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Samråd pågår!
• Planeringsprocess enligt Plan- och bygglagen

• Samråd om planförslag 27 maj– 30 sep 2021

• Tidig dialog som genomförts främst under 2020 räknas 

också som en del av samrådet

• Granskning årsskiftet 2021/2022?

• Antagande (KF fattar beslut) våren 2022?



Kunskapsunderlag – publicerat 2019
StoryMap finns på www.sundsvall.se/planeringsunderlag

http://www.sundsvall.se/planeringsunderlag


Tidig dialog genomförd

• www.karta.sundsvall.se/dialog

1473 förslag från 
allmänheten!

http://www.karta.sundsvall.se/dialog


Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger
ett hållbart Sundsvall med plats för alla.

Attraktiv och inkluderande kommun

Närhet – trygghet – mångfald – livskvalitet

Smart samhällsutveckling och växande företag

Samverkan– smart logistik – utrymme – innovation

Omställning för klimat i balans

Fossilfri energi – balanserad tillväxt –
robust livsmiljö

Målbild utgår från Agenda 2030 

och lokala förutsättningar



Viktiga frågor i 

översiktsplaneringen

• E14 ny sträckning förbi stan

• Ostkustbanan västra korridoren

• Nya områden för vindkraft

• Behov av ca 200 nya bostäder per år

• Mark för industri 

• Framtidens avloppsrening

• Gröna ytor i tätorten



Nyheter i ÖP2040



Anpassning till Boverkets 

modell för översiktsplanering
• Alla ytor har EN föreslagen markanvändning

• Pågående, Utvecklad eller Ändrad markanvändning



ÖP2040 samlar och ersätter alla tidigare ÖP-dokument



Nyheter i ÖP2040

• Ny lagstiftning har tillgodosetts

• Generella riktlinjer har minskats i antal och preciserats för att ge tydligare 
genomslag. Kort motiv till skälet att riktlinjen finns, ska ge mer skillnad i 
verkligheten

• Mångfunktionalitet och social hållbarhet betonas både inom stad/tätort och 
på landsbygd

• En analys av grönytors betydelse har bidragit till en mer genomarbetad 
grönstruktur i och kring tätorter

• Behovet av mark för företag är väl tilltaget



Kriterier för val av LIS-områden
Strandskyddsdispens för

Landsbygdsutveckling i Strandnära läge

1. Närhet till service och kollektivtrafik (inom utvecklingsstråk)

2. Sammanhållen bebyggelse

3. Bebyggelsetryck

4. Ej på brukningsvärd jordbruksmark

5. Möjlighet att nå MKN vatten

6. Ej påtagligt skada riksintressen



Nytt förslag ÖP2040
• Samråd pågår till den sista september

• Översiktsplanen finns på webben

• Det finns filmer som visar hur den digitala ÖP fungerar och hur 

du lämnar synpunkter

• Du hittar översiktsplanen här:

www.sundsvall.se/op2040

http://www.sundsvall.se/op2040

