Underlagsrapport
2017-02-23

Koncernstaben

1 (18)

Ange dnr.

Strategisk samhällsutveckling
Ulrika Edlund

Aktualitetsprövning
av Sundsvalls kommuns gällande översiktsplan

Underlagsrapport
Koncernstaben

Strategisk samhällsutveckling
Ulrika Edlund

2017-05-02

2 (18)

KS-2017-00415

Underlagsrapport
Koncernstaben

2017-05-02

3 (18)

KS-2017-00415

Strategisk samhällsutveckling
Ulrika Edlund

Aktualitetsprövning
av Sundsvalls kommuns gällande översiktsplan

Sammanfattning ....................................................................................................... 4
Sundsvalls översiktsplan är aktuell – men vi bör planera för framtiden!............................... 4

Bakgrund ................................................................................................................... 5
Varför en aktualitetsprövning? .............................................................................................. 5
Vad ingår i ”gällande översiktsplan”? ................................................................................... 5
Hur har utredningsarbetet bedrivits? .................................................................................... 5

Analys av aktualitet .................................................................................................. 8
Lägger gällande ÖP fokus på de frågor samt mark- och vattenområden som kommunen
vill prioritera i den fysiska planeringen av kommunens utveckling? ..................................... 8
Har gällande ÖP en tillräckligt strategisk inriktning? ............................................................ 9
Ger gällande ÖP tillräcklig vägledning? ............................................................................. 11
Vilka av ÖP-dokumenten/ÖP-kartorna använder vi regelbundet? Finns det några som
tappat sin betydelse? Är det någon del som inte stämmer med dagens planering? .......... 12
Behöver vissa TÖP/FÖPar även fortsatt vara separata, eller kan/bör de inarbetas i ÖP?. 13
Är gällande ÖP i tillräcklig grad samordnad med relevanta nationella och regionala mål,
planer och program? .......................................................................................................... 13
Är redovisningen av hur ÖP tar hänsyn till allmänna intressen och riksintressen tillräcklig?
........................................................................................................................................... 14
Bidrar gällande ÖP till att miljökvalitetsnormerna hålls?..................................................... 15
Är gällande ÖP tillräckligt tydlig och lättillgänglig för att både uppfylla kommunens behov
och lagstiftningen? ............................................................................................................. 16

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse av översiktsplanens aktualitet . 18
Bakgrund ............................................................................................................................ 18
Länsstyrelsens samlade bedömning .................................................................................. 18
Länsstyrelsens yttrande i sin helhet framgår av bilaga....................................................... 18

4 (18)

Underlagsrapport
Koncernstaben

2017-05-02

KS-2017-00415

Strategisk samhällsutveckling
Ulrika Edlund

Sammanfattning
Sundsvalls översiktsplan är aktuell – men vi bör planera för
framtiden!

Detta är de viktigaste slutsatserna efter analysen i denna underlagsrapport inför
aktualitetsprövning av Sundsvalls kommuns översiktsplan:







Sundsvalls kommuns översiktsplan bedöms i sin helhet kunna förklaras fortsatt aktuell
under denna mandatperiod.
Vissa ändringar av allmänna intressen och lagstiftning har skett sedan översiktsplanen
antogs, men dessa avviker inte mot översiktsplanens inriktning på ett sådant sätt att de
i sig medför behov av att revidera översiktsplanen.
För att översiktsplaneringen ska bli långsiktigt verkningsfull som styrdokument och ett
bra stöd för detaljplanläggning, bygglov och andra viktiga beslut, bör vi redan under
2017 påbörja utredningarbete för att förbereda för en revidering under nästkommande
mandatperiod. Utredningsarbetet bör fokusera på vissa strategiska områden, såsom
förtätning av staden, tillskott av industrimark, havsplanering och studier av
kommunens framtida omvandlingsområden. Översiktsplanen bör också få en längre
tidsmässig planeringshorisont. Dessutom bör flertalet tematiska faktaunderlag
uppdateras.
Under nästkommande mandatperiod bedöms ett antal fördjupade översiktsplaner ha
spelat ut sin roll, så att de kan utgå när detaljplanläggningen för dessa områden
färdigställts. Dessutom är det sannolikt att Trafikverket har fattat vissa beslut om sina
järnvägskorridorer av riksintresse, vilket skapar ett strategiskt läge för kommunen att
se över bland annat bebyggelseplaneringen i vissa områden.
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Bakgrund
Varför en aktualitetsprövning?
Översiktsplanen ska uttrycka kommunens vilja och fungera som ett viktigt styrdokument för
markanvändning och bebyggelseutveckling. Det är därför viktigt att den är aktuell.
Aktualitetsprövning är också obligatorisk enligt plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige
ska enligt 3 kap 27§ plan- och bygglagen ”minst en gång under mandattiden pröva om
översiktsplanen är aktuell”. Någon sådan prövning har ännu inte genomförts under denna
mandatperiod.
Ibland kan det löna sig extra mycket att ha en aktuell översiktsplan. 2016 fick Sundsvalls
kommun ett statligt bidrag för ökat bostadsbyggande omfattande 18,3 miljoner kronor. Ett
villkor som vi uppfyllde var att vi hade en aktuell översiktsplan. Liknande möjligheter kan
finnas kommande år.

