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Dnr: MK BN 2018/00473

Kungörelse om samråd
Detaljplan för del av Nusnäs 173:1 m fl. vid

Rismoren

i Mora kommun, Dalarnas län.
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan för
Rismoren (Nusnäs 173:1). Samrådet pågår från den 1 februari – 22 februari 2019.
Planens syfte är att möjliggöra för ca 20 bostadshus utanför det generella strandskyddet,
dvs. mer än 100 m från Siljan. Planen upphäver strandskyddet för att möjliggöra en
utveckling av strandområdet med småbåtshamn, pir och badplats. Planområdet är
beläget på Rismoren, sydost om Nusnäs och väster om Garsås i anslutning till Siljan, ca.
18 km från Mora tätort. Planen handläggs med utökat planförfarande enligt Plan- och
bygglagen PBL (2010:900).
En behovsbedömning har upprättats. Detaljplanen bedöms inte medföra någon
betydande miljöpåverkan.
Samrådhandingarna finns på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12 i Mora samt på
www.mora.se/planering under samrådstiden.
Detaljplanen består av:
– Planbeskrivning
– Plankarta med planbestämmelser
– Fastighetsförteckning med registerkarta
– Behovsbedömning

Övriga handlingar består av:
– Geoteknisk undersökning

Synpunkter på förslaget ska lämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa,
Fredsgatan 12, 792 80 Mora eller via e-post till stadsbygg@mora.se.
Märk inkomna synpunkter med ”MK BN 2018/00473” .
Efter samrådstiden kan förslaget justeras med anledning av inkomna synpunkter och
sänds därefter ut för granskning.
Endast skriftliga synpunkter, framförda senast under granskningstiden, kan ligga till grund för rätten
att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.
Vid frågor kontakta handläggare Anna-Sofia Jobs, tel.nr: 0250 – 262 77.
Synpunkter på förslaget ska vara oss tillhanda senast den 22 februari 2019.
KOMMUNSTYRELSEN
Behandling av personuppgifter:
Det är frivilligt att ange sina personuppgifter när du lämnar dina synpunkter men väljer du att inte ange någon
kontaktuppgift så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Dina synpunkter kan lämnas ut på begäran då det är
en allmän handling. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras
enligt gällande dokumenthanteringsplan. Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt
externa myndigheter/verksamheter.
Läs mer på: www.morakommun.se/Kommun & politik/Dataskyddsförordningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Mora-Orsa
792 80 MORA
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