommuner, företag, föreningar och andra aktörer. 

Planförslaget har under hela utställningstiden funnits tillgängligt på 
biblioteket och Tingshuset i Nora samt på Stadsarkitektkontoret i 
Lindesberg. Planhandlingarna har även funnits digitalt på www.bmb.se. 
Den 18 januari 2017 hölls ett informationsmöte på Stadshotellet i Nora. 

Yttranden som kommit in under utställningen och kommunens 
kommentarer till dessa framgår av bilaga 1. 

Inkomna synpunkter har resulterat i ett antal mindre revideringar och 
kompletteringar av översiktsplanen. Följande förändringar har gjorts av 
planförslaget: 

- komplettering angående riksintresse för kulturmiljövården för 
utvecklingsområden vid Norasjöns östra strand samt Pershyttan, 

- justering angående översvämningsrisker och hur dessa ska hanteras 
i samband med detaljplanering och bygglovgivning, 

- komplettering angående samråd vid planering av höga objekt, 
- justering angående ställningstagande vad gäller torvtäkt, 
- justering i landsbygdskategorins utbredning i mark- och 

vattenanvändningskartan, 
- komplettering av Gyttorp som nod för transporter, 
- komplettering av information gällande de nytillkomna områdena av 

riksintresse för friluftslivet, samt 
- förtydligande avseende byggnation utanför utpekade 

utvecklingsområden och utvecklingsstråk i mark- och 
vattenanvändningskartan. 

 
Dessutom har ett antal justeringar och kompletteringar av mer 
redaktionell art gjorts. 

 



BILAGA 1 
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SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA 
YTTRANDEN UNDER 

UTSTÄLLNINGEN 
 



 

REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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Se kommentarer på följande sidor.   



 

REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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Planförslaget har kompletterats för att säkerställa att riksintresset för 

Centrala Nora tillgodoses.  

 

Planförslaget för den norra delen har justerats. 

 

 

 

Planförslaget för Pershyttan har justerats. 
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Då de aktuella Natura 2000-områdena inte omfattas av några 

områden för bostäder eller verksamheter läggs dessa inte till i några 

hänsynslistor. 

 

 

Synpunkterna noteras. 

 

 

 

 

Översiktsplanen har justerats i detta avseende.    
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Se kommentar vid respektive yttrande.  

 

 

 

 

Översiktsplanen har kompletterats i detta avseende.   
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Synpunkten noteras. 

 

Se kommentar angående riksintresse för kulturmiljövården för 

Centrala Nora på föregående sidor.  
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Se kommentar på efterföljande sidor. 



 

REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 

 

8 
 

 

 



 

REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 

 

9 
 

 

 



 

REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 

 

10 
 

 

  



 

REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 

 

11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar på efterföljande sida.  
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Detta kommer att hanteras mer utförligt i kommande riktlinjer för 
kommunens bostadsförsörjning, som kommer att utgöra ett separat 
dokument. Översiktsplanen kommer att utgöra utgångspunkt vid 
framtagandet av dessa riktlinjer vilket säkerställer att riktlinjerna 
görs i linje med översiktsplanens inriktning.  
 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras. Kommunen anser dock att det både är viktigt 
att få till stånd persontrafik på järnvägen mellan Nora stad och 
Örebro stad samt att öka standarden på bl.a. länsväg 244. Åtgärder 
i respektive transportsystem kan ha väsentligt skilda tidshorisonter 
varför prioritering av dem båda anses nödvändigt.  
 
 
Texten om den regionala utvecklingsstrategin har reviderats.  
 
 
Texten om det regionala trafikförsörjningsprogrammet har 
reviderats.  
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- - - - 
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Texten angående regional säkerhetskoordinator har reviderats.  



 

REGIONALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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Texten angående byggnationshöjd och brandskydd har 
kompletterats.  
 

Synpunkten noteras och delas.  
 
 
 
Texten i MKB angående risk- och sårbarhetsanalys har justerats.  
  



