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Sammanfattning 
 
 

Detta dokument utgör en hållbarhetsbedömning, 

inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB), för 

granskningsförslaget av den nya översiktsplanen 

(ÖP) för Söderhamns kommun. 

 
Syftet med en översiktsplan är att beskriva hur kom- 

munen vill att stad och land ska utvecklas med bebyg- 

gelse, infrastruktur och grönområden för att skapa en 

långsiktigt hållbar utveckling som möter framtidens 

behov samtidigt som hänsyn tas till kulturhistoriskt 

värdefulla miljöer, naturvärden och eventuella risk- 

er för störningar såsom buller och översvämningar. 

Översiktsplanen är kommunomfattande och täcker 

alltså hela kommunens yta. 

En översiktsplan antas i princip alltid ha en betydande 

miljöpåverkan varpå en miljöbedömning med till- 

hörande MKB skall utföras. En hållbarhetsbedömning 

är en utökad miljöbedömning som tar hänsyn till fler 

hållbarhetsaspekter än vad som enbart krävs i en tradi- 

tionell MKB. Bedömningen skall likväl uppfylla Plan- 

och bygglagens krav på redovisning av konsekvenser 

samt miljöbalkens krav på miljöbedömning. 

I kommunens översiktsplan finns en sammanfattad 

version av hållbarhetsbedömningen som kortfattat 

beskriver de konsekvenser som planen antas medföra. 

Denna rapport kan betraktas som en fördjupning av 

de hållbarhetsaspekter som beskrivs i översiktsplanen. 

Rapporten inleds med en icke-teknisk samman- 

fattning och innehållsförteckning om syftar till att 

beskriva rapporten på ett sätt som ska vara förståeligt 

och lätt att ta till sig utan krav på förkunskap kring 

hållbarhetsbedömningar. Därefter beskrivs bakgr- 

und till rapporten, hänvisning till lagtext, metod- 

beskrivning följt av konsekvensbedömningen. Rappor- 

ten avslutas med en samlad bedömning och eventuella 

rekommendationer för kommunens fortsatta arbete 

med den översiktliga planeringen. 

Söderhamns kommun har generellt höga ambitioner 

kring hållbar utveckling i sitt förslag till Översikt- 

splan. Samtidigt förväntas förändringarna i mark- och 

vattenanvändningen vara relativt begränsade under 

genomförandeperioden och mycket underlag som 

skulle behövas för att göra mer precisa bedömningar 

saknas. 

Det finns en stor medvetenhet kring kommunens 

utmaningar och möjligheter. Den stora utmaningen  

i kommuen är att låta hela kommunen leva, båda 

centrala Söderhamn, dess omland och landsbygden, 

samtidigt som kommunens klimatpåverkan behöver 

minska. Här kommer sannolikt Ostkustbanan ha en 

betydande roll. 

Särskilt viktiga frågor som belyses i översiktsplanen är 

minsking av växthusgasutsläpp från persontransporter, 

klimatanpassningsåtgärder, säkerställande av god kval- 

itet av dricksvatten, bevarandet av kommunens olika 

delars landskapsbild och identitet och att arbeta med 

jämställdhet och jämlikhet både mellan landsbygd och 

tätort men även vid planering och utformning av ny 

bebyggelse. 

Den övergripande bedömningen är att Översiktspla- 

nen stärker kommunens möjlighet att uppnå en håll- 

bar utveckling år 2040. Det är dock starkt beroende av 

att fördjupade strategier tas fram och genomförs, en 

rad omvärldsfaktorer som Söderhamn inte styr över 

samt övrig verksamhet i kommunen som översiktspla- 

nen inte har rådighet över. 
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1. Inledning 

1.1 Miljöbedömningsprocessen för planer 
 

En kommun ska enligt 6 kap. 11§ miljöbalken genom- 

föra en miljöbedömning av planer. Om planen antas 

innebära en betydande miljöpåverkan ska en miljökon- 

sekvensbeskrivning (MKB) tas fram. En översiktsplan 

antas i princip alltid medföra betydande miljöpåverkan 

och således krävs att en MKB upprättas för Söderhamns 

översiktsplan. 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att inte- 

grera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 

främjas. Detta dokument är således endast en del i pro- 

cessen där det stora arbetet har legat i att integrera håll- 

bar utveckling i Översiktsplanen. 

Från miljöbedömning till 

hållbarhetsbedömning 

Söderhamns kommun har beslutat att i den nya 

översiktsplanen höja ambitionsnivån genom att bredda 

miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning. Detta 

innebär att planens konsekvenser i tillägg till miljö-  

och hälsoaspekter även bedömts utifrån vilka sociala 

och ekonomiska förutsättningar kommunen har för en 

långsiktigt hållbar utveckling, både lokalt, regionalt, na- 

tionellt och globalt. Centralt i en hållbarhetsbedömning 

är också att dessa aspekter bedöms i sin helhet och inte 

aspekt för aspekt. 

Hållbarhetsbedömningen ska också uppfylla plan- och 

bygglagens krav på konsekvensbedömningar samt mil- 

jöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivningar. 

 
1.2 hållbar utveckling 
och miljö 

 
Hållbarhetsbedömningar av planer är  ett  relativt 

nytt begrepp och till skillnad från miljökonsekvens- 

beskrivningar saknas ett gemensamt ramverk om vad 

som ska ingå och hur hållbar utveckling ska tolkas. Den 

definition av hållbarhet som kommit att bli mest känd 

bland allmänheten är Brundtlands definition från vår 

gemensamma framtid, 1987, som säger att: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som till- 

fredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

 
Syftet med hållbarhetsbedömningen har varit att identi- 

fiera och konsekvensbedöma de delar av planen där det 

föreligger en risk för att betydande miljöpåverkan kan 

uppstå, samt andra aspekter som har betydande påver- 

kan för möjligheterna till en hållbar utveckling. 

Arbetet med hållbarhetsbedömningen har skett par- 

allellt med framtagandet av översiktsplanen. Veckovi- 

sa möten samt två workshops har genomförts under 

processens gång där kommunens uppdragsledare samt 

projektgrupp och konsultgruppens experter har dis- 

kuterat planförslaget och hållbarhetsbedömningen. 

Bedömningen av förslaget har kommunicerats veckovis 

där kommunens projektledare fått feedback på hållbar- 

hetsaspekterna för att så många aspekter som möjligt 

skulle arbetas in i planförslaget. 

En nulägesbeskrivning har tagits fram genom insamling 

och genomläsning av kommunens befintliga styrmedel 

och riktlinjer samt en workshop med översiktsplanens 

projektgrupp den 27 april 2017. Nulägesbeskrivningen 

har även växt fram via de veckovisa avstämningsmöten 

som hållits med kommunens uppdragsledare samt 

projektgrupp. 

Nollalternativ/jämförelsealternativ 

En miljökonsekvensbeskrivning skall alltid jämföras 

med en sannolik utveckling om planen inte genomförs, 

ett s.k nollalternativ., se kap. 4. 

 

 

 

 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Inom hållbar utveckling återkommer tre dimensioner, 

ekologisk, social och ekonomisk. Dessa är vanligtvis illus- 

trerade som tre delvis överlappande cirklar. Illustrationen 

är dock problematiskt utformad då det lätt kan framstå 

som att hållbar utveckling handlar om att väga dessa 

tre dimensioner mot varandra. En mer modern syn på 

hållbar utveckling är att ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet samverkar och att de är av olika art: mål, medel 
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och förutsättningar för hållbar utveckling. 

Social hållbarhet 

Något förenklat är det sociala hållbarhet, människors 

möjlighet att tillfredsställa sina behov, som är målet med 

hållbar utveckling. För att nå detta mål finns det ett stort 

antal ekologiska aspekter som behöver tas hänsyn till. 

De ekologiska faktorerna är dock inget självändamål i 

sig. Det finns naturligtvis en moralisk aspekt rörande 

människans rätt att på stor skala 

påverka de ekologiska systemen, oavsett om det är pos- 

itivt eller negativt för människor. Detta görs dock inte 

inom ramarna för en hållbarhetsbedömning. 

Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomi och de ekonomiska aspekterna bör inte utgöra 

mål i sig utan istället betraktas som det moderna sam- 

hällets hittills bäst utvecklade medel för att värdera po- 

tentiella vinster, kostnader och nyttor av att stärka eller 

försvaga ekologiska system. 

Kortfattat, den sociala hållbarheten är målet, den ekolo- 

giska hållbarheten är de grundläggande förutsättningar- 

na och den ekonomiska hållbarheten är medlen för att 

nå målet. 

 

 

Modell för hållbar utveckling, illustration: White 

Ekologisk hållbarhet 

En av de viktigaste förutsättningar för hållbar 

utveckling för det mänskliga samhället är fungerande 

ekologiska system i balans. System vars funktion är 

direkt och indirekt nödvändiga för att ge människor 

ett spelutrymme för att tillfredsställa sina behov. Utan 

fungerande ekologiska system reduceras dessa mö- 

jligheter på både kort och lång sikt. 
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1.3 med de globala målen som ramverk 
 

En hållbarhetsbedömning syftar till att inbegripa en 

större och bredare syn på konsekvenser än en traditionell 

MKB. För att beskriva ramen för en hållbar utveckling 

antog FN 2015 de 17 globala målen för hållbar utveck- 

ling och dessa har använts som 

ramverk för analysen i denna bedömning. 

