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§ 155 MK KS 2019/00366-86

Antagande av fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till fördjupad översiktsplan för Mora tätort.

Sammanfattning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) är en redovisning av hur kommunen vill att
tätorten ska utvecklas, var det kan byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och
vilka områden som ska sparas för exempelvis rekreation. I planen beskrivs också vilka
hänsyn som behöver tas bland annat till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och
vilka risker det finns för bullstörningar, översvämningar med mera.

Gällande översiktsplan antogs år 2006 och är indelad i olika delområden. För tätorten
gäller delområde Bs 1, vilket kommer att ersättas av den fördjupade översiktsplanen.
Även delområde Bs 9 (Norra Kråkberg) och en smal remsa längs väg 45 inom
delområde Sf 5 (Östra Siljansområdet) ingår. Dessutom kommer en mindre del av Bs 4
(Färnäs), väster om reservatet för Förbifart Mora och vid Moraklockan, att ersättas
samt en del av Snf 8 (Morafältet). Det finns en dispositionsplan för Östnors by
framtagen 1983, som blev antagen som fördjupad översiktsplan 1994, som också
kommer att ersättas i sin helhet av den nya fördjupade översiktsplanen.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2021 § 88 att godkänna förslaget till FÖP för
granskning. Granskningstiden varade under perioden 7 juni – 31 augusti 2021.
Annonsering skedde i Mora tidning, Falu kuriren, Dala-Demokraten och på
kommunens hemsida. Handlingar fanns att tillgå på kommunens hemsida samt fysiska
exemplar i kommunhusets reception, i receptionen hos dåvarande
Stadsbyggnadsförvaltningen och på biblioteket. På biblioteket tillgängliggjordes även
FÖP:en genom en fysisk utställning och tre mötestillfällen hölls på plats med personal
från planenheten. Utställningen och mötestillfällena marknadsfördes via kommunens
hemsida och sociala medier.

Under granskningstiden inkom 72 yttranden från myndigheter, nämnder,
grannkommuner, föreningar, företag och enskilda som är berörda av översiktsplanen.
Efter granskningen har justeringar gjorts i dokumentet, inför antagandet, med
anledning av inkomna yttranden och interna synpunkter. Synpunkterna har
sammanställts och besvarats i ett särskilt utlåtande som tillhör
antagandehandlingarna. I svaren framgår eventuella ändringar som gjorts med
anledning av inkomna synpunkter. Länsstyrelsens granskningsyttrande är en del av
antagandehandlingarna och redovisas som en bilaga.

Yttranden och synpunkter som kom in under granskningen har lett till ett antal
förändringar i materialet. De flesta justeringar som har skett efter granskningen inför
antagandet har gjorts kring hantering av klimatförändringar/klimatanpassning,
dagvattenhantering och förhållningssätt till riskhänsyn. I övrigt är det mindre
redaktionella förändringar, uppdatering av årtal och statistik, förtydliganden och
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mindre justeringar av ställningstagande som skett. Mindre förändringar av
kartmaterialet har gjorts för att öka tydligheten, exempelvis har farligt gods-leder lagts
till på delområdeskartorna och vissa delområdeskartor har kompletterats med
information kopplat till översvämningsrisk.

Beslutsunderlag
Förslag till fördjupad översiktsplan för Mora tätort, antagandehandling
Särskilt utlåtande av inkomna synpunkter i granskningsskedet
Länsstyrelsens granskningsyttrande
Bilaga namnunderskrifter till granskningsutlåtande
PM: Fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till fördjupad översiktsplan för Mora tätort.

Yrkande
Anna Hed (C), Lennart Sohlberg (S) och Joakim Linder (MOP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

David Örnberg (V) yrkar bifall till granskningsutlåtande, yttrande U21, 38 och 39.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och på David Örnbergs yrkande, varvid det först
nämnda förklaras bifallet.

Reservation
David Örnberg (V) och Christer Johansson (V) reserverar sig mot beslutet, till förmån
för eget yrkande.

Sändlista
Alla kommunala förvaltningar
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