ÖVERSIKTSPLAN

Fördjupning Sunne tätort

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för FÖP Sunne har upprättats.
I denna fördjupning av översiktsplanen för Sunne tätort ges möjlighet till ett
relativt flexibelt markanvändande och med inriktningar för hur denna
expansion ska kunna ske på ett hållbart sätt utifrån fyra vägledande principer
för utveckling. Principerna anger ett levande centrum, starka kopplingar, vatten
och vegetation i fokus samt hållbart byggande. Dessa bygger på att stärka
befintliga strukturer och bygga vidare på värden som finns för att nå en
långsiktigt hållbar fysisk miljö i Sunne.
Ett förslag var ute på samråd under perioden 30 juni – 15 september år 2021.
Samrådet har resulterat i 28 yttranden varav 7 yttranden från privatpersoner.
Flera yttranden lyfter frågor om, och har synpunkter på, utvecklingsområdena
för Häljeby och Holmby avseende nya markanspråk som den fördjupade
översiktsplanen innehåller. Här har kommunen valt att i stort tillmötesgå
synpunkterna och omvärderat planförslagets markanspråk och ambitioner
gällande bostadsbyggande och industrimark. Detta har bland annat inneburit
att LIS-område för Häljeby tagits bort. Sammantaget har det även påverkat det
samlade utfallet av utvecklingsinriktningen avseende antalet bostäder och
industrimark som kan tillskapas med stöd i den fördjupade översiktsplanen.
Granskningsförslaget innehåller nu förslag om ca 50-115 nya bostäder inom
utpekade utvecklingsområden samt ca 100 ha industrimark fram till 2040.
Länsstyrelsen anser att utpekad markanvändning för omvandlingsområdet
”Gamla sågverksområdet” är olämplig. Kommunen bemöter synpunkten med
sin syn på förslag till markanvändning på översiktlig planeringsnivå och gör
därmed ingen förändring i utpekande.
Yttranden har även berört flera frågor omfattande värden och hänsyn vilket
bland annat har resulterat i tydligare ställningstaganden kopplat till miljö, hälsa
och säkerhetsfrågor, däribland kommunens syn på risken för skador på den
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Inkomna
yttranden har även föranlett kompletteringar avseende kommunens
ställningstaganden kopplat till kulturmiljö med hänsyn till idag bristfälligt
planeringsunderlag. Förtydliganden och ändringar för en konsekvent
redovisning mellan planhandlingarna (huvuddokument och MKB) har gjorts för
redovisning och bedömning av planförslagets påverkan på MKN vatten.
Länsstyrelsen har i sitt yttrande påtalat att miljökonsekvensbeskrivningen
behöver kompletteras med miljöaspekterna översvämning och kulturmiljö. Där

1

delar inte kommunen länsstyrelsens syn på betydande miljöpåverkan till följd
av planförslaget och har därmed valt att inte tillmötesgå synpunkten.
Flera av de inkomna synpunkterna berör direkt eller indirekt miljöbalkens
restriktivitet gällande jordbruksmark. Sunne tätort omges till stor del av
jordbruksmark och bedömningen är att en tätortsutveckling är svår att
genomföra utan att sådan mark ianspråktas, därmed har endast synpunkter
tillmötesgått där det bedöms motiverat av flera anledningar.
Yttranden belyser även att genomförande av planförslagets industriområden
på den östra sidan av Sundet påverkas av möjliga förbindelser över vattnet och
en ny vägbro är angeläget för att inte skapa ytterligare miljöproblem längs
Storgatan. Det har även påtalats att vägkorridorer för förbindelse till lägen för
ny vägbro bör tydliggöras. Kommunen bedömer dock inte att det är lämpligt i
detta läge och har därmed inte gjort någon sådan komplettering inför
granskning.
I bilaga 1 redovisas de synpunkter som kommit in under samrådstiden och
kommunens kommentarer till dessa.
Inkomna synpunkter har resulterat i följande större förändringar av
planförslaget:
-

-

Ny avgränsning av planområdet vid Holmby
Utvecklingsområde för Häljeby, Holmby och Norr om kyrkan har ändrats.
Markanvändning för Häljeby har ändrats.
LIS-område för Häljeby har tagits bort.
Ny markanvändning för Sammanhängande bostadsbebyggelse
Omfattningen av de i karta utpekade större utvecklingsområdena för
bostadsbebyggelse samt industri- och verksamheter 2040 har ändrats.
Utbredningen av befintlig mark och utvecklingsområde 2040 för industrioch verksamheter har uppdaterats.
Utbredningen av befintlig mark och utvecklingsområde 2040 för teknisk
anläggning har uppdaterats.
Uppdaterat viktiga kopplingar för gång- och cykel för befintlig och
utveckling 2040.
Övrig utveckling 2040 har uppdaterats
Tydliggjort att järnvägen kan transportera farligt gods.
Tydliggjort utpekande av kulturmiljöbyggnader i karta
Kompletteringar av Värden och hänsynkapitlet avseende såväl
beskrivningar som tydliggöranden och ändringar av kommunens
ställningstaganden för flertalet rubriker (Översvämning och skyfall, Ras och
skred, Riksintresse, Areella näringar, Kulturvärden, MKN Vatten, Farligt
gods, Miljöfarlig verksamhet, Avlopp, Dricksvatten och Strandskydd)
framförallt kopplat till miljö, hälsa och säkerhetsfrågor.
Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa
av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på
hur sådana risker kan minska eller upphöra har tydliggjorts.
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-

Miljökonsekvensbeskrivningen har reviderats.
Redovisning av utvecklingsområden redogör inte längre för riksintresse för
rörligt friluftsliv utan beskrivs istället i ett inledande stycke då hela tätorten
berörs.

Inkomna synpunkter har även föranlett tydliggöranden kopplat till såväl
utvecklingsstrategier som genomförande.
I övrigt har inkomna synpunkter lett till ett antal redaktionella förändringar och
förtydliganden i planhandlingarna. Kartmaterial har justerats utifrån ändringar i
planförslaget. Illustrationsmaterial har i vissa hänseenden
ändrats.
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BILAGA 1

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA
YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET
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LÄNSSTYRELSEN (13 SIDOR)

