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FÖRORD 

FÖP Tunadal – Korsta – Ortviken är mycket angelägen med anledning av de 
stora anspråk på exploatering och förändringar som finns i området. Genom 
att ta ett samlat grepp om helheten och försöka förutsäga kommande behov 
kan detaljplanerna bättre anpassas till de miljöförutsättningar som finns i 
området. Verksamhetsutövarna och de boende i området kan också få en 
tydlig bild av vad kommunen har för intentioner, så att man vågar göra rätt 
satsningar för framtiden. 

Jämfört med samrådshandlingen är många förändringar genomförda och 
analyserna har fördjupats. De synpunkter som har inkommit har tagits i 
beaktande så långt möjligt. 

Planförslaget har varit på utställning under en tvåmånadersperiod och är 
efter mindre genomförda justeringar färdigt för antagande. Målsättningen är 
att under 2009 ha en ny fördjupad översiktsplan som grund för den framtida 
utvecklingen i området! 

 

 

 

 

MEDVERKANDE, KONTAKT ETC. 

FÖP Tunadal – Korsta – Ortviken är framtagen av Stadsbyggnadskontoret, 
Sundsvalls kommun, på uppdrag av Kommunstyrelsen och med stöd av 
konsulten WSP Samhällsbyggnad. 

 

Projektledare: Nils Eriksson, Stadsbyggnadskontoret 

Uppdragsledare WSP: Ulrika Edlund 

 

Upplysningar kan lämnas av Nils Eriksson: 
Tfn. 060-191349, e-post: nils.eriksson@sundsvall.se 

FÖP Tunadal – Korsta - Ortviken finns på Sundsvalls kommuns hemsida 
www.sundsvall.se: Klicka på: Byggen, planer och kartor/ Planer och utred-
ningar/ Översiktsplaner/ Tunadal-Korsta-Ortviken 
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1. Plankarta 
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2. Bakgrund 
Kommunstyrelsen har den 4 december 2006 uppdragit till kommunstyrel-
sekontoret att i samråd med stadsbyggnadskontoret och berörda intressenter 
utarbeta förslag till fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta-Ortviken. 

Syftet med planen är att visa hur området ska kunna utvecklas till ett trans-
portcentrum med strategisk hamn och kombiterminal. Planen ska också visa 
hur detta ska genomföras tillsammans med övriga intressen i området. 
Området som har stor strategisk betydelse för utveckling av näringslivet i 
kommunen och regionen, inrymmer redan idag olika verksamheter med 
krav på expansion. Möjligheten att både utveckla befintlig verksamhet och 
tillgodose nya intressen i området ska därför redovisas i den fördjupade 
översiktsplanen enligt kommunstyrelsens direktiv. Transportfrågorna har 
här en central roll, både internt inom området och till det övergripande väg- 
och järnvägsnätet utanför planområdet. Samtidigt finns starka bevarandein-
tressen för naturen, den kulturhistoriska miljön och för människors bo-
stadsmiljöer i området. 

För större delen av området gäller den fördjupade översiktsplanen för 
Korsta-Petersvik som antogs av kommunfullmäktige 1993 och sedan tidiga-
re gällande detaljplaner i området. Med stöd av denna fördjupade översikts-
plan har därefter bl.a. detaljplaner för utbyggnad av Ortvikens pappersbruk, 
Korstaverket, Tunadalshamnen och Tunadalskajen antagits. Detaljplanerna 
för Korstaverket, Tunadalshamnen och Ortvikens pappersbruk avviker till 
vissa delar från den tidigare fördjupade översiktsplanen. SCA har begärt 
ändring av detaljplanen för Tunadals sågverk för att utöka markområdet 
genom utfyllnad i Alnösundet. Planarbetet är påbörjat. Sundsvalls Hamn AB 
har begärt detaljplaneändring för utvidgning av hamnområdet. Sundsvall 
Energi har begärt ändring av detaljplanen för att bygga en biobränslean-
läggning. 

Den nuvarande centralt belägna kombiterminalen i Sundsvall saknar expan-
sionsmöjligheter och flyttning har diskuterats. Under 2006 har Banverket 
tagit fram en idéstudie om lokalisering av ny rikskombiterminal i Sunds-
vallsregionen. Rikskombiterminalen är avsedd att utgöra en länk mellan 
olika transportslag för att i växande utsträckning överföra godstransporter 
från väg till järnväg och från väg till sjöfart. En hamn av riksintresse med 
goda kopplingar till övergripande väg- och järnvägsnät är en förutsättning 
och Tunadalshamnen har i det sammanhanget mycket goda förutsättningar. 
Tunadalshamnen har i en statlig utredning föreslagits som en av tio strate-
giska hamnar i landet. Arbetet med att utse rikskombiterminaler och strate-
giska hamnar har avstannat men för industrin och utvecklingen av Sunds-
valls hamn är läget i Tunadal-Korsta fortfarande lika intressant. 

Mot bakgrund av ovan nämnda är arbetet med den fördjupade översiktspla-
nen av stor vikt för utvecklingen i området och Sundsvalls kommun.  
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 Geografisk avgränsat område för FÖP, med dagens verksamheter. 
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3. Läshänvisning 

3.1 VAD INGÅR I DEN FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANEN? 
En viss omstrukturering av planhandlingarna har skett efter samrådsskedet. 
Efter utställningsskedet har också ett utställningsutlåtande inklusive särskild 
sammanställning tillkommit. FÖP Tunadal – Korsta – Ortviken består nu av 
tre huvuddelar: 

 Planförslag – plankarta och planbeskrivning (denna handling). Läns-
styrelsens granskningsyttrande finns som bilaga. 

 Konsekvensbeskrivning med MKB – motiv för valt alternativ, kon-
sekvensbeskrivningar och utvärderingar. 

 Utlåtande och särskild sammanställning. Här ingår en sammanställ-
ning av synpunkter på utställningshandlingarna med kommentarer. 

 
Till FÖP hör också ett antal delutredningar och övrigt underlagsmaterial: 

 Planeringsförutsättningar, maj 2008. 
 Samrådsredogörelse, sammanställning av skriftliga synpunkter med 

kommentarer från samrådsskedet, mars 2009. 
 Delutredning ”Förorenad mark”, juni 2008. 
 Delutredning ”Översiktlig riskanalys”, juni 2008. 
 Delutredning ”Översiktlig trafikutredning”, mars 2009. 
 Delutredning ”Översiktlig bullerutredning”, mars 2009. 
 Delutredning ”Landskapsanalys”, mars 2009. 
 Delutredning ”Vattenmiljö”, mars 2009. 
 Delutredning ”Farligt gods”, mars 2009. 
 Regionalekonomisk konsekvensbedömning, januari 2009. 
 Godsflöden i Sundsvallsregionen, oktober 2008. 

