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Fördjupad översiktsplan Mora tätort – inför granskning
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Var i processen befinner vi oss nu?
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• Mora fördjupade översiktsplan var ute på samråd 2017. Efter det stannade arbetet av, 
bland annat på grund av behov av ställningstaganden i viktiga frågor, parallella 
utredningar och personalbrist. Arbetet återupptogs under 2020 och nu är materialet 
snart färdigt för utställning/granskning som kommer att ske under tre månader under 
sommaren med målet att sedan färdigställas för antagande i november/december i år. 

Här är vi nu



Vad är syftet med den interna granskningen?

Eftersom det gått så lång tid sedan materialet var ute på samråd och vi vill undvika att 
behöva gå ut på utställning/granskning ytterligare gånger, vilket kan krävas om större 
ändringar skulle behöva göras, lämnar vi nu ut materialet som en internremiss till berörda 
kommunala förvaltningar. Vi vill gärna få in input för att undvika direkta felaktigheter i 
materialet och ge andra förvaltningar en chans att friska upp minnet från samrådet och bli
uppdaterade om större ändringar som gjorts sen dess. 



När har man kunnat tycka till om planen?

Planen var ute på samråd från 24 februari till den 31 maj 2017. Under samrådet samlades 
synpunkter in från både myndigheter och privatpersoner som i samband med skedet som vi 
står inför nu, utställning/granskning, vägts in i arbetet, bemötts och presenteras i form av en 
samrådsredogörelse.

Efter utställning/granskning sammanställs på samma sätt en granskningsredogörelse som en 
del av antagandehandlingen. 



Vad innebär det att FÖP:en ska granskas?

I granskningsskedet presenteras den senaste versionen av den fördjupade översiktsplanan
som omarbetats, bland annat utifrån inkomna synpunkter i samrådet tillsammans med 
samrådsredogörelsen. Den nya versionen ska ställas ut under minst två månader, i vårt fall 
tre eftersom granskningen kommer att sträcka sig över semestertider, för att medborgare och 
myndigheter ska kunna ta del av materialet och komma med eventuella synpunkter inför det 
slutgiltiga antagandet. 



Vad händer när FÖP:en antagits?

När FÖP:en antagits börjar implementeringsarbetet. FÖP:en är ett visionärt material som ska 
ligga till grund för efterföljande planering och prioriteringar och kräver ett kontinuerligt 
arbete och utvecklade processer för genomförande. 



När ska allt det som beskrivs genomföras?

FÖP:en är ett visionärt material som ska ligga till grund för efterföljande planering. Det är i 
efterföljande planering som prioriteringar görs över vad som ska göras när. 
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