KOMMENTARER

Se kommande sidor för kommentarer.
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Utvecklingsinriktning
Sunne kommun bedömer att den utvecklingsinriktning som arbetats fram och
presenterades i samrådet beskriver hur kommunen tar hänsyn till och samordnat
fördjupningen av ÖP med relevanta nationella och regionala mål, planer och program
av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Därmed anser Sunne
kommun att fördjupningen utan vidare kompletteringar utgör ett stöd för kommunens
fysiska planering.
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Nationella kulturmiljömål
Förslag på svar:
Sunne kommun delar länsstyrelsens synpunkter om behovet att uppdatera underlaget
kring befintliga kulturvärden, vilket också framgår av samrådshandlingarna och som
utgör en åtgärd för genomförande av den fördjupade översiktsplanen.
Sunne kommun noterar att landskapskonventionen är införd i Sverige utan att det
gjorts lagförändringar. En översiktsplan tas fram enligt bestämmelser i plan- och
bygglagen. En genomgående tanke i plan- och bygglagens bestämmelser om
översiktsplanering är att skapa förutsättningar för deltagande och inflytande över
förändringar i mark- och vattenanvändningen för kommuninvånarna. Här finns stora
likheter med landskapskonventionen som betonar betydelsen av delaktighet i frågor
som handlar om förändringar i landskapet. Sunne kommun bedömer således, i
enlighet med Boverkets tolkning, att landskapskonventionens syfte uppfylls genom
plan- och bygglagens gällande bestämmelser.
Utvecklingsstrategi
För en mer konsekvent utvecklingsstrategi har Sunne kommun reviderat principen
”Bygga hållbart”. Sunne kommun bedömer att utpekanden av utvecklingsområden
inom en översiktlig planeringsnivå kan genomföras utan avgränsningar för speciellt
värdefulla eller riskutsatta delar. Kommunen är medveten om att det vid ett sådant
ställningstagande finns en risk att delar av utpekad markanvändning inte kommer att
kunna nyttjas.. I FÖP:en identifieras särskilt viktiga, kända frågor kopplat till miljö,
hälsa och säkerhet inom de olika utvecklingsområdena. Dessa lyfts under riktlinjer för
utveckling vilket ska följas i kommande prövningssteg (detaljplan, bygglov eller
förhandsbesked), vilket har tydliggjorts.
Kommunen avser utreda risk för skador på den byggda miljön till följd av
översvämning inom delar av centralorten, vilket har lyfts in i åtgärdslistan för
genomförande. Kompletteringar av kommunens ställningstaganden avseende
kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana
risker kan minska eller upphöra har gjorts under kapitlet ”Värden och hänsyn”.
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Kommunikation
Vägkorridorer
Sunne kommun vill inte i detta skede peka ut osäkra vägkorridorer och föregå mer
ingående studier av lämpliga vägförbindelser utan bedömer det lämpligast att utreda
i kommande vägplan- eller detaljplaneprocess. Ett tydliggörande har gjorts kring de
olika bro- alternativens behov av vägförbindelser.
Kollektivtrafik:
Kommunens föreslagna utvecklingsområden sker i anslutning till befintliga
strukturer och i anslutning till utpekade betydande kopplingar. Därmed ser inte
kommunen att det krävs några stora strukturförändringar avseende kollektivtrafiken
med anledning av planförslaget. Sunne kommun ser att kollektivtrafiken är under
omvandling och i Värmland finns flera olika pilotprojekt på gång i syfte att utveckla
och förbättra kollektivtrafiken. Exempel på det är X-linjen i Säffle där busstrafik
sker utan tidtabell och bestämd linjesträckning och som bokas via en app eller
mixtrafik som möjliggör för allmänheten att boka och resa med skolbuss i Fagerås.
Kommunen ser positivt på en utveckling som möjliggör för en anpassad och smart
kollektivtrafik och att det kan förbättra möjligheterna till olika typer av resor med
buss och bussresor som kompletteras med tåg. Kommunen ser vidare positivt på att
den mindre tågstationen Kolsnäs ska vara i drift under sommarperioden. Inför
granskning har detta tydliggjorts i den fördjupade översiktsplanen.
Gång- och cykelstråk
Sunne kommun bedömer att det finns ett helhetstänk kring utvecklingen av gångoch cykelnätet och arbetar kontinuerligt med cykelplanen för att stärka gång- och
cykelkopplingar mellan olika delar av tätorten däribland genom att identifiera och
bygga igen ”missing links”, vilket även tydliggörs i kommunens utvecklingsstrategi
i den fördjupade översiktsplanen. Detta lyfts särskilt under utvecklingsprincipen
”Starka kopplingar”.
Kommunen bedömer att den utveckling av gång- och cykelstråk som föreslås längs
väg 716 knyter an till Häljeby-området och skapar förutsättningar för att
transportera sig via cykel till centrum. Inför granskning har befintliga gång- och
cykelmöjligheter till Brårudsområdet setts över och tydliggjorts även på den västra
sidan av järnvägen, samt har en redan planerad utvecklingssträcka lagts till.
Markanvändning
Gällande markanvändningskartans utformning menar kommunen att kartan syftar
till att redovisa planens ställningstaganden för utveckling och bevarande i den
fysiska miljön geografiskt. Markanvändningskartan avser således inte tolkas som en
redovisning av planeringsförutsättningar, eller redovisning av nuvarande