 

KOMMUNALA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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- - - - 
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- - - - 
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Texten angående samråd vid uppförande av höga objekt har 
kompletterats. 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN              KOMMENTARER 
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- - - - 
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Informationen noteras.  
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- - - - 
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Frågan angående olika huvudmannaskap hanteras inte inom ramen 
för översiktsplanen.  
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Översiktsplanens mark- och vattenanvändning utgör underlag för 
prioritering av framtida investeringar, varför hela kommunens yta 
inte kan omfattas av utvecklingsområde. Utveckling är fortfarande i 
möjlig i hela kommunen, även utanför utpekade 
utvecklingsområden, dock i mer begränsad omfattning.  
 
 
 
 
 
Att utveckla kommunen där redan befintliga investeringar, bland 
annat i kommunalt VA, är gjorda eftersträvas för att bedriva en 
hållbar och resurseffektiv planering.  
 
 

 
Frågan angående eventuella konflikter vid framtagande av 
områdesbestämmelser hanteras inte inom ramen för 
översiktsplanen.  
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Formuleringen kvarstår då den på ett bra sätt anses säkerställa att 
utpekade riksintressens värden bevaras. Det är inte heller motiverat 
att peka ut områden för bostadsbyggnation där då flera andra 
områden för bostadsbyggnation finns utpekade som säkerställer 
framtida behov. 
 
Innan LIS-områdena är antagna krävs att någon annat skäl till 
strandskyddsdispans är tillämpbart för att möjliggöra 
bostadsbyggnation, vilket framgår av översiktsplanen. 
 
Översiktsplanens mark- och vattenanvändning utgör underlag för 
prioritering av framtida investeringar, varför hela kommunens yta 
inte kan omfattas av ett utvecklingsområde. Utveckling är 
fortfarande i möjlig i hela kommunen, även utanför utpekade 
utvecklingsområden och utvecklingsstråk, dock i mer begränsad 
omfattning. 
 
Formuleringen syftar till att uppmärksamma den turism som 
framförallt är aktuell i Nora kommun. Turism inom andra näringar är 
fortfarande möjlig. 
 
Översiktsplanen fastställer att ny bebyggelse ska undvikas på åker- 
och betesmark utanför utpekade områden. 
 
Stora opåverkade områden är en viktig resurs för en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling samt en viktig tillgång för rekreation och 
friluftsliv. Området kvarstår. 
 
Se kommentar på föregående sida angående utvecklingsområdena 
i utvecklingsstrategin.  
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Utpekade vägar fyller en särskilt viktig funktion för att tillskapa och 
upprätthålla goda kommunikationer inom, till och från kommunen. 
Dessa vägar ska prioriteras vid kommande investeringar i 
transportinfrastrukturen. Vägen mellan Järnboås och Lindesberg 
anses inte uppfylla dessa krav och redovisas därför inte i 
utvecklingsstrategin.   
 
 
 
 
 
 
 

Stadsbygd definieras som område med bebyggelse av stads- eller 
tätortskaraktär. Bebyggelsen används i huvudsak för bostäder, 
kontor, handel eller annan verksamhet som är förenlig med 
bostäder. Eventuella framtida LIS-områden innefattas inte av denna 
definition.  
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Områdets namn justeras till Viker/Skrekarhyttan. 
 
 
 
 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. Utformning 
av bebyggelsen hanteras i efterföljande detaljplanering av området.  
 
 
 
 
 

Kommunen bedömer inte att det är lämpligt att hänvisa till gällande 
områdesbestämmelser och detaljplaner i översiktsplanen. Samtliga 
av dessa kommer fortsätta att gälla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta kommer att hanteras mer utförligt i kommande riktlinjer för 
kommunens bostadsförsörjning, som kommer att utgöra ett separat 
dokument. 
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Stora opåverkade områden är en viktig resurs för en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling samt en viktig tillgång för rekreation och 
friluftsliv. Området kvarstår.  
 
 
Frågan angående investeringar i lekplatser och dylikt hanteras inte 
inom ramen för översiktsplanen. 
Utvecklingsområdet utökas inte. Däremot justeras texten så att det 
tydligare framgår att byggnation utanför utpekade 
utvecklingsområden är möjlig. 
 
 
Noder definieras som viktiga knutpunkter i transportsystemen. 
Gyttorp kompletteras som nod i utvecklingsstrategin på grund av 
ortens betydelse för byte av trafikslag samt fordon. Hållplatser 
anses inte utgöra en viktig knutpunkt och redovisas därför inte i 
utvecklingsstrategin. Samåkningsplatser i kommunen kommer 
hanteras i den transportplan som kommunen avser att ta fram. 
 