 

3.2 VILKA DELAR SKA JAG LÄSA? 
Denna del, planförslaget, innehåller plankartan med beskrivning, riktlinjer 
och förslag till åtgärder. Där står allt som är viktigt inför den framtida 
planeringen. Efter de inledande avsnitten redovisas beskrivningar och 
riktlinjer indelat i enlighet med plankartans beteckningar. 

Konsekvensbeskrivningen innehåller alla viktiga slutsatser som legat till 
grund för planförslagets utformning, och bedömningar av konsekvenserna. 
Detta är alltså ett viktigt dokument inför antagandet av planen. 
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I utlåtandet och den särskilda sammanställningen återfinns synpunkter 
från utställningen med kommentarer. I den särskilda sammanställningen 
redovisas bland annat hur miljöaspekterna har beaktats i planarbetet. 

Planeringsförutsättningarna, samrådsredogörelsen, delutredningarna 
och övrigt underlagsmaterial kan man fördjupa sig i vid intresse. I konse-
kvensbeskrivningen finns på ett antal ställen hänvisningar till detta material 
som också kan vara till nytta som underlag för kommande detaljplanearbete. 

 

4. Syfte, mål och tillvägagångssätt 

4.1 SYFTET MED EN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 

Kommunal översiktsplanering 
Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om använd-
ningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska ut-
vecklas och bevaras. Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att 
tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan innehålla 
kommunens vision och vara dess strategiska dokument för den framtida 
utvecklingen. 

Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner 
och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, 
som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör 
mark- och vattenanvändningen i kommunen. Den är inte juridiskt bindan-
de.  

Planens innebörd och konsekvenser ska tydligt kunna utläsas i planhand-
lingarna. Miljökonsekvenserna ska redovisas enligt bestämmelserna i 
miljöbalken om miljöbedömningar. Syftet med konsekvensbeskrivningen är 
att förstärka översiktsplanens funktion som beslutsunderlag. Innebörden av 
olika förslag kan då lättare förstås och diskuteras tidigt under planprocessen.  

Dagens samhällsförändringar sker i en allt snabbare takt. Nya planeringsan-
språk och intressen gör att översiktsplanen kan behöva ses över kontinuer-
ligt för att behålla sin funktion som ett strategiskt vägledande beslutsunder-
lag. 

Fördjupning av översiktsplanen 
Genom att arbeta med fördjupningar och tillägg till den kommunomfattande 
översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan 
att hela planen måste göras om. Det är också ett bra sätt att hålla ”översikts-
planeringen” levande. 
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Översiktsplanen kan ändras genom en fördjupning. Det innebär en mer 
detaljerad redovisning av ställningstaganden inom ett visst geografiskt 
område. Skälet är att översiktsplanen ska kunna fungera som en tydlig 
vägledning inför efterföljande beslut om mark- och vattenanvändningen i 
kommunen, till exempel för bygglov. Områden där det kan vara lämpligt att 
arbeta med fördjupningar av översiktsplanen är till exempel stadsdelar, 
tätorter, kustområden och externhandel/verksamhetsområden, turistanlägg-
ningar och komplexa kulturlandskap. 

4.2 MÅL FÖR FÖP TUNADAL – KORSTA – ORTVIKEN 
Kommunstyrelsen har den 4 december 2006 uppdragit till kommunstyrel-
sekontoret att i samråd med stadsbyggnadskontoret och berörda intressenter 
utarbeta förslag till direktiv för fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta-
Ortviken. I direktiven (daterade 2007-02-02) finns följande problembe-
skrivning: 

”Det aktuella området som har stor strategisk betydelse för utveckling av 
näringslivet i kommunen och regionen inrymmer redan idag olika verk-
samheter och intressen med olika krav. Möjligheten att både utveckla 
befintlig verksamhet och att etablera en rikskombiterminal i området ska 
därför redovisas i den fördjupade översiktsplanen. Transportfrågorna har en 
central roll, både internt inom området och kopplat till det övergripande 
väg- och järnvägsnätet utanför planområdet.” 

Av direktiven framgår också att FÖP ska ha följande syfte/mål: 

ålet med den fördjupade översiktsplanen är att visa hur området ska 
kunna utvecklas till ett intermodalt transportcentrum med strategisk 

hamn och kombiterminal tillsammans med övrig näringslivsverksamhet. 
Planen ska även visa hur detta ska kunna genomföras i relation till de 
boendeintressen och allmänna intressen som finns i området. Översiktspla-
nen ska ge vägledning för kommande detaljplanering och för övrig plane-
ring i området. 

Planeringshorisonten har i det inledande arbetet med FÖP fastställts till ca 
20 år. 

4.3 ÖVERGRIPANDE STRATEGI I PLANARBETET 

Planens strategier och inriktning 
Nedan redovisade punkter avser att på ett mycket övergripande sätt beskriva 
vilken strategi och inriktning planarbetet för framtida Tunadal-Korsta-
Ortviken har grundat sig på:  

M 
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 Utgöra en övergripande idé över Tunadal-Korsta-Ortvikens framtida 
utveckling. 

 Vara en riktlinje att utgå ifrån när behov av utredningar och föränd-
ringar uppkommer. 

 Visa olika inriktningar för föreslagen markanvändning och dess kon-
sekvenser.  

 Skapa handlingsberedskap för samhällsplaneringen vartefter verk-
samhetsområdet utvecklas.   

 Erbjuda långsiktigt hållbara lösningar för ny exploatering och ut-
veckla befintliga verksamhetsområden för olika behov.  

 Skapa strategi för utveckling av rikskombiterminal i hamnområdet. 
 Förbereda en hantering av konsekvenser för boende, landskapets 

värden samt vattenområden. 
 Integrera miljöaspekter. 

 

Anspråk som identifierades i projektplanen 
Gällande transportinfrastrukturen: 

 Utveckling av kombiterminalverksamheten i området – eventuellt till 
en så kallad rikskombiterminal. 

 Fortsatt utveckling av Tunadalshamnen i övrigt med större hanter-
ingsytor för gods. 