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markanvändning. Inför granskning har tydligheten i bakgrundskartan endast ökats i
den omfattning att det fortsatt ska vara fokus på föreslagen markanvändning.
Norra Åmberg
Frågan om bedömning av områdets naturvärden kommer hanteras inom ramen för
vidare prövning av markanvändningen, vilket framgår i riktlinjerna för
utvecklingsområdet.
Norr om kyrkan
Sunne kommun har ingen annan uppfattning än att rådande lagstiftning om
biotopskydd gäller och kommer att tillämpas i senare planeringsskede. Exakt hur
den skyddade biotopen ska kunna bevaras är en fråga att ta ställning till när en mer
detaljerad bild av områdets utveckling finns dvs i senare prövningssteg. Inför
granskning har mindre tydliggörande gjorts att dispens krävs vid åtgärder. Inför
granskning har även utvecklingsområdet reducerats i enlighet med Sunne Pastorats
synpunkt.
Noteras.
Häljeby
Inför granskning har avsnittet om ”Ras och skred” i kapitlet ”Värden och hänsyn”
uppdaterats med information om förutsättningar för kvicklera. I enlighet med
tidigare kommentar (se Utvecklingsstrategi ovan) bedömer kommunen att
utpekanden av utvecklingsområden inom en översiktlig planeringsnivå kan
genomföras utan avgränsningar för speciellt värdefulla eller riskutsatta delar. Detta
ställningstagande blir särskilt tydligt genom SGI:s kartläggning av kvicklera. Denna
kartläggning av finkorniga jordarter med gynnsamma förutsättningar för kvicklera
omfattar större delen av tätorten och skulle vid en sådan utgångspunkt i princip inte
möjliggöra för någon utveckling av tätorten överhuvudtaget. I FÖP:en identifieras
särskilt viktiga, kända frågor kopplat till miljö, hälsa och säkerhet (däribland
geotekniska förutsättningar) inom de olika utvecklingsområdena. Dessa lyfts under
riktlinjer för utveckling vilket ska följas i kommande prövningssteg (detaljplan,
bygglov eller förhandsbesked).
Hur tillfartsvägarnas funktion påverkas vid ett 100-årsregn utgör ingen
bedömningsgrund för markens lämplighet för bebyggande. Sunne kommun
tillämpar Boverkets tillsynsvägledning vilken konstaterar att översvämningar från
skyfall inte kan uteslutas, och att det är risken för skada på bebyggelse som ska
bedömas.
Inför granskning har kommunen gjort nya ställningstaganden kring
utvecklingsområdet för Häljeby. Resultatet är att utvecklingsområdet har minskats
och LIS-utpekande har plockats bort, samt har markanvändningen omprövats där
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delar av tidigare utvecklingsområde för bostäder nu förslås för areella näringar,
grönstruktur samt sammanhängande bebyggelse. Därmed berörs inte längre utpekat
område av översvämning vid 200-årsnivå, fornlämning som tidigare ingick i LISområdet eller strandnära aktsamhetsområde med förutsättningar för skred i
finkornig jordart. Omfattning på ny bebyggelse bedöms nu ligga mellan 15-45
bostäder fördelat i ett norra (5-15 bostäder) och södra utvecklingsområde (10-30
bostäder). Stycket kring riktlinjer för utveckling har justerats med tillägg av en
enkel skiss över var koncentration av bebyggelse troligen kan bli aktuellt.
Kommunen har även gjort ställningstagandet att området bör utvecklas genom
detaljplan och därmed kommer frågan kring ex. VA-lösning att prövas i ett större
sammanhang. I Häljeby finns ett gammalt grustag med tidigare utpekade
naturvärden, men dessa har enligt uppgift försvunnit då området har vuxit igen. För
området föreskrivs i riktlinjer att NVI bör genomföras varvid en ny bedömning av
förekomst av naturvärden kommer ske i samband med detaljplan.
Bråruds och Holmby industriområden
Inför granskning har komplettering av riktlinjerna för fortsatt utveckling inom
utvecklingsområdena för Brårud och Holmby gjorts med hänsyn till behov av
naturvärdesinventering, däribland bedömning av påverkan på biotopskyddade
områden. Inför granskning har även utvecklingsområdet i södra delen av Holmby
reducerats där fastigheten Skinnargården 1:1 har tagits bort.
I samband med att det sydöstra utvecklingsområdet för industri genomförs vid
Brårud kommer ny angöring till kvarvarande jordbruksmark behöva hanteras, vilket
har tydliggjorts inför granskning.
LIS Gamla sågverksområdet
Sunne kommun noterar länsstyrelsens synpunkt om att marken idag inte är lämplig
för all markanvändning som inryms i ”Utveckling omvandling 2040”, men anser att
markens lämplighet på sikt och inom FÖP:ens planeringshorisont kan komma att
förbättras genom riktade åtgärder. FÖP:en anger ju den önskade kommunala
viljan för området, sen kanske det visar sig att delar av den viljan t.ex. av
ekonomiska skäl eller med hänsyn till risk och säkerhet inte går att förverkliga.
Området är centralt och har ett attraktivt läge intill sjön, därmed bedömer
kommunen att det inte går att utesluta att det kan finnas intresse för en omvandling
av området. Detta kommer behöva föregås av en detaljplan med diverse utredningar
varvid det i den processen får fastställas vilken markanvändning som är möjlig eller
ej, dock är det näringsändamål (som komplement till övriga verksamheter i
närområdet) kommunen pekar ut för LIS.
Inför granskning har frågan kring säker passage över järnvägen förtydligats.
Trots länsstyrelsens synpunkt kring möjliga andra särskilda skäl för upphävande av

