UNDERRÄTTELSE

2019-04-24
Dnr: MK KS 2019/00097

Underrättelse om granskning
Detaljplan för del av fastigheten Bonäs 277:1 vid

Grönängen

i Mora kommun, Dalarnas län
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan

för del av Bonäs 277:1 vid Grönängen. Granskning av planen pågår mellan den
26 april – 17 maj 2019.
Syftet är att möjliggöra ca 4–5 bostadstomter med en- eller tvåfamiljshus samt
komplementbyggnader som ska anpassas till närliggande bebyggelse och placeras med
hänsyn till allmänhetens tillgång till strandområdet. Planområdet omfattar ca 5800 kvm
och ligger ca 13 km nordväst om Mora kyrka. Detaljplanen avviker inte från Moras
översiktsplan med tillhörande LIS-plan. Detaljplanen handläggs med
standardförfarande enligt PBL (2010:900).
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 på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
samt på www.morakommun.se/planering under granskningstiden.
Detaljplanen består av:
Övriga handlingar består av:
–
Planbeskrivning
–
Behovsbedömning
–
Plankarta med planbestämmelser
–
Samrådsredogörelse
–
Fastighetsförteckning med registerkarta

Synpunkter på förslaget ska senast den 17 maj 2019 lämnas in till
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, Fredsgatan 12, 792 80 Mora eller via e-post:
stadsbygg@mora.se. Märk skrivelsen med dnr ”MK KS 2019/00097”. Efter
granskningstiden går planförslaget upp till antagande.
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.
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/Överklaga beslut, rättssäkerhet/Behandling av personuppgifter
(GDPR)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Mora-Orsa
792 80 MORA

Besöksadresser
Mora: Fredsgatan 12
Orsa: Dalagatan 1

Telefon
0250-260 00

stadsbygg@mora.se
www.mora.se
www.orsa.se
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SÄNDLISTA
(Fysiskt utskick)
Länsstyrelsen, Dalarna (2 omg.)
(Elektroniskt utskick)
Länsstyrelsen, Dalarna
Lantmäteriet Mora
Tekniska nämnden
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND)
Miljönämnden
Kulturnämnden
Socialnämnden
För- och grundskolenämnden
Ellevio AB
Moravatten AB
TeliaSonera Skanova Access AB
SUEZ Recycling AB
FTI
PostNord Sverige AB
Kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna
Moras politiska org. (9 st)
(Brev)
Villaägareföreningen
Mora Närpolisområde
Ambulansen
Adven Energilösningar AB
Sakägare enl. fastighetsförteckning
Kommunhusets reception
Stadsbyggnadsförvaltningen reception

