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Förteckning över inaktuella faktauppgifter och
uppdaterade faktaunderlag i Norbergs översiktsplan
Denna sammanställning ska bifogas ”Översiktsplan för Norbergs kommun”, antagen 2011-12-05 och
aktualitetsförklarad 2019-09-30.
Förteckningen baseras på länsstyrelsens sammanfattade redogörelse enligt 3 kap 28 § PBL samt på de
synpunkter som inkommit från kommunens förvaltningar och förbund under arbetet med
aktualitetsprövningen av översiktsplanen 2019. Även Norbergs grannkommuner erbjöds att komma med
synpunkter avseende mellankommunala frågor som kunde påverka bedömningen av aktualiteten.

Nytt/ändrat på europeisk, nationell och regional nivå
2015 antog FN Agenda 2030 för hållbar utveckling, vilket Sverige har skrivit under på nationell nivå.
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ändrades 1 januari 2014 där
övergångsbestämmelserna (2013:866) trädde i kraft.
1 januari 2014 förnyades kulturminneslagen och fick ett nytt namn; kulturmiljölag (1988:950).
2011 togs en ny nationell målsättning fram: ”Fossiloberoende fordonsflotta”.
Förändringarna av plan- och bygglagen från 2014 och 2017 innebär bland annat undantag från bygglov för
flera åtgärder vid en- och tvåbostadshus.
Ett nytt regionalt utvecklingsprogram för Västmanland har tagits fram (RUP), gäller för åren 2014-2020.
Länsstyrelsens arbetar med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västmanland, RUS, och den
beräknas antas i juni 2020. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) kommer att ersätta det regionala
utvecklingsprogrammet (RUP).
De kvantitativa målen för kommunens klimat- och energiambitioner samt politisk vision har reviderats.
2012 färdigställdes en landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län.
Två nya strategier för bredband har tillkommit: ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” och
”Västmanlands bredbandsstrategi”.
Ny regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län, beslutad 20 december 2017. Strategin är en del i
arbetet med hållbara persontransporter i ett hela-resan-perspektiv.
Den regionala transportinfrastrukturplanen Länstransportplan 2018–2029 antogs av Regionfullmäktige 22
november 2017.
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Länsstyrelsen har sedan 2014 möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag under vissa
förutsättningar. Det innebär att det är lättare att upphäva strandskyddet i denna typ av områden än vad det
var när översiktsplanen antogs.
Nytt beslut med föreskrifter om undantag för vissa kompletteringsåtgärder från kravet på
strandskyddsdispens togs av länsstyrelsen i mars 2016.
2014 färdigställde Riksantikvarieämbetet en ny vägledning gällande hanteringen av kulturmiljövårdens
riksintressen.
Länsstyrelsen påbörjade 2017 ett projekt för att på sikt se över länets riksintresseområden för
kulturmiljövård.
Ett trepartsamarbete pågår mellan Norbergs kommun, Västmanlands läns museum och länsstyrelsen
gällande framtagande av ett kommunalt kulturmiljöunderlag.
En kommunberättelse om modernismen i Norberg har tagits fram av Länsstyrelsen i Västmanlands län och
Västmanlands läns museum (Modernismen i Västmanland, www.modernismen.se). Projektets huvudsakliga
målsättning är att öka kunskapen om och förståelsen för modernismens bebyggelse.
I december 2016 fattade Vattenmyndigheten för Norra Östersjön beslut om att fastställa förvaltningsplan
för vatten.
Länsstyrelsen har tagit fram nya underlag gällande översvämningskartering, skyfallskartering och erosion,
ras och skred. Ett antal myndigheter, bl.a. SIG, SGU, MSB och LM har dessutom tagit fram en vägledning
för hanteringen av dessa frågor.
2012 gav länsstyrelsen ut rapporten ”Klimatanpassning i fysisk planering”.
