Socialdemokraterna i Mora
Interpellation till Byggnadsnämndens ordförande
Angående stadsplanen för Måmyren
Mora har ett skriande behov av bostäder, framförallt hyres- och bostadsrättslägenheter i
flerfamiljshus. Kommunen har därför sedan många år arbetat för att möjliggöra detta
genom att planlägga eller förbereda planläggning av nya bostadsområden.
Det senaste större bostadsområde som planlagts är Måmyren, norr om lasarettet mellan
E45an och Inlandsbanan i sluttningen ner mot Orsälven. Planen fastställdes i juni 2015.
Därefter har äldreboendet Ekbacken färdigställts i den norra delen av planområdet och
stora investeringar gjorts i gator, VA och annan infrastruktur för den fortsatta
exploateringen av området. Försäljning av villatomter har såvitt jag vet också kommit
igång.
Byggherrar med möjlighet och vilja att bygga flerfamiljshus har också visat intresse, men
de står dock inte på kö.
Av pressuppgifter har det framkommit att en av de byggherrar som trots allt önskat bygga
flerfamiljshus på området dels fått vänta länge på behandling av sin bygglovsansökan,
dels fått beskedet att byggnadsnämnden givit ”signaler” om att bygglov förmodligen inte
kommer att beviljas eftersom det skulle kräva avsteg från gällande stadsplan vad gäller
tillåtna bullernivåer i lägenheterna.
Detta väcker några frågor.
1. Har vi alltså en antagen stadsplan för ett attraktivt bostadsområde som, på grund av
närheten till E45, inte ger möjlighet att bygga enligt planen, utan att byggandet är
förenat med stora extra kostnader för att klara planens krav på bullernivåer?
2. Varför har detta i så fall inte kommunicerats med kommunstyrelsen så snart problemet
upptäckts?
3. Planen fastställdes med de regler för tillåtet trafikbuller som gällde före 1 juli 2017. Har
byggnadsnämnden utrett möjligheten att göra en ändring av planen med tillämpning
av de nya, högre, riktvärdena för trafikbuller som regeringen beslutade ska gälla från
och med 1 juli 2017?
4. Skulle en sådan ändring i så fall möjliggöra bygglov för de tänkta flerfamiljshusen, eller
krävs ytterligare åtgärder från kommunen och/eller byggherren? I så fall, vilka?
5. På vilket sätt har byggnadsnämnden egentligen ”signalerat” att bygglov inte kan
beviljas för projektet om detta kräver avsteg från gällande plan?
6. Vilka kan konsekvenserna bli om bygglov ändå beviljas genom begränsade undantag
från gällande, eller efter det nya regelverket justerad, stadsplan?
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