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Meddelande om samråd 
 

Detaljplan för del av Björkvassla 64:1 och Bonäs 237:1 
Nåjstjärn 
Norr om Våmhus, Mora kommun, Dalarnas län.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan för 
Nåjstjärn Norr om Våmhus. Samrådet pågår från den 9 oktober – 30 oktober 2019. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 25 fastigheter för bostadsändamål som 
kommer att vara av enklare fritidsbebyggelsekaraktär utan el och va-installation. 
Planområdet är på ca 11 hektar och berör del av fastigheterna Björkvassla 64:1 och Bonäs 
237:1 som ligger ca 45 km norr om Våmhus. Området är av vildmarkskaraktär.  
Planen avviker inte från ÖP.  

Detaljplanen är uppförd med Standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 
(2010:900). Behovsbedömning har upprättats och bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. 

Samrådshandlingarna finns på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12 i Mora, samt 
på www.morakommun.se/planering under samrådstiden. 

Samrådhandlingarna består av:  
– Planbeskrivning 
– Plankarta med bestämmelser 
– Fastighetsförteckning med registerkarta 
– Behovsbedömning 
– Vatten och avloppsutredning 

Efter samrådstiden justeras förslaget med anledning av inkomna synpunkter och sänds 
därefter ut för granskning. 
Endast skriftliga synpunkter kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta 
detaljplanen. 
 
Vid frågor kontakta handläggare Sandra Håmås, tel. 0250-262 57. 
 
Synpunkter på förslaget ska senast den 30 oktober vara oss tillhanda: 
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, 792 80 Mora eller via e-post 
stadsbygg@mora.se 
 
 
 
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.orsa.se/Om webbplatsen/Juridisk information/Behandling av personuppgifter 

http://www.orsa.se/
http://www.orsa.se/default.asp?pageid=711
http://www.orsa.se/default.asp?pageid=715
http://www.orsa.se/default.asp?pageid=713


SÄNDLISTA 
(Fysiskt utskick) 
Länsstyrelsen, Dalarna (2 omg) 

(Elektroniskt utskick) 
Länsstyrelsen, Dalarna 
Lantmäteriet Mora 
Tekniska nämnden 
Miljönämnden 
TeliaSonera Skanova 
SUEZ Recycling AB 
Kollektivtrafikförvaltningen 
PostNord Sverige AB 
För- och grundskolenämnden 
Kulturnämnden 
Socialnämnden 
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) 
Moravatten (Nodava) 
Ellevio AB 
Naturskyddsföreningen i Dalarna 
Kommunledningskontoret 
Byggnadsnämnden 
Moras politiska org (9st) 

(Brev) 
Mora Närpolisområde 
Ambulansen 
Skogsstyrelsen 
Sakägare enl. fastighetsförteckning 
Kommunhusets reception 
Stadsbyggnadsförv. reception 
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