Vad ingår i ”gällande översiktsplan”?
Gällande översiktsplan (ÖP) för Sundsvalls kommun består av samtliga följande antagna
handlingar (år för antagande inom parantes, TÖP=tematiskt tillägg, FÖP=fördjupad
översiktsplan):








Översiktsplan Sundsvall 2021 (2014)
TÖP Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun (2012)
FÖP Alnö (2013)
FÖP Birsta (2011)
FÖP Norra kajen (2010)
FÖP Resecentrum och järnvägen genom Sundsvall (2013)
FÖP Tunadal – Korsta – Ortviken (2009)

Huvuddragen i samtliga ovanstående delar redovisas i planeringskartan på webben och kan
hittas här: www.sundsvall.se/oversiktsplan

Hur har utredningsarbetet bedrivits?
Initiering och problemställning
Koncernstabens avdelning för Strategisk samhällsutveckling ansvarar för att driva
översiktsplanearbetet och har därför initierat arbetet med att förbereda för en
aktualitetsprövning. Vi bedömde att utifrån lagstiftningen och nuläget är det nödvändigt att
förtydliga vad vi menar med ”aktuell” översiktsplan och att detta kan göras genom att besvara
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ett antal frågor som vi formulerat enligt nedan. Vi bedömde också att de som bäst kan besvara
frågorna är de som använder översiktsplanen mest, det vill säga ett antal handläggare inom
kommunorganisationen, samt länsstyrelsen som har ett övergripande ansvar för att bedöma
och kommentera översiktsplaners aktualitet.

Följande frågor behöver i första hand besvaras:

1. Lägger gällande ÖP fokus på de frågor samt mark- och vattenområden som
kommunen vill prioritera i den fysiska planeringen av kommunens utveckling?
2. Har gällande ÖP en tillräckligt strategisk inriktning? ”Översiktsplanen ska ange
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön” (3 kap 2§ PBL)
Är markanvändningen t ex anpassad för en önskad bebyggelseutveckling på lång sikt?
3. Ger gällande ÖP tillräcklig vägledning? ”Planen ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras” (3 kap 2§ PBL)
4. Vilka av ÖP-dokumenten/ÖP-kartorna använder vi regelbundet? Finns det några som
tappat sin betydelse? Är det någon del som inte stämmer med dagens planering?
5. Behöver vissa TÖP/FÖPar även fortsatt vara separata, eller kan/bör de inarbetas i ÖP?
6. Är gällande ÖP i tillräcklig grad samordnad med relevanta nationella och regionala
mål, planer och program? (i enlighet med 3 kap 5§ PBL)
7. Är redovisningen av hur ÖP tar hänsyn till allmänna intressen och riksintressen
tillräcklig? (i enlighet med 2 kap och 3 kap 4§ PBL)
8. Bidrar gällande ÖP till att miljökvalitetsnormerna hålls? (MKN för luft har
överskridits i Sundsvall och ett åtgärdsprogram har upprättats efter senaste ÖPantagandet. Även MKN för vatten är kritiskt i vissa områden.)
9. Är gällande ÖP tillräckligt tydlig och lättillgänglig för att både uppfylla kommunens
behov och lagstiftningen? (3 kap 6§ PBL)
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Genomförande av analys
Analysarbetet har letts av Ulrika Edlund som är ansvarig för översiktsplaneringen och har
bedrivits på följande sätt:
Intervjuer

Intervjuer har med ovanstående nio frågor som grund genomförts med följande personer:
Susanne Klockar
Anders Bolin
Helén Lundahl
Niklas Bergström
Maria Jonasson
Ylva Jakobsson
Anders Erlandsson
Anita Forslin
Claes Rogander
David Forslund
Tsironas Polymenis
Mattias Strömbom
Gunnar Westerlund

Planchef, Stadsbyggnadskontoret
Bygglovchef, Stadsbyggnadskontoret
Kollektivtrafikstrateg, Koncernstaben
trafikstrateg/samhällsplanerare Stadsbyggnadskontoret
trafikstrateg/samhällsplanerare Stadsbyggnadskontoret
Bitr. miljöchef, Miljökontoret
Friluftsstrateg, Kultur och fritid
Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret
Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret
Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret
Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret
Mark‐ och exploateringsingenjör, Stadsbyggnadskontoret
Mark‐ och exploateringschef, Stadsbyggnadskontoret