10

LÄNSSTYRELSEN

KOMMENTARER
strandskydd bedömer kommunen att det är lämpligt att peka ut området för LIS.
Inför granskning har tydliggörande gjorts angående avsedd nivå för översvämning.
Övrig utveckling 2040
I anslutning till Lerälven bedömer kommunen att det huvudsakligen är befintlig
markanvändning som fortsatt föreslås i FÖP:en. Stor del av fastigheterna längs
Lerälven som är bebyggda är dock privata fastigheter. Inom befintliga
bebyggelseområden belägna inom risk för ras/skred/erosion ska bedömning göras vid
lovärenden avseende behov av geoteknisk utredning. Utöver det pågår kontinuerligt
arbete med bl.a. erosionsskydd. Inför granskning har kommunens ställningstagande
tydliggjorts genom att kontinuerlig beredskapsplanering ska genomföras för att hantera
risk för skador på den redan byggda miljön till följd av ras, skred och erosion.
En del av ovan nämnda Gamla sågverksområdet och omvandlingsområde 4 sträcker
sig mot älven och omfattas av utpekanden av riskområden för ras, skred och erosion
samt översvämning vid 200-årsnivå som är klimatrelaterade. Detta har tydliggjort inför
granskning. Inom omvandlingsområdena är markanvändningen inte given i nuläget,
men vid lovprövning eller detaljplan kommer förutsättningar såsom ev. förekomst av
naturvärden klargöras.
Värden och hänsyn
Riksintressen
Granskningshandlingarna kompletteras med kommunens förhållningssätt till MSApåverkande ytan från Karlstad flygplats.
Natur och friluftsvärden
Kommunen har påbörjat inventering av grön infrastruktur utifrån såväl sociala och
hälsobefrämjande funktioner som värde som livsmiljöer för växter och djur och
biologisk mångfald. I det arbetet avser även kommunen inkludera inventering av blå
värden dvs vattenområden.
Där kommunen har bedömt att det redan på en översiktlig planeringsnivå är tydligt
föreslås i riktlinjerna att naturvärdesinventering bör tas fram för föreskriven
exploatering. Inför granskning har kommunens ställningstagande kring natur- och
friluftsvärden förtydligats att när NVI förordas avser detta utföras enligt SIS standard.
Sunne kommun har efter kontakt med länsstyrelsen sett att det inte finns något sådant
tillgängligt kartskikt och ett sådant utpekande bedöms heller inte påverka
planförslaget.
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Areella näringar
Sunne kommun är ytterst medveten om betydelsen av brukningsvärd jordbruksmark
och har redan under planarbetets gång och i arbetet med den strategiska
miljöbedömningen inför samrådsförslaget gjort avvägningar genom att stora rationella
ytor jordbruksmark har undantagits. Inför granskning har även Skinnargården 1:1 lyfts
ur planförslaget, samt har Häljeby utvecklingsområde reducerats vilket bl.a. innebär att
ytterligare jordbruksmark föreslås för areell näring istället för utvecklingsområde för
bostadsbebyggelse.
Kommunen är också tydlig med sitt ställningstagande att tätortsutveckling i stort är att
betrakta som väsentligt samhällsintresse och utifrån förutsättningarna inte kan
genomföras utan att viss jordbruksmark tas i anspråk. Inriktningen är att utveckla
tätorten i anslutning till befintliga verksamhets- och bostadsområden framför att ta i
anspråk ytterligare sammanhängande områden med jordbruksblock. Kommunen ser ett
stort värde i att kunna utveckla i anslutning till befintliga industriområden i tätorten
bl.a ur miljöhänsyn och att ej skapa onödiga transportsträckor. Kommunen har även
redan markrådighet inom stora delar av aktuella utvecklingsområdena som omfattar
jordbruksmark.
Sunne kommun bedömer inte att det krävs vidare analyser eller utredningar på den
nivå som länsstyrelsen föreslår, men har inför granskning tydliggjort att det vid
ianspråktagande av jordbruksmark för annan markanvändning är av värde att göra en
underhandsbedömning för att bibehålla rationella enheter. Med detta menar
kommunen att försöka undvika att inte ta i anspråk mark lite här och där, utan ha en
strategisk övergång och att det i samband med sådan även är möjligt att se över nya
arronderingar i kommunen. Planhandlingarna har förtydligats något i detta hänseende
inför granskning.
Kulturhistoriska värden
Förtydligande har gjorts i kartan inför granskning. De grå punkterna i kartan ”Värden
och hänsyn-Kulturmiljö” är sex stycken byggnader utpekade i bebyggelseregistret i två
olika miljöer; Sunne kyrka, gravkapell och stiglucka vid kyrkogården och Tingshuset,
häktet och arkivet vid Åmbergsvägen. Kyrkor omfattas även av skydd för sina
kulturhistoriska värden genom tillståndsplikt enligt 4 kap i Kulturmiljölagen. Detta
framgår av samrådshandlingarna.
Som beskrivs i planhandlingarna avser Sunne kommun att ta fram ett nytt
kulturmiljöprogram där ett uppdaterat underlag kring tätortens kulturvärden kommer
utgöra underlag för framtida bedömningar av åtgärder i den fysiska miljön. I den
ortsanalys som gjordes för Sunne 2008 finns en övergripande analys av tätortens
historiska utveckling och olika tiders prägling på orten som kommunen bedömer ger
ett visst stöd för beslut till dess att ett nytt kulturmiljöprogram är upprättat. Inför
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granskning har handlingarna kompletterats med beskrivning av kommunens
förhållningssätt.
MKN vatten
Eftersom vattenförekomsten Övre Fryken inte omfattas av den fördjupade
översiktsplanen för Sunne tätort, revideras miljökonsekvensbeskrivningen i enlighet
med planförslaget dvs att bedömning av Sundet istället lyfts in i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Kommunen vill tydliggöra att beskrivning för Sundet avseende att en naturlig
strandlinje behöver återskapas för att god ekologisk status ska kunna uppnås är hämtat
från statusbeskrivning för vattenförekomsten i VISS (Vatteninformationssystem
Sverige). Inför granskning har planhandlingarna kompletterats med beskrivning av
kommunens bedömning av påverkan på MKN vatten för respektive vattenförekomst.
Gällande kvalitetsfaktorn bristande konnektivitet orsakat av befintliga dammar anser
kommunen att frågan lämpligast hanteras inom ramen för nationell plan för moderna
miljövillkor för vattenkraft. Granskningshandlingarna har kompletterats med
kommunens förhållningssätt i frågan.
Miljö, hälsa och säkerhet
Kommunen anser att en beskrivning av identifierade särskilt riskutsatta delar av
tätorten fanns i samrådsförslaget. Inför granskning har dock tydliggjorts kommunens
syn på hantering och ställningstagande kopplat till sådana risker.
Översvämning och skyfall
Den grundläggande utgångspunkten för hanteringen av översvämningar från sjöar och
vattendrag är enligt Boverket att lokalisera ny sammanhållen bebyggelse till områden
som inte omfattas av sannolikhet att översvämmas. Boverket konstaterar dock att vid
förtätning och komplettering av befintliga tätorter och bebyggelsestrukturer kan det
vara svårt att fullt ut tillämpa de grundläggande utgångspunkterna för planläggning av
bebyggelse. När det gäller översvämningar från skyfall konstaterar Boverket att
sannolikheten för översvämningar inte går att undvika.
Sunne tätort har vuxit fram under lång tid i sundet mellan Övre Fryken och MellanFryken, vilket inte är optimalt ur ett översvämningsperspektiv. Stora investeringar i
bebyggelse och infrastruktur har gjorts under lång tid vilket påkallar behovet av att
göra avvägningar mellan sannolikheten för översvämningar från sjöar och vattendrag
och hänsyn till gestaltning, funktion och befintliga strukturer. Komplettering av
tätortsbebyggelsen bedöms kunna ske med tillämpning av Boverkets principer för
avsteg. Granskningshandlingarna har kompletterats och tydliggjorts avseende

