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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/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr. 
 

 

KUNGÖRELSE OM SAMRÅD 
 

Begäran om planeringsbesked 
Angående förslag till detaljplan för Vård- och omsorgsboende på 
Stormyren (Orsa kyrkby 24:8) Öster om Blästgatan, Orsa kommun, 
Dalarnas län  
 
Samråd gällande planeringsbesked pågår mellan den 12 februari – 5 mars 2021. 

SYFTET MED PLANERINGSBESKED 
Avser frågan om åtgärder för att undvika risk för översvämning och att tidigt i 
processen  säkerställa ett antagande av förslag till detaljplanen utifrån länsstyrelsens 
prövningsgrunder avseende översvämningsrisken. 

Förslag till detaljplanen har varit ute för samråd mellan den 5 oktober – 2 november 
2020 och ska möjliggöra vård- och omsorgsboende med lämpliga tillhörande 
centrumfunktioner samt vårdcentral på fastigheten. 

AKTUELLT OMRÅDE 
Planområdet är beläget på Stormyren i centrala Orsa, öster om bostadsområdet 
Storgärdet och Blästgatan. Söder om planområdet ligger ett mindre handelsområde och i 
öster gränsar det till väg E45. Räddningsstationen är lokaliserad ca 500 m norr om 
planområdet. Planområdet har en areal på ca 8,4 hektar. 

SYNPUNKTER PÅ PLANERINGSBESKEDET 
Handlingen finns på Stadsbyggnadsförvaltningens besökskontor på Dalagatan 1 i Orsa 
samt på www.orsa.se/planering. 

Synpunkter på sökt planbesked ska lämnas in senast den 5 mars 2021 till:  

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa 
Dalagatan 1 
794 30 Orsa 

eller via e-post till stadsbygg@mora.se. Märk skrivelsen med ” OK KS 2019/01201”.  

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MORA ORSA 
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