Omvärldsbevakning

Underlag för andra kommuners aktualitetsprövningar har studerats och jämförts översiktligt.
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse

Länsstyrelsen tog fram en övergripande sammanfattande redogörelse 2014, strax efter att
Översiktsplan Sundsvall 2021 antogs. Efter studier av denna drog vi slutsatsen att en mer
aktuell bedömning från länsstyrelsen skulle göra mer nytta som underlag. En ny
sammanfattande redogörelse beställdes därför under 2016 och vi fick svar från länsstyrelsen
den 20 februari 2017.
Analys och slutsatser

Med synpunkter och infallsvinklar från ovanstående har översiksplanens befintliga delar
analyserats. Slutsatserna redovisas i följande kapitel.
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Analys av aktualitet
Lägger gällande ÖP fokus på de frågor samt mark- och
vattenområden som kommunen vill prioritera i den fysiska
planeringen av kommunens utveckling?
Ja, i stort har gällande ÖP rätt fokus, med utgångspunkt i Sundsvalls strategi för hållbar
tillväxt (HT2021). Om man tittar på var planläggning, utbyggnad och större förändringar av
samhällsstrukturen sker i nuläget så sammanfaller det till stora delar med de delar som
fördjupats i översiktsplanen, såsom Norra kajen, resecentrum och järnvägen, Tunadal –
Korsta – Ortviken, Birsta, Alnö och de särskilt utpekade områdena i ÖP2021. Samtliga
utpekade områden för större vindkraftsutbyggnad har gått vidare till tillståndsprövningar.
Några frågor som skulle behöva prioriteras annorlunda har dock framkommit i intervjuerna:








Förtätnings-/stadsutvecklingsskiktet i tätorten är prioriterat som utbyggnadsområde i
ÖP vilket är bra, men riktlinjerna för hur utvecklingen får genomföras är inte
tillräckligt tydliga. Här krävs ett större fokus eftersom många svåra
planeringsavväganden måste göras just här.
Planhandläggare bedömer att vissa frågor fått mer utrymme i texterna än vad de
önskat. Det finns dock ingen enhetlig syn kring vad som bör minskas. Några
utbyggnadsområden som pekats ut i ÖP2021 skulle också kunna plockas bort då de
visat sig vara lågprioriterade eller olämpliga för bostadsbyggnad.
För bygglovhandläggningen hade det varit bra att peka ut ett ”utvecklingsstråk på
landsbygd” längs E4 söderut utanför tätorten.
Prioriteringar inom havsområdet efterfrågas av friluftsstrategen.
Bredbandsutbyggnad bör möjligen hanteras tydligare i ÖP.

Länsstyrelsen anser att det finns behov av en samlad fördjupning för Sundsvalls stad, något
som i stor utsträckning handlar om just det förtätnings-/stadsutvecklingsskikt som beskrivs i
första punkten ovan. Planavdelningen har påbörjat ett arbete med att definiera
förtätningsprinciper utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv, men mycket arbete återstår med att
väga in olika tillgänglighetsfrågor, grönstruktur för natur, lek, friluftsliv och
dagvattenhantering m.m. Detta bedöms vara ett mycket viktigt arbete som kräver samverkan
mellan flera olika förvaltningar och projekt för att få en positiv stadsutveckling.
Punkt två och tre ovan bedöms relativt lätta att hantera när det är dags att uppdatera ÖP2021.
Punkt fyra förbereds genom ett pågående havsplaneringsprojekt under 2017 som vi fått bidrag
från staten för, medan punkt 5 förbereds genom pågående strategiarbete för
bredbandsutbyggnaden.
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En samlad bedömning är att ovanstående frågor är viktiga, men att utredningsarbetet inte
kommer att hinna färdigställas och samrådas under denna mandatperiod och att det därför är
bättre att förbereda för en uppdatering av ÖP under nästa mandatperiod.