Den 25 september 2015 enades FN:s 193  

medlemsländer om att anta de globala målen för hållbar 

utveckling. De globala målen (även kallad Agenda 2030) 

är en ny agenda för global hållbar utveckling och är en 

efterträdare till de milleniemål som varit aktuella fram 

till 2015. Syftet med de globala målen är att människor 

globalt skall kunna enas kring en definition kring hållbar 

utveckling med hjälp av mål och delmål och på sikt kun- 

na mäta hur arbetet fortgår. 

De kommande 15 åren har medlemsländerna enats om 

att åstadkomma tre saker. Att utrota extrem fattigdom, 

att minska ojämlikheter och orättvisor samt att lösa 

klimatkrisen. 

Då målen är antagna av länder som världen över vars 

förutsättningar varierar kraftigt är delmålen specifikt an- 

 

Målbild söderhamn 2040 

Söderhamn har satt upp en ambitiös målbild för 

översiktsplanen som grundar sig i att nå en håll-  

bar utveckling och att nå målen i Agenda 2030 och 

har titeln En modig och sammnhållande kommun med 

underrubrikerna: 

• Landsbygden är ett lika självklart val som 

storstadsmiljön 

• Söderhamns stadskärna är kommunens självklara 

gemensamma mötesplats 

• En god folkhälsa på lika villkor för hela befolkningen 

• Söderhamn är en delregional kärna 

• Söderhamns kommun har en balanserad be- 

folkningsstruktur och ett bostadsutbud som är an- 

passat efter människors behov 

• Söderhamns kommun är en del av en stark regional 

besöksnäring 

• Söderhamns kommun är klimatneutral 

• Söderhamns kommun är en nationellt känd 

föregångarei lokalt omställningsarbete och lokal 

matproduktion 

passade för respektive lands unika förutsättningar. Sver- 

ige har till exempel inte utsträckta problem med extrem 

fattigdom, även om många människor i Sverige lever på 

otillräckliga resurser. Omkring 850 miljoner människor 

världen över lever i hunger, men generellt sett befinner 

sig inte dessa människor i Sverige. 

Nationella Miljömålen och 

folkhälsomålen inkluderas 

Sveriges har 16 nationella miljökvalitetsmål och 11 

folkhälsomål som syftar till att beskriva det tillstånd i 

den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till samt 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för 

hela befolkningen. I Hållbarhetsbedömningen har dessa 

mål inbegripits i analysen med de globala målen. 

Länsstyrelsen i Gävleborg har tagit fram ett regionalt 

åtgärdsprogram och även tecknat en överenskommelse 

med Söderhamns kommun om åtgärder. Det handlar 

i stort mycket om att utveckla ekosystemtjänster, men 

även om att till exempel fasa ut giftiga kemikalier, och 

om effektivt och hållbart byggande. 

 

 

 

• Söderhamns kommun har en rik biologisk mångfald 

i natur och vatten 

 
Osäkerhet 

Den målbild som presenteras i översiktsplanen och som 

studerats i miljöbedömningen är på en övergripande 

nivå. Planens strategier har ett förhållandevis stort 

tolkningsutrymme. Analyserna är därför baserade på 

översiktliga bedömningsgrunder vilket medför vissa 

osäkerheter på de bedömningar som har genomförts. 
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AVSKAFFA ALL FORM AV FATTIGDOM 

ÖVERALLT 

 

 

AVSKAFFA HUNGER, UPPNÅ TRYGGAD 

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING, UPPNÅ EN 

BÄTTRE KOSTHÅLLNING OCH FRÄMJA ETT 

HÅLLBAR JORDBRUK 

 
SÄKERSTÄLLA ATT ALLA KAN LEVA ETT 

HÄLSOSAMT LIV OCH VERKA FÖR ALLA 

MÄNNISKORS VÄLBEFINNANDE I ALLA 

ÅLDRAR 

 

 
SÄKERSTÄLLA EN INKLUDERANDE OCH 

JÄMLIK UTBILDNING AV GOD KVALITET OCH 

FRÄMJA LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA 

 

 

 
UPPNÅ JÄMSTÄLLDHET, OCH ALLA KVIN- 

NORS OCH FLICKORS EGENMAKT 

 

 

 
SÄKERSTÄLLA TILLGÅNG TILL OCH HÅLL- 

BAR VATTEN- OCH SANITETSFÖRVALTNING 

FÖR ALLA 

 

 

Säkerställa att alla har tillgång till tillför- 

litlig, hållbar och modern energi till en 

överkomlig kostnad 

 

 
verka för en inkluderande och långsiktigt 

hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 

sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 

för alla 

 

 
bygga upp en motståndskraftig infrastruk- 

tur, verka för en inkluderande och hållbar 

industrialisering och främja innovation 

minska ojämlikheten inom och mellan 

länder 

 

 

 
städer och bosättningar ska vara inklu- 

derande, säkra, motståndskraftiga och 

hållbara 

 

 

 
främja hållbara konsumtions- och produk- 

tionsmönster 

 

 

 
vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 

kliamtförändringarna och dess konsekven- 

ser 

 

 

bevara och nyttja haven och de marina 

resurserna på ett hållbart sätt i syfte att 

uppnå en hållbar utveckling 

 

 
skydda, återställa och främja ett hållbart 

nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 

bruka skogar samt hejda förlusten av biologisk 

mångfald 

 

främja inkluderande samhällen för hållbar 

utveckling, säkra allas tillgång till rättvisa, 

bygga upp effektiva och inkluderande 

institutioner 

 

 
stärka genomförandemedlen och återvita- 

lisera det globala partnerskapet för hållbar 

utveckling 
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4 

3 

Begränsad klimatpåverkan  Bara naturlig försurning Skyddande ozonskikt Ingen övergödning  Grundva 

Frisk luft  Giftfri miljö  Säker strålmiljö  Levande sjöar 
och vattendrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Delaktighet och 

inflytande i samhället 

 
3. Trygga och goda 

uppväxtvillkor 

 
5. Sunda och säkra 

miljöer och produkter 

2. Ekonomisk och 

social trygghet 

4. Ökad hälsa 

i arbetslivet 

6. En mer hälso 

hälso- och sj 

 

De globala målen (mitten), nationella miljömålen och folkhälsomålen går i varandra. Denna illustration 

visar att det, med hjälp av att använda globala målen som utgångspunkt, kan skapas en heltäckande och 

strukturerad metod för, och presentation av hållbarhetsbedömningens resultat. Illusttration: White 
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6 

tten av god kvalitet Myllrande våtmarker Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö 

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

Levande skogar Storslagen fjällmiljö Ett rikt växt- och djurli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. Gott skydd mot 

smittspridning 

9. Ökad 

fysisk aktivitet 

11. Minskat bruk av 

tobak och alkohol 

främjande 8. Trygg och säker 10. Goda matvanor 

ukvård sexualitet och en god och säkra livsmedel 

reproduktiv hälsa 
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2 Avgränsningar 
 

 

 

2.1 Saklig 

Enligt lagstiftningen, Miljöbalken 6 kap 13 §, ska en 

MKB avgränsas till den mest betydelsefulla påverkan 

på människa och miljö som planens genomförande kan 

antas medföra. Detta innebär att denna rapport inte 

 

2.2 Rumslig 

Översiktsplanen omfattar hela kommunens utveckling 

som på något sätt bedöms påverkas av mark- och vat- 

tenanvändningen. Detta innefattar exempelvis lokaliser- 

ing av skolor och tillhörande nödvändig infrastruktur. 

Däremot påverkar t.ex. inte översiktsplanen kvaliteten 

på utbildningen i de skolor som eventuellt byggs. Kval- 

iteten påverkas dock av en god och 

genomtänkt geografisk lokalisering och arkitektonisk 

gestaltning. Hållbarhetsbedömningen har avgränsats 

till att endast beröra de effekter som kan uppstå av den 

fysiska planeringen. 

 
 

behandlar samtliga konsekvenser som kan antas uppstå. 

Fokus har riktats till de som antagits ha betydande och 

störst påverkan. 

 

 

 
De huvudsakliga dragen i planförslaget behandlas enligt 

följande: 

• Planens ambitioner att skapa en varierad bebyg- 

gelseutveckling som främjar social sammanhållning 

och innehåller en nödvändig mångfald av funktioner 

• Förutsättningar för kommunens invånare och 

besökare att resa hållbart i en hållbar trafik- 

infrastruktur med rätt prioritering mellan gång-, 

cykel- och biltrafik 

• En väl tilltagen planering av grön- och blåstruktur 

för både ekosystemtjänster och rekreation 

• Förutsättningar för landsbygdens utveckling 

• Förutsättningar för en hållbar utveckling av 

tekniska system och kretsloppslösningar 
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2.3 Tidsmässig 
 

Översiktsplanens målbild är 2040 vilket också till största 

del är hållbarhetsbedömningens målbild, men konse- 

kvenser som kan antas uppstå längre fram i tid än 2040 

beskrivs också. Vissa konsekvenser är direkta medan 

andra har en kumulativ effekt, dvs. att flera mindre as- 

pekter samverkar för att bli kraftigare över tid eller vars 

effekt dröjer innan de visar sig. Till exempel märks en 

exploatering i ett område som tidigare varit naturmark 

 

2.4 Skalmässig 

Trots att en översiktsplan håller sig inom kommunens 

gränser så kan effekterna av fysiska åtgärder sträc- 

ka sig utanför kommunens gränser. Denna hållbar- 

hetsbedömning har inkluderat konsekvenser på alla ska- 

lor men naturligt är att de flesta sker inom kommunens 

gränser. 