 Utveckling av spåranslutningen till Tunadals sågverk och hamnen. 
 Möjligheter till spåranslutning till Ortvikens pappersbruk. 
 Sydlig väganslutning till Tunadalshamnen. 
 Behov av intern vägförbindelse mellan Ortvikens pappersbruk och 

Tunadalshamnen. 
 Avveckling av den restriktion för annan hamnverksamhet som ga-

solhanteringen i hamnområdet kan innebära. 
 
Följande anspråk finns vad avser utveckling av befintliga industriella 
verksamheter: 

 Ny mark skapas genom utfyllnad i vatten för utveckling av Tuna-
dalssågen. 

 Fortsatt utveckling av området för Sundsvall Energi AB. Avser 
bland annat utrymmen för biobränslehantering inklusive värme- och 
elproduktion. 

 För Ortvikens pappersbruk finns redan detaljplaner som ger utrym-
me för sammantaget tre nya pappersmaskiner.  
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Följande anspråk finns vad avser nya verksamheter: 
 Anläggning för biogasproduktion. 
 Lagerutrymmen och uppställningsplatser för speditionsföretag. 

 
Följande anspråk finns vad avser bevarandeintressen: 

 Boendeintressen  
 Rekreationsintressen  
 Naturvärden 
 Kulturhistoriska värden 
 Odlingslandskap 

 

4.4 PLANERINGSPROCESSEN 
Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL). Syftet är att 
planeringsarbetet ska ske med öppenhet och insyn och med ett starkt med-
borgarinflytande. Motivet för detta är att beslutsunderlaget blir bättre, att 
besluten får en bättre förankring samt att det är en självklar rättighet att få 
påverka den egna närmiljön.  

Förslag till översiktsplan eller ändring av sådan plan ska vara föremål för 
samråd med länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs 
av förslaget. Övriga myndigheter och sammanslutningar, samt enskilda som 
har ett väsentligt intresse av förslaget ska beredas tillfälle till samråd. 

Förslaget till översiktsplan ska ställas ut under minst två månader. Den som 
vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen under utställ-
ningstiden och länsstyrelsen ska under samma tid avge ett granskningsytt-
rande över planförslaget.  

Olika skeden 
Planeringsprocessen för en fördjupad översiktsplan delas in i tre skeden; 
samrådsskede, utställningsskede samt antagandeskede.  

Ett allmänt samrådsmöte och en samrådsutställning anordnas under sam-
rådsskedet.  Tiden för detta annonseras i lokalpressen mm. Syftet är att nå ut 
till allmänheten med planeringsidéerna. En samrådsredogörelse upprättas 
över inkomna synpunkter på förslaget. Därefter, i utställningsskedet, kom-
mer den fördjupade översiktsplanen att ställas ut igen för allmän granskning 
i minst 2 månader. Det går även då att lämna ytterligare synpunkter på 
förslaget. Slutligen kommer planen, efter bearbetning, att överlämnas till 
kommunfullmäktige för beslut, antagandeskede.  



P L A N F Ö R S L A G  
Fördjupad översiktsplan Tunadal – Korsta – Ortviken 

12 

4.5 HUR DENNA PLAN KOMMIT TILL 
Efter att arbetet med denna fördjupade översiktsplan initierades i slutet av år 
2006 har planeringsarbetet gått igenom flera mer eller mindre arbetsintensi-
va faser. Under år 2007 togs en projektplan fram där de viktiga planfrågorna 
och behovet av fördjupade utredningar identifierades. Projektgruppen på 
Sundsvalls kommun kompletterades med en intern och en extern referens-
grupp. I den externa referensgruppen ingår representanter bland annat från 
näringslivet, de berörda kommunala bolagen och representanter för boende i 
planområdet. 

En avgränsning av viktiga frågor i miljökonsekvensbeskrivningen gjordes i 
samråd med länsstyrelsen. Ett informationsmöte hölls för allmänheten den 
28 januari 2008. Därefter arbetades samrådshandlingen fram. I samråds-
handlingen ingick planeringsförutsättningar, plankarta och beskrivning för 
ett planförslag och två utbyggnadsalternativ samt preliminär miljökonse-
kvensbeskrivning. Ytterligare ett samrådsmöte för allmänheten hölls den 16 
juni 2008. 

En mängd synpunkter (närmare bestämt 72 skriftliga yttranden) inkom 
under samrådstiden. Med detta underlag samt ett antal kompletterande 
delutredningar har nuvarande planförslag och konsekvensbeskrivning 
arbetats fram. Hur samrådssynpunkterna hanterats finns beskrivet i samråds-
redogörelsen. 

4.6 FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED 
SAMRÅDSHANDLINGENS FÖRSLAG 
Följande bearbetningar är de viktigaste skillnaderna jämfört med tidigare 
alternativ: 

 Transportkorridoren har bearbetats och utformats så att den ska ha 
fullgod funktion för både järnväg och väg. Tunabäcksvägen behöver 
inte belastas med tung trafik. De viktigaste järnvägskorsningarna är 
planskilda. 

 Grönstråket runt Ortviken har uteslutits. 
 Hamn- och industriytor har anpassats till landskapet så att viktiga 

höjdryggar bevaras. 
 Planen ger utrymme för en fullstor, rak kombiterminal för 750 m 

långa tåg, hamnverksamhet för fartyg med 15,3 meters djupgående 
samt exploateringsytor i överensstämmelse med verksamhetsutövar-
nas önskemål. 

 Kulturlandskapet vid Korsta by bevaras. 
 Ljustabäckens strandområde bevaras. 
 Plangränserna har anpassats till gällande planer och pågående detalj-

planearbete. 
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 Etapputbyggnad är möjlig där delar av den naturliga stranden mellan 
Ortviken och Granli kan sparas och vara tillgänglig under ytterligare 
en tioårsperiod utan att terminalverksamheten och industrins utveck-
ling hindras. 

 
I övrigt har handlingarna omarbetats textmässigt och konsekvensbeskriv-
ningarna har fördjupats. Observera att samrådshandlingens avsnitt ”konflik-
ter och konsekvenser” har utvecklats i konsekvensbeskrivningen istället för i 
denna handling. 

5. V   Verksamheter 

Generella riktlinjer 
Inledningsvis beskrivs några riktlinjer som bör gälla generellt för alla 
delområden betecknade med V: 

 All utbyggnad ska föregås av planläggning enligt PBL. Därtill hö-
rande tillståndsprövningar enligt Miljöbalken (inklusive miljökonse-
kvensbedömningar) bör ske parallellt med planläggning-
en/detaljplaneringen. 

 I samband med detaljplaneringen ska dagvattenhanteringen klarläg-
gas, så att föroreningar till recipienten Sundsvallsfjärden och Alnö-
sundet minimeras. 