Naturvårdsverket beslutade om att dessa områden ska utgöra 
riksintresse i januari 2017. Planen har uppdaterats i detta avseende. 
 
Att utveckla kommunen där redan befintliga investeringar, bland 
annat i kommunalt VA, är gjorda eftersträvas för att bedriva en 
hållbar och resurseffektiv planering. 
 
Begreppet urbanisering förekommer inte i översiktsplanen. 
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Ursprungliga utvecklingsområden från utställningsförslaget kvarstår. 
Texten justeras så att det tydligare framgår att byggnation även är 
möjlig utanför utvecklingsområdena och utvecklingsstråken. 
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Utvecklingsområdet för Nora stad justerades efter samrådet, bland 
annat för att bättre överensstämma med de reella förutsättningarna 
som finns för cykling. Översiktsplanen och utvecklingsstrategin har 
ett övergripande perspektiv och utvecklingsstrategin är schematiskt 
inritad utan att i detalj ta hänsyn till lokala förutsättningar. 
 
Inga justeringar i utvecklingsområdet görs. Planen förtydligas 
angående möjligheten till byggnation utanför utpekade 
utvecklingsområden 
 
Stadsbygd definieras i början av översiktsplanen som bebyggelse 
med stads- eller tätortsmässig karaktär. Synpunkten föranleder 
ingen ändringav utpekade stadsbygdsområden. 
 
Kommunen bedömer att områdena på östra sidan av Norasjön är 
attraktiva för ny bostadsbebyggelse, varför de kvarstår i 
planförslaget. 
 
Planförslaget innefattar inte något nytt område för bostäder eller 
verksamheter vid Hitorp. Den öppna marken vid Hitorp, med utsikt 
över Nora stad, ingår användningen stadsbygd, vilket dock 
möjliggör för förtätning. Påverkan på landskapsbild kommer att 
prövas i samband med detaljplanering av området om det blir 
aktuellt. 
 
Översiktsplanen utgör underlag för att vägleda efterföljande 
planering och prioritering av framtida investeringar. En formulering 
att bostäder med fördel bör byggas i hela kommunen är med 
anledning av detta inte lämplig. 
 
Eventuella LIS-områden kommer att hanteras i ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen och hanteras därför inte inom ramen för 
översiktsplanen. 
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Detta framgår redan i översiktsplanen.  

Kommunen bedömer inte att det är lämpligt att hänvisa till gällande 
områdesbestämmelser och detaljplaner i översiktsplanen. Samtliga 
av dessa kommer att fortsätta att gälla. 

Översiktsplanen och grönplanen samspelar redan med varandra. 
 
 
 
Synpunkten noteras. Riktlinjer för utveckling av möjligheter för 
näringar i stadskärnan hanteras inte inom ramen för 
översiktsplanen.  
 
Synpunkten noteras. Frågan hanteras inte inom ramen för 
översiktsplanen.  
 
 
 
Översiktsplanen har flera viktiga syften såsom att bidra till att 
förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen. Planen 
ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning. 
 
Ordvalet industriområde kvarstår. 
 
 
Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell. 
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Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
 
Översiktsplanens mark- och vattenanvändning utgör underlag för 
prioritering av framtida investeringar, varför hela kommunens yta 
inte kan omfattas av utvecklingsområde. Utveckling är fortfarande i 
möjlig i hela kommunen, även utanför utpekade 
utvecklingsområden, dock i mer begränsad omfattning. 
 
Översiktsplanen utgör underlag för att vägleda efterföljande 
planering och prioritering av framtida investeringar. En formulering 
att bostäder med fördel bör byggas i hela kommunen är med 
anledning av detta inte lämplig.  
 
Översiktsplanen hanterar redan detta.  
 
 
Kommunen anser att det är viktigt att få till stånd persontrafik på 
järnvägen mellan Nora stad och Örebro stad, bland annat för att 
bidra till regionförstoring och underlätta arbetspendling. Länsvägen 
såväl som järnvägen anses fylla en viktig funktion. Åtgärder i 
respektive transportsystem kan ha väsentligt skilda tidshorisonter 
varför prioritering av dem båda anses nödvändigt. 
 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN              KOMMENTARER 

 

32 
 

 

 
 
Befintliga mellankommunala samarbeten, och eventuell justering av 
dessa, hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.  
 