Ett exempel på olika skalor är den förmodade utbygg- 

naden av spårtrafiken förbi Söderhamn. Om den inte 

skulle ske riskerar kommunens befolkning fortsatt  

vara bilberoende vilket har negativa miljökonsekvenser 

både lokalt, regionalt och globalt. Dessutom påverkas 

kommunbefolkningens hälsa negativt av de utsläpp 

av partiklar som biltrafiken medför. Om spårtrafiken 

istället byggs ut och Söderhamn samtidigt satsar på en 

cykelinfrastruktur så kan fler invånare uppmuntras till 

att ta cykeln och pendla med tåg till arbetsplatser, vilket 

potentiellt skulle medföra positiva konsekvenser både 

för miljön och på människors hälsa då en del av befolk- 

ningen får ett ökar fysiskt rörelsemönster. 

Exempel på frågor som belyses i regionalt, nationellt 

och/eller globalt perspektiv är följande: 

• Grön- och blåstruktur. 

• Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer (MKN) för 

vatten. 

• VA- och energilösningar som kan påverka regionala 

system. 

• Utvecklingsmöjligheter för näringsliv. 

• Transportsystem såsom kollektiv-, cykel-, båt-, gods- 

samt biltrafik. 

• Besöktsturism och utflyktsmål. 

tydligt och direkt av både närboende, men färre har up- 

pmärksammat att markavvattningen under 1900-talet 

har lett till att det är färre grod- och kräldjur i Sverige 

idag. Den artutrotning som sker globalt ökar i takt och 

har svårbedömda och otydliga orsaker och konsekven- 

ser. De hot som ekosystemen idag står inför på grund  

av bland annat utrotning av arter är svår att överskåda 

tidsmässigt. 

 

 

 

 

 
 

 
En översiktsplan får konsekvenser på olika skalor 

(Illustration: White arkitekter) 
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3. Nuläge 
 

 

Nulägesbeskrivningen bygger till största del på work- 

shops som genomfördes med kommunens projektgrupp 

den 27 april 2017 och för politiker, tjänstepersoner, 

näringsliv samt intresseföreningar 20 juni 2017, men 

även från en omvärldsanalys som Sweco genomförde 

2014 samt en studie i boendesegregation och nyanländas 

boendepreferenser från White arkitekter, 2017. Nedan 

följer en kort sammanfattning av de huvudsakliga dra- 

gen för Söderhamns nuläge. 

3.1 Attraktiva livsmiljöer och sociala 

aspekter 

Söderhamns kommun är en mellanstor kommun med i 

dagsläget ca 26 000 invånare. Kommunen är belägen i 

Gävleborgs län och har Söderhamn som huvudort, 

följt av orterna Ljusne, Sandarne, Holmsveden, 

Söderala/Marma-verken, Bergvik, Mohed, Vannsätter, 

Stråtjära, Vallvik 

och Trönö. Kommunen karaktäriseras av en omtyckt 

skärgårdsmiljö, vackra naturmiljöer och en stolthet över 

den småskalighet som finns både i huvudorten Söder- 

hamn men även de mindre orterna och på landsbygden. 

Många kommuninvånare ser sig bo i en småstad eller 

på landsbygd med närhet både till natur och rekreation 

inom kommunen samt shopping i exempelvis Bollnäs, 

Gävle eller Hudiksvall. Identiteten som den småskaliga 

kommunen med vacker natur är stark. 

Samtidigt som kommunen präglas av positiva 

naturvärden och stolta kommuninvånare har be- 

folkningsutvecklingen varit negativ de senaste 40 åren, 

till stor del på grund av nedläggningar inom industrin. 

De senaste åren har befolkningen ökat något, till största 

del som en följt av ökad utrikesinvandring. Kommunen 

har en växande andel äldre samtidigt som många unga 

väljer att lämna kommunen, därför är kommunens nyan- 

lända en viktig resurs för att ha en tillräckligt stor andel 

befolkning som är arbetsför. 

3.2 Infrastruktur och tillgänglighet 

Bebyggelsestrukturen i Söderhamns tätort och mindre 

orter har genomgått stora strukturella förändringar  

över tid där resultatet på flera platser är tomma indus- 

triområden, en minskande befolkning och rivning av 

flerfamiljshus. Söderhamns stadskärna har förändrats 

genom flyttning av Ostkustbanan och byggandet av ett 

externt handelscentrum vid E4. Flera strukturer är inef- 

fektiva och behöver anpassas till dagens och morgonda- 

gens behov. Kommunens cykelinfrastruktur är förhållan- 

devis bra med ca 10 mil cykelvägar. Det byggs dessutom 

ett nytt cykelstråk mellan Söderhamn-Florhet-Söderala 

2017-2018. Tågstationen är i dagsläget en stor tillgång 

för kommunens befolkning för pendling till arbete och 

dylikt utan att behöva ta bilen. 

3.3 Miljö, ekologi och livsstil 

I Söderhamns kommun är det nära till naturen. Tillgån- 

gen till kust- och skärgårdsområden är hög och andelen 

skogsbruksmark är betydande. Områden för rekreation 

och friluftsliv finns i en hög utsträckning och det finns 

ett tiotal utpekade naturreservat samt ett liknande an-  

tal vattenskyddsområden. Möjligheterna att planera 

sammanhängande grönstrukturer, tillgängliga rekrea- 

tionsmiljöer samt ekosystemtjänster som gynnar både 

människa och natur är stor. En stor del av kommunens 

vattenförekomster har problem med övergödning och 

miljögifter däribland Söderalaån, Söderalafjärden, Åls- 

jön, Ljusnan och Florån är särskilt utpekade. En ökad 

andel människor har börjat bosätta sig längs populära 

kust- och skärgårdsområden och kommunen har visat 

intresse för att utveckla och stärka de positiva värden 

som finns för att bland annat generera en ökat turism. 

I Söderhamn är kulturlivet på många platser starkt 

och här finns allt från ett aktivt föreningsliv till en 

Hälsingegård, Erik-Anders, som är en del av 

UNESCO:s världsarv. 
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4. Nollalternativ 
 

 
 

Även nollalternativet bygger till största del på de work- 

shops som genomfördes 27 april och 20 juni 2017 samt 

från Swecos omvärldsanalys. Nedan följer en beskrivning 

av den sannolika utveckling som bedöms ske i Söder- 

hamn ifall den nya översiktsplanen inte genomförs. 

4.1 Attraktiva livsmiljöer och sociala 

aspekter 

Utan tydliga mål och en övergripande strategi för den 

rumsliga utvecklingen riskerar ekonomiska krafter ges 

mest utrymme att styra den fysiska utvecklingen kring 

vad som byggs och vad. Detta antas resultera i att handel 

och kommers koncentreras till centralorten. Detta ris- 

kerar att förstärka den skillnaden mellan stad och land 

som redan idag upplevs problematisk. Den, till viss del 

redan idag, otydliga stadsstrukturen riskerar att befästas 

om aktörer utan ett samhälleligt ansvar eller politiskt 

uppdrag ges för stort utrymme att styra utvecklingen. 

Söderhamns stad är ett utpekat kulturhistoriskt rik- 

sintresse. Utan medvetna stadsbyggnadsstrategier ris- 

kerar riksintresset att ta skada vid upprättandet av ny 

bebyggelse. 

Utan riktade satsningar på en blandad bebyggelse risker- 

ar befintliga socioekonomiskt segregerade områden att 

förstärkas ytterligare. 

Nya trender som har tagit plats i samhället, exempelvis 

vad gäller digitalisering och urbanisering bemöts inte i 

den gamla ÖP:n vilket gör att Söderhamn riskerar att 

utgå från gamla samhällstrender i sin framtida utveck- 

ling av mark- och vattenanvändning. 

4.2 Infrastruktur och tillgänglighet 

Om bebyggelsen koncentreras till kommunens centrala 

delar och det inte finns någon strategi för service och 

vardagsliv på landsbygden kommer tillgängligheten till 

viktig infrastruktur och service minska över tid. Detta 

påverkar en levande landsbygd negativt och riskerar att 

göra kommunen mindre attraktiv som boendemiljö. 

Utan aktivt deltagande i exempelvis utbyggnaden av 

järnvägen och utan strategier för övrigt hållbart resande 

riskerar kommunens befolkning över lång tid framöver 

förbli bilberoende. Detta kommer sannolikt ha en starkt 

negativ påverkan på möjligheterna att nå uppsatta kli- 

mat- och miljömål på både lokal, regional, nationell och 

global skala. 

Söderhamn får svårare att bli en aktiv och attraktiv del 

av en större regional arbetsmarknad som växer fram i 

och med utbyggnaden av Ostkustbanan. 

4.3 Miljö, ekologi och livsstil 

Kommunen äger stora delar av kust- och skärgårds- 

marken. Utan en strategi som är synkroniserad med om- 

världen riskerar den ekologiska obalans som idag finns i 

hela bottniska viken att vidhållas och/eller förstärkas. 

Övriga sjöar och vattendrag inom kommunen riskerar  

att ha fortsatt dålig ekologisk och kemisk status. Detta 

medför dels en risk för människor och djurs hälsa och 

dels att ramdirektivet för vattens målsättning om hållbar 

vattenanvändning inte kan efterföljas. 

