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Yttrande över utställningshandlingen för Översiktsplan Sundsvall 2021,  
KS-2013-00416 
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall- Ånge har tidigare yttrat sig över samrådsförslaget till ny ÖP. 
Föreningen har nu tagit del av utställningshandlingarna och vill med detta yttrande följa upp de 
yrkanden vi gjort i det tidigare yttrandet.  
 
Stärk skyddet av Södra Bergets friluftsområde. 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge har starkt engagerat sig i skyddet av Södra Berget. Då 
friluftsområdet vid två tillfällen senaste åren har hotats av bergtäkter har föreningen begärt att 
kommunen ska ge området ett starkare och mera varaktigt skydd än det tidigare haft. Föreningen 
har därför begärt att området avsätts som ett kommunalt frilufts- och naturreservat som medger 
normal skogsskötsel och liknande men så att det inte för riskerar att det för sundsvallsborna så 
viktiga området ska skadas av exploateringar. Även om de aktuella bergtäkterna har fått avslag vid 
överprövningar i miljödomstolarna så bör vi inte känna oss säkra på att det inte kan hända igen.  
 
I utställningsförslaget anges på sid 35 i huvudrapporten att kommunen föreslår att området i 
framtiden bör utgöra riksintresse för friluftsliv och att dialog om detta förs med Länsstyrelsen. Detta 
är positivt men att området görs till riksintresse betyder inte i sig det skydd som behövs för att 
säkerställa att inte allvarliga ingrepp som kan hota sundsvallsbornas friluftsintressen kan komma att 
ske.  Ett riksintresse för friluftsliv innebär att vid förslag om och prövning av en ändrad 
markanvändning ska riksintresset prövas mot de andra nationella, regionala och lokala intressena 
som infrastruktur, vindkraft eller i vissa fall ingrepp som bergtäkt. Då ska en prövning ske mot de 
andra intressena och först då kan det avgöras om skyddet är tillräckligt starkt för att ingreppen inte 
ska få ske. För att säkerställa att Södra Bergets friluftsområde får ett för sundsvallsborna godtagbart 
skydd bör det skyddas genom bildande av ett kommunalt reservat. Naturskyddsföreningen 
Sundsvall-Ånge yrkar på att kommunen skriver in i ÖP 2021 att Södra Berget ska bli kommunalt 
frilufts- och naturreservat.  
 
Även andra kärnområden som utpekas som särskilt värdefulla borde få ett starkare skydd för att 
värna friluftslivets och naturvårdens intressen. ÖP anger Norra Berget, terrängen vid Ryggkurvan, 
Selångersån, Sidsjön och Birstaberget som exempel på områden som ska värnas och 
Naturskyddsföreningen anser att starkare skydd även behöver ges till Getberget, Södra Bergets 
norrsluttning och Granloskogen.  
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Grönområden och sundsvallsbornas närnatur 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge noterar att vissa minskningar i exploateringsområden i 
grönområden i tätorten har skett jämfört med samrådsförslaget. Föreningen ser dock också att det 
finns många grönområden som kommer att krympa i utställningsförslaget till ÖP och att analys av 
behoven och prioritering mellan de olika utbyggnadsområdena fortfarande i huvudsak saknas.  
 
Föreningen vill med kraft framföra vikten av att skydd av och tillgängligheten till närnatur för såväl 
folkhälsa som biologisk mångfald ges större prioritet. Föreningen har yrkat på att grönområden nära 
befolkningstäta områden ska skyddas mot utbyggnad och begär att ÖP 2021 tar större hänsyn till 
dessa aspekter. Föreningen vill även åter yrka på tydligare ställningstaganden för vilken 
markanvändning som kommunen vill ska rekommenderas och hur prioritering mellan olika 
intressen ska vägas. Sådana ställningstaganden kan även vara särskilt viktiga för en utveckling av 
en levande landsbygd.  
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