Har gällande ÖP en tillräckligt strategisk inriktning?
”Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön” (3 kap 2§ PBL) Är markanvändningen t ex anpassad för en önskad
bebyggelseutveckling på lång sikt?
De senaste åren har bebyggelsetillväxten i Sundsvall satt fart efter många år av stiltje.
Efterfrågan på både bostäder och verksamhetsområden är stor och detta gör att utpekade nya
områden tas i anspråk i allt högre takt. Kommunens färdigplanerade markreserv minskar
därför. Nuvarande ÖP räcker med god marginal till år 2021, men en översiktsplan bör sikta
längre än ett par år framåt. Tillgången på industrimark i attraktiva lägen bedöms också vara
begränsad. Utifrån dessa aspekter är bedömningen därför att gällande ÖP är aktuell under
denna mandatperiod men att den bör bearbetas under nästa mandatperiod.
Sedan finns givetvis många andra strategiska aspekter. Behovet ökar till exempel allt mer av
att väga in klimataspekter och integrationsaspekter (planläggning som bidrar till social
hållbarhet). Detta görs i viss mån i gällande ÖP, men skulle kunna vidareutvecklas något.
Planering av skogsresurser kan kräva ett 100-årsperspektiv medan exempelvis
friluftsstrategiska frågor sällan sträcker sig längre än ca tio år framåt och
marknadsförutsättningar ibland kan svänga snabbt. Det är därför viktigt att man kan hålla fast
vid vissa övergripande strukturer även när man uppdaterar ÖP utifrån förändringar i
samhället.
Många av de olika aspekterna täcks upp av översiktsplanens generella riktlinjer, och dessa är
betydligt mer ”tidlösa” än de utpekade markytorna. En relevant fråga är då i vilken grad de
generella riktlinjerna bidrar till att utvecklingen leder dit vi vill? – Det vill säga till ett socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med en positiv tillväxt. En övergripande
bedömning är att flertalet riktlinjer medverkar i en positiv riktning, men att några riktlinjer
tillmäts för liten vikt vid exempelvis bygglovgivning och därmed får de inte önskat
genomslag.
Ett tydligt exempel på detta är småhusbyggandet, som under de senaste åren i stor
utsträckning skett i de områden som inte rekommenderas i ÖP. Det vill säga på
jordbruksmark i kulturbygder med begränsad kollektivtrafik och service strax utanför tätorten.
Detta trots att ÖP anger att ”jordbruksmark ska undvikas vid planering av ny bebyggelse”
samt att ”odlingslandskapets kulturvärden ska beaktas i plan- och bygglovärenden…” och
”Bostadsbyggande ska i huvudsak ske i områden där infrastruktur i form av vatten och

Underlagsrapport
Koncernstaben

2017-05-02

10 (18)

KS-2017-00415

Strategisk samhällsutveckling
Ulrika Edlund

avlopp, gator, kollektivtrafik och övrig kommunal service redan finns…”. Dessutom finns
flera områden som är särskilt lämpade för småhusbebyggelse tydligt utpekade i ÖP, men där
har nästan ingenting byggts. Problemet är att de utpekade områdena behöver detaljplanläggas
och detta har inte skett. Bygglovhandläggarna har då upplevt ett behov av att ge bygglov på
mindre lämplig mark, eftersom kommunen inte kan erbjuda några bra alternativ för
småhusbyggande nära staden. Även länsstyrelsen har lyft fram detta problem i sin
sammanfattande redogörelse.

De blå kvadraterna visar var bygglov gavs för småhus under knappt ett år enligt ovan, att
jämföra med ”röda utbyggnadsområden” i ÖP2021. Mönstret har sett liknande ut under flera
års tid. Flerbostadshusen (gröna trianglar) byggs däremot i enlighet med ÖP på
detaljplanelagd mark. Även fritidshusens utbyggnad (rosa cirklar) stämmer ganska väl med
ÖP.

Vår analys är att ÖP är tillräckligt strategisk gällande bebyggelseutvecklingen, men att
genomförandeprocesserna behöver anpassas för att ÖP ska få önskat genomslag gällande
småhusbebyggelsen. Det kan också vara lämpligt att göra några av riktlinjerna lite skarpare.
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I arbetet med Sundsvalls kommuns natur- och friluftsplan har också framkommit önskemål
om strategiska riktlinjer gällande den fysiska planeringen av tätortens grönstruktur som hör
bättre hemma i ÖP än i en natur- och friluftsplan. I ÖP kan dessa intressen vägas mot andra
intressen politiskt och i en formaliserad samrådsprocess där allmänheten får chans att
påverka. Av naturliga skäl önskar kommunala handläggare som har till huvuduppgift att
bevaka naturvård etc. att bevarande-riktlinjerna i ÖP skulle vara starkare medan handläggare
som arbetar med exploatering har motsatt önskemål.

