Särskilt utlåtande

–fördjupning av översiktsplan för Sunne tätort

2022-06-17

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.
Ett reviderat planförslag – ett granskningsförslag – har varit tillgängligt för att
lämna synpunkter på under perioden 9 mars – 11 maj 2022. Granskningsskedet
resulterade i 8 yttranden, varav ett från en privatperson.
Länsstyrelsen har en särskild roll i översiktsplaneringens granskningsskede
genom att de avger ett granskningsyttrande som tillhör planen efter
antagande. Länsstyrelsens roll i granskningsskedet har förtydligats i
lagstiftningen under de senaste åren och granskningsyttrande ska nu framför
allt beröra de så kallade överprövningsgrunderna. Det vill säga att ett
granskningsyttrande ska redogöra för om länsstyrelsen i senare
planeringsskeden kan antas överpröva kommunens planering. Detta skiljer sig
ifrån samrådsskedet då länsstyrelsen har en rådgivande roll. Länsstyrelsen har
två synpunkter i sitt granskningsyttrande.
Den ena gäller tillämpningen av det differentierade strandskyddet genom
utpekande av LIS på gamla sågverksområdet. Här gör länsstyrelsen och
kommunen olika tolkningar av tillämpligheten av övriga skäl för dispens eller
upphävande av strandskydd i senare skede. I övrigt har länsstyrelsen
frågetecken kring lämplig markanvändning på det gamla sågverksområdet –
en fråga som kommer att prövas i kommande detaljplanering, där kommunens
och länsstyrelsens bedömningar ställs på sin spets.
Den andra synpunkten handlar om att översvämningsrisker och tillämpningen
av riktlinjerna i boverkets tillsynsvägledning gällande översvämningsrisker. Här
tycks länsstyrelsen övertolkat kommunens ställningstaganden, som kommunen
bedömer ligga helt i linje med boverkets riktlinjer. Detta har kommenterats och
kommunen bedömer inte att det föreligger några större meningsskiljaktigheter
avseende hanteringen av översvämningsrisker i kommande skeden.
Det är positivt att Region Värmland yttrat sig över den fördjupade
översiktsplanen för Sunne tätort. Samarbetet mellan Region Värmland och
kommunen kan med fördel utvecklas, och den fördjupade översiktsplanen
utgör en bra grund för fortsatt dialog om Sunne tätorts utveckling.
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Miljö- och bygglovsnämnden har lämnat ett yttrande över den fördjupade
översiktsplanen. Miljö- och byggenheten kommer tillsammans med miljö- och
bygglovsnämnden vara en viktig del i arbetet med att genomföra planens
intentioner i kommande beslut om lov och tillstånd. Det blir i det arbetet
viktigt att följa upp flera av de frågeställningar som nämnden skickat med i sitt
yttrande.
Flera av yttrandena föranleder inga kommentarer från kommunen. Inga
inkomna synpunkter föranleder kommunen att göra några förändringar av
planförslaget inför antagande, utöver redaktionella ändringar. Kartor har även
uppdaterats utifrån uppdaterat kartunderlag för riksintresse- rörligt friluftsliv,
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter samt länsstyrelsens
kulturmiljöprogram.
I bilaga 1 redovisas de synpunkter som kommit in under granskningstiden i sin
helhet och kommunens kommentarer till dessa.
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BILAGA 1

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA
YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGSSKEDET
-fördjupning av översiktsplan för Sunne tätort

LÄNSSTYRELSEN (3 SIDOR)

KOMMENTARER

Se kommande sidor för kommentarer.

LÄNSSTYRELSEN

KOMMENTARER

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.
Trots länsstyrelsens synpunkt kring andra särskilda skäl för upphävande av
strandskydd bedömer kommunen att det är lämpligt att peka ut området för LIS.

LÄNSSTYRELSEN

KOMMENTARER

Översvämning
Sunne kommun är förtrogen med Boverkets tillsynsvägledning gällande
översvämningsrisker och planen redogör också för vägledningens huvuddrag. Den
fördjupade översiktsplanen innehåller inga ställningstaganden för ny sammanhållen
bebyggelse eller samhällsviktiga funktioner som är utsatta för översvämningsrisker
från sjö eller vattendrag.
Den fördjupade översiktsplanen omfattar till allra största del befintlig tätortstruktur.
Sunne kommun vill med sitt ställningstagande i den fördjupade översiktsplanen
redovisa att tillsynsvägledningens principer för avsteg kommer att tillämpas i
kommande detaljplaneläggning av tätorten, vilket bedöms ligga helt i linje med
nämnda riktlinjer.

TRAFIKVERKET, BILAGA TILL LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE (1 SIDA)

Synpunkterna noteras med föranleder inga särskilda kommentarer eller ändringar i
planen.

POST OCH TELESTYRELSEN – BILAGA TILL LÄNSSTYRELSEN (2 SIDOR)

Post- och telestyrelsens medskick noteras men yttrande föranleder inga övriga
kommentarer från kommunen.

POST- OCH TELESTYRELSEN

LANTMÄTERIET – BILAGA TILL LÄNSSTYRELSEN (2 SIDOR)

Noteras.