2014 tog länsstyrelsen fram en klimatstrategi för länet som kan vara ett bra material för kommunen att
använda vid klimatanpassningsarbetet.
Den 1 januari 2015 infördes ett skatteavdrag för småskalig produktion av solel.
2015 gav länsstyrelsen ut en ny naturvårdsplan för Västmanlands län, den tidigare var från 1985.

Återkommande/övergripande/generella frågor
Den gällande översiktsplanen utgår från den 2011 antagna målbilden (Vision 2015). En ny vision antogs av
kommunfullmäktige 25 januari 2016, med namnet ”Vision 2025”.
Länsstyrelsen saknar vatten- och avloppsvattenplaner samt dagvattenshanteringsplaner i översiktsplanen
och uppmanar därför kommunen att genomföra ett arbete för att ta fram dessa planer eller strategier.
Vattenförekomsterna bör markeras på en karta och det bör framgå vilken status vattenförekomster har i dag
och vad skillnaden (glappet) är till rätt kvalitet (MKN).
En översiktlig studie av gamla gruvor inom utvalda områden gjordes i samband med översiktsplanearbetet
2011. Därefter har ytterligare studier gjorts och dessa kan ligga till grund för framtida översiktlig planering.
Fagersta och Norbergs kommuner har inte längre ett samarbete genom ”Tillväxtgruppen”.
Miljö- och byggförvaltningen har, i samarbete med andra förvaltningar och förbund, år 2013 arbetat fram
en genomförandeplan och denna kommer att uppdateras under nuvarande mandatperiod.
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De övergripande målen i kommunens klimat- och energistrategi behöver ses över och kompletteras med
uppdaterade riktvärden, då bara enstaka mål sträcker sig till 2020.
Information om förorenade områden finns i det s.k. EBH-stödet.

Sidvis
s. 2, 13, 14, 16, 68, 71, 76, 80, 86, 94, 121, 129
”Vision 2015”, inriktningsmål är aktuella och bör behållas, medan namnet och när den ska prövas igen bör
uppdateras för att den ska ses som aktuell. En ny vision antogs av kommunfullmäktige 25 januari 2016, med
namnet ”Vision 2025”.
s. 4, 16
Året för befolkningsmålet är passerat.
s. 5, 22, 25-26, 29-30, 33, 35-36, 70, 72, 75, 80, 83, 86-87 109, 119
Den regionala gång- och cykelstrategin för Västmanlands län beslutades 20 december 2017. Strategin är en
del i arbetet med hållbara persontransporter i ett hela-resan- perspektiv.
s. 5, 40-50
Norbergs kommun har tagit fram strandnära tomter vid Klackberg.
s. 6, 8, 115-116
Förändringarna av plan- och bygglagen från 2014 och 2017 innebär bland annat undantag från bygglov för
flera åtgärder vid en- och tvåbostadshus. Undantag från bygglovkravet gäller däremot inte i kulturhistoriskt
värdefulla områden. Detta ställer nya krav på planeringsunderlag inför kommunernas bedömningar av vilka
områden som har kulturhistoriska värden.
s. 6, 40-42, 115
Länsstyrelsen har sedan 2014 möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag under vissa
förutsättningar. Det innebär att det är lättare att upphäva strandskyddet i denna typ av områden än vad det
var när översiktsplanen antogs.
s. 7-10
En ny uppdaterad inledning behövs.
s. 8-9
2015 antog FN, Agenda 2030 för hållbar utveckling, vilket Sverige har skrivit under på nationell nivå.
s. 8-10
I översiktsplanen finns ett kapitel som behandlar vilken nämnd/styrelse som är ansvarig för att genomföra
respektive ställningstagande i planen. Det framgår även att kommunstyrelsen har som uppdrag att i mer
detalj formulera tillvägagångssättet för hur uppföljningen av ställningstagandena ska ske. Miljö- och
byggförvaltningen har år 2013 arbetat fram en genomförandeplan och denna kommer att uppdateras under
nuvarande mandatperiod.