Ger gällande ÖP tillräcklig vägledning?
”Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur
den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras” (3 kap 2§ PBL)
Denna fråga handlar i hög grad om plan- och bygglovhandläggare upplever att de får det stöd
de behöver i sitt dagliga arbete med svåra avvägningar mellan allmänna och enskilda
intressen. Översiktsplanens roll är ju att bidra till att vi håller en ”röd tråd” i
bebyggelseplaneringen i linje med vår strategi för hållbar tillväxt, trots att många inspel och
förfrågningar har sitt ursprung i enskilda intressen som kan ha ett helt annat fokus.
Intervjuerna visar att nu gällande ÖP i högre grad än den tidigare uppfyller detta behov, men
att det fortfarande finns en förbättringspotential. Det är mycket positivt för
bygglovhandläggningen att ÖP tydligt täcker hela kommunens yta och att det endast finns en
angiven markanvändning (enligt ÖP-kartans teckenförklaring) för respektive geografisk yta.
Men ibland upplever man ändå vissa motstridigheter i de generella riktlinjerna, särskilt vid
bygglovhandläggning utanför tätorten. Mängden av generella riktlinjer kan göra dem mindre
överblickbara. Den tydliga inriktningen mot hållbart resande upplevs däremot som ett bra stöd
för beslut.
Inom tätorten är den allmänna uppfattningen att ÖP ger en bra vägledning, utom gällande ett
område: ”Förtätningsrastret”, det vill säga den rosarandiga ytan som anger
stadsutveckling/förtätning möjliggör en positiv bebyggelsekomplettering i centrala stadsdelar,
men ÖP ger inte så bra vägledning hur denna förtätning får ske. Svåra avvägningar måste
göras mellan exploateringsgrader, lönsamhet, arkitektur, tillgång på grönytor,
dagvattenhantering, tillgänglighetsaspekter, parkering och kollektivtrafik för att ge några
exempel. Här skulle det vara bra om ÖP gav tydligare vägledning till planläggningen. Detta
har även kommenterats under det första analysavsnittet på sidan 7.
ÖP skulle också kunna visa tydligare på behov av skyddsavstånd vid farligt gods-leder så att
detta inte behöver utredas individuellt i varje närliggande detaljplaneärende.
Vissa handläggare önskar att ÖP skulle vara tydligare i hur arbetet ”ska gå vidare”, men det
var samtidigt ett tydligt ställningstagande från styrgruppen vid framtagande av ÖP att den inte
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skulle ge uppdrag på liknande sätt som MRP-processen (exempelvis ”en trafikstrategi bör tas
fram”).
Länsstyrelsen anser att de områden som pekats ut för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) i nu gällande översiktsplan behöver revideras. De större LIS-områdena i inlandets
utvecklingsstråk har visat sig vara svårhanterliga i handläggningen. Tanken är att avvägning
mot allmänna intressen så som natur- och kulturvärden samt risk- och säkerhetsfrågor ska
göras i varje enskilt fall eftersom det varit svårt att i ÖP förutse var intresse kommer att
uppstå för en LIS-dispens. Kommunens bygglovhandläggare (som ansvarar för handläggning
av strandskyddsdispenser) har dock inte gjort denna prövning på ett sätt som länsstyrelsen
finner tillräckligt. Vid en revidering av ÖP bör vi därför överväga om områdesavgränsningar
eller riktlinjer kan göras tydligare till stöd för handläggningen.

