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KUNGÖRELSE OM GRANSKNING 
 
Detaljplan för Nora 1:1 (soltunet Bussangöring) i Nora, Nora Kommun 

 
 
Rubricerad detaljplan kommer att ställas ut inför granskning på 
biblioteket i Nora, Storgatan 15 samt på Stadsbyggnadskontoret i 
Lindesberg, Prästgatan 6. Planhandlingarna kommer även att finnas 
digitalt på www.nora.se/pagaendeplanarbeten.  
 
Planområdet är beläget i Planområdet är beläget i Nora i stadsdelen 
soltunet. Området avgränsas av bostadsfastigheter samt en 
industrifastighet som omger korsningen som nu planläggs. Korsningen i 
fråga är den där Kolmätaregatan och Esstorpsvägen möts. 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bussangöring och 
cirkulationsplats. Detta är nödvändigt för att möjliggöra den 
utvecklingen som trafikplanen för Nora kommun föreslår. 
 
Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Nora kommun 
som fick laga kraft 2018-01-11.  
 
Granskning för planen hålls mellan 27 juni 2022- 31 augusti 2022. 
 
Granskningen syftar till att få fram kompletterande uppgifter och 
synpunkter.  
 
Använd gärna vår e-tjänst, https://etjanst.lindesberg.se/Yttrande, (QR-
kod till vänster) för att lämna ditt yttrande.   
 
Du kan också skicka ditt yttrande: 
 
Via e-post till info@sb-bergslagen.se. 
 
Med vanlig post till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 711 80 
Lindesberg. 
 
Glöm inte att ange diarienummer S-2021-221 om du skickar in ditt 
yttrande via mejl eller brev. 
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- Eventuella synpunkter måste ha inkommit till 
Stadsbyggnadskontoret senast den 31 augusti 2022.  
 
- Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress.  
 
Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns. 
Senast under granskningen måste synpunkter ha kommit in på 
planförslaget för att du inte ska förlora rätten att senare överklaga 
detaljplanen. 
 
Ytterligare handlingar eller upplysningar 

Malena Eriksson Högvall 
Planarkitekt 
0581-830 68 
malena.eriksson-hogvall@sb-bergslagen.se 

 
(Jag är på semester mellan v:28-30 men Stadsbyggnadskontoret är 
bemannat under hela sommaren. Ring växeln på 0581- 810 00 eller mejla till 
info@sb-bergslagen.se.) 
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