
      
NATURSKY 
 
 
 
NATURSKYDDSFÖRENINGEN SUNDSVALL - ÅNGE  

Hovrättsbacken 14 
852 37    SUNDSVALL  

 

Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge 
Ordförande Lisbeth Jakobsson 
e-post: lisbeth.jakobsson@naturskyddsforeningen.se 
tel: 060-588056, 073-9325285 

 
Yttrande över samrådsförslaget för ny översiktsplan för Sundsvall 
2021 
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge har studerat förslaget och vill uttrycka 
uppskattning över ett ambitiöst och välgjort arbete. Vi har som medlemmar deltagit i 
informationsmöten och fått bra information. Dock finns det några synpunkter som 
föreningen finner angelägna att kommunen tar med i sitt fortsatta arbete med 
översiktsplanen.   
 
Närnaturens betydelse för sundsvallsborna och för den biologiska mångfalden  
 
Översiktsplanen omfattar en rad utbyggnadsområden som ligger i grönområden. 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge anser att utbyggnad och förtätning inte får gå 
ut över den viktiga grönstrukturen i tätorten. Grönområden ska hänga ihop så att vi får 
gröna korridorer, något som är viktigt för såväl invånarnas hälsa som för den 
biologiska mångfalden. Det gör att många arter av både djur och växter har möjlighet 
att leva kvar i området.  De får inte heller bli för smala eller bara omfatta branta 
sluttningar då det minskar kvaliteten ur rekreationssynpunkt. Det gör också att 
utflykter till naturen för rekreation och motion blir mer stimulerande. Detta gäller inte 
bara i tätorter utan också vid planering av anläggningar var som helst där naturen 
påverkas av människans ingrepp.   
 
Skogsbruket i tätortsnära skog ska skötas så att skogen blir attraktiv för friluftsliv - 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge vill att skogen sköts enligt principen 
kontinuitetsskog med regelbunden avverkning. Träd i olika storlekar plockas ut med 
vissa tidsintervaller. Området kalhuggs aldrig utan skogen kommer alltid att finnas där 
för de närboende.  Vinsten är också att kunna behålla den biologiska mångfalden i 
området.  
 
Vi vill också att kommunen ska värna om trädgrupper och enstaka träd inne i 
Sundsvall och i mindre samhällen. Med en trädgrupp eller ett ensamt, fritt stående träd 
kan årstidens växlingar följas. Att sätta upp fågelholkar och göra så naturliga områden 
som möjligt för fjärilar, honungsbin, småfåglar, vilda inhemska blommor skapar 

kvalitet i människornas närhet.  
 
ÖP- förslaget innehåller flera området som kommer att minska tillgängligheten till 
grönområde. Nära befolkningstäta områden ska exploatering av grönområden helst 
undvikas helt. Som exempel på skogar som bör skyddas kan anges Granloskogen och 
Nackstaskogen. Skogarna används som skolskogar, som utbildningsområden, som 
lekområden, som områden som kan ge barn och unga naturkänsla och ge dem chans 
att lära sig att värna naturen.  
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Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge anser att översiktsplaneförslaget innehåller 
väl många nybyggnadsområden. Det finns för närvarande en bostadsbrist men det är 
framför allt mindre lägenheter nära centrum som efterfrågas. Utbyggnad av såväl en- 
som flerbostadshus bör i första hand ske genom förtätning av befintlig 
bebyggelsestruktur. Vi anser det viktigt att alla föreslagna utbyggnadsområden 
analyseras ur hållbarhetssynpunkt och ges en prioritetsordning. Den utbyggnad som 
ska göras ska ske så att det ger så litet intrång i grönområdena som möjligt och så att 
det stärker den lokala servicen.  
 
Trafik och infrastruktur 
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge uppskattar att översiktsplanen lyfter från de 
hållbara och klimatvänliga resesätten. Satsningar på tåg, buss och gång-cykeltrafikens 
infrastruktur är värdefullt och bör kunna stärka den nödvändiga övergången till ett mer 
miljövänligt resande. Genom att bygga staden inåt minskar reslängderna och ger fler 
möjligheter till bra service. Samtidigt anser föreningen att en fördjupad analys av 
framkomlighetsanspråk för biltrafiken bör göras så att större vikt läggs vid de 
konflikter som uppstår ur trafiksäkerhetssynpunkt för oskyddade trafikanter.  
 
Samtidigt är det viktigt att vi tänker långsiktigt. En levande landsbygd är en kvalitet 
och genom kompletteringsbebyggelse kan det stärka den lokala servicen, något som 
kan ge möjligheter för små företag såväl inom tjänstesektorn som inom turism att 
etablera sig på orten och ha en social kontakt med de boende.  
 