 
 
 
 
Detta kommer att hanteras mer utförligt i kommande cykelplan.  
 
Detta framgår redan i översiktsplanen.  
 
 
 
 
 
Detta framgår redan i översiktsplanen. 
 
 
Frågan om service kommer att hanteras mer utförligt i kommande 
landsbygdsprogram.  
 
Djurhållning kan ge upphov till störningar såsom risken för spridning 
av allergener, något som är viktigt att beakta i samband med ny 
bebyggelse i närheten av befintlig djurhållning eller vid anläggande 
av ny djurhållning.  
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Formuleringen kvarstår då den på ett bra sätt anses säkerställa att 
utpekade riksintressens värden bevaras. 
 
Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell. 
 
Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
 
 
 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. 
 
 
 
Kommunen bedömer att det är viktigt att långsiktigt säkerställa den 
framtida vattenförsörjningen, varför en ny vattenledning för 
Vätternvatten alternativt från Rya vattenverk kvarstår i planförslaget.  
 
Detta framgår redan av översiktsplanen.  
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Stycket kvarstår. 
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Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  

Kommunen anser att det är viktigt att få till stånd persontrafik på 
järnvägen mellan Nora stad och Örebro stad, bl.a. för att bidrar till 
regionförstoring och underlätta för arbetspendling. 

Kommunen bedömer att det är viktigt att långsiktigt säkerställa den 
framtida vattenförsörjningen, varför en ny vattenledning för 
Vätternvatten alternativt från Rya vattenverk kvarstår i planförslaget. 
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Synpunkterna noteras och kommer att beaktas vid framtida 
medborgardialoger. 
 
 
 
 
 
 

Medborgardialogen utgör ett av flera underlag för översiktsplanen, 
där flera av de synpunkter som framfördes under 
medborgardialogen utgör en del av planförslaget. 
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Detta kommer att hanteras mer utförligt i kommande riktlinjer för 
kommunens bostadsförsörjning, som kommer att utgöra ett separat 
dokument. 
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Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. Synpunkterna 
noteras och skickas vidare till berörda på kommunen.  
 
 
Detta framgår redan i översiktsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befintliga mellankommunala samarbeten, och eventuell justering av 
dessa, hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.  
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Kommunen bedömer att det är viktigt att långsiktigt säkerställa den 
framtida vattenförsörjningen, varför en ny vattenledning för 
Vätternvatten alternativt från Rya vattenverk kvarstår i planförslaget. 

Kommunen anser att det är viktigt att få till stånd persontrafik på 
järnvägen mellan Nora stad och Örebro stad, bl.a. för att bidrar till 
regionförstoring och underlätta för arbetspendling. 
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- - - -  
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Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen hanterar redan vikten av en god kollektivtrafik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta kommer att hanteras mer utförligt i kommande cykelplan.  
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Samtliga områdesbestämmelser och detaljplaner kommer att 
fortsätta att gälla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se svar på efterföljande sida.  
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Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell. 
 
Utvecklingsområdet för Nora stad justerades efter samrådet. 
Översiktsplanen och utvecklingsstrategin har ett övergripande 
perspektiv och utvecklingsstrategin är schematiskt inritad utan att i 
detalj ta hänsyn till lokala förutsättningar.  
 
 
Översiktsplanens mark- och vattenanvändning utgör underlag för 
prioritering av framtida investeringar, varför hela kommunens yta 
inte kan omfattas av utvecklingsområde. Utveckling är fortfarande i 
möjlig i hela kommunen, även utanför utpekade 
utvecklingsområden, dock i mer begränsad omfattning.  

 
 
 
Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
 
 
Detta framgår redan i översiktsplanen. 
 
 

Djurhållning kan ge upphov till störningar såsom risken för spridning 
av allergener, något som är viktigt att beakta i samband med ny 
bebyggelse i närheten av befintlig djurhållning eller vid anläggande 
av ny djurhållning. 
 
Frågan om service kommer att hanteras mer utförligt i kommande 
landsbygdsprogram.  
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Formuleringen kvarstår då den på ett bra sätt anses säkerställa att 
utpekade riksintressens värden bevaras. 
 
