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Översiktsplanen:
Ett strategiskt styrdokument för 
mark- och vattenanvändning

En översiktsplan ska…

• Ge vägledning och stöd (ej juridiskt bindande)

• i beslut om mark- och vattenanvändning

• hur den byggda miljön ska utvecklas

• och bevarandefrågor

• Visa hur kommuner tillgodoser det långsiktiga behovet av bostäder

• Hantera mellankommunala och regionala frågor

• Beakta riksintressen, miljökvalitetsnormer & klimatanpassning

• Visa hur man genomfört samråd

• Vara aktuell och upprättas enligt plan- och bygglagen

• Omfatta hela kommunen



Lagstiftning och 
formell process

• Plan- och bygglagen 2010:900, kap 3

• Samråd

• Miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken.

• Antagande av Kommunfullmäktige



Modell för 
översiktsplanering



Översiktsplan Sundsvall 2021

Riktlinjer på tre nivåer

1. Övergripande för hela kommunen

2. Riktlinjer för inland, kustland, tätort 
respektive centrala staden

3. Utpekade utvecklingsområden 
med riktlinjer för just den platsen



Sundsvalls ÖP-tillägg och 
fördjupade översiktsplaner



Ny översiktsplan för 
Sundsvall
Målsättning: Ny ÖP klar under denna mandatperiod

• Digital

• Enligt Boverkets nya ÖP-modell

• Inarbeta FÖP – istället anpassa detaljeringsgrad

• Förbättra utifrån behov vi fångat upp i uppföljning



Projektorganisation



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

http://www.sundsvall.se/planeringsunderlag


Sundsvall 2040
Förslag till målbild för översiktsplaneringen

Övergripande:  Klimatsmarta och trygga Sundsvall

Attraktiv och inkluderande kommun
Närhet – trygghet – mångfald – livskvalitet

Smart samhällsutveckling och växande företag
Samverkan– smart logistik – utrymme – innovation

Klimatomställning
Fossilfri energi – balanserad tillväxt – robust livsmiljö



Preliminär tidplan
• Tidig dialog och planarbete vinter-vår 2020 

• Samråd om planförslag sensommar 2020

• Utställning början av 2021

• Antagande sommar 2021

Tidplanen beror på när vi får besked i frågor kring E14 och 
Ostkustbanan



Några planeringsfrågor i 

ÖP 2040



E14 sträckning förbi stan



Ostkustbanans dubbelspår 
i väster eller öster



Utrymme för fler stora 
energianläggningar



Behov av 150-200 nya 
bostäder per år
(om vi blir minst 5000 fler invånare till 2040)

• Östra Granloholm ca 1000 bostäder/km2

• Sydöstra Haga ca 3000 bostäder/km2

• Omvandla befintliga lokaler
• Bygga på fler våningar



Mark för småindustri 
och sällanköpshandel
Efterfrågan på etableringar med följande kriterier är vanligast:
• 3000-8000 m2 mark 
• centrala lägen
• skyltlägen för exponering av verksamheten
• goda kommunikationer



Framtidens 
avloppsvattenrening



Ökat behov av gröna ytor 
i staden
• Klimatförändringar
• Regnvattenhantering
• Skugga
• Folkhälsa
• Biologisk mångfald
• Annat



Diskussionsfrågor
Har ni markbehov för er verksamhet?
Vilka brister finns?
Vilka andra anspråk finns?
Någon särskild utveckling ni vill se?
Särskilt viktiga hänsyn som behöver tas?



Lämna synpunkter
Dialogkarta: 
https://karta.sundsvall.se/dialog/

Läs mer här:
www.sundsvall.se/oversiktsplan

www.sundsvall.se/planeringsunderlag

www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/

Kontaktuppgifter:
Ulrika Edlund ulrika.edlund@sundsvall.se
Maria Jonasson maria.z.jonasson@sundsvall.se

https://karta.sundsvall.se/dialog/
http://www.sundsvall.se/oversiktsplan
http://www.sundsvall.se/planeringsunderlag
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