Vilka av ÖP-dokumenten/ÖP-kartorna använder vi regelbundet?
Finns det några som tappat sin betydelse? Är det någon del som
inte stämmer med dagens planering?
Planeringskartan på webben samt ”Översiktsplan Sundsvall 2021 – planförslag”
(huvuddokumentet i den kommunövergripande översiktsplanen) används flitigt av flertalet
berörda handläggare samt även av externa intressenter då de har behov av att kolla upp den
kommunala planeringen. De fördjupade översiktsplanerna (FÖP) används i olika grad
beroende på vilka projekt man arbetar med för stunden, men alla FÖP som fortfarande gäller
är till nytta för någon handläggare, främst som stöd för detaljplanläggningen. Det tematiska
tillägget för vindkraft har använts flitigt som stöd för olika tillstyrkansärenden, men har nu
mindre betydelse då samtliga större områden redan prövats och planen är ganska diffus
gällande riktlinjer för övriga kommundelar. Det upplevs som en brist att de ”vita områdena” i
vindkraftsplanen inte har någon begränsning för vindkraftsutbyggnad.
I vissa av ÖP-handlingarna finns illustrationer som inte längre stämmer med vad som planeras
och byggs. Behovet av att ”levandegöra” planerna kontra risken att illustrationerna ses som
beslut trots att de inte är en del av riktlinjerna är ibland en svår balansgång. Om alla detaljer
och illustrationer undviks kan det bli svårt för allmänheten att förstå vad planen syftar till och
hur stadsbilden kan komma att förändras. Ett exempel är illustrationen av framtida multiarena
som finns med i ÖP2021 men som inte längre är aktuell, andra exempel är illustrationerna i
FÖP Norra kajen och illustrerade framtida busslinjer i ÖP2021.
Om man ser till hur de nya detaljplanerna stämmer mot ÖPs riktlinjer så är den övergripande
bedömningen att de stämmer väl. Vissa detaljer har ändrats, till exempel på Norra kajen, men
huvuddragen i FÖP Norra kajen genomförs ändå. Planhandläggarna bedömer att samtliga
FÖP-handlingar fortfarande ger stöd för pågående planläggning, men att planläggningen och
tillståndshandläggningen snart har färdigställts för några av delområdena.
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Behöver vissa TÖP/FÖPar även fortsatt vara separata, eller kan/bör
de inarbetas i ÖP?
Bygglovhandläggarna och exploateringsingenjörerna skulle helst se att ÖP var ett samlat
dokument istället för att innehålla flera FÖP.
Planhandläggarna däremot har nytta av fördjupningarna i samband med
detaljplaneläggningen. För närvarande pågår planläggning av Norra kajen och av resecentrum
som bedöms vara färdigställd om ett par år. I Tunadal – Korsta – Ortviken är snart plan- och
tillståndsprocesserna klara och utbyggnaden av logistikparken påbörjas. I Birsta är det mesta
redan planlagt även om vissa ändringar behöver göras då och då. Därför anser även flertalet
planhandläggare att flera FÖP om ett par år kan utgå och arbetas in i den
kommunövergripande planen.
Även i framtiden kan det finnas behov av att fördjupa beskrivningarna av vissa områden som
pekas ut som utvecklingsområden i ÖP. Flera handläggare ser möjligheter att hantera detta i
alternativa processer såsom strukturstudier eller detaljplaneprogram istället för att ta fram nya
FÖP. Detta skulle kunna underlätta processen att hålla ÖP ständigt aktuell. Boverket
rekommenderar ”rullande översiktsplanering”, antingen genom att ÖP uppdateras med mindre
ändringar varje mandatperiod eller genom FÖP och TÖP. Ju mer vi övergår till digitala ÖPhandlingar bedöms det vara en fördel att samla alla beslut i den kommunövergripande
översiktsplanen istället för att sprida på flera FÖP-handlingar. Det finns inget som hindrar att
den kommunövergripande har olika detaljeringsgrad för olika geografiska områden eller
ämnen, beroende på kommunens behov.
Vindkraftplanen är det ingen handläggare som ser någon nytta av att ha kvar i sin nuvarande
form. Däremot ser man behov av att komplettera med vissa nya riktlinjer för vindkraften,
antingen i en separat TÖP eller i kommunövergripande ÖP, i samband med att nuvarande
TÖP utgår. Av detta skäl bör nuvarande TÖP förklaras aktuell till dess att en ersättning hunnit
arbetas fram.

Är gällande ÖP i tillräcklig grad samordnad med relevanta
nationella och regionala mål, planer och program?
(i enlighet med 3 kap 5§ PBL)
Det finns mängder av nationella och regionala mål, planer och program att förhålla sig till i
ÖP-arbetet. Att referera till alla dessa i ÖP-handlingarna kan motverka ÖPs tydlighet och
fokus på det som är viktigt för kommunen. Samtidigt är det viktigt att visa att man i tillräcklig
grad är samordnad med nationella och regionala aspekter av relevans. I ÖP2021 har vi valt att

Underlagsrapport
Koncernstaben

2017-05-02

14 (18)

KS-2017-00415

Strategisk samhällsutveckling
Ulrika Edlund

lyfta fram de nationella miljömålen, folkhälsomålen samt Västernorrlands regionala
utvecklingsstrategi och visa hur ÖP2021 förhåller sig till dessa. I stort stämmer detta
fortfarande, även om t.ex. Västernorrlands län valt bort sin precisering av miljömålen som vi
refererat till i ÖP2021.
Andra frågor som behandlas i ÖP och som i hög grad samspelar med regionen och den
nationella/globala nivån är infrastruktur och klimat. Där är vår bedömning att ÖP2021
stämmer väl överens med övergripande mål och planer, även om dessa inte alltid uttryckligen
kommenteras i ÖP-dokumenten. ÖP bedöms alltså i tillräcklig grad vara samordnad med
relevanta nationella och regionala mål, planer och program.
Vid en framtida revidering av ÖP bör vi väga in exempelvis:









Eventuella nya mål, program och strategier som tas fram av den nybildade Region
Västernorrland framöver.
Länets ändrade syn på prioritering av nationella miljömål.
Nationella friluftsmål – viktigt att lyfta fram eftersom vi strävar att vara en kommun i
toppklass inom detta område.
Nya klimatanalyser, finns framtagna av SMHI och länsstyrelsen. Sundsvalls kommun
kommer också under de närmsta tre åren arbeta fram en handlingsplan för att
minimera skador till följd av kraftiga regn. Detta sker inom ramen för ett europeiskt
samarbetsprojekt för klimatanpassning.
Kommande nationella och regionala transportplaner.
Trafikverkets val av järnvägskorridor söder om Njurundabommen (ett beslut väntas
under 2017), samt justerade transportkorridorer i övrigt.
Följderna av ändrad lagstiftning. Länsstyrelsen bedömer att lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (2014) medför att riktlinjerna om bostadsförsörjning bör
lyftas ut från ÖP eftersom de ska vara vägledande vid upprättande av ÖP. Det finns
också en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216) som ska
beaktas vid planläggning. Kommunen har också möjlighet att genom en förändring i 7
kap 18 § miljöbalken använda ÖP som underlag för att föreslå upphävande av delar av
strandskyddet vid små sjöar och vattendrag.