 
 
 
 
Formuleringen kvarstår då den på ett bra sätt anses säkerställa att 
utpekade riksintressens värden bevaras. 
 
 

Kommunen bedömer inte att det är lämpligt att hänvisa till gällande 
områdesbestämmelser och detaljplaner i översiktsplanen. Samtliga 
av dessa kommer att fortsätta att gälla. 
 
Formuleringen kvarstår då den på ett bra sätt anses säkerställa att 
utpekade riksintressens värden bevaras. 
 
 
 
Formuleringen kvarstår då den på ett bra sätt anses säkerställa att 
utpekade riksintressens värden bevaras. 
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Formuleringen kvarstår då den på ett bra sätt anses säkerställa att 
utpekade riksintressens värden bevaras. 
 
 
 
 
 
Formuleringen kvarstår då den på ett bra sätt anses säkerställa att 
utpekade riksintressens värden bevaras. 
 
 
 
 
Formuleringen kvarstår då den på ett bra sätt anses säkerställa att 
utpekade riksintressens värden bevaras. 
 
 
Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
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Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
 
 
 
 
Vägarna ingår i översiktsplanens utvecklingsstrategi. 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
 
 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.  
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Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.  
 
 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras 
i miljöbalken. I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser 
att följa gällande miljökvalitetsnormer.  

 
 
 

Se bemötande på föregående sidor angående utvecklingsområdet 
för Nora stad. 
 
 
 
Se svar angående miljökvalitetsnormer ovan. 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunen bedömer att det är viktigt att långsiktigt säkerställa den 
framtida vattenförsörjningen, varför en ny vattenledning för 
Vätternvatten alternativt från Rya vattenverk kvarstår i planförslaget. 
 
 
 
 
Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
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- - - - 
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Kommunen bedömer att områdena på östra sidan av Norasjön är 

attraktiva för ny bostadsbebyggelse, varför de kvarstår i 

planförslaget. Utvecklingsförslaget har justerats för att säkerställa 

att hänsyn till riksintresseområdet för kulturmiljö för Nora stad tas 

samt för värnande av jordbruksmark. 
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Eventuella LIS-områden kommer att hanteras i ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen och hanteras därför inte inom ramen för 
översiktsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunen bedömer inte att det är lämpligt att hänvisa till gällande 
områdesbestämmelser och detaljplaner i översiktsplanen. Samtliga 
av dessa kommer att fortsätta att gälla. 
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Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell. 
 
Eventuella LIS-områden kommer att hanteras i ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen och hanteras därför inte inom ramen för 
översiktsplanen. 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen hanterar redan detta.  
 
 
 
 
 
 

Synpunkterna noteras. Kommunen bedömer dock att skötseln av 
entréer och genomfarter är en fråga som hanteras bättre i samråd 
med berörd väghållare. Frågan hanteras inte inom ramen för 
översiktsplanen. 
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Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
 
 
 
 
 
Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen hanterar redan detta.  
 
 
 
 

Kommunen anser att det är viktigt att få till stånd persontrafik på 
järnvägen mellan Nora stad och Örebro stad, bl.a. för att bidrar till 
regionförstoring och underlätta för arbetspendling. 
Översiktsplanen hanterar redan frågan gällande kollektivtrafik med 
buss. 
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Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.  
 
 
 
 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.  
 
 
 
 
Detta framgår redan i översiktsplanen. 
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Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. 
 
 
 
 
 
 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. Synpunkterna 
noteras och vidarebefordras till berörda på kommunen. 
 
Synpunkterna kommer att hanteras inom arbetet med grönplan.  
 
 
 
 

Kommunen bedömer att det är viktigt att långsiktigt säkerställa den 
framtida vattenförsörjningen, varför en ny vattenledning för 
Vätternvatten alternativt från Rya vattenverk kvarstår i planförslaget. 

Detta framgår redan i översiktsplanen. 
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Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
 
 
 
 

Synpunkterna noteras. Frågan hanteras inte inom ramen för 
översiktsplanen utan kan hanteras mer utförligt i kommande 
tematiska tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. 
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Djurhållning kan ge upphov till störningar såsom risken för spridning 
av allergener, något som är viktigt att beakta i samband med ny 
bebyggelse i närheten av befintlig djurhållning eller vid anläggande 
av ny djurhållning. 