13

LÄNSSTYRELSEN

KOMMENTARER
beskrivningen och ställningstagande kring översvämning och skyfall.
För befintliga bebyggelseområden arbetar Sunne kommun utifrån det
kunskapsunderlaget som finns där primära riskområden identifierats och genomför ett
kontinuerligt arbete med att utvärdera och minska riskerna för klimatrelaterade skador
på den byggda miljön, vilket har tydliggjorts i handlingarna inför granskning.
Sunne kommun bedömer att resonemanget om tillgänglighet och framkomlighet till ett
planområde vid en skyfallsöversvämning i befintlig bebyggelsestruktur saknar stöd i
Boverkets tillsynsvägledning. Vid planering av bebyggelse som omfattas av
sannolikheten att översvämmas vid skyfall är principen att planläggning bör ske så att
ingen ny bebyggelse tar skada vid en översvämning med högre sannolikhet än 1/100.
Granskningshandlingarna har förtydligats i frågan.
För utpekade utvecklingsområden (Gamla sågverksområdet och en mycket liten del av
Omvandlingsområde 4 intill järnvägen) som omfattas av sannolikhet att översvämmas
av sjöar eller vattendrag vid ett 200-årsflöde har granskningshandlingarna
kompletterats där riskfrågan tydliggjorts för fortsatt prövning. Som angetts tidigare
bedömer kommunen att vidare prövning kommer säkerställa vilken användning som
kan realiseras samt vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuellt (då genomförs närmare
studier av åtgärder utifrån aktuell bebyggelse osv).
Farligt gods
Inför granskning har handlingarna kompletterats med att Fryksdalsbanan kan
transportera farligt gods.
Kommunen förhållningssätt till transporter av farligt gods framgår av
samrådshandlingarna. Principen bedöms täcka behovet att eventuellt beakta
järnvägstransporternas drivmedel.
Sunne kommun bedömer att beskrivningen av Miljöfarlig verksamhet täcker in de
anläggningar i tätorten som hanterar farliga ämnen.
Ras och skred
Teckenförklaringen uppdateras i enlighet med synpunkten.
Kompletteringar av beskrivningen av MSB:s stabilitetskartering har gjorts inför
Granskning, samt har beskrivning av förutsättningar för kvicklera lyfts in i
granskningsförslaget.
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KOMMENTARER
Mindre förtydligande av kommunens syn på risken för ras, skred eller erosion har
gjorts inför granskning, men i stort bedöms att kommunens syn på att risken för ras
och skred är som störst längs med Lerälven, och att ambitioner för att ta fram vidare
utredningar och underlag samt en översyn gällande status hos befintliga erosionsskydd
behöver ske framkom i samrådshandlingarna. Redovisningen bedöms uppfylla plan
och bygglagens krav.
Inför granskning har kommunens ställningstagande kring översvämning och skyfall
kompletterats med att åtgärdernas påverkan på stabilitet ska beaktas.
Samhällsviktig verksamhet
Fjärrvärmenätet i kommunen är privatägt och utbyggnad av nätet är därmed
marknadsstyrt.
Principen anger att ny bebyggelse i så stor utsträckning som möjligt genomförs med
förnyelsebart material (i enlighet med Träbyggnadsstrategin) och låg
energiförbrukning. I Träbyggnadsstrategin (som är antagen av kommunfullmäktige)
anges strategier för vad Sunne kommun kan göra för att möjliggöra en ökad
träbyggnation: Att Sunne kommun ska aktivt arbeta med att skapa områden för
träbyggnation genom att föra en aktiv och tidig dialog med intresserade byggherrar,
arkitekter och entreprenörer för att utveckla träbyggandet, genom ett aktivt
markanvisningsarbete för att öka träbyggandet i kommunen, vara aktiv i regionala
initiativ och Trästad Sverige för att marknadsföra potentialen i träbyggnationen, bjuda
in till samtal och dialog kring trähusbyggnation, pröva trä i de kommunala
anläggningar, lokaler och boenden där det är lämpligt samt samarbeta med
forskningsaktörer för att tillskapa nya pilotprojekt inom träbyggnation.
Kommunens möjlighet att påverka energiförbrukning för ny bebyggelse bedöms kunna
ske genom en aktiv och tidig dialog i samband med lovgivning vid byggnadstekniska
val och utförande av byggnad. Planförslagets genomförandekapitel har kompletterats
inför granskning med hänsyn till ovan.
Genomförande
Sunne kommun ser att det finns en given prioriteringsordning genom utveckling av
Holmby industriområde framför Brårud med hänsyn till de miljöproblem som finns
längs Storgatan tills dess att en ny vägbro kommit till stånd och trafik kan omfördelas.
Miljökonsekvensbeskrivning
Sunne kommun står fast vid att det endast är de i avgränsningssamrådet identifierade
miljöaspekterna som kan antas ha betydande miljöpåverkan, varvid MKB:n
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KOMMENTARER
koncentrerats till de frågorna.
Avgränsning av MKB- Kulturmiljö
Sunne kommun har identifierat kulturmiljöperspektivet som en viktig fråga, men ser
inte att det är påverkar miljöbedömningen eller planförslaget. Kulturmiljöaspekten
kommer värderas i fortsatta prövningssteg och kommunen har listat en åtgärd att ta
fram ett nytt kulturmiljöprogram där ett uppdaterat underlag kring tätortens
kulturvärden kommer utgöra underlag för framtida bedömningar av åtgärder i den
fysiska miljön. I den ortsanalys som gjordes för Sunne 2008 finns en övergripande
analys av tätortens historiska utveckling och olika tiders prägling på orten som
kommunen bedömer ger ett visst stöd för beslut till dess att ett nytt kulturmiljöprogram
är upprättat. Utöver det avser kommunen tills vidare göra en behovsbedömning om
huruvida det krävs en antikvarisk bedömning vid bygglovsärenden och andra fysiska
förändringar av miljöer i tätorten.
Avgränsning av MKB- Översvämning
Kommunen bedömer att tillämpningen av Boverkets tillsynsvägledning möjliggör
komplettering av befintliga bebyggelsestrukturer även om det finns sannolikhet för
översvämningar. Se tidigare kommentar.
Kartmaterial
Kartmaterial har förtydligats inför granskning.
Naturvård
Informationen har lagts till inför granskning.
Lantbruk
Detta har förtydligats inför granskning.
MKN vatten
Förtydligande avseende beskrivning och påverkan på vattenförekomsterna har gjorts
inför granskning. Bedömning av Sundet har lyfts in och samtidigt har Övre Fryken
plockats bort inför granskning.
Strandskydd
Förtydligande har gjorts inför granskning.
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KOMMENTARER
Övrigt
Flygtrafik
Inför granskning har beskrivning av riksintresset lyfts in med kommunens
ställningstaganden.

17

LUFTFARTSVERKET (3 SIDOR)

KOMMENTARER

18

LUFTFARTSVERKET

KOMMENTARER

Inför granskning har handlingarna kompletterats med beskrivning av att riksintresse
för luftfart finns i kommunens sydöstra del i form av influensområde till Karlstad,
Torsby och Hagfors flygplatser. Med kommunens ställningstagande att inom områden
som är utpekat som influensområde till flygplatsen ska ingen högre bebyggelse
tillkomma. Ärenden som gäller högre byggnadsverk högre än 20 meter över mark
remitteras till luftfartsverket.

Noteras.

19

LUFTFARTSVERKET

KOMMENTARER

20

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (2 SIDOR)

KOMMENTARER

Sunne kommun noterar detta. Vissa kompletteringar har gjorts inför granskning.
I övrigt framgår kommunens syn på att risken för ras och skred är som störst längs
med Lerälven, och att ambitioner för att ta fram vidare utredningar och underlag samt
en översyn gällande status hos befintliga erosionsskydd behöver ske framkom i
samrådshandlingarna. Redovisningen bedöms uppfylla plan och bygglagens krav.

21

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

KOMMENTARER

Inför granskning har kommunens ställningstagande kompletterats.

22

TRAFIKVERKET (3 SIDOR)

KOMMENTARER

Utvecklingsstrategier
Noteras.

Sunne kommun är införstådd i att nämnda föreslagna åtgärder kräver samverkan med
Trafikverket.
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TRAFIKVERKET

KOMMENTARER

Markanvändning
Norra Åmberg och Holmby industriområde
Noteras.
Noteras.
Kommunen är medveten om att det tidigare funnits förslag på avtal för
cirkulationsplats, men att det av tidigare anledningar valdes att inte gå vidare med det
avtalet.
Noteras.
Norr om kyrkan
Noteras.
Häljeby
Kommunen noterar Trafikverkets synpunkt kring väg 716. Inom arbetet med den
fördjupade översiktsplanen har inte nya väganslutningar till utvecklingsområdena
studerats. Detta kommer ske i nästkommande prövningssteg genom arbete med
detaljplan.
Bråruds industriområde
Sunne kommun vill inte i detta skede peka ut osäkra vägkorridorer och föregå mer
ingående studier av lämpliga vägförbindelser utan bedömer det lämpligast att utreda i
kommande vägplaneprocess. Ett tydliggörande har gjorts kring de olika broalternativens behov av vägförbindelser. I sådan utredning anser kommunen att även
eventuell påverkan på befintliga anslutningsvägar och plankorsningar ska bedömas.
Kommunen är införstådd i Sundsbrons begränsningar i bärighetsklass.

