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 Underrättelse 

   

 2020-06-29 Dnr S-2020-119 

 
   

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   
Stadsbyggnadskontoret  
info@sbbergslagen.se  
  

 
 

UNDERRÄTTELSE OM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN 

Detaljplan för del av Gyttorp 6:1 m fl (Gyttorp GA:6), i Gyttorp, Nora 

kommun 

Rubricerad detaljplan ställs ut för granskning. 

Planförslaget har varit ute på samråd mellan 13 maj 2020 – 7 juni 2020. Yttranden 
som har inneburit ändringar i planförslaget har arbetats in i gransknings-
handlingen. Samtliga yttranden och svar finns att läsa i samrådsredogörelsen. Efter 
granskningen kommer nya yttranden att besvaras i ett granskningsutlåtande. 
Granskningen ger ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på rubricerat 
detaljplaneförslag. 
 
Planområdet är beläget norr om Gyttorps centrala del. Området avser det som i 
skrivande stund ingår i Gyttorp GA:6, dvs Hälleforsvägen, Finnstorpsvägen och 
Åsvägen.  
 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra att Nora kommun tar över som ägare 
och förvaltare av vägområdet för Hälleforsvägen, Finntorpsvägen och Åsvägen. 

 

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen. 
 
Granskning av planen pågår mellan 1 juli 2020 – 23 augusti 2020.  

Handlingarna finns att studera på biblioteket i Nora, Storgatan 15 samt på 

Stadsbyggnadskontoret i Lindesberg, Kungsgatan 41. De kommer även att finnas 

på nora.se/pagaendeplanarbeten. 

 

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt senast 23 augusti 2020. 

Synpunkterna skickas antingen med e-post eller fysiskt till nedanstående adresser: 

 - info@sb-bergslagen.se,  

 - Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. 

Synpunkter ska innehålla namn och adress. Ange också ”Diarienummer: S-2020-
119.  

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under 
granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta 
detaljplanen. 
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Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av: 

Per Lilja , planarkitekt 
Tfn. 0581-810 81 
per.lilja@sb-bergslagen.se  
 
(Per Lilja finns på plats från och med 17 augusti. Innan dess hänvisas till info@sb-
bergslagen.se alternativt Servicecenter på tel. 0587 – 55 00 40.) 
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