 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras 
i miljöbalken. I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser 
att följa gällande miljökvalitetsnormer.  
 
 
Vattnets kvalitet regleras av miljökvalitetsnormer, vilket är ett 
juridiskt bindande styrmedel som regleras i miljöbalken. 
Övergödning kan orsaka en försämrad vattenkvalitet, vilket kan 
föranleda krav på åtgärder.  
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten kvarstår från samrådet. Då översiktsplanen uppdaterats 
till utställningen är synpunkten inte längre aktuell.  
 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.  
 
 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.  
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Synpunkterna noteras. Frågan hanteras inte inom ramen för 
översiktsplanen utan kommer att hanteras mer utförligt i kommande 
tematiska tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. 
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Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras 
i miljöbalken. I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser 
att följa gällande miljökvalitetsnormer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta kommer att hanteras mer utförligt i kommande riktlinjer för 
kommunens bostadsförsörjning, som kommer att utgöra ett separat 
dokument. 



 

ÖVRIGA YTTRANDEN              KOMMENTARER 

 

59 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det framgår redan i översiktsplanen. 
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Översiktsplanen har justerats i detta avseende. 
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Ingen justering i kartan görs. Texten justeras så att det tydligare 
framgår att byggnation är möjlig utanför utpekade 
utvecklingsområdena och utvecklingsstråken.  
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Översiktsplanen utgör en avvägning mellan olika allmänna 
intressen. Det är endast i ett fåtal områden som bostadsintresset 
anses väga tyngre än naturvärden. Majoriteten av kommunens 
naturområden bevaras.  
 
 
 
Översiktsplanens tidshorisont är år 2030 och den tekniska 
utveckling som är att vänta fram till dess anses ha tagits hänsyn till i 
översiktsplanen.   
 
Planförslaget beskriver inte utpekade utvecklingsområden utan den 
markanvändning som redovisas därunder. Viker omfattas av 
markanvändningen landsbygd och beskrivning av området görs 
under rubrik Landsbygd på sidorna 47-48 respektive 51-52. 
 
Redovisade utvecklingsområden är schematiskt inritade och dess 
gränser ska inte tolkas som absoluta. För att översiktsplanen ska 
fungera som ett verktyg bland annat i den kommunala 
organisationen krävs dock viss definiering. En översiktsplan ska 
enligt lag vara aktuell och ändras förutsättningarna kommer en 
revidering av gjorda ställningstaganden att göras.  
 
 
 
 
Utvecklingsförslaget har justerats för att säkerställa att hänsyn till 
riksintresseområdet för kulturmiljö för Nora stad tas samt för 
värnande av jordbruksmark. 
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Översiktsplanen hanterar redan detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strandskyddet hanteras i översiktsplanen. Eventuella LIS-områden 
kommer att hanteras i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och 
hanteras därför inte inom ramen för översiktsplanen.  
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Se kommentar på föregående sida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras.  
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Förbättrade förutsättningar för en hållbar biltrafik och en förstärkt 
tågtrafik anses inte utgöra motsättningar utan kunna ske parallellt. 
Kommunen anser att det är viktigt att få till stånd persontrafik på 
järnvägen mellan Nora stad och Örebro stad samt att öka 
standarden på bl.a. länsväg 244. Åtgärder i respektive 
transportsystem kan ha väsentligt skilda tidshorisonter varför 
prioritering av dem båda anses nödvändigt.   
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Översiktsplanen fastställer bland annat att Nora kommun ska verka 
för en väl fungerande laddinfrastruktur för elfordon samt att 
samåknings- och pendlarparkeringar anläggs vid strategiskt viktiga 
platser inom kommunen.  
 
 
 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.  
 
 
 

Översiktsplanen hanterar delvis frågan. Frågan kommer att 
hanteras mer utförligt i kommande cykelplan. 

Se kommentar vid bifogad karta.  
 
 
Översiktsplanen hanterar såväl urbanisering i form av 
vidareutveckling av Nora stad samt utveckling av landsbygden.  

 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen.  
 
Översiktsplanen anger kommunens huvudinriktning för fortsatt 
utveckling av kommunen. Att utveckla kommunen där redan 
befintliga investeringar, bland annat i kommunalt VA, är gjorda 
eftersträvas för att bedriva en hållbar och resurseffektiv planering.  
 