Utbyggnadsområden  
 
Tätorten bör byggas ut så att vi förtätar och kompletterar bebyggelsen så att klimat- 
och miljöfrågorna får större genomslag. Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge anser 
att det bör vara en självklarhet att förtätningar bör ske nära busslinjer med 10 min 
trafik så att bussresande och gång/cykeltrafiken underlättas och stärks. Förtätning 
stärker också den lokala servicen och vi utnyttjar också den infrastruktur vi redan har 
investerat i och byggt ut. Föreningen anser att man måste sätta större kraft på att hitta 
lucktomter inom bostadsområdena där man kan göra bebyggelsekomplettering. Och 
viktigt är att man strävar efter att alla bostadsområden ur social hållbarhetssynpunkt 
får en blandning av hyresbostäder, bostadsrätter och egna hem 
 
Bebyggelse ska lokaliseras så att de placeras klimatsmart och byggnaderna ska byggas 
klimatneutralt, helst som nollenergihus, för att klara framtidens utmaningar.  
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Pendlingsregion!  
 
Sundsvallsregionen måste bättre fungera som en gemensam arbetsmarknad. Det ska 
vara lätt att pendla till och från Sundsvall och mellan de olika orterna. Men 
pendlingsresorna måste ske klimatvänligt. Utbyggnad av tåginfrastrukturen är viktigt 
och fler förslag till regionala pendlingsstationer bör tas fram. I avvaktan på att det har 
förverkligats måste vi satsa på bra pendlingsmöjligheter med buss. Satsa rejält på god 
kollektivtrafik, såväl lokalt som regionalt, med bra bytespunkter, gena och snabba 
förbindelser, pendlarparkeringar, mm. 
 
Resecentrum och Södra Kajen har en central betydelse för den regionala utvecklingen.  
Området nära resecentrum måste med nödvändighet reserveras för boende och för 
verksamheter som har stort behov av regionala kontakter. Det får inte slösas bort på 
projekt som inte fyller dessa kriterier eller inte stämmer med denna helhetssyn. 
 

Gör kommuninvånarnas och de allmänna intressena tydligare i planen! 
  
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge har engagerat sig hårt i bevarandet av 
friluftsområdet Södra Berget. F n ligger ett ärende om en bergtäkt inom området hos 
Mark- och miljödomstolen. Erfarenheterna visar att det är absolut nödvändigt att 
översiktsplanen blir ännu tydligare om vad som är kommunens vilja med 
markanvändning såväl nu som i framtiden. Länsstyrelsen har inte betraktat de 
ställningstaganden som finns i ÖP 2005 som tillräckligt tydliga för att luta sig mot när 
det gäller att behandla tillstånd till miljöstörande verksamheter. Och man framför att 
eftersom Vapletippen och E4 finns så är området redan stört. Men vi i föreningen vill 
med kraft framföra att det är illa nog med dessa två ingrepp i friluftsområdet Södra 
Berget och att området bör få skydd genom ett kommunalt naturreservat och att E4 bör 
utgöra en västlig gräns för exploatering av miljöstörande verksamhet.  
 
Förslaget till översiktsplan är fokuserat på utvecklingsområden och det saknas i stor 
utsträckning ställningstaganden för vilken markanvändning som rekommenderas. Här 
är det nödvändigt att förtydliga och ta ställning. Vilka områden betraktar kommunen 
som skyddsvärda och ska skyddas mot exploatering? Av hållbarhetsbedömningen 
framgår att riktlinjerna i ÖP 2021 inte alltid är formulerade på ett sätt som tydligt 
anger hur de ska tillämpas i kommande planeringsskeden. Planförslaget behöver 
utvecklas med tydligare formulerade riktlinjer för att underlätta för framtida 
tillämpning och uppföljning av ÖP 2021. Ta in vilka verksamheter som är olämpliga 
att lokalisera i de viktiga friluftsområdena, tex Södra Berget. 
  
Föreningen föreslår att man dessutom gör ett tematiskt tillägg som tar upp var i 
kommunen det kan vara godtagbart för nya berg- och moräntäkter. Vi tror att det kan 
vara viktigt för kommunikationerna med länsstyrelsen.  
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Gör tydligare ställningstaganden så att det som är planerat verkligen också 
genomförs! 
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge finner det angeläget att de ställningstaganden 
som framkommer i översiktsplanen följs upp och tydligt vägleder det fortsatta 
planeringsarbetet inom kommunen. Översiktsplanen speglar de allmänna intressena 
och vi invånare vill känna igen oss i det fortsatta planeringsarbetet. 
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