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Stadsbyggnadsförvaltningen Besöksadresser: Telefon stadsbygg@mora.se 
Mora-Orsa Mora: Fredsgatan 12 0250-260 00 www.morakommun.se 
792 80 MORA Orsa: Dalagatan 1  www.orsa.se 

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/Överklaga beslut, rättssäkerhet/Behandling av personuppgifter (GDPR) 

 

 Till Länsstyrelsen, Dalarna 
 m.fl. enligt sändlista 

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING 
Ett förslag till detaljplan för del av Björkvassla 64:1 och Bonäs 237:1, NÅJSTJÄRN norr 
om Våmhus, har upprättats av Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 21 fastigheter för bostadsändamål av 
enklare fritidsbebyggelsekaraktär. Planområdet omfattar ca 11 hektar och är lokaliserat 
ca fyra mil norr om Mora kyrka. I översiktsplanen är området utpekat som skogsområde 
med värdefull natur med höga värden för friluftslivet. Detaljplanen är uppförd enligt PBL 
(2010:900) som standardförfarande. 

Samrådsredogörelsen som ingår i granskningshandlingarna redovisar och kommenterar 
inkomna yttranden. Av kommentarerna framgår vilka eventuella ändringar som har gjorts i 
handlingarna efter samrådet. 

Granskningshandlingarna finns tillgängliga under tiden 20 april – 8 maj 2020 på 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12 i Mora under kontorets öppettider (läs mer 
nedan) samt på www.morakommun.se/planering 

Under Coronapandemin har stadsbyggnadsförvaltningens reception begränsad 
tillgänglighet för att minska risken för smittspridning: 
Endast ett besök i taget kommer att släppas in i receptionsslussen. Detta betyder att 
eventuell kö till receptionen kommer att förläggas utomhus. (Ring 262 60 för information 
vid eventuellt besök). 

Planhandlingar Övriga handlingar 

− Planbeskrivning 
− Plankarta med bestämmelser 
− Samrådsredogörelse 

− Fastighetsförteckning med registerkarta 
− Behovsbedömning 
− Utredning VA 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen lämnas in under granskningstiden enl. 
ovan till: 

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Fredsgatan 12  
792 80 Mora  

eller via e-post stadsbygg@mora.se 
Glöm inte att ange ärendets diarienummer ”MK KS 2019/00367” 

Endast skriftliga synpunkter kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta 
planen. 
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