 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. 
 
Bildande av ekobyar utreds om privata initiativ om bildande finns. 
Översiktsplanen möjliggör detta.  
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Synpunkten noteras. 
 
 
 
Kommunen ser positivt på en utbyggnad av anläggningar för 
solenergi och ska verka för att solenergi beaktas tidigt vid 
exploatering, vilket framgår i översiktsplanen. 
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Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. Eventuella 
samåkningsplatser för cykel kommer att hanteras mer utförligt i 
kommande cykelplan.  
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Översiktsplanens mark- och vattenanvändning utgör underlag för 
prioritering av framtida investeringar, varför hela kommunens yta 
inte kan omfattas av utvecklingsområde. Utveckling är fortfarande i 
möjlig i hela kommunen, även utanför utpekade 
utvecklingsområden, dock i mer begränsad omfattning.  

Att utveckla kommunen där redan befintliga investeringar, bland 
annat i kommunalt VA, är gjorda eftersträvas för att bedriva en 
hållbar och resurseffektiv planering.  
 
 
Texten angående torvbrytning har tagits bort då frågan hanteras 
med tillstånd enligt miljöbalken och kommunen saknar rådighet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samband med utpekandet av LIS-områden måste respektive 
kommun ta ställning till vilken definition av landsbygd som 
kommunen avser att tillämpa. Översiktsplanen fastställer att hela 
Nora kommun räknas som landsbygd i detta sammanhang.  
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Region Örebro län ansvarar för kollektivtrafiken, och följaktligen 
även lokalisering av busshållplatser, i kommunen. Översiktsplanen 
fastställer att kommunen ska verka för att nya hållplatser placeras i 
närhet till bebyggelse.  
 
 
Översiktsplanen har kompletterats angående detta. 
 
 
 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. Planering av 
kollektivtrafik sker löpande och i dialog med Region Örebro län som 
ansvarar för kollektivtrafiken.  
 
 
Synpunkten noteras.  
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Se kommentar på Naturskyddsföreningens yttrande.  
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Mark- och vattenanvändningskartan har justerats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. 
 
 
 
Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. 
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Se kommentar på föregående sida.  
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Byggnadsminnen hanteras i avsnittet Planeringsförutsättningar i 
översiktsplanen, där Stadra gård omnämns. Planen kompletteras 
även så att Stadra gård uppmärksammas i samband med att 
turismfrågan hanteras. 
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Mark- och vattenanvändningskartan har justerats. 
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Av översiktsplanen framgår att kommunen ska verka för en 
fiberutbyggnad i hela kommunen.  
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Översiktsplanen hanterar delvis frågan. Frågan kommer att 
hanteras mer utförligt i kommande landsbygdsprogram.  
 
 
 
 

Frågan hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. Planering av 
kollektivtrafik sker löpande och i dialog med Region Örebro län som 
är ansvariga för kollektivtrafiken.  
 
Översiktsplanens mark- och vattenanvändning utgör underlag för 
prioritering av framtida investeringar, varför hela kommunens yta 
inte kan omfattas av utvecklingsområde. Utveckling är fortfarande i 
möjlig i hela kommunen, även utanför utpekade 
utvecklingsområden, dock i mer begränsad omfattning.  
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Täktverksamheter, vilka räknas som miljöfarliga verksamheter, ingår 
i den punktlista över frågor att ta hänsyn till som översiktsplanen 
redovisar för respektive förändringsområde.  
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Kategorin verksamheter definieras som verksamheter som inte bör 
beblandas med bostäder. Översiktsplanen föreslår därmed en 
markanvändning för området som inte tillåter bostadsbebyggelse.  
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Översiktsplanens mark- och vattenanvändning utgör underlag för 
prioritering av framtida investeringar, varför hela kommunens yta 
inte kan omfattas av utvecklingsområde. Utveckling är fortfarande i 
möjlig i hela kommunen, även utanför utpekade 
utvecklingsområden, dock i mer begränsad omfattning. Redovisade 
utvecklingsområden är schematiskt inritade och dess gränser ska 
inte tolkas som absoluta. 
 

Att utveckla kommunen där redan befintliga investeringar, bland 
annat i kommunalt VA, är gjorda eftersträvas för att bedriva en 
hållbar och resurseffektiv planering. 
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