LANTMÄTERIET – BILAGA TILL LÄNSSTYRELSEN

LANTMÄTERIET (1 SIDA)

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

REGION VÄRMLAND (3 SIDOR)

KOMMENTARER

REGION VÄRMLAND

KOMMENTARER

Regionalt utvecklingsansvar
Den fördjupade översiktsplanen redogör för samtliga strategiska dokument som
regionen nämner i sitt yttrande och delar regions slutsats om att det är betydelsefullt att
översiktsplaneringen beaktar målen som finns formulerade i dessa.

REGION VÄRMLAND

KOMMENTARER

Det är positivt att Region Värmland yttrat sig över den fördjupade översiktsplanen för
Sunne tätort. Sunne kommun delar också Region Värmlands synpunkt gällande
betydelsen av samverkan och ser att översiktsplaneringen har en nyckelroll i arbetet
med att skapa förutsättningar för att genomföra den regionala utvecklingsstrategin. Det
finns även klara beröringspunkter avseende kollektivtrafikens utveckling med
koppling till andra transportslag och den regionala transportinfrastrukturens
utveckling. Det här samarbetet kan med fördel utvecklas, och den fördjupade
översiktsplanen utgör en bra grund för fortsatt dialog om Sunne tätorts utveckling.

HAGFORS KOMMUN (1 SIDA)

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN (3 SIDOR)

KOMMENTARER

Tillgång till dricksvatten
Den fördjupade översiktsplanen redogör för att kommunens vattenverk är beläget i
Öjervik och förser tätorten tillsammans med Västra Ämtervik och Rottneros med
dricksvatten. Kapacitet för att ansluta hushåll motsvarande föreslagen utveckling
bedöms finnas. Slutsatsen kvarstår, även om frågan kan komma att aktualiseras med
hänsyn till den utveckling som realiseras över tid.
Reningsverkets kapacitet
Den fördjupade översiktsplanen redogör för kapaciteten i nuvarande
avloppsreningsverk. Planen redovisar även kommunens ställningstaganden kopplat till
kapacitetsproblem. Ett sådant ställningstagande är att investeringar i reningstekning
och ett nytt miljötillstånd kommer att krävas för att genomföra planförslagets samlade
utveckling.
Ras- och skredrisker
Risker för rask- och skred är en sedan länge känd planeringsförutsättning i Sunne
tätort. I kommande detaljplanering är det kommunens skyldighet att säkerställa att
planerad bebyggelse är lämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Detta är också en av länsstyrelsens
så kallade översprövningsgrunder vilket innebär att staten har ett särskilt utpekat
ansvar och kan överpröva kommunens beslut om att anta en detaljplan om det bedöms
föreligga för stora risker för exempelvis ras- och skred.
Förorenad mark
Den fördjupade översiktsplanen redogör för gällande regelverk avseende ansvar för
markföroreningar och statliga bidrag till saneringar.
Uppvärmning av bostäder
Eftersom fjärrvärmeanslutning inte är något krav på tillkommande bebyggelse utgör
fjärrvärmeverkets kapacitet heller avgörande förutsättning för tillkommande
bebyggelse enligt planens intentioner.
Dagvatten
Den fördjupade översiktsplanen redogör för kommunens ställningstaganden om att det
i kommande detaljplanering ska ges utrymme för en fungerande dagvattenhantering.

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

KOMMENTARER
Inventering av grön infrastruktur
Synpunkten noteras.
Allmänt om genomförande av en översiktsplan
Den fördjupade översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring gällande utveckling
av Sunne tätort. Den är inte juridiskt bindande men har en vägledande funktion i
kommande planerings-, lov- och tillståndsprocesser. Miljö- och byggenheten kommer
tillsammans med miljö- och bygglovsnämnden vara en viktig del i arbetet med att
genomföra planens intentioner i beslut om lov och tillstånd. Det blir i det arbetet
viktigt att följa upp de frågeställningar som nämnden skickat med i sitt yttrande.

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

KOMMENTARER

ELLEVIO AB (1 SIDA)

KOMMENTARER

Yttrandet föranleder inga kommentarer.

SKANOVA AB (1 SIDOR)

KOMMENTARER

Noteras.

ANN-SOFI LÖNEGREN (1 SIDA)

KOMMENTARER

Tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet är viktigt och inriktningen för den nationella
funktionshinderspolitiken återges i den fördjupande översiktsplanen. Sunne kommuns
vision för åren 2014–2025 beskriver Sunne kommuns färdriktning. En av
arbetsstrategierna för att nå visionen och målen är att kommunen arbetar med
tillgänglighet. Detta ska genomsyra samtliga verksamheters planering och beslut. En
stark grund för detta läggs redan i planeringsstadiet vilket innebär att frågan ska
utredas i samband med lovgivning och anläggning av nya offentliga miljöer eller
förändring av befintliga allmänna platser samt genom tillsyn. Detta lyfts som en del i
utvecklingsinriktningen genom att utgå ifrån en universell sammanhållen utformning
av tätorten.
Kommunen arbetar också med en övergripande tillgänglighetsplan där tillgänglighet i
fysisk miljö är ett utpekat delområde. Kommunens utomhusmiljö ska uppfylla de krav
som finns enligt plan- och bygglagens paragraf om enkelt avhjälpta hinder och andra
riktlinjer. Utformning av utemiljön ska ha ett tydligt fokus på att den ska fungera för
alla oavsett funktionsförmåga.
Tillgänglighetsrådet är en av de rådgivande grupper som kommunen har ständig dialog
med. Rådets främsta uppgift är att samla in och förbereda frågor från de olika
handikapporganisationerna.