De klimatstrategier som varit utgångspunkt för översikt- 

splan 2006 är otillräckliga för att uppnå dagens uppsatta 

klimat- och miljömål. Därför behöver kommunen i 

en ny översiktsplan peka ut progressiva strategier för 

mark- och vattenanvändning som antingen  utgår  från 

ett gediget underlagsmaterial eller i planen faststället 

vilket underlagsmaterial som inom kort behöver tas fram 

för att Söderhamns kommun ska bidra till en hållbar 

utveckling. 
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5. Metod 
 

 
 

Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och ar- 

betet har skett integrerat och parallellt med framtagandet 

av översiktsplanen. Avgränsning, analyser och bedömnin- 

gar har delvis utförts genom workshops, diskussioner och 

gemensamma bedömningar tillsammans med kommun- 

ens projektledare och projektgrupp för översiktsplanen. 

Den slutliga bedömningen har dock genomförts externt 

och objektivt av White arkitekter. 

I takt med att arbetsgruppen producerat nytt material till 

översiktsplanen har ansvariga för hållbarhetsbedömnin- 

gen löpande kommenterat innehållet utifrån ett håll- 

barhetsperspektiv. Allt i syfte att så mycket hållbarhet- 

saspekter som möjligt skall finnas med i själva planen. 

Detta dokument är resultatet av en iterativ process som 

pågått både under framtagande av samråds- såväl som 

granskningshandling. 

Med stöd av material från workshops har till den avgrän- 

sning som lämnades till Länsstyrelsen den valt att välja 

ett antal globala mål som är extra relevanta för just Sö- 

derhamns kommun. De målen som valdes ut var 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 och 15. 

Hållbarhetsbedömningen har genomförts i flera steg: 

1. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen har det 

genomförts en workshop med översiktsplanens pro- 

jektgrupp i syfte att höja medvetenheten kring håll- 

bar utveckling och dess relevans för fysisk översikt- 

splanering. 

2. Kommunens översiktsplanerare med arbetsgrupp har 

presenterat översiktsplanens 

utvecklingsstrategier som har bedömt utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv och kommunen justerat till viss 

del. 

3. Workshops har hållits med tjänstepersoner, politiker 

och intresseföreningar för till viss del utbilda och 

inspirera kring hållbarhetsfrågor och hållbar utveck- 

ling och delvis förankra de utvecklingsstrategier som 

projektgruppen beslutat sig för att gå vidare med i 

översiktsplanen. 

4. Kommunen har stegvis utformat inriktningar för 

mark och vattenanvändningen som har kommit med 

feedback på. 

5. Kommunen har lämnat in sina slutgiltiga 

samrådsversioner av inriktning för mark- och vat- 

tenanvändning som konsekvensbedömts tillsammans 

med planens övergripande 

utvecklingsstrategier, se efterföljande kapitel. 

6. Slutligen lämnas, där så bedömts vara 

relevant, rekommendationer som bedöms vara av 

stor vikt för att lyckas bidra till hållbar utveckling i 

det fortsatta arbetet med översiktlig och vidare, mer 

detaljerade, planer. 

7. Steg 4-6 har sedan upprepats i framtagande av gran- 

skningshandling utifrån de synpunkter som kommit 

fram i samråd samt ytterligare planeringsunderlag 

som tagits fram mellan samråd och granskning. 
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6. Beskrivning planförslag 
 

 
 

Kommunen har en ambitiös målbild för 2040 om att  

bli En modig och inkluderande kommun. Utgångspunkten 

är hållbar utveckling och målbilden innebär bl.a. att 

landsbygden ska vara ett lika självklart val som stor- 

stadsmiljön, att stadskärnan är kommunens självklara 

gemensamma mötesplats, att Söderhamn ska vara en 

delregional kärna, en balanserad befolkningsstruktur och 

behovsanpassat bostadsutbud. Målbilden beskriver även 

att Söderhamn ska vara del av en stark regional besök- 

snäring, att kommunen ska vara klimatneutral 2040 och 

att kommunen ska satsa på lokal matproduktion och en 

rik biologisk mångfald. 

Planförslaget innebärt också ett ökat fokus på hållbara 

transporter där gång, cykel och kollektivtrafik priorit- 

eras. Dubbelspår på Ostkustbanan beskrivs ha speciellt 

stor betydelse för kommunens och regionens dragning- 

skraft. Samtidigt ska kommunen också verka för att 

E4:an blir fyrfilsväg. 

Planförslaget utgår i sina ställningstaganden och planer- 

ingsinriktningar från en utvecklingsstrategi som beskriv- 

er kommuens långsiktiga intentioner för mark- och vat- 

ttenanvändningen och består av en strategi för rumslig 

utveckling - skapa närhet och mervärden - samt fem 

delstrategier: 

• En levande landsbygd med starka 

kommundelscentrum. 

• En skärgårdsnära småstad med en levande stadskärna 

• En självklar del av regionen. 

• En grön infrastruktur med stora gröna och blå 

värden. 

• Cirkulär ekonomi och hållbara tekniska 

försörjningssystem. 

 
Mark- och vattenanvändningen är indelad i tre huvu- 

dområden (landsbygs, tätortsnära landsbygd och centrala 

Söderhamn) med tydligt definierade funktioner utefter 

behov. 

Syftet med att avgränsa landsbygden från staden är att 

säkra utvecklingsmöjligheterna för landsbygdsnäringar- 

na, värna vissa rekreations-, natur och landskapsvärden 

samt inte minst stärka förutsättningarna att bo och 

leva i hela kommunen. De olika landskapskaraktärerna 

ska vidmakthållas. Sammantaget innebär detta att ny 

bostadsbebyggelse främst bör koncentreras till utpekade 

kommundelscentrum. Genom en sådan strategi kan 

också förutsättningarna för kollektivtrafik förbättras. 

Kommundelscentrum är orter med basservice och andra 

funktioner som ska fungera för omgivande bygd. Kom- 

mundelscentrumen utgörs av Trönö, Bergvik, Ljusne och 

Holmsveden, vilka är lokaliserade till kommunens olika 

landsbygdsdelar utifrån principen att alla kommunin- 

vånare ska ha god tillgänghet till viktiga samhällsfunk- 

tioner. Kollektivtrafiken ska utvecklas mellan kommun- 

delscentrum, centrala Söderhamn och övriga regionen. 

Ett kommundelscentrum ska ha förutsättningar för 

viktiga samhällsfunktioner. 

Den tätortsnära landsbygden är belägen i omlandet 

kring centrala Söderhamn. Den utgörs främst av Söder- 

ala och det vidsträckta jordbrukslandskapet i Söder- 

aladalen, den industrihistoriskt viktiga orten 

Sandarne, kustbanden längs Söderhamnsfjärdens  nor- 

ra och södra strand, samt en stor del av de tätortsnära 

naturområden som har en särskild betydelse för frilufts- 

livet. Närheten till Centrala Söderhamn och dess utbud 

är god, samtidigt som kommunens externa andelsplats 

E-Center är en del av den tätortsnära landsbygden. I  

den tätortsnära landsbygden är avstånden kortare och 

förutsättningarna bättre för omställningen till ett mer 

hållbart resande. 

Centrala Söderhamn utgör det område med bebyggelse 

av stads- eller tätortsmässig karaktär, där bostäder ingår 

eller kan ingå. Bebyggelsen är indelad i kvarter åtskilda 

av gator, eller med kvartersliknande struktur. Stadsbe- 

byggelse och stadsliknande bebyggelse används i huvud- 

sak för bostäder, kontor, handel eller annan verksamhet 

som är förenlig med bostäder. Trafik- och parkeringsy- 

tor, parker och fritidsanläggningar kan ingå. Några av 

kommunens verksamhetsområden är belägna i centrala 

Söderhamn och i dessa bör inte nya bostäder planeras. 



18 Hållbarhetsbedömning av Översiktsplan för Söderhamns kommun  

7. Konsekvensbedömning av 

delstrategierna 
 

 

Även om utvecklingen i Söderhamn har vänt från att 

vara en avfolkningskommun till att det nu finns mö- 

jligheter till t.ex. nya bostäder förväntas förändringarna 

i mark- och vattenanvändning inom kommunen vara 

relativt små. Däremot kommer sannolikt förändringar 

boendes beteenden och synen på olika delar av kommu- 

nen. Därför är de delstrategier som beskrivits av kom- 

munen viktigast att bedöma utifrån ett hållbarhetsper- 

spektiv. Bedömningarna blir därför också övergripande 

och bygger på grova antaganden. Detta beror delvis på 

översiktsplanens natur som ett övergripande strategiskt 

dokument men också avsaknaden av underlag kring flera 

frågor - något som uppmärksammats under framtagan- 

de av översiktsplanen och där nu flera olika fördjupade 

analyser görs. 

 

7.1 En levande landsbygd med starka kommundelscentrum 
 

År 2040 ska landsbygden ha ett varierat utbud av 

boende, verksamheter med närhet till natur- och skog- 

sområden och tillgänglig rekreation. Tröno, Bergvik, 

Homsveden och Ljusne ska fungers som kommun- 

delscentrum och den tätortsnära landsbygden utgörs 

främst av Söderala och Sandarne. Ny bebygglse ska 

samlas kring dessa orter. Satsningar görs på lokal kultur, 

nätoberoende energilösningar och lokal matproduktion. 