24

TRAFIKVERKET

KOMMENTARER

Sunne kommun är osäker på vilket industrispår som åsyftas. Om det avser det kortare
spår som angör Tetra Paks verksamhet från Fryksdalsbanan norrifrån ser inte
kommunen att det är en åtgärd som kommunen styr då denna i huvudsak berör Tetra
Paks intressen. Om ÅVS:en syftar till det delvis rivna spåret som löper parallellt med
Fryksdalsbanan från Tetra Pak vidare söderut är kommunen tveksam till en sådan
åtgärd med hänsyn till de investeringar som det skulle medföra att återställa det delvis
rivna spåret, samt med hänsyn till att spåret passerar nära skolområdet och lämnar ett
ringa skyddsavstånd vid en olycka.
Sunne kommun är sammantaget tveksam till den kommunala samhällsnyttan i en
åtgärd att återuppta industrispår på Brårud.
LIS Gamla sågverksområdet
Sunne kommun delar Trafikverkets syn på att frågan kan lyftas i samband med ÅVS
för Fryksdalsbanan.
Omvandlingsområde 4
Sunne kommun delar Trafikverkets syn på att frågan kan lyftas i samband med ÅVS
för Fryksdalsbanan.
Riksintressen
Noteras.
Sammantagen bedömning
Sunne kommun noterar Trafikverkets bedömning och ser att det finns en given
prioriteringsordning genom utveckling av Holmby industriområde framför Brårud med
hänsyn till de miljöproblem som finns längs Storgatan till dess att en ny vägbro
kommit till stånd och trafik kan omfördelas.
Noteras.

25

LANTMÄTERIET (1 SIDA)

KOMMENTARER

Noteras.

26

SVENSKA KRAFTNÄT (1 SIDA)

KOMMENTARER

Noteras.

27

ELLEVIO AB

KOMMENTARER

Sunne kommun delar Ellevios synpunkt om att det är viktigt att säkra erforderligt
avstånd till ledningsnätet i den fysiska planeringen för såväl kapacitetsbehov som av
säkerhetsmässiga skäl. Markanvändningskartan avser inte redovisa den detaljnivån att
ledningsnätet ritas ut. I samband med detaljplaneläggning av nya områden eller ändrad
markanvändning inhämtas åsyftat underlag som underlag för planens utformning och
bedömning av dess konsekvenser.
Noteras.

28

SKANOVA AB (1 SIDOR)

KOMMENTARER

Noteras.

29

SUNNE KOMMUN VA-ENHETEN (2 SIDOR)

KOMMENTARER

Sid.54
Inför granskning har förtydligande gjorts i beskrivningen av utvecklingsområdet
avseende vilket tidigare sågverksområde som åsyftas.
Sid.71
Uppgift om enskilda avloppsanläggningar har uppdaterats inför granskningen.

Inför granskning har åsyftat stycke uppdaterats i enlighet med synpunkt.

30

SUNNE KOMMUN VA-ENHETEN

KOMMENTARER

Inför granskning har visst förtydligande gjorts avseende hänsyn och kommunala
ställningstaganden.

31

SUNNE KOMMUN – MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN (3 SIDOR)

KOMMENTARER

32

SUNNE KOMMUN – MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

KOMMENTARER
1.
Sunne kommun är ytterst medveten om betydelsen av brukningsvärd jordbruksmark
och har redan under planarbetets gång och i arbetet med den strategiska
miljöbedömningen inför samrådsförslaget gjort avvägningar genom att stora rationella
ytor jordbruksmark har undantagits. Inför granskning har även Skinnargården 1:1 lyfts
ur planförslaget samt har Häljeby utvecklingsområde reducerats vilket bl.a. innebär att
ytterligare jordbruksmark föreslås för areell näring istället för utvecklingsområde för
bostadsbebyggelse. Kommunen ser ett stort värde i att kunna utveckla i anslutning till
befintliga bostads- och industriområden i tätorten bl.a ur miljöhänsyn och att ej skapa
onödiga transportsträckor. Kommunen har redan löst in stora delar av aktuella
utvecklingsområden för utveckling av tätorten.
Kommunen ser även att en underhandsbedömning kan göras för att bibehålla rationella
enheter vid ianspråktagande dvs inte ta mark lite här och där utan en strategisk
övergång och att det i samband med sådan även är möjligt att se över nya
arronderingar i kommunen. Planhandlingarna har förtydligats något i detta hänseende
inför granskning.

2.
Inför granskning har tydliggörande gjorts avseende kapacitet för dricksvatten.
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SUNNE KOMMUN – MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

KOMMENTARER

3.
Vissa kompletteringar av beskrivningen av förutsättningar för skred har gjorts inför
granskning. I övrigt framgår kommunens syn på att risken för ras och skred är som
störst längs med Lerälven, och att ambitioner för att ta fram vidare utredningar och
underlag samt en översyn gällande status hos befintliga erosionsskydd behöver ske
framkom i samrådshandlingarna. Redovisningen bedöms uppfylla plan och bygglagens
krav.
4.
Inför granskning har handlingarna kompletterats med information kring ansvarsfrågan
för förorenad mark.
5.
Lösning för uppvärmning styrs inte i en plan, men vi kan beskriva förutsättningarna
som finns för exempelvis fjärrvärme. Fjärrvärmenätet i kommunen är privatägt och
utbyggnad av nätet är därmed marknadsstyrt.
6.
Inför granskning har handlingarna förtydligats avseende tillgänglighet till
strand/bryggor.

34

ARVIKA KOMMUN (2 SIDOR)

KOMMENTARER

35

ARVIKA KOMMUN

KOMMENTARER

36

TORSBY KOMMUN (3 SIDOR)

KOMMENTARER

37

TORSBY KOMMUN

KOMMENTARER

Noteras.

38

TORSBY KOMMUN

KOMMENTARER

Noteras.

39

KILS KOMMUN (2 SIDOR)

KOMMENTARER

40

KILS KOMMUN

KOMMENTARER

41

HAGFORS KOMMUN

KOMMENTARER

42

SUNNE PASTORAT (2 SIDOR)

KOMMENTARER

Inför granskning har utvecklingsområdets avgränsning ändrats för att bättre
överensstämma med Sunne Pastorats förslag.

43

SUNNE PASTORAT

KOMMENTARER

44

MILJÖPARTIET (1 SIDA)

KOMMENTARER

Stycket om Sunnes historia är inte heltäckande, utan redogör för delar av den
historiska utvecklingen som har präglat orten.
Noteras.
Sunne kommun delar Miljöpartiets syn på vikten av träd och växtlighet i skolmiljöer,
för luftkvalitet och skuggning men även som miljöskapare för lek och rörelse. Inför
granskning har detta tydliggjorts i utvecklingsstrategier för mark och vatten.