Är redovisningen av hur ÖP tar hänsyn till allmänna intressen och
riksintressen tillräcklig?
(i enlighet med 2 kap och 3 kap 4§ PBL)
När nu gällande översiktsplan togs fram gjordes en miljökonsekvensbeskrivning där
utvecklingsförslagens och riktlinjernas påverkan på allmänna intressen och riksintressen
redovisades relativt utförligt. Sedan 2014 har vissa förändringar skett och ytterligare
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förändringar förväntas under det kommande året. Den övergripande bedömningen är att
förändringarna inte har medfört att gällande ÖP strider mot några riksintressen eller
betydande allmänna intressen. ÖP tar alltså tillräcklig hänsyn, men när den i framtiden ändå
ska revideras ska följande förändringar vägas in:















3 dricksvattenanläggningar inom Sundsvalls kommun utpekades i september 2016
som riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning enligt 3 kap 8 § MB (ÖP2021
stämmer väl mot detta).
Sundsvalls södra bergsområden är nu klassade som riksintresse för friluftsliv, enligt
beslut i början av 2017. ÖP2021 är helt anpassat till detta väntade beslut, eftersom
förarbetet gjordes i samverkan med kommunens översiktsplanering.
Översyn av riksintressen för kulturmiljö inom kommunen har genomförts och väntar
på beslut. Väntade ändringar rör i första hand värdebeskrivningar och kommer troligen
inte att medföra någon konflikt med översiktsplaneringen.
Bostadsförsörjning är nu klassat som ett allmänt intresse. Hänsyn till detta ska tas när
ÖP tillämpar 2 kap 3 § 5 i PBL gällande bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet.
En regional vattenförsörjningsplan antogs 2016. Möjligheten att ta fram en lokal
vattenförsörjningsplan för Sundsvall som en vidareutveckling av denna diskusteras.
Ett nytt statligt naturreservat har bildats i kommunen (Bengtsmyran och Billmyran)
och andra har reviderats. De strider dock inte mot gällande översiktsplan.
Det utvidgade strandskyddet längs kusten har ändrats genom beslut i december 2014.
Trafikverket kan komma att revidera riksintressen för infrastruktur, gällande väg- och
järnvägskorridorer. Influensområdet för Sundsvall-Timrå flygplats håller också på att
preciseras.
Länsstyrelsen förväntas under 2017 på kommunens önskemål fatta beslut om
inrättande av nya förbudszoner för genomfart av trafik med farligt gods.

Det kan också vara värdefullt att överväga en tydligare redovisning av samordning av
mellankommunala intressen, särskilt kopplat mot Timrå kommun eftersom vi har så många
gemensamma utvecklingsfrågor.

Bidrar gällande ÖP till att miljökvalitetsnormerna hålls?
(MKN för luft har överskridits i Sundsvall och ett åtgärdsprogram har upprättats efter
senaste ÖP-antagandet. Även MKN för vatten är kritiskt i vissa områden.)
Även om ÖP är ett betydande styrdokument så kan den inte ensam hantera
miljökvalitetsnormerna, eftersom den varken är juridiskt bindande eller medför några beslut
om åtgärder. ÖP kan dock bidra till att visa hur bebyggelseutvecklingen bör ske för att bidra
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till bättre luft- och vattenkvalitet. Riktlinjer gällande vatten och avlopp,
infrastrukturutbyggnad samt hållbart resande är exempel på verktyg för detta.
Gällande översiktsplan är tydlig när det gäller inriktningen mot hållbart resande. Det
åtgärdsprogram för luft i centrala Sundsvall som också har upprättats är än mer verkningsfullt
när det gäller luftkvaliteten. Länsstyrelsen efterfrågar en tydligare redovisning av uppföljning
och utvärdering av åtgärderna. Vår bedömning är att detta är befogat men att denna
redovisning inte hör hemma i översiktsplanen.
När det gäller miljökvalitetsnormer för vatten så har Vattenmyndigheten i december 2016
beslutat om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer. När vi
reviderar vår översiktsplan måste en redovisning av hur vi följer detta ingå.
Miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att bli en stor utmaning att hantera. I ÖP är det
svårt att precisera effekter på vattenkvaliteten på grund av de stora osäkerhetsfaktorerna,
medan det i DP-skedet ofta är en så begränsad yta som berörs att det är svårt att planlägga så
att det verkligen gör någon märkbar skillnad på vattenkvaliteten. Satsningar på VA-utbyggnad
och dagvattenhantering är viktiga och kostsamma faktorer som kan ge mycket effekt, men
som inte kan beslutas i ÖP. Dock kan ställningstaganden gällande hur förtätning av staden får
ske påverka möjligheten till miljövänlig dagvattenhantering och beredskap att hantera höga
flöden vid kraftiga regn.

