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Begäran om yttrande gällande ansökan om planbe sked för kv
Tallen 6 och 7 i Nora kommun
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har fått en ansökan om planbesked från fastighetsägare till Kv Tallen 6 och 7, Nora kommun. Fastighetsägaren vill genom framtagande en ny detalj plan möjliggöra byggnation av radhus.
Fastighetsägare till båda fastigheterna är Nora bostäder AB. Fastigheten
är planlagd i Förslag till stadsp lan för ett område vid Hagby i Nora stad
som antogs 1966-01-19 . Användningen för fastigheterna anges i gällande deta ljpl an som område avsatt för bostadsändamål med fristående
hus i två våningar. Ge nomförandetiden för stadsplanen har gått ut. Inom
fastigheterna får en femtedel av den totala ytan bebygga s och en huvudbyggnad samt ett uthus uppföras. Planområdet är beläget i centrala
Nora vid korsningen mellan Nygatan och Västmannag atan och omfattar
cirka 3000 kvadratme ter. I dagsläget finns ingen befintlig bebygge lse
inom fastigheterna.
De åtgärder som önskas genomföras är inte förenliga med nuvarande
plan och kräver en planändring.
Planavdelningen bedöme r att ett positivt planbesked kan ges och att beslut om att påbörja detaljplanen uppskattas kunna ske under 2020.
Tidsåtgången kan dock ändras beroende på behovet av eventuella utredningar, marköverlåtelser och oförutsägbara händelser.
Sam hällsbyggnadsnämnden Bergslagen önska r komm unens yttrande
på förfrågan om planbesked. Det ska tydligt framgå huruvida kommunen
ställer sig positiv eller negativ till upprättande av detaljplan samt eventu ell motivering till ställni ngstagandet.
Samhällsbyggnadsutskottet fö reslår kommunstyrele bes luta
att ställa sig positiv till upprätt ande av ny detaljplan för kv Tallen 6 och 7
att punkten förklaras omedelbart justerad.
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Information bostadsförsörjn ingsplan i Nora kommun
Förva ltninge n har tagit fram ett förs lag till bostadsförsö rjningsplan. Förslaget har skickats ut på samråd av förva ltninge n till när ligga nde kommuner, regionen och länsstyrelsen .
Svaren från samråden kommer att beha ndlas och ett färdigt förslag till
bostadsförsörjn ingsp lan kommer att presenteras för kom munstyrelsen
den 12 september.
Ordföranden tackar fö r infomationen.
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Information brandsäkerhetsarbetet i Nora tätort
Efter branden i Eksjö stadskä rna i augusti 2015 gav kom munstyrelse n
den 27 april 2016 , § 58, Nerikes Brandkå r i uppdrag att göra en åtgärdsplan för det förebyggande arbetet i Nora stadskä rna.
Nerikes Brandkår presenterade sitt arbete på samhällsbyggandsutskottet den 30 augusti 2017, § 16. Utskottet föreslog kommunstyrelsen att ge
kommundirektören i uppdrag utreda frågan om brandsäkerhet i Nora
stads kärna vida re. Ett uppdrag kommunstyrelsen fastställde den 13 september 2017 , § 99.
Arbetet leds av administrativa chefen tillsamm ans med kommunens s äkerhetssa mord nare. Dessa har bildat en arbetsgr upp tillsammans med
Nerikes Brandkår och Samhällsbygg nadsförbundet Bergslagen.
Tillsammans håller de nu på med en översyn av brandp osterna i stads kärnan och kommer att presentera ett förs lag på hur vattentillgången ska
kunna säkras vid händelse av brand . Detta med anledning av att vattenledningsnätet är gammalt. Riskerna för skador på nätet är så pass stora
att övningar och tester av vattenledningsnä tets fun ktion vid ett stort vattenuttag som vid en brand i största möjligaste mån vill undvikas.
Ordföranden tackar för informationen .
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Information trafikplan
Arbetet med trafikplanen pågår fortfarande . Den kommer att presenteras
för politiken när det är färdigställd .
Ordföranden tackar för informationen .
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Information från utveckli ngsche fen
Utvec klings chefen informerar om vad som är på gång inom tillväxt och
utveckl ing.
Kultursko la
Nora komm un har anställt en kulturskolechef. Hon heter Lena Sköld
och hon påbörjade sin anställn ing den 20 augusti.
Landsbygdsstrategi, LUS
Organ isation/referensgrupp bildad. Arbetet starta r i september.
Allaktivitets huset
Flera verksam heter står på kö för att få flytta in, bland annat många
av kommun ens verksamheter så som KomT ek , AME/dag lig verksamhet och Fritidsbanken, men även många föreningar, dartsf öreningar, kulturföreningar och seniorfören ingar.
IsaIlen
Upphand ling av entreprenaden för nya omkläd ningsrum pågår. Start
under september.
Idrottshallen
Nytt golv i idrottshallen samt nyrenoverade omk lädningsrum under
sommaren.
Ordföranden tackar för informationen.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

NGRA
KOMMUN

Närv aro - o ch omrö stning sli st a

- -

Sam h a"lI s bJygg na d suts k ottets samma ntraOO d e 2018 08 29
Närv,

beslut

ej be-

~

slut

Ja

ledamöter

s

Solveig Oscarsson

X

Hans Knutsson

X

Mon ica Sundberq

X

V

Rickard Pettersson

M

Håkan Kancert

X

l

Birqitta Borq

X

SO Ove Göthlin

X

Ersättare

s

Anita Rundq vist

X

Kent Nilsson

v

Caro lina Pettersson

c

Susanne Forsbero

Närvarorätt
Helena Vilhelmsson (C)

Antal

Ornr östninqar

Närv ,

I

7

~ ~ 34-37

1

~
Nei

Avs

Ja

Nej

Avs