Sunne kommun bedömer att det är möjligt att utveckla del av Norra Åmberg och
samtidigt värna den del som besitter de identifierade högre sociala värdena för
rekreation och friluftsliv. Inga utpekade naturvärden finns i området, men en
bedömning av områdets naturtyper och artförekomster kommer behöva göras i
samband med vidare prövning som underlag för att ta ställning till förslagets
eventuella påverkan och om anpassningar krävs.
Sunne kommun delar Miljöpartiets syn på vikten av en ny vägbro. Kommunen pekar
ut ny vägbro och prioriterade gång- och cykelkopplingar för utveckling inom FÖP:ens
planeringshorisont 2040. I kommunens utvecklingsstrategier för mark och vatten
föreslås att principen för ”Vatten och vegetation i fokus” bl.a. innebär ”att öppna upp
för Lerälvens kvaliteter genom utveckling av grönområde ”Leranparken” vid f.d.
Hasses handelsträdgård och binda ihop området med stråk längs Lerälven som i
förlängningen ansluter Sundsbergsområdet.” vilket kommunen bedömer vara i linje
med Miljöpartiets synpunkt.

45

MITT SUNNE (2 SIDOR)

KOMMENTARER

1.
Det finns idag en parkeringsgrupp bestående av representanter från kommunen,
stadsarkitekt, Mitt Sunne och fastighetsägare. Dialogen där går bra för att finna
lösningar på frågor rörande centrumutvecklingen, så som t.ex. parkeringsplatser. En ny
parkeringsinventering har utförts i september 2021, där det gick från förra
inventeringens 36% medelbeläggning till nu 43% medelbeläggning. Ny
parkeringsinventeringar är planerade till våren och sommaren 2022.
2.
Ovan nämnda parkeringsgrupp kommer att behandla ett utkast till
Gestaltningsprogram för Sunne centrum. Däri identifieras Lagerlöfsparken som ett
utvecklingsområde. Efter Gestaltningsprogrammet antagits får prioriteringar göras vart
upprustning av allmänna platser sker härnäst.
3.
Svar som ovan. Gestaltningsprogram först, sedan prioriteringar och budget.
4.
En detaljfråga som hänvisas till Tekniska enheten för vidare dialog.

46

MITT SUNNE

KOMMENTARER

47

TILLGÄNGLIGHETSRÅDET (1 SIDA)

KOMMENTARER

Noteras.

48

SUNNE FLYGKLUBB (3 SIDOR)

KOMMENTARER

Inför granskning har planområdet reviderats och del av södra utvecklingsområdet för
Holmby har tagits bort (motsvarande fastigheten Skinnargården 1:1). Vid tolkning av
den till yttrandet bifogade bilaga 1och 2 torde inte påverkan längre riskeras genom det
södra utvecklingsområdet, då område direkt söderut från flygplatsen nu är undantaget
FÖP:ens planområde. Avseende det norra området har inför granskning riktlinjerna för
fortsatt prövning av området kompletterats med att hänsyn ska tas till
hinderbegränsande ytor kopplat till flygplatsen.

49

SUNNE FLYGKLUBB

KOMMENTARER

50

SUNNE FLYGKLUBB

KOMMENTARER

51

SUNNE VÄSTRA VILTVÅRDSOMRÅDE (1 SIDA)

KOMMENTARER

Noteras.

52

STÖPAFORS LANTBRUK (1 SIDA)

KOMMENTARER

Inför granskning har Sunne kommun tagit bort utvecklingsområdet för industri och
verksamheter på fastigheten Skinnargården 1:1 och fastigheten ingår heller inte längre
i planområdet för den fördjupade översiktsplanen.

53

SKINNARGÅRDEN (2 SIDOR)

KOMMENTARER

En fördjupad översiktsplan visar på en kommunal viljeriktning men det är inte något
som är juridiskt bindande eller tvingande i utpekade markanvändningar på en
översiktlig nivå. Därmed finns inte något i utpekandet som inskränker i äganderätten.
Det stämmer att kommunen inte aktivt sökt upp alla fastighetsägare som berörs av den
i FÖP:en föreslagna utvecklingen. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har
fokus för medborgardialogen varit att ha en bred allmän dialog i ett tidigt skede samt
att låta använda samrådet och granskningen att inhämta synpunkter (som är två PBLreglerade skeden i planprocessen där möjlighet finns att lämna synpunkter). Detta i
syfte att nå en effektiv och inkluderande planprocess.
Inför granskning har Sunne kommun tagit bort utvecklingsområdet för industri och
verksamheter på fastigheten Skinnargården 1:1 och fastigheten ingår heller inte längre
i planområdet för den fördjupade översiktsplanen.
Sunne kommun är ytterst medveten om betydelsen av brukningsvärd jordbruksmark
och har redan under planarbetets gång och i arbetet med den strategiska
miljöbedömningen inför samrådsförslaget gjort avvägningar genom att stora rationella
ytor jordbruksmark har undantagits. Tätorten omges av jordbruksmark som kommunen
bedömer att det är viktigt att värna, samtidigt som det är av väsentligt samhällsintresse
att kunna utveckla tätorten på ett ändamålsenligt sätt. Idag finns generellt en tydlig
funktionsindelning i tätorten där exempelvis industriområden (Holmby och Brårud) är
separerad från bostadsbebyggelse. Att bygga ut i anslutning till befintliga strukturer
bedöms vara mer hållbart än att ta i anspråk nya områden. Som nämnts ovan har inför
granskning Skinnargården 1:1 lyfts ur planförslaget, samt har Häljeby
utvecklingsområde reducerats bl.a. för att undanta jordbruksmark.
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SKINNARGÅRDEN

KOMMENTARER

Se kommentar på föregående sida.
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AGNETA OCH INGEMAR JOHANSSON, HÄLJEBYGÅRD (1 SIDA)

KOMMENTARER

Inför granskning har kommunen gjort nya ställningstaganden kring
utvecklingsområdet för Häljeby, där detta har minskats och LIS-utpekandet har
plockats bort, samt har markanvändningen omprövats där delar av tidigare
utvecklingsområde för bostäder nu förslås för areella näringar, grönstruktur samt
sammanhängande bebyggelse. Grönstrukturen avser kunna säkra en vegetationsbarriär
mellan befintlig sammanhängande bebyggelse och utvecklingsområdet.
De utvecklingsområden som kvarstår omfattar både kommunens egna markinnehav i
norr samt privatägd mark. Sunne kommun vill förtydliga att kommunen inte har för
avsikt att tvinga sig in i området där kommunen inte har markägande idag.
Utpekandena som görs är långsiktiga i avsikt att klara framtida bostadsbehov för
tätorten, men det finns inget tvingande i genomförande av en plan på översiktlig nivå
vilket en fördjupning av översiktsplanen är. Genomförandet är avhängigt
fastighetsägarens vilja att genomföra och är att betrakta som en möjlighet till
utveckling om inte omgående så på sikt. Planförslaget har en tidshorisont till 2040,
men kan även vara ett fortsatt stöd därefter om planen bedöms fortsatt aktuell.
Generellt är det möjligt att fastighetsägarens vilja eller fastighetsägandet i sig skiftar
under en sådan period vilket även kan innebära att förutsättningarna för att vilja att
utveckla i enlighet med FÖP:ens förslag kan ändras.
Inför granskning har kommunen gjort ställningstagandet att om ett genomförande av
utvecklingsområdena i Häljeby sker ska det ske genom detaljplan, vilket innebär att
konsekvenser av ett planförslag såsom påverkan på miljö kommer att bedömas och
hanteras i en detaljplaneprocess.
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ANDERS NILSSON (4 SIDOR)

KOMMENTARER
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ANDERS NILSSON

KOMMENTARER

Lagstiftning och praxis förändras över tid (bl.a. har ändringar gjorts i det utökade
strandskyddet och landskapsbildskydd har upphävts) och den fördjupade
översiktsplanen för Sunne tätort förhåller sig till nu gällande lagar och regelverk.
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ANDERS NILSSON

KOMMENTARER

Inför granskning har kommunen gjort nya ställningstaganden kring
utvecklingsområdet för Häljeby, där detta har minskats och LIS-utpekandet har
plockats bort, samt har markanvändningen omprövats där delar av tidigare
utvecklingsområde för bostäder nu förslås för areella näringar, grönstruktur samt
sammanhängande bebyggelse.