Är gällande ÖP tillräckligt tydlig och lättillgänglig för att både
uppfylla kommunens behov och lagstiftningen?
(3 kap 6§ PBL)
Det digitala underlaget med planeringskartan på webben och tillhörande texter upplevs som
ett bra stöd och en positiv utveckling för ÖPs tillgänglighet. Tydligheten förstärks av
strukturen med riktlinjer på tre nivåer och av att markeringar i markanvändningskartan inte
överlappar varandra. Det digitala stödet bedöms kunna utvecklas ytterligare i framtiden.
Vissa kan ha svårighet att tyda färgerna i ÖP-kartans raster jämfört med teckenförklaringen,
särskilt när det är tunna linjer.
Vissa efterfrågar ”lightversioner” och olika typer av sammanfattningar, samt att lyfta fram
”det viktigaste”. Svårigheten är att man då riskerar att vissa handläggare enbart läser dessa
och glömmer bort de riktlinjer som inte inryms i den förkortade versionen. Därför har detta
hittills inte genomförts utan strategin har istället varit att hjälpa läsaren att ”hitta in i”
dokumenten med hjälp av anvisningar, digitala länkar etc.
Språkligt bedöms översiktsplanen hålla en relativt tillgänglig nivå, även om det många gånger
är svåra frågor som hanteras. Generellt uppfattas det som positivt att faktaunderlagen har lyfts

Underlagsrapport
Koncernstaben

2017-05-02

17 (18)

KS-2017-00415

Strategisk samhällsutveckling
Ulrika Edlund

bort från de dokument som beslutats i kommunfullmäktige, så att textmassan i den ”gällande
planen” begränsas.
Vissa uppfattar FÖParna som mindre tydliga då fakta, riktlinjer och illustrationer där blandas
på ett friare sätt.
En större användning av ”principskisser” som stöd till texten efterfrågas av flera handläggare.
Gällande de generella riktlinjerna finns önskemål om att tydligare lyfta fram vad som är
specifikt för Sundsvall, snarare än att blanda med riktlinjer som bygger på lagstiftning och
som alla måste följa ändå. Detta kan vara en avvägning då alla rent teoretiskt naturligtvis bör
kunna all lagstiftning, men i verkligheten kan handläggare då och då behöva påminnas om
även delar av det som står i lagen. Frågan är om det kan göras på ett tydligare sätt?
ÖP bedöms bli tydligare och lättillgängligare om separata FÖP på sikt kan utgå, förutsatt att
lokala riktlinjer av betydelse lyfts in i den kommunövergripande handlingen.
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Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse
av översiktsplanens aktualitet
Bakgrund
”Länsstyrelsens bedömning av Sundsvalls kommuns översiktsplan – sammanfattande
redogörelse” sammanställdes och översändes till Sundsvalls kommun den 20 februari 2017,
på kommunens önskemål. Länsstyrelsen ska enligt 3 kap 27 § PBL minst en gång per
mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse till kommunen. I denna ska länsstyrelsen
både redovisa en bedömning av översiktsplanens aktualitet och ange de statliga och
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för kommunens mark- och
vattenanvändning.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer att Sundvalls kommuns nu gällande översiktsplan är fortsatt aktuell
under denna mandatperiod, och delar därför kommunens uppfattning om att en revidering kan
anses nödvändig först under nästa mandatperiod. Enligt länsstyrelsens uppfattning står nu
gällande översiktsplan inte i konflikt med de nytillkomna statliga och mellankommunala
intressen som länsstyrelsen har särskilt ansvar för att bevaka. De nya intressen som tillkommit
efter antagandet av nu gällande översiktsplan, och de delar av översiktsplanen som kan
förtydligas i en kommande revidering, framgår av redogörelsen.

Länsstyrelsens yttrande i sin helhet framgår av bilaga
Detaljsynpunkter ur länsstyrelsens yttrande har vävts in och kommenterats i analysen i
föregående kapitel. Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse i sin helhet finns med som en
bilaga till detta dokument.