Prioriterade globala mål: 
 

Bedömning 

Det är positivt att kommunen har en ambition att 

nå en balans mellan stad och land vilket är en viktig 

förutsättning för ett hållbart Söderhamn 2040 ur flera 

perspektiv. Det är också den viktigaste strategin för  

att kunna uppnå den bärande tanken i översiktsplanen 

om att det ska vara möjligt att leva, bo och verka i hela 

kommunen. Särskild vikt bör läggas på att hitta syner- 

gier mellan natur-, rekreations-, kultur- och upplevel- 

sevärden samt näringslivet (främst jord- och skogsbruk 

och turistnäring). 

Utsläppen av växthusgaser från fossila bränslen behöver 

minska globalt och en del av arbetet behöver ske lokalt. 

En av de största utmaningarna för Söderhamn är att 

minska utsläppen av växthusgaser som härrör från per- 

sontransporter. År 2014 svarade transportsektorn för 45 

% av utsläppen i Gävleborgs län vilket beror på en gles 

bebyggelsestruktur som leder till längre körsträckor till 

arbete och studier och därmed högre bilanvändning. 

Söderhamnsbor använder redan bil i högre utsträckning 

idag än riksgenomsnittet och trenden både i Söderhamn 

och nationellt visar inte på någon minskning. Om fler 

bosätter sig i mindre orter kommer sannolikt bilberoen- 

det öka och så även utsläppen. 

En av de viktigaste åtgärderna lokalt inom fysisk planer- 

ing är att prioritera kollektiva färdmedel samt gång- och 

cykeltrafik. Det är viktigt att kommunen tar fram en 

trafikstrategi som inkluderar alla former av transporter 

och som också utgår från den kommunövergripande en- 

ergi- och klimatplanen för att ta ett helhetsgrepp kring 

klimatfrågan. För att få andelen kortare bilresor att min- 

ska inom kommunen är det av stor vikt att exempelvis 

arbeta med trygga hållplatser i närheten av skolor och 

andra viktiga målpunkter. Trots insatser kommer san- 

nolikt andelen bilresor av det totala antalet persontrans- 

porter i kommunen fortsatt vara relativt stor, och därför 

krävs även att drivmedel med lägre klimatpåverkan up- 

pmuntras. Enligt det klimatpolitiska ramverket förbind- 

er sig Sverige att minska utsläppen från transporter med 

minst 70% till 2030 jämfört med 2010. Exempelvis bör 

infrastruktur för elbilar beaktas i framtida strategier och 

planer. En viktig fråga är också att möjliggöra en kombi- 

nation av olika färdmedel. 
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7.2 En skärgårdsnära småstad med en levande stadskärna 
 

Söderhamns stad ska successivt utvecklas som en unik, 

kustnära och landsbygdsanknuten småstad med fler 

boende, verksamhet och intressanta offentliga rum. De 

kulturhistoriska värdena ska värnas och stadskärnan ska 

vara en självklar mötesplats för alla Söderhamnare men 

även ett attraktivt besöksmål. Kommande havsnivåhö- 

jningar och oftare förekommande extram väderhändelser 

ska också beaktas i planeringen. 

Prioriterade globala mål: 

 
Bedömning 

Jämlikhetsfrågor bör genomsyra planeringen framförallt 

genom att se till synergier som kan skapas genom att ar- 

beta strategiskt med andra frågor, till exempel folkhälsa 

samt hållbara städer och samhällen. Kommunens nyan- 

lända befolkning är och kommer vara en viktig resurs 

för att göra Söderhamn till en livskraftig och levande 

kommun. Sociala analyser bör genomföras som underlag 

innan mer detaljerade planeringsskeden i kommunen 

framförallt i tätorten. Fokus bör ligga på att säkerställa 

att hänsyn tas till perspektiv som annars tenderar att pri- 

oriteras ned i stadsbyggnadsprocesser, exempelvis barn, 

kvinnor, funktionsnedsatta och äldres perspektiv. 

Det är positivt att Söderhamn planeras att utvecklas 

med omsorg om dess identitet och  kulturarv  samti- 

digt det är viktigt att tillägg bör bidra till en tydligare 

stadsstruktur och överbrygga fysiska och sociala bar- 

riärer. Särskilt viktigt för tätorten Söderhamn är att  

följa planeringsinriktningen om att prioritera gång- och 

cykelstråk för att minimera biltrafik inom stadskär-  

nan. Utvecklingen kring resecentrum är även viktig för 

hela ortens utveckling, dels för att höja attraktiviteten 

men framförallt att se till att det blir en förlängning av 

stadskärnan och inte en enklav. En av de viktigaste åt- 

gärderna inom fysisk planering för att skapa social sam- 

manhållning är attraktiva mötesplatser där det idag finns 

många positiva inslag som kan stärkas och utvecklas. 
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7.3 En självklar del av regionen 
 

År 2040 är arbetsmarknads-, utbildnings- och bost- 

adsmarknader i regionen integrerade på ett helt nytt 

sätt. Söderhamnarna har goda möjligheter att få till- 

gång till en bred arbetsmarknad inom Gävleborg och 

längs Ostkustbanan. Viktiga satsningar ska göras på 

dubbelspår, logistiknav för hållbara transpåorter samt 

resecentrum och Söderhamnsporten som en regional 

kollektrafiksnod. 

Prioriterade globala mål: 

 
Bedömning 

Det är positivt att kommunen ser potentialen att utny- 

ttja hållbara transportsystem för att stärka möjligheten 

för folk att leva i kommunen. Det är även positivt att 

strategin är delad mellan att tillskapa lokala arbetstill- 

fällen och att förstärka möjligheten att arbetspendla till 

andra kommuner. 

För att Söderhamn fortsatt ska vara en attraktiv kom- 

mun är det även viktigt att skapa förutsättningar för 

näringsliv och arbetsgivare att etablera sig i kommunen. 

Kommunens satsning på besöksnäringen kan potentiellt 

generera många attraktiva arbetstillfällen. 

Många som bor i Söderhamn arbetspendlar till andra 

kommuner i regionen. Det är viktigt för framtiden att 

det finns bra förutsättningar att transportera sig fossil- 

fritt inom regionen. Här spelar kollektivtrafiken en cen- 

tral roll och framförallt utvecklingen av Ostkustbanan. 

Söderhamn har på senare år haft en negativ be- 

folkningsutveckling. Antalet medborgare har minskat. 

För att vara en attraktiv och livskraftig kommun behöver 

denna trend vända. Att tillgodose  kommunens  in- 

vånare med bostäder är en viktig del i detta. Att försörja 

befolkning med attraktiva arbetsplatser är en annan. 

Kommunen har en stor andel invånare som pendlar 

till arbete på annan ort men behöver också erbjuda en 

konkurrenskraftig arbetsmarknad på egen ort. Hur detta 

ser ut just för Söderhamn är svårt att sia om. Några nya 

arbetsplatser kanske inte kan förväntas tillkomma förrän 

befolkningsutvecklingen har vänt och blivit positiv. Vad 

som kan göras på översiktlig nivå är att, till dess, vara 

inbjudande och peka ut områden för etablering av nya 

(hållbara) företag. Kommunen har ett näringslivspro- 

gram som bör revideras för att inneha samma aktual- 

iseringsgrad som översiktsplanen. 

Gällande teknisk infrastruktur är utbyggnaden av bred- 

band en viktig fråga för att skapa möjligheter för män- 

niskor att helt eller delvis arbeta hemma. Söderhamn 

har goda förutsättningar för hållbar turism i och med  

de korta avstånden som inte minst kommer skapas när 

Ostkustbanan öppnar. 
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7.4 En grön infrastruktur med stora gröna och blå värden 
 

Söderhamns kommun har natur, grönområden och vat- 

ten med stora värden som skapar en sammanhängande 

grön infrastruktur. Dessa områden ska utformas, använ- 

das och förvaltas så att biologisk mångfald och viktiga 

ekosystemtjänster stärks. Genom att koppla samman 

isolerade områden med höga värden stärks de regionala 

gröna sambanden och därigenom även möjligheten till 

rekreation och friluftsliv, vilket skapar förutsättningar för 

en god folkhälsa på lika villkor. 

Prioriterade globala mål: 

Bedömning 

Förlusten av biologisk mångfald är ett globalt problem 

men konsekvenserna och lösningarna är i hög grad re- 

gionala och lokala. Det är positivt och särskilt viktigt att 

kommunen redan i övergripande fysisk planering tar ett 

helhetsgrepp kring ekosystemtjänster med fokus på na- 

tur- och rekreationsvärden samt folkhälsa. 

Söderhamn har flera områden inom kommunen med 

höga naturvärden men av olika karaktär. Det är viktigt 

att dessa karaktärer stärks samt att ekosystemtjänster 

belyses särskilt. Naturmiljöerna är viktiga, dels ur ett 

ekologiskt perspektiv men även för rekreation och turist- 

näringen. Det behöver säkerställas att ett samlat grepp 

tas kring dessa frågor för att hitta synergieffekter mellan 

dessa värden. 

Kommunens ambition är att utveckla flera kustnära 

områden, dels för ny bebyggelse och dels för att utveckla 

turistnäringen. Detta bedöms i grunden positivt och 

är viktiga frågor för att göra kommunen attraktiv men 

medför också en risk för bl.a. vattenkvaliteten i samma 

områden. 

Det saknas idag en klimatanpassningsstrategi för kom- 

munen, men arbetet har påbörjats och det finns ett 

åtagande att det ska finnas innan 2020. Denna bör fär- 

digställas snarast möjligt för att kunna arbeta strategiskt 

och målinriktat med rätt kunskapsunderlag. 
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7.5 Cirkulär ekonomi med hållbara tekniska försörjningssystem 
 

År 2040 ska Söderhamn ha en teknisk infrastruktur med 

integrerade och förnybara lösningar. Vatten, renhållning, 

värme, el, bredband och IT utvecklas med varandra och 

tillsammans med andra i en sammanlänkad och hållbar 

infrastruktur. Energinäten ska vara anpassade för att 

kunna kopplas samman, både inom nätet och med andra 

tekniska försörjningssystem. 

En väl utbyggd och robust teknisk infrastruktur är en 

förutsättning för att människor ska kunna leva och verka 

i hela kommunen. Partnerskap och allianser är naturliga 

och samverkan kring tekniska lösningar ska ske både 

inom regionen och tillsammans med lokala aktörer. 

Decentraliserade förnybara lokala försörjingssystem ska 

vara väl integrerade med storskalig förnybar produktion. 

Sol- och vindkraft och minskad energiförbrukning har 

stor betydelse för målet om att bli en klimatneutral 

kommun. I det arbetet behövs väl utbyggd infrastruktur 

för snabbladdning av fordon. Lämpliga markområden 

ska användas för solenergiförsörjning samtidigt som 

småskaliga solenergianläggningar finns på tak och andra 

ytor. I kommunen finns goda förutsättningar för utbygg- 

nad av havsbaserad vindkraft. 

Prioriterade globala mål: 

I arbetet med energi- och klimatplan för särskild vikt 

läggas på möjligheter till att etablera förnybara en- 

ergikällor i kommunen. Det finns redan en tematisk 

fördjupad översiktsplan för vindkraft som kommer 

utgöra ett viktigt underlag i detta. Ett medborgarförs-  

lag om solpotentialstudie har även antagits som ska 

undersöka strategiska områden för upprättandet av 

solenergi vilket bedöms positivt. Att proaktivt satsa på 

förnybara energikällor och utbyggnaden av ex. sol- och 

vindkraft kan även skapa arbetstillfällen och bidra till att 

kommunen på sikt blir en attraktiv plats för företag. 

 

 

 

Bedömning 

Det är positivt att tekniska system inte hanteras enskilt 

utan att ambitionen är att hitta synergier och att planer- 

ing av dom ska ske sammanlänkat för att skapa en håll- 

bar infrastruktur i kommunen. Det är även positivt att   

en kommuntäckande dagvattenstrategi är under framta- 

gande i enlighet med överenskommelsen med Länssty- 

relsen. Särskilt fokus bör ligga på naturliga lösningar och 

att säkra dricksvattentillgången. 
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8. Konsekvensbedömning inriktning 

mark- och vatten 
 

 

Söderhamn delas i den nya översiktsplanen in i tre hu- 

vudområden; Landsbygd, Tärortsnära landsbygd och Cen- 

trala Söderhamn. Kommunen har identifierat olika behov 

och därmed tillämpat olika strategier för den rumsliga 

utvecklingen över tid för respektive område. 

Huvudområdenas respektive inriktningar och förslag på 

utveckling bedöms vara realiserbara och bygger på en 

god lokal kännedom baserat på de ortsdialoger som tidi- 

gare genomförts, både avseende områdets identitet och 

även vilka fysiska utmaningar och möjligheter som finns. 

Kommunen markerar en tydlig gräns mellan vad som 

betraktas som stadsbygd och landsbygd och vilka behov 

som skall tillgodoses var. 

Den rumsliga utvecklingen ges ett genomtänkt hel- 

hetsgrepp där både nybyggnations-, mobilitets-, miljö-, 

klimat-, jämställdhets- och energifrågor rekommenderas 

tillämpas med ambitionen om en långsiktigt hållbar ut- 

veckling i hela kommunen. 

Det finns ett flertal förslag på utveckling som är och 

kommer vara beroende av ett antal planer och fördju- 

pade undersökningar som kommunen själva till stor del 

redan identifierat behovet av. Det är positivt att kommu- 

nen till granskningsförslaget har tagit fram en tidslinje 

och llustrerar ungefär när i tid respektive underlag kom- 

mer att arbetas fram. Detta bidrar till en strukturerad  

och hållbar fysisk utveckling som lever upp till de höga 

ambitioner som kommunen har. 

I och med bristen på underlag som tidigare nämndes är 

en stor del av bedömningarna av förklarliga skäl på en 

mycket översiktlig nivå med grova penseldrag. 

I resterande avsnitt i kapitel 8 följer en konse- 

kvensbedömning av kommunens tre huvudområden 

samt en beskrivning av vilka globala hållbarhetsmål 

som är relevanta. I hållbarhetsbedömningen har också 

ett urval gjorts av de många planeringsinriktningar som 

översiktsplanen innehåller i syfte att beskriva vilka som 

är särskilt viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv. 
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8.1 Landsbygd 

I kommunens landsbygd koncentreras både bebyggelse, 

verksamheter och service till de kommundelscentrum i 

Trönö, Bergvik, Ljusne och Holmsveden som pekats ut. 

Tillgängligheten till dessa ökas genom utbyggd koll- 

ektivtrafik, förutsättningar för ett långsiktigt hållbart 

skogsbruk säkras och jordbruksmark år endast exploat- 

eras för att tillmötesgå väsentliga samhällsintressen som 

inte kan tillgodoses på annat sätt. En viktig föreslagen 

åtgärd är att kommunen tar frame n landsbygdsstrategi. 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

Trots att hälften av kommunens befolkning 

är bosatta på landsbygden är det vanskligt att tillgo- 

dose alla med ett lämpligt utbud av service då befolk- 

ningen är utspridd. Kommunen har pekat ut ett antal 

kommundelscentrum (Trönö, Bergvik, Ljusne och 

Holmsveden) dit ny bebyggelse och verksamheter kan 

utvecklas. Detta ökar attraktiviteten på dessa platser och 

ökar möjligheterna för människor att bo och leva i hela 

Söderhamn. 

För att vara attraktiva kommundelscentrum är det vik- 

tigt att både utreda, bibehålla och vid behov utveckla 

utbudet av förskola och skola för att underlätta vardag- 

slivet för barnfamiljer. 

Stärkta förutsättningar för pendling innebär att kom- 

munen på sikt kan locka till sig mindre företag och 

verksamheter och skapa förutsättningar för ett varierat 

näringsliv i stora delar av kommunen. 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur 

Genom att prioritera utveckling till kom- 

mundelscentrum nyttjas och i vissa fall förstärks be- 

fintlig infrastruktur. Därmed kan viktig samhällsservice 

samordnas och utnyttjas effektivt. 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 

Bostäder och service prioriteras i kollektivtrafi- 

knära lägen vilket skapar en större valfrihet 

över var olika människor kan bosätta sig eller besöka 

kommunen. 

Eventuell torgbildning kan öka möjligheten för olika 

människor att mötas i vardagen. Möten skapar bryggor 

och förståelse mellan människor och stärker den lokala 

identiteten. 

 

 

 
Mål 11: Hållbara städer och 

samhällen 

En utveckling av kommundelscentrum på 

landsbygden tillsammans med en prioritering på såväl 

gång- och cykelnätet som kollektivtrafiken skapar goda 

förutsättningar för miljöer som inbjuder till möten. 

Avståndet till viktiga mötesplatser, serviceinrättningar 

och rekreationsområden minskar och sociala relationer 

får större möjligheter att skapas. 

Söderhamns landsbygd har flera kulturhistoriskt vär- 

defulla miljöer. Kommunen har en god ambition om 

att värna om dessa samt tillgängliggöra dom i högra 

utsträckning 

Kommunens landsbygdsnäringar lyfts upp och prior- 

iteras som viktiga vilket främjar positiva ekonomiska, 

sociala och miljömässiga kopplingar mellan stads- och 

landsbygdsområden. 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen 

Den största utmaningen i Söderhamns lands- 

bygd är att målkonflikten mellan att ha en 

levande landsbygd som i hög grad kommer vara fortsatt 

bilberonde och samtidigt kraftigt minska växthusgasut- 

släppen. Krafftag behövs för säkra en hållbar omställn- 

ing och möjliggöra för Söderhamnsbor att kunna resa 

fossilfritt. 

Det är positivt att kommunen påbörjat ett arbete med 

att ta fram en klimatanpassningsstrategi. Särskild hän- 

syn bör tas till översvämningsrisk i Norralaån. Det är 

också positivt att LIS-områden har pekats ut men det 

vore önskvärt med ett tyddliggörande om att exploater- 

ing i dessa områden också kräver särskild hänsyn till ett 

förändrat klimat och kommande havsnivåhöjningar. 

Mål 14: Hav & marina resurser 

I och med att mängden nederbörd förvän- 

tas öka i ett förändrat klimat förväntas även 

mängden dagvatten som behöver hanteras att öka. 

Flera kust- och skärgårdsmiljöer på landsbygden har i 

översiktsplanen pekats ut som intressanta områden för 

en ökad mänsklig tillgång. 

Det är positivt att goda livsvillkor för djur- och väx- 

tlivet har vägts in i utpekningen av LIS-områden och 

det är viktigt att det perspektivet är kvar vid framtida 

exploatering. 