Se kommentar ovan.
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ANDERS NILSSON

KOMMENTARER

Kommunen har identifierat att bedömning av geotekniska förutsättningar och risk för
ras och skred krävs i samband med vidare prövning av området. Kommunen har inför
granskning gjort ställningstaganden att vidare prövning av utvecklingsområde i
Häljeby ska ske genom detaljplan, vilket innebär att om ett genomförande av
utvecklingsområdet sker kommer konsekvenserna att bedömas och hanteras i en
detaljplaneprocess.
Utvecklingsområdet i Häljeby bedöms vara en naturlig fortsättning av kommunens
utbyggnadsriktning i sydost genom pågående utveckling av Torvnäs/Solbackaområdet. Sunne kommun vill förtydliga att kommunen inte har för avsikt att tvinga sig
in i området där kommunen inte har markägande idag. Utpekandena som görs är
långsiktiga i avsikt att klara framtida bostadsbehov för tätorten, men det finns inget
tvingande i genomförande av en plan på översiktlig nivå vilket en fördjupning av
översiktsplanen är. Genomförandet är avhängigt fastighetsägarens vilja att genomföra
och är att betrakta som en möjlighet till utveckling om inte omgående så på sikt.
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ELISABETH OCH MARTIN HJALMARSSON (1 SIDA)

KOMMENTARER

Inför granskning har kommunen gjort nya ställningstaganden kring
utvecklingsområdet för Häljeby, där detta har minskats och LIS-utpekandet har
plockats bort, samt har markanvändningen omprövats där delar av tidigare
utvecklingsområde för bostäder nu förslås för areella näringar, grönstruktur samt
sammanhängande bebyggelse. Grönstrukturen avser kunna säkra en vegetationsbarriär
mellan befintlig sammanhängande bebyggelse och utvecklingsområdet.
Utvecklingsområdet i Häljeby bedöms vara en naturlig fortsättning av kommunens
utbyggnadsriktning i sydost genom pågående utveckling av Torvnäs/Solbackaområdet. Att peka ut områden för tätortsutveckling görs i första hand i anslutning till
befintliga strukturer, vilket oftast innebär att det är svårt att göra utan att det finns
befintlig bebyggelse som berörs i någon utsträckning.
Sunne kommun vill förtydliga att kommunen inte har för avsikt att tvinga sig in i
området där kommunen inte har markägande idag. Utpekandena som görs är
långsiktiga i avsikt att klara framtida bostadsbehov för tätorten, men det finns inget
tvingande i genomförande av en plan på översiktlig nivå vilket en fördjupning av
översiktsplanen är.
Gyllebyberget (som inte ingår i planområdet) ser kommunen som ett område som är av
betydelse som tätortsnära grönområde. Här ser inte kommunen att ett utpekande av
bostäder ligger i linje med den utvecklingsinriktning som valts. Istället bedöms
området viktigt att bevara och utveckla för såväl de naturvärden som det besitter men
även för de sociala värden som finns i möjligheten till friluftsliv och rekreation för
såväl invånare som besöksnäring.

61

GUN OCH INGEMAR ARONSSON

KOMMENTARER

Inför granskning har kommunen gjort nya ställningstaganden kring
utvecklingsområdet för Häljeby, där detta har minskats och LIS-utpekandet har
plockats bort, samt har markanvändningen omprövats där delar av tidigare
utvecklingsområde för bostäder nu förslås för areella näringar, grönstruktur samt
sammanhängande bebyggelse. Grönstrukturen avser kunna säkra en vegetationsbarriär
mellan befintlig sammanhängande bebyggelse och utvecklingsområdet.
Utvecklingsområdet i Häljeby bedöms vara en naturlig fortsättning av kommunens
utbyggnadsriktning i sydost genom pågående utveckling av Torvnäs/Solbackaområdet. Att peka ut områden för tätortsutveckling görs i första hand i anslutning till
befintliga strukturer, vilket oftast innebär att det är svårt att göra utan att det finns
befintlig bebyggelse som berörs i någon utsträckning.
Sunne kommun vill förtydliga att kommunen inte har för avsikt att tvinga sig in i
området där kommunen inte har markägande idag. Utpekandena som görs är
långsiktiga i avsikt att klara framtida bostadsbehov för tätorten, men det finns inget
tvingande i genomförande av en plan på översiktlig nivå vilket en fördjupning av
översiktsplanen är.
Del av Häljebyområdet ingår i utbyggnadsområde (2015-2025) för kommunalt VA.
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”BMW93”

KOMMENTARER

I den fördjupade översiktsplanen föreslås en flexibel markanvändning inom de centrala
delarna av tätorten för att möjliggöra för exempelvis handel. I övrigt hänvisas frågan
till kommunens näringslivsenhet.
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MARCUS WENDEL (8 SIDOR)

KOMMENTARER
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MARCUS WENDEL

KOMMENTARER

Sunne kommun noterar synpunkten om att parkeringsfrågan fått ta väl stort fokus.
Sunne kommun delar synen att det är viktigt med tydliga kopplingar både inom
kommunen som regionen, men hänvisar detta till den kommuntäckande
översiktsplanen.
Kommunen bedömer att denna och flera punkter nedan ligger i linje med den
utvecklingsinriktning som kommunen har satt för den fördjupade översiktsplanen för
Sunne tätort om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Hur i detalj detta ska genomföras styrs
inte i FÖP:en, men konkreta idéer och lokala drivkrafter är oerhört viktigt för att
tätorten ska utvecklas. I övrigt tar kommunen med sig flera synpunkter (bl.a. tankarna
om Selma Lagerlöftsparken) in i det vidare arbetet med gestaltningsprogram för
centrum.

Detta är inget som hanteras inom den fördjupade översiktsplanen för tätorten.
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MARCUS WENDEL (10 SIDOR)

KOMMENTARER
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MARCUS WENDEL

KOMMENTARER
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MARCUS WENDEL

KOMMENTARER
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MARCUS WENDEL

KOMMENTARER
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MARCUS WENDEL

KOMMENTARER
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MARCUS WENDEL

KOMMENTARER
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