s. 18, 95, 117, 131
Fagersta och Norbergs kommuner har inte längre ett samarbete genom ”Tillväxtgruppen”
s. 22, 38, 46, 49, 59 82, 84, 94
Under de senaste åren har ett projekt pågått inom flera länsstyrelser som syftar till att få bättre kunskap om
vattenknutna kulturmiljövärden längs vattendrag. Urvalet av kulturmiljöer har skett genom att välja områden
som är utpekade av speciellt utpekade för fiske- och naturvårdsrestaurerande åtgärder.
s. 22, 115
År 2012 färdigställdes en landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län.
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s. 26, 44, 90-93
Den första januari 2015 infördes ett skatteavdrag för småskalig produktion av solel vilket gör att det
förväntas ge ett större intresse för solceller framför allt på egna hem.
s. 30, 45 47, 51-52, 70, 135
En utvecklingsplan för Prostudden och västra centrum är antagen.
s. 30
”Ett gestaltningsprogram för Norbergs genomfarter” togs fram av Norbergs kommun och var klart i juli
2019.
s. 31
Hela tätorten pekas ut som ett område där en fördjupning i översiktsplanen skulle göras: ”Utred
förutsättningarna för bebyggelseutveckling med bostäder och verksamheter inom oexploaterade ytor i
tätorten” (Översiktsplan för Norbergs kommun, s. 31). Västmanland-Dalarnas miljö- och byggförvaltning,
i samarbete med övriga kommunala avdelningar, arbetar nu med att ta fram ett program för centrala
Norberg.
s. 37-38, 82, 108
Brategården inom kulturreservatet Bråfors bergsmansby är sedan den 13 juni 2017 skyddad som
byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.
s. 37, 84-85, 108
Tre nya naturreservat har bildats: Bredmossen år 2011, Silvtjärn år 2012 och Lilla Älgberget år 2017.
s. 37, 108
Nya bevarandeplaner finns för Natura 2000-områdena: Älgberget (dec 2012), Karsbo äng (dec 2013),
Grevensberg (dec 2013) och Bredmossen syd (dec 2016). Enligt länsstyrelsens yttrande 2018 pågår
revidering av bevarandeplaner för bland annat Komossen, Fröbenbenning och Gåsmyrberget.
s. 37, 109
Sedan översiktsplanen antogs har ändring av gräns för riksintresseområdena Strömsholms kanal och
Kolbäcksån tillkommit. Det har även uppdaterats med de utpekade värdena för de olika områdena.
s. 46, 49, 60, 63, 84, 123, 126, 129
2015 kom en ny naturvårdsplan för Västmanlands län, den tidigare var från 1985.
s. 63-64, 80-82, 108
Riksantikvarieämbetet tog 2017 fram ett förslag till ny geografisk avgränsning av riksintresseområdet
Olsbenning-Lapphyttan.
s. 71
Två nya strategier finns: ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” och ”Västmanlands
bredbandsstrategi.”
s. 80-83,
En kommunberättelse om modernismen i Norberg har tagits fram av Länsstyrelsen i Västmanland och
Västmanlands läns museum (www.modernismen.se).
s. 71, 75, 90-93
Målen för kommunens klimat och energiambitioner har reviderats.
s. 90-93
Länsstyrelsen tog 2014 fram en klimatstrategi för länet.
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s. 90-93, 101-116
2012 gav länsstyrelsen ut rapporten: ”Klimatanpassning i fysisk planering”. Rapporten sammanfattar
länsstyrelsens kunskapsläge kring klimatförändringar.
s. 94-95
Ett trepartsamarbete pågår mellan Norbergs kommun, Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen
gällande framtagande av ett kommunalt kulturmiljöunderlag.
s. 96-100, 102-120
Länsstyrelsen upplyser kommunen om att information om förorenade områden finns i det s.k. EBH-stödet.
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