26 Hållbarhetsbedömning av Översiktsplan för Söderhamns kommun  

 

Det är av mycket stor vikt att både den planerade vat- 

ten- och avloppsplanen, klimatanpassningsplanen och 

dagvattenstrategin genomförs omgående för att kunna 

säkerställa en hållbar utveckling av bland annat dessa 

delar av landsbygden. Detta för att försäkra kvaliteten 

på kommunens dagvatten- och grundvatten, 

tillräckliga avrinningsmöjligheter vid bebyggelse samt 

skapa förutsättningar för EU:s ramdirektiv för vatten 

att lyckas med ekologiskt och kemiskt välmående 

vattenförekomster till år 2021. 

Mål 15: Ekosystem och biologisk 

mångfald 

Den strategi för grön infrastruktur som ska 

upprättas behöver fungera som underlag till nya 

exploateringar så att inte kommunens idag starka gröna 

samband försvagas och påverkar spridningsmöjligheter 

för arter och växter negativt. 

Vid exploatering och förändrad markanvändning bör  

en analys av befintliga ekosystemtjänster göras och hur 

dessa kan komma att påverkas. Det är särksilt viktigt  

att hitta synergier mellan areella näringar, friluftsliv och 

rekreation samt bevarandet av biologisk mångfald. 

Landsbygdens behov av kollektivtrafik ska tillgodoses i så stor 

utsträckning som möjligt. Kollektivtrafiken mellan kommun- 

delscentrumen, centrala Söderhamn och övriga regionen ska 

prioriteras. 

Behovet av bilen på landsbygden ska beaktas 

isamhällsplaneringen. 

Jordbruksmark får endast exploateras för att tillmötesgå 

väsentliga samhällsintressen som inte kan tillmötesgås på 

annat sätt. 

Den totala arealen brukad jordbruksmark i kommunen ska 

inte minska. 

Odlingslandskapets värde för livsmedelsproduktion ska skyd- 

das samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmil- 

jövärdena bevaras och stärks. 

Bygdernas olika identiteter värnas. 

Vid detaljplanering kring Ljusnan och Norralaån 

bör karteringen av området vara upplysande och hänsyn tas 

till stigande vattennivåer. 

Kommunens strategi för grön infrastruktur ska vara vägledan- 

de och användas i arbetet med att bevara höga gröna värden 

och sammanlänka dem. 

Särskilt viktiga planeringsinriktningar för hållbar 

utveckling 
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8.2 Tätortsnära landsbygd 

Det är positivt att en tätortsnära landsbygden lyfts fram 

eftersom det representerar andra delar än stadskärna, 

stadsdelar och stadsstråk som har en mer varierad be- 

byggelsestruktur och här är andra prioriteringar viktiga. 

Kommunen poängterar att gränsen skall vara visuellt 

tydlig, landskapet och friluftslivet ges en mer över- 

ordnad roll än bebyggelsen. Jordbruk, skogsbruk samt 

natur- och grönområden prioriteras och ny bebyggelse 

sker endast primärt genom komplettering, exempelvis 

längs Utviksvägen. Här finns mindre shopping och in- 

vånare i den tätortsnära landsbygden hänvisas istället till 

E-center. 

Mål 3: Hälsa & välbefinnande 

Cykeln prioriteras som transportmedel genom 

att ny bebyggelse i första hand ska tillkom- 

ma där det bedöms vara cykelavstånd in till centrala 

Söderhamn. Grön- frilufts- och rekreationsområden 

prioriteras och sparas till stor del. Detta skapar mö- 

jligheter för olika människor med olika behov att nyttja 

omlandets gröna och blå värden. I Forsbacka och längs 

med Utviksvägen ökar allmänhetens tillgång till blå 

värden. Detta ger både invånare och besökare god till- 

gänglighet till renkreativa miljöer vilket är positivt ur ett 

hälsoperspektiv. 

Gång- och cykelvägar byggs ut för att förbättra säk- 

erheten vilket främjar en ökad rörlighet och även till- 

gänglighet till andra delar av kommunen, exempelvis 

Hällåsens idrottsanläggningar, vilket skapar god hälsa. 

Det tätortsnära friluftslivet prioriteras vilket ökar 

chansen för spontana fysiska aktiviteter, även till vardags 

då vissa människor inte bedömer att tiden finns. Genom 

beslutet att jordbruksmark ska vara en prioriterad mar- 

kanvändning ökar möjligheten för kommuninvånare att 

få tillgång till närproducerad mat. 

 

 

 
Mål 6: Rent vatten och sanitet 

Det är positivt att en planeringsinriktning 

innebär att Söderalaåsen får en särställning 

och att det långsiktigt säkerställs att nybyggnation inte 

påverkar dricksvattenkvaliteten negativt samt att klimat- 

förändringar omnämns som en riskfaktor för att vatten- 

kvaliteten kan försämras. 

När kommunen sakta och försiktigt växer i den 

tätortsnära landsbygde är det viktigt att se till att kom- 

pletterande och eventuell ny bebyggelse kan ansluta sig 

till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA). Det 

är positivt att en en kommunövergripande VA-plan är 

under framtagande. 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

bättre kommunikationer i den tätortsnära 

landsbgden via gång- och cykelvägar ökar rörlighet- 

en. Kommunen bör prioritera att även den tätortsnära 

landsbygden blir en integrerad del av stadstrafiknätet för 

att stärka förutsättningarna för kollektivtrafikspendling 

inom en större del av kommunen. Detta bedöms på sikt 

öka kommunens attraktionskraft och kan i och med ökad 

regional rörlighet leda till en ökad inflyttning. Effekten av 

ökad inflyttning gör att kommunens skatteinkomster kan 

öka. 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur 

genom att komplettera med bebyggelse längs 

befintlig infrastruktur kan samhällsservice samordnas 

och nyttjas effektivt. Kostnaderna blir mindre än vid 

utbyggnader av nya kommundelar. 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 

Det är positivt att kommunen tagit fram ett 

bostadsförsörjningsprogram som pekar ut de 

kommande årens behov av bostäder på olika platser. 

Prioritering av bebyggelse inom cykelavstånd förkortar 

avstånden inom kommunen och ger barn, unga, pen- 

sionärer och människor med funktionsvariation ökade 

möjligheter att röra sig fritt i större delar av kommunen. 
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Mål 11: Hållbara städer och 

samhällen 

Hur och var Söderhamns kommun väljer att 

utvecklas ger konsekvenser av olika slag för människors 

boendemiljö. Nya bostäder ska upprättas i samklang 

med landskapet och inom cykelavstånd samtidigt som 

viktig samhällsservice och shopping tillhandahålls 

främst i E-center och i Söderhamns centrum. Vid up- 

prättandet av ny bebyggelse är det viktigt att ha rätt 

kunskaper om vilka behov som finns i nuläge och fram- 

tid. Detta för att kunna skapa en varierad bostadsbebyg- 

gelse som skapar förutsättningar för människor i olika 

åldersgrupper och med olika bakgrund att mötas. 

Det är potistivt att stort fokus har lagt på att bevara 

landskapsbild och de olika bygdernas identitet som in- 

nehåller några av kommunens största värden. 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen 

En utveckling av säkra och attraktiva gång- 

och cykelvägar mellan Söderala och centrala 

Söderhamn samt längs Utviksvägen uppmuntrar fler att 

lämna bilen hemma vid kortare resor. 

Det är viktigt att visa hänsyn till risken för översvämnin- 

gar när kommunen exploaterar, framförallt i kustnära 

områden och utpekade LIS-områden. 

Mål 15: Ekosystem och biologisk 

mångfald 

Att prioritera både aktiv och inaktiv jordb- 

ruksmark värnar den biologiska mångfalden och bevarar 

gröna samband. Ett tillgängliggörande av omlandets 

kustområden kan leda till negativa konsekvenser för 

strandzonens växt- och djurliv, både genom fysisk påver- 

kan och genom ett ökat flöde av människor som kan 

störa. 

Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma inom 

cykelavstånd från centrala Söderhamn och i 

anslutning till kollektivtrafiken. 

Söderala och Sandarne ska ha inbjudande, 

tillgängliga och trygga allmänna platser. I de 

centrala delarna ska det finnas belysning 

och trottoarer, anpassade för personer med 

funktionsnedsättning. 

Söderalaåsen är kommunens viktigaste vat- 

tentäkt och nybyggnation får inte påverka vat- 

tentäkten negativt. 

Parkmark, stadsskogar, tätortsnära blå och gröna 

stråk bör betraktas som esurser vid hanter av 

översvämningar och översvämningsrisker. 

Särskilt viktiga planeringsinriktningar för hållbar 

utveckling 



Hållbarhetsbedömning av Översiktsplan för Söderhamns kommun 29  

8.3 Centrala söderhamn 
 

Kommunen tar ett helhetsgrepp kring den rumsliga ut- 

vecklingen för centrala Söderhamn och satsar på att vara 

en del av en regional infrastruktur. Biologisk mångfald, 

rekreation, kulturvärden och bilfria mobilitetslösningar 

prioriteras. En tydlig indelning har gjorts i stadsdelar, 

stadsdelscentrum och stadsstråk vilka fyller olika funk- 

tioner och syften. 

Mål 3: Hälsa och välbefinnande 

Att fokusera på en tät bebyggelsestruktur med 

prioritet på gång- och cykelvägar ökar sanno- 

likheten för att kommuninvånare tar en promenad eller 

cyklar istället för att ta bilen, framför allt kortare resor. 

