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Meddelande om samråd

Fördjupad översiktsplan för Mora tätort
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till fördjupad
översiktsplan för Mora tätort. Samrådet pågår från den 24 februari till den 31 maj 2017.
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) redovisas hur kommunen vill att tätorten ska
utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka
områden som ska sparas för rekreation. I planen beskrivs exempelvis också vilka hänsyn som
behöver tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och vilka risker för bullerstörningar och
översvämningar som föreligger.
Grunden till den fördjupade översiktsplanen är den strategiska planen som är baserad på
visionen:
Regionstad Mora - för ett aktivt liv. Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig
profil och positiv utvecklingstrend. Staden är i takt med tiden och erbjuder möjligheter
för människor att trivas, utvecklas och framförallt leva ett aktivt liv.
Genom att i den fördjupade översiktsplanen visa hur tätorten ska utvecklas de kommande åren
och genom att möjliggöra för fler boenden i attraktiva lägen, utökning av handel och
verksamheter men samtidigt ta tillvara de natur- och kulturvärden som gör orten unik, så vill
Mora kommun visa hur visionen för Regionstad Mora ska uppnås.
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och medföljer planhandlingen.
Handlingarna finns tillgängliga på:
–

www.mora.se/fop

–

Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12, Mora, måndag – fredag kl. 13.00 - 15.30,

–

Kommunhusets reception, Fredsgatan 16, Mora, måndag – fredag kl. 07.45 - 12.00
samt kl. 12.45 - 16.30 samt på

–

Mora bibliotek, Köpmannagatan 4, måndag-fredag kl. 09.00 - 18.00 samt
lördagar kl. 11.00 - 15.00

Vid frågor kontakta planarkitekt Andrea Andersson, 0250 – 262 57 eller
planchef Håkan Persson, 0250- 262 67.
Synpunkter ska ha inkommit senast den 31 maj 2017 till:
Stadsbyggnadsförvaltningen, 792 80 Mora eller stadsbygg@mora.se
Märk skrivelsen med ”MK BN 2015/01981”.
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