 I arbetet med kommande detaljplaner ska markföroreningssituatio-
nen utredas för respektive planområde. Utredningar och eventuella 
åtgärder ska visa att det inte råder någon tveksamhet om att området 
kan användas för planerat ändamål. 

 Klimatförändringarna utgör en osäkerhetsfaktor som ska vägas in 
exempelvis vid dimensionering av kajer, trummor och dagvattensy-
stem. Beredskap för en höjning av havsnivån bör finnas. 

 Det är nödvändigt med en gemensam säkerhetsnivå (staket, skal-
skydd m.m.) för verksamhetsområdet i sin helhet så att inte hamnut-
byggnaden hindrar eller försvårar för andra verksamhetsetableringar. 

 Hamn och kombiterminal ska utformas med modern teknik med 
största möjliga omsorg om att reducera bullernivåerna. Bullerskyd-
dande åtgärder måste även vidtas mellan övriga verksamhetsetable-
ringar och boendemiljöerna. Om det finns risk för att riktvärden 
överskrids trots reducerande åtgärder måste ytterligare åtgärder dis-
kuteras och regleras i kommande miljöprövning/detaljplanering. 
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 Kollektivtrafiknätet kan behöva anpassas något så att yrkesarbetande 
i området får lättillgängliga busslinjer för arbetspendling. Även GC-
förbindelser bör beaktas vid detaljplaneringen. 

5.1 HAMN, KOMBITERMINAL OCH 
TRANSPORTKORRIDOR 
(se plankartan s 4.) 

Beskrivning 
Tänkbar utformning av kombiterminal och hamn samt interna transportvä-
gar har illustrerats i plankartan. Grundidén är att en effektiv koppling mellan 
hamn – järnväg – väg och verksamheter ska åstadkommas och att transpor-
terna ska koncentreras till verksamhetsområdet för att avlasta exempelvis 
Tunabäcksvägen. 

Planförslaget ger utrymme för en kombiterminal med god standard för 750 
m långa tåg (svenska järnvägar byggs numera för att godståg med den 
längden ska kunna nyttjas). För att detta ska möjliggöras måste marken i 
Granli/Petersvik tas i anspråk. En annan viktig förutsättning för effektiva 
järnvägstransporter är att ”triangelspår” byggs i Maland och i Bergsåker för 
att få en bra koppling mot söder och väster. Den nya kombiterminalen 
medför att kombiterminalverksamheten i centrala Sundsvall kan avvecklas. 

Järnvägen kan dras ända fram till Ortvikens pappersbruk så att gods i så stor 
utsträckning som möjligt kan transporteras på tåg utan att behöva lastas om 
på lastbilar. Järnvägen bör elektrifieras hela vägen fram till Ortviken och 
kan vid behov utformas med dubbelspår. Kortare terminaler för lastning och 
lossning vid sågverket och nuvarande Tunadalshamnen bör finnas. Vid 
behov av en ”överlämningsbangård” för att dela upp långa tåg kan det vara 
lämpligt att förlägga denna norr om Fillan, närmare Maland, eftersom det 
inom planområdet inte ges utrymme till full längd för en sådan anläggning. 

Transportkorridoren bör innefatta en väg av hög standard för tung trafik, 
som i anslutningspunkterna till det allmänna vägnätet utformas med plan-
skilda korsningar till järnvägen. Detta gäller vid trafikplatserna i Tunadal 
och Fillan. Därmed åstadkoms en högklassig väg genom hela området från 
Fillan till Ortviken utan plankorsningar. Vid terminalerna kan det däremot 
vara lämpligt att ha plankorsningar för att skapa yteffektiva kopplingar till 
lastytor och industrier. Med hänsyn till trafiksäkerheten för de som har sina 
arbetsplatser i området bör en gång- och cykelväg anläggas utmed transport-
leden. 

Sundsvalls hamn har potential att expandera och få en utökad verksamhet. 
Planförslaget medför att hamnen kan byggas ut söderut. Föreslagen utform-
ning är anpassad till djupförhållandena i fjärden, så att en hamn för fartyg 
med 15,3 meters djupgående (”Östersjömaximum”) kan byggas utan behov 
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av omfattande muddring. Motsvarande djup kan inte åstadkommas vid 
nuvarande hamnläge. Hamnplanen blir rymlig och bör kunna inrymma även 
lagerverksamheter. Kopplingen mellan hamn, kombiterminal och transport-
led till industrier och övergripande vägnät blir mycket god. 

För att tranportkorridoren ska fungera i kombination med hamn och övriga 
verksamheter måste beslut tas om hur säkerheten vid hamn och kombiter-
minal ska hanteras. Lämpligen samordnas områdets verksamheter så att ett 
övergripande ”skalskydd” upprättas kring området som helhet. Detta inne-
bär att transportkorridoren och verksamhetsområdet inte kommer att vara 
tillgängligt för allmänheten. 

Riktlinjer 
 Utbyggnad av elektrifierad järnväg med triangelspår och kombiter-

minal bör vara en förutsättning för övriga verksamhetsetableringar i 
Granli/Petersvik. 

 Samordning ska ske med Banverkets planering av triangelspår. 

 När kombiterminalverksamheten flyttas över från centrala Sundsvall 
till planområdet bör nya E4-bron över Sundsvallsfjärden vara färdig-
ställd, så att mängden farligt gods genom centrala Sundsvall på väg 
inte ökar. 

 Diskussioner bör föras med Banverket om möjligheten att komplet-
tera kombiterminalen med en mindre terminal utmed Ostkustbanan 
söder om Sundsvall, med syfte att kunna minimera hanteringen av 
kemiindustrins gods som ska transporteras söderut. 

 Vägtransportkorridoren mellan Johannedalsvägen (Tunadal) och 
Ortviken bör byggas i ett inledningsskede så att inte nyetableringar 
ytterligare belastar Tunabäcksvägen. 

 Utbyggnaden av vägtransportkorridorens norra del förbi sågverket 
behövs endast om de tunga transporterna även i framtiden hänvisas 
till Timmervägen/Ljustavägen. Om en övergripande omstrukturering 
sker så att transporter huvudsakligen sker via Johannedalsvägen i 
framtiden kan betydelsen av den norra vägtransportkorridoren disku-
teras. Samordning bör ske med Vägverket i denna fråga. 

 När vägtransportkorridoren byggts bör tunga godstransporter på Tu-
nabäcksvägen förbjudas. 

 Där vägtransportkorridoren ansluter mot det övergripande vägnätet 
bör korsningarna med järnvägen vara planskilda. 
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 Boendet i Granli/Petersvik bör avvecklas i ett inledningsskede enligt 
redovisad etapputbyggnad och alternativa lägen för bostäder bör 
kunna erbjudas i samråd med de berörda. 

 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör flyttas till annan lämplig 
plats snarare än att rivas. 

 Eftersom kombiterminalen medför att friluftsmarker och strandom-
råden tas i anspråk utan att kunna ersättas inom planområdet är det 
mycket viktigt att kompensationsåtgärder genomförs på andra lämp-
liga platser. Detta arbete bör drivas parallellt med detaljplaneringen 
av området. 

 I de fall transportkorridoren gör intrång i befintliga industri- och la-
gerverksamheter bör lösningar för omdisponering av ytor kunna 
ordnas inom det område som markerats med V på plankartan. 

 Gasolhanteringen bör anpassas så att den inte medför några restrik-
tioner för transportkorridorens trafik och så att kajen intill kan byg-
gas ut och nyttjas även för annan hamnverksamhet med minsta möj-
liga restriktioner. 

5.2 ORTVIKENS EXPANSIONSOMRÅDE 

 

Utsnitt ur plankartan, som finns i sin helhet i kapitel 1, s 4. 

Beskrivning 
Ortvikens pappersbruk planerar på sikt att expandera med tre nya pappers-
maskiner. Först byggs en på södra delen av Killingholmen och senare 
ytterligare två på delvis utfylld mark i strandområdet söder om Granbacken. 
Dessa utbyggnader har redan hanterats i två detaljplaner som har vunnit laga 
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kraft 1997-12-11 respektive 2004-10-19. FÖP-planförslaget medför förbätt-
rade kommunikationer till dessa anläggningar. Inga betydande förändringar 
av gällande detaljplaner föreslås. 

Riktlinjer 
 Utbyggnad sker i enlighet med gällande detaljplaner, med anpass-

ning för att möjliggöra anslutning av transportkorridorens väg och 
järnväg. 

 Störningar för omgivande människor och miljö hanteras inom ramen 
för tillståndsärendena när det blir aktuellt. 

5.3 VERKSAMHETER VID HAMN OCH KOMBITERMINAL 

 

Utsnitt ur plankartan, som finns i sin helhet i kapitel 1, s 4. 

Beskrivning 
I anslutning till den nya hamnen och kombiterminalen finns redan idag 
önskemål om ytor för nya verksamheter, såsom en biobränsleanläggning vid 
Korstaverket. Dessutom står det klart att en fungerande strategisk hamn och 
kombiterminal medför behov av närliggande ytor för lager, speditionsföre-
tag m.m. Samråd med nuvarande verksamhetsutövare har skett och planför-
slaget har utformats för att kunna inrymma ny biobränsleanläggning, bio-
gasanläggning, lagerytor för mellanlagring till närliggande industrier samt 
speditionsytor i en utsträckning som bedöms motsvara efterfrågan under en 
tjugoårsperiod. 
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Marken är i det här området mycket kuperad och en terrassering av ytorna 
bedöms vara nödvändig. Inom V-ytorna måste också avrinnande dagvatten 
från de hårdgjorda ytorna hanteras (t.ex. i fördjöjningsmagasin) innan 
avledning till havet sker. 

Ytorna vid och omkring Korstaverket är i första hand avsedda för biobräns-
leverksamhet. För att biobränsle ska kunna levereras med tåg kan det bli 
nödvändigt med en förbindelseväg mellan kombiterminalen och Korstaver-
ket. Antingen det rör sig om transportband eller biltransporter måste denna 
förbindelse utformas med största hänsyn till landskapet, så att inte intentio-
nerna med den skyddande skogsridån däremellan förstörs (se vidare under 
beskrivningen för NS). 

Riktlinjer 
 Området vid kombiterminalen bör exploateras från öster till väster, 

så att skyddsavståndet till Granbacken är så stort som möjligt. I den 
västra delen bör mindre störande verksamheter förläggas. Skyddsav-
stånd och skyddsåtgärder får prövas ytterligare i framtida detaljpla-
ner och miljötillstånd. 

 En arkeologisk utredning behöver troligen genomföras för att klar-
göra om det finns fornlämningar i området. Fornlämningstätheten i 
närområdet tyder på att det kan finnas lämningar även i dessa områ-
den. 

 Terrasseringsslänterna bör nyttjas för planteringar med utformning i 
samklang med skogshöjderna som mildrar verksamhetsområdets 
dominans i landskapsbilden. 

 Sprängsten och utgrävningsmassor från terrasseringen av verksam-
hetsytor bör kunna nyttjas lokalt till anläggandet av hamn. Prelimi-
nära beräkningar tyder på att massbalans bör kunna uppnås.  
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5.4 VERKSAMHETER I TUNADAL/FILLAN 

 

Utsnitt ur plankartan, som finns i sin helhet i kapitel 1, s 4. 

Beskrivning 
För utfyllnaden vid Tunadals sågverk är detaljplanearbetet redan långt 
gånget. Utfyllnad kommer att ske i flera etapper under en längre tidsperiod. 
Bullerskydd som också blir en visuell grön barriär till verksamhetsytorna 
från Alnösidan planeras. Markanvändningen avser en expansion av sågverk-
samheten. Ytorna bör när utfyllanden är klar kunna omdisponeras något för 
att skapa bättre utrymme för transportkorridoren som beskrivits ovan. 

Norr om sågverksområdet finns ett reningsverk och en övningsanläggning 
för räddningstjänsten. Det är viktigt för säkerheten och utryckningstiderna 
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att en planskild korsning anordnas vid Fillan även om vägtransportkorrido-
ren i övrigt skulle nedprioriteras i detta område. 

Riktlinjer 
 Utbyggnad sker i enlighet med den pågående detaljplaneringen. 

 Om vägtransportkorridoren behöver byggas ut förbi sågverket måste 
verksamheterna anpassas till detta. Planering för detta bör ske redan 
när utfyllnaderna påbörjas så att nyinvesteringar inte görs i lägen 
som är i konflikt med den planerade vägen. 

 En planskild korsning med järnvägen vid Fillan bör anläggas innan 
trafikeringen på järnvägen ökar. 

 

6. K   Kulturlandskap 

6.1 KORSTA BY 

 

Utsnitt ur plankartan, som finns i sin helhet i kapitel 1, s 4. 

Beskrivning 
Odlingslandskapet som betecknats med K innefattar ett par mindre byar som 
här beskrivs under samlingsnamnet Korsta by. Landskapet är av mycket 
stort kulturhistoriskt värde. Jordbruk har bedrivits kontinuerligt ända sedan 
järnåldern i en relativt likartad omfattning. Ett flertal kända fornlämningar 
från järnåldern finns i området, och troligen har det funnits en mängd 



P L A N F Ö R S L A G  
Fördjupad översiktsplan Tunadal – Korsta – Ortviken 

21 

ytterligare lämningar som försvunnit i och med det kontinuerliga jordbruket. 
Bebyggelsen i området utgörs huvudsakligen av traditionell blandad jord-
bruksbebyggelse som ligger på en mindre åsformation omgiven av ängs- 
och åkermarker i sluttningarna mellan de omgivande skogshöjderna. Johan-
nedalsvägen och Tunabäcksvägen splittrar upp landskapet något. 

Markanvändningen i det här området bör vara inriktad på att bevara kultur-
värdena. Detta innebär att jordbruksbygden bör hållas levande så att mark 
och byggnader brukas och underhålls. Fornlämningarna bör skyddas mot 
skador. Etableringar av andra typer av verksamheter bör motverkas. Kultur-
landskapet bör avskärmas från verksamhetsområdet i öster både när det 
gäller buller och visuella störningar. 

Riktlinjer 
 Etableringar av andra typer av verksamheter än jordbruk bör mot-

verkas.  

 Vissa kompletteringsåtgärder kan tillåtas för befintligt boende och 
befintliga verksamheter inom området. 

 Fornlämningar och byggnader som utgör en viktig del i kulturland-
skapets helhetsvärde ska bevaras. 

 

7. B   Bebyggelse 

7.1 GRANBACKEN 

 

Utsnitt ur plankartan, som finns i sin helhet i kapitel 1, s 4. 
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Beskrivning 
Granbacken är ett mindre villaområde norr om Ortvikens pappersbruk. Det 
innehåller endast mindre obebyggda markområden. Ingen ytterligare ut-
byggnad av bostäder föreslås med tanke på närhet till befintligt verksam-
hetsområde samt planerad expansion av verksamheter i området. För boen-
den inom Granbacken sker förändring då utökade verksamheter föreslås i 
närområdet till bostadsområdet. Likaså förändras utsikten mot vattnet 
påtagligt då nya verksamheter bildar en barriär. Främst kommer området att 
påverkas av de nya pappersmaskinerna som det redan finns en lagakraft-
vunnen detaljplan för. 

En skyddsridå med vegetation utmed Tunadalsvägen redovisas i planen. I 
samband med att verksamheterna anläggs måste dessutom bullerskydd 
anordnas. När verksamheterna är fullt utbyggda kommer området trots dessa 
åtgärder att få en försämrad boendemiljö. 

Riktlinjer 
 Ingen förtätning eller uppförande av ny bostadsbebyggelse bör ske.  

 Buller från nya verksamheter bör begränsas genom bland annat bul-
lerskärmning. Se vidare under riktlinjer för V och NS.  

 När vägtransportkorridoren byggts ut genom planområdet bör tunga 
transporter inklusive farliga transporter helt förbjudas på Tuna-
bäcksvägen.  

 

7.2 TUNADAL 

 

Utsnitt ur plankartan, som finns i sin helhet i kapitel 1, s 4. 
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Beskrivning 
Tunadals bostadsbebyggelse ingår i sågverksmiljön som är utpekad i kom-
munens kulturmiljöprogram. Området inrymmer idag ca 100 bostäder och 
föreslås att inte utökas. Översiktsplanen för kommunen redovisar ett område 
väster om Tunadal på ”Gärdeberget” som utbyggnadsområde. I den här 
fördjupade översiktsplanen görs bedömningen att Tunadal inte bör byggas 
ut. Tunadal påverkas idag av verksamheter i hamnområdet. Även en skjut-
bana och bergtäkt ligger kring Gärdeberget, vilka även de påverkar boen-
demiljön något. Vidare tas delar av Korstaberget i anspråk av föreslaget 
verksamhetsområde och bedömningen är att Gärdeberget därför bör bibehål-
las intakt för att bl a kompensera naturmarken som försvinner. Denna 
fördjupade översiktsplan redovisar därmed inte någon utvidgning av bostä-
der västerut, utan marken är fortsatt avsatt som natur. Bedömningen är, trots 
påverkan från verksamhetsområdet, att befintligt bostadsområde kan fortsatt 
vara kvar intill verksamhetsområdet.  

Transporter med tung trafik och farligt gods sker längs Johannedalsvägen 
till verksamhetsområdet. Även personbilstrafiken mot Alnö är omfattande. 
Denna trafik innebär störningar för boende. Trafiksäkerhetsåtgärder i 
korsningar och GC-nät har genomförts. 

Riktlinjer 
 Ingen förtätning eller uppförande av ny bostadsbebyggelse bör ske.  

 Buller från nya verksamheter bör begränsas genom bland annat bul-
lerskärmning i den mån befintlig skärmning inte är tillräcklig. Se vi-
dare under riktlinjer för V och NS.  

 När/om vägtransportkorridoren byggts ut genom planområdet bör  
tunga transporter till och från kombiterminalen/hamnen och verk-
samheterna i V-området hänvisas till den interna korridoren, detta 
för att öka avståndet mellan transporter och boende. 

 

8. NS   Natur/Skydd 

Generella riktlinjer 
 Skogen vårdas med huvudsakligt syfte att utgöra ett visuellt skydd 

kring verksamheterna. Skogsbruk bör bedrivas med stor varsamhet, 
exempelvis får ingen kalavverkning ske. 

 Befintliga natur- och kulturvärden bevaras. 
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8.1 KORSTABERGET 

 

Utsnitt ur plankartan, som finns i sin helhet i kapitel 1, s 4. 

Beskrivning 
Detta område omfattar Korstabergets höjder samt NS-ytorna kring Gran-
backen och Korsta by. Skogshöjderna är av stor betydelse för landskapsbil-
den och skogen bör här förtätas och bli högvuxen. På höjdryggen söder om 
Korstaverket finns en värdefull bronsålderslämning och det är troligt att 
ytterligare lämningar kan finnas utöver de redan kända. Genom denna 
höjdrygg kan en kommunikation för biobränsletransporter behöva anläggas. 
Det kan handla om transportband och/eller en transportväg. 

Partiet mellan K-området (Korsta by) och Korstaverket bör skogsplaneras 
och utformas med omsorg då syftet är att avskärma industrin från kultur-
landskapet. Även kring Granbacken är skogens täthet betydelsefull för att 
avskärma störningarna från industrin. 

Riktlinjer 
 Skogen hålls hög och tät. Kompletterande planeringar görs där det 

behövs. Särskilt viktigt är detta mellan Korsta by och Korstaverket. 
Verksamhetsytorna får inte inkräkta på skyddsområdena. 

 Stensättningen från bronsåldern liksom övriga fornlämningar skyd-
das och bevaras. 
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 En kommunikation för att möjliggöra miljövänliga transporter av 
biobränsle bör tillåtas. Det bör noga utredas hur denna kan utformas 
för att medföra minsta möjliga negativa konsekvenser för NS-
områdets funktion som skydd. 

8.2 KAPTENSUDDEN 

 

Utsnitt ur plankartan, som finns i sin helhet i kapitel 1, s 4. 

Beskrivning 
Denna udde blir när verksamhetsområdena byggts ut i sin helhet en grön ”ö” 
i industrilandskapet. Den bedöms vara av stor betydelse för landskapsbilden 
eftersom den kommer att upplevas som en helhet tillsammans med Korsta-
bergets höjdryggar och därmed mildra verksamhetsytornas dominans. Så 
länge Ortvikens pappersmaskiner inte är fullt utbyggda kan området dessut-
om kvarstå som en tillgänglig strand för närboendes rekreation. 

Riktlinjer 
 Kaptensudden ska bevaras med naturlig växtlighet och strand. 

 Området ska vara tillgängligt för allmänheten fram till den tidpunkt 
då Ortvikens nya pappersmaskiner byggs ut. En gångbro anläggs för 
ändamålet över transportkorridoren som kommer att gå i skärning 
genom detta område. 
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8.3 FILLAN 

 

Utsnitt ur plankartan, som finns i sin helhet i kapitel 1, s 4. 

Beskrivning 
Mellan reningsverket och Alnöbron finns ett grönt område som tillfälligt 
bryter av mot resterande kuststräcka som är helt ianspråktagen för industri- 
och hamnverksamheterna. I det gröna området vid Fillan rinner Ljustabäck-
en ut i Alnösundet. Ljustabäcken har en hel del värdefulla naturvärden trots 
att den längre uppströms är kulverterad genom Birsta. Vid Fillan, nära 
brofästet, finns också några enstaka bostadshus. 

Grönområdet i Fillan fungerar som en skyddszon mot bostadsområdet 
Johannedal, som ligger direkt norr om planområdet. Detta område föreslås 
undantas från exploateringar så att Ljustabäckens värden bevaras och 
Alnöbron även fortsättningsvis kan ”landa” i grönska. Detta medför också 
att det finns utrymme för eventuella framtida åtgärder gällande Alnöbron 
som börjar bli ålderstigen. 

Riktlinjer 
 Ljustabäckens naturvärden bevaras. 

 Ingen förtätning eller uppförande av ny bostadsbebyggelse bör ske.  
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9. N   Natur 

9.1 FILLABERGET/GÄRDESBERGET 
 

 

Utsnitt ur plankartan, som finns i sin helhet i kapitel 1, s 4. 

Beskrivning 
Detta skogsområde störs inte av planområdets övriga exploateringar. Filla-
berget och Gärdesberget kan bevaras som skogsmark med normalt skogs-
bruk. Området bör vidareutvecklas som bostadsnära rekreationsområde. 

Riktlinjer 
 I samband med att kompensationsåtgärder för natur och friluftsliv 

utreds bör man ta ställning till vilka åtgärder som kan vara lämpliga i 
detta område för att vidareutveckla det som bostadsnära rekreations-
område. 
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10. W   Vattenområde 
(se plankartan s 4.) 

Beskrivning 
Inom område betecknat W på plankartan avses vattenområde. Ingen utfyll-
nad bör ske i detta område. 

Vattenområdet är av riksintresse för yrkesfisket och delar av vattenområdet 
är riksintresse för sjöfarten (vid Ortvikens pappersbruk samt Tunadalsham-
nen). Eftersom hamnen utökas bör riksintresset innefatta hela vattenområdet 
även vid den nya hamnen. 

Sundsvallsbukten är ett ekologiskt känsligt område som inte bör utsättas för 
några betydande nya utsläppskällor. Vattnet är av betydelse för stadsnära 
rekreation både sommar- och vintertid. 

Riktlinjer 
 Ingen utfyllnad bör ske inom området. 

 Utbyggnader och verksamheter som sker i närområdet får inte med-
föra någon betydande miljöbelastning för vattnet. Detta säkerställs 
genom fördjupade utredningar och kontrollprogram i samband med 
detaljplanering såväl som vid tillståndsprocesser och under byggtid. 

 Riksintresset för sjöfart bör anpassas till det nya hamnområdet. 

 

11. Genomförande 

11.1 REKOMMENDERAD ETAPPUTBYGGNAD 
Planförslaget är utformat för att kunna genomföras i etapper till förmån för 
boendemiljön, friluftslivet och landskapsbilden. Av illustrationerna på 
följande två sidor framgår en tänkbar utbyggnad om tio respektive tjugo år. 

Etapputbyggnaden ger även kommunen och verksamhetsutövarna möjlighet 
att anpassa utbyggnaden till den framtida utvecklingen. Detta kan medföra 
omprioriteringar av planerade investeringar som är av både ekonomisk och 
miljömässig betydelse. 
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Följande prioritetsordning av de större förändringarna rekommenderas: 

 Utfyllnad av Tunadalssågen påbörjas och ny hantering av biobräns-
len anläggs vid Korstaverket. 

 Inlösen av kvarvarande bostäder i Granli/Petersvik och flytt av 
byggnader med kulturhistoriska värden. 

 Elektrifiering och utbyggnad av järnvägen till Ortviken inklusive ut-
byggnad av kombiterminal. Bör samordnas med utbyggnad av tri-
angelspår i Maland. 

 Utbyggnad av intern transportväg mellan Johannedalsvägen och nya 
kombiterminalen samt Ortviken. Medför behov av omdisponering av 
vissa verksamhetsytor. En enkel bro för allmänheten (friluftsliv och 
rekreation) över transportkorridorens skärning söder om Granbacken 
bör ordnas så snart transportkorridoren är utbyggd. 

 Vegetationsridån mot odlingslandskapet och bostadsområdena för-
stärks. 

 Tunabäcksvägen tillåts inte för tunga godstransporter och byggs om 
vid Granbacken. 

 Stegvis utbyggnad av hamn och verksamheter såsom biobränsle- och 
biogasanläggningar med start österifrån. Markarbetena bör ske så att 
massor från Korstabergets södra del kan nyttjas för utfyllnad till 
hamnen. Lager och speditionsytor bör vara yteffektiva och byggs ut 
efter behov. 

 När Tunadalssågens utfyllnad börjat ta form kan vägtransportkorri-
dorens norra del byggas ut.  

 När Ortvikens alla nya pappersmaskiner byggs och verksamhetsom-
rådet vid hamnen expanderar västerut måste strandområdet stängas 
av för allmänheten, men Kaptensudden m.m. bevaras med hänsyn 
till landskapsbild och positiva avskärmningseffekter.  

 

11.2 VIKTIGA ASPEKTER 
Även med det bearbetade planförslaget krävs kompromisser. Både positiva 
och negativa konsekvenser uppstår. Några viktiga aspekter att hantera är: 

 Boendet i Granli/Petersvik måste avvecklas. 
 Tillgången på strandnära rekreation minskar och ska så långt som 

möjligt kompenseras i samband med tillkommande exploateringar. 
 Nya verksamheter medför nya bullerkällor. Risken är stor för att 

riktvärden för industribuller kommer att överskridas främst för bo-
städer på västra sidan av Alnön. Det kommer att vara nödvändigt att 
verksamhetsutövaren vidtar en mängd åtgärder för att minska buller-
påverkan för omgivningen. Om det finns risk för att riktvärden 
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överskrids trots reducerande åtgärder måste ytterligare åtgärder dis-
kuteras och regleras i kommande miljöprövning/detaljplanering.  

 För att åstadkomma en fullvärdig transportkorridor för både väg och 
järnväg krävs dels överenskommelser om gemensamt ”skalskydd” 
för hamnens säkerhet, dels viss omdisponering av befintliga verk-
samheter för att skapa tillräckligt utrymme. Detta berör både Nestes 
gasolhantering, Imerys verksamhet, Tunadals sågverk och diverse 
lagerytor. 

 Det är viktigt att samordna väg- och järnvägslösningarna med hur 
transportflödena i framtiden planeras att omfördelas mellan olika 
transportlänkar utanför planområdet. 

 En ”överlämningsbangård” med full längd och standard inryms inte i 
Fillan. Inom planområdet ryms den endast om en större ombyggnad 
görs vid Tunadals sågverk. Om det finns behov av en sådan bangård 
bör det vara lämpligare att förlägga den till området norr om Alnö-
bron där det finns mer utrymme och banan redan idag har en rak 
sträckning. 

 Ett triangelspår i Maland är en viktig förutsättning för järnvägstrans-
porternas funktion.  

11.3 DETALJPLANER OCH BYGGLOV 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan ska enbart ge en övergripan-
de vägledning över hur kommunen bör utvecklas. Därför behöver översikts-
planen följas upp med en juridisk handling som exempelvis områdesbe-
stämmelser eller detaljplan för att säkerställa ett syfte i översiktsplanen.  

Inom hela den fördjupade översiktsplanens planområde skall upp-
förande av ny bebyggelse föregås av planläggning enligt Plan- och 
Bygglagen (PBL).  

11.4 PLANMONOPOL, MARKPOLITIK OCH MARKLÖSEN 
För att genomföra den fördjupade översiktsplanens förslag och intentioner 
krävs att kommunen har en aktiv roll. Att kommunen äger marken som ska 
exploateras innebär en starkare möjlighet att påverka när och hur exploate-
ring ska genomföras.  

Genom planmonopolet kan kommunen styra var, när och hur en detaljplan 
får tas fram. 

En frivillig överenskommelse mellan parterna är förstahandsalternativet vid 
markförvärv. Kommunen har också möjlighet att använda förköp. Det 
innebär att kommunen går in istället för köparen i ett redan träffat avtal. Ett 
annat sätt att förvärva mark är genom expropriation. Viss möjlighet finns 
också att lösa in fastigheter som inte bebyggts i huvudsaklig överensstäm-
melse med detaljplanen när genomförandetiden gått ut.  
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Påverkan på bostäder 
I samband med expansionen av verksamhetsområdet kommer Gran-
li/Petersvik att påverkas. Berörda byggnader i Granli/Petersvik kommer att 
behöva flyttas eller rivas.  

Allmänt kan markåtkomst och ersättningsfrågor behandlas på tre sätt:  

 Avtal. En fristående överenskommelser görs mellan markägare och 
den som vill tillträda marken. Avtalet prövas inte av någon myndig-
het. 

 Lantmäteriförrättning. Lantmäteriet avgör genom ett beslut. Mål-
sättningen är att detta ska göras i samförstånd mellan båda parterna.  

 Domstolsbeslut. Med stöd av rättsverkande plan eller expropria-
tionstillstånd kan en markägare stämmas inför domstol. Marken tas 
då tvångsmässigt i anspråk. Ersättning vid expropriation regleras i 
expropriationslagen.   

Skada eller intrång i en fastighet som orsakats av att mark tas i anspråk för 
bearbetning skall ersättas av verksamhetsutövaren. Överenskommelser om 
ersättning kan framgå av markanvisningsbeslutet. Uppstår tvister om ersätt-
ning för skada och intrång prövas detta i markanvisningsförrättningen.  

11.5 TILLSTÅND OCH BESLUT 
Vissa myndighetsbeslut krävs för att möjliggöra en utökning av verksamhe-
ter i området. De förändringar som Tunadal-Korsta-Ortviken står inför 
kommer att kräva flera beslut och tillstånd, och kommer att innebära krav på 
markåtkomst. De förändringar som skall genomföras får inte strida mot 
detaljplaner. Bestämmelser som reglerar de nödvändiga beslut som måste 
tas, och tillstånd som måste sökas, finns bland annat miljöbalken, plan- och 
bygglagen, lagen om byggande av järnväg, väglagen, ellagen, lagen om 
kulturminnen, minerallagen, ledningsrättslagen och expropriationslagen. 
Tillstånd för utfyllnad i Alnösundet/Sundsvallsfjärden kräver vattendom. 
Behov av tillstånd för vattenverksamhet och andra tillståndspliktiga ärenden 
klarläggs normalt i detaljplaneskedet.  

Många av områdets verksamheter (hamn, industrier, värmeverk) har genom-
fört MKB för sina respektive anläggningar och verksamhet i samband med 
miljöprövningar och planprövningar. MKB kommer att krävas vid detalj-
planeläggning.  

 