Detta främjar möjligheterna till spontan fysisk aktivitet 

vilket kan skapa god hälsa. 

Mål 6: Rent vatten och sanitet 

Söderhamns kommuns dricksvatten kommer 

i dagsläget i huvudsak från fem vattenverk 

(Ålsjön, Kinstaby, Stråtjära, Holmsveden och Järvsjöns 

vattenverk) och i dagsläget är dricksvattenmängden 

tillräcklig och av god kvalitet. Denna fråga kan dock 

komma att förändras, inte minst genom klimatförän- 

dringar som medför höjda vattennivåer. Därför är det 

av stor vikt att den VA-strategi som utvecklas, görs i 

samverkan och samband med att kommunen tar fram en 

klimatanpassningsplan. 

Mål 7: Hållbar energi för alla 

Vindkraft och fjärrvärme pekas ut som viktiga 

för att nå uppsata klimatmål. Det vore dock 

önskvärt om kommunen även hade en strategi för ökad 

installation av solenergi i kommunen, framförallt i sam- 

band med ny bebyggelse men även som ett led att ener- 

gieffektivisera befintlig bebyggelse. 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 

Genom att eftersträva en rumslig helhet i 

stadskärnan och komplettera stadsdelar med 

det utbud som behövs av bostäder, kontor eller handel 

kan en större valfrihet över sin livssituation uppnås. Fler 

möjligheter att både bo, jobba och uppleva rekreation i 

flera stadsdelar kan medföra ett ökat antal människor 

som rör sig i stadsrummet vilket ökar tryggheten.  Det 

är positivt att kommunen tagit fram ett bostadsförsör- 

jningsprogram där det tydligt framgår vilken typ av 

bostäder kommunen behöver kompletteras med. 

Detta bör vara prioriterade frågor i det gestaltningspro- 

gram som föreslås tas fram för centrala Söderhamn. 

Framtagandet av ett gestaltningsprogram för kommun- 

ens centrala delar bör även belysas ur ett genuspers- 

pektiv, barn och äldreperspektiv för att säkerställa att 

grupper som normalt inte kommer till tals har chans att 

påverka sina offentliga rum. 

Vid förändringar i utemiljöer bör ett normkreativt 

förhållningssätt användas. Ett exempel är att att skif-  

ta fokus och se till unga tjejers behov som oftast inte 

kommer till tals och nyttjar idrottsplatser i lika stor ut- 

sträckning som unga killar. 

Mål 11: Hållbara städer 

och samhällen 

Hur och var kommunen utvecklas ger konse- 

kvenser för både boendemiljö, hälsa, trivsel och trygghet. 

Det bedöms strategiskt att betrakta centrala stadskärnan 

som en delregional knutpunkt och kollektivtrafiknod, 

mycket viktigt i utveckling av nya Söderhamnsporten. 

En ökad rörlighet gör Söderhamn till en mer attraktiv 

plats att både utveckla företag, turista och bo. Stadens 

identitet som den kustnära småstaden skärps, delvis i 

och med utveckling och komplettering med bostäder i 

Faxeområdet och Stugsund. Detta motsvarar också den 

förankrade delstrategin om urbana kvaliteter i staden. 

Kommunen har tidigare haft problem med en min- 

skande befolkning och genom stationsnära boenden 

ökar den regionala attraktiviteten. Att fokusera på säkra 

skolvägar för gång och cykel visar att kommunen har 

sina medborgares önskemål i fokus, då det uppkommit  

i tidigare ortsdialoger. Centrala Söderhamns  kultur- 

och parkområden bevaras och värnas vid eventuella 

nybyggnationer vilket både gynnar närboende och en 

potentiellt ökad andel turister. 

Särskilt fokus bör också läggas på att bryta boendeseg- 

regationen och att utnyttja den rumsliga utvecklingen 

för att integrera nyanlända i Söderhamn. 
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Mål 13: Bekämpa 

klimatförändringen 

Delar av Söderhamn riskerar att påverkas 

kraftigt av framtida höjda havsnivåer i ett 100-årspers- 

pektiv. Det är vikigt att detta beakats och att all utveck- 

ling sker med det i åtanke. 

Den klimatanpassningsstrategi som ska tas fram kom- 

mer att vara central för framtida planläggning. 

Kommunens fokus på att sammanlänka  stadskärnan 

med Söderhamnsporten är mycket positivt ur perspek- 

tivet att det möjliggör för många boende i tätorten att 

kunna resa hållbart. Kommunen skulle tydligare kunna 

peka på möjligheterna till ett bilfritt liv i kommunens 

centrala delar. Detta för att främja en aktiv och hälsosam 

befolkning, men inte minst för att leva upp till sina egna 

ambitioner om en fossilbränslefri kommun 2030 och 

även Sveriges nya klimatpolitiska ramverk. 

Mål 15: Ekosystem och 

biologisk mångfald 

När kommunen satsar på att stärka sitt var- 

umärke som kustnära småstad blir det extra viktigt att 

beakta ställningstagande i utpekande av LIS-områden 

och att ta fram strategin för en grön infrastruktur. Detta 

för att inte riskera att försvaga gröna eller blå samband 

och/eller små lokala habitat och de arter som bebor 

dessa. Vad som bedöms positivt är att Faxeområdet, som 

till stor del består av redan hårdgjord mark, utreds för 

utbyggnad och komplettering med bostäder. 

Att kommunen tar ställning emot exploatering i park- 

och naturmarker bedöms som positivt och essentiellt för 

stadsdelarnas möjligheter till rekreationsmiljöer samt för 

den biologiska mångfalden i stadsmiljö. 

Bevarandet av all potentiell jordbruksmark som 

resurs för framtids behov bedöms som positivt för 

att vända den nationella trenden av minskande 

självförsörjningsgrad. 

Kommunen ska ha beredskap för nybyggnation av 50 

bostäder årligen. 

Analysera planförslag utifrån ett brett socialt perspektiv gen- 

om sociala konsekvensanalyser. 

Lämna utrymme för det oplanerade och spontana i den fysis- 

ka planeringen. Låt människors behov styra planeringen. 

Bygg bort segregationen genom att minska mentala avstånd 

och överbrygga mentala barriärer 

Kommunen ska skapa förutsättningar för en mångfald av 

bostadstyper och upplåtelseformer. 

Söderhamnsporten ska bli en del av Söderhamns stadskärna 

och resecentrum ska upplevas som entrén till Söderhamns 

stad. 

Särskilt viktiga planeringsinriktningar för hållbar 

utveckling 
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9. Samlad bedömning och 

rekommendationer 
 

 

Söderhamns kommun har generellt höga ambitioner 

kring hållbar utveckling i sitt förslag till Översiktsplan. 

Samtidigt förväntas förändringarna i mark- och vat- 

tenanvändningen vara relativt begränsade under genom- 

förandeperioden och mycket underlag som skulle behö- 

vas för att göra mer precisa bedömningar saknas. 

Det finns en stor medvetenhet kring kommunens ut- 

maningar och möjligheter. Den stora utmaningen i 

kommunen är att låta hela kommunen leva, båda centra- 

la Söderhamn, dess omland och landsbygden, samtidigt 

som kommunens klimatpåverkan behöver minska. Här 

kommer sannolikt Ostkustbanan ha en betydande roll. 

Således är den övergripande bedömningen att Översikt- 

splanen stärker kommunens möjlighet att uppnå en håll- 

bar utveckling år 2040. Det är dock starkt beroende av 

att fördjupade strategier tas fram och genomförs, en rad 

omvärldsfaktorer som Söderhamn inte styr över samt 

övrig verksamhet i kommunen som översiktsplanen inte 

har rådighet över. Det är positivt att  kommunen  har 

tagit fram en plan för vilka planer och strategier som ska 

tas fram under de kommande 10 åren. 

Nedan följer de viktigaste aspekterna och rekommenda- 

tionerna uppdelat i områdena för mark- och vattenan- 

vändning i Översiktsplanen. 

Landsbygd 

• Den stora utmaningen för landsbygden är att mini- 

mera antalet bilresor. 

• Sörj för att vardagslivet för kommunens landsbygds- 

befolkning fungerar i de kommundelscentrum som 

pekas ut, främst vad gäller förskola, skola och utbud 

av basservice. 

• Vad väl medveten om sannolika konsekvenser av 

klimatförändringarna när kommunen utvecklas kring 

utpekade LIS-områden. 

• Värna gröna och blå värden i tidigt skede vid even- 

tuell utveckling av framförallt Sandarne, Ljusne 

och Vallvik för att inte riskera att gröna samband 

försvagas. 

Centrala Söderhamns omland 

• Säkerställ att en eventuell utbyggnad av omlandet 

kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet. 

• Prioritera både kollektivtrafik samt gång- och cykel- 

vägar för att möjliggöra hållbara pendlingsmönster 

inom en större del av kommunen för att öka attrak- 

tionskraften och möjligheterna till inflyttning utan- 

för kommunens mest centrala delar. 

• Ta särskilt stor hänsyn vid exploatering som kan 

påverka grundvattentäktet i Ljusnanåsen. 

• Var observant och utarbeta relevanta planer och 

strategier för utveckling av omlandets kustområden 

för att inte riskera att påverka strandzonens växt- och 

djurliv negativt. 

 
Centrala Söderhamn 

• I ett tidigt skede ta hänsyn till klimataspekterna och 

koppla tydligt ihop och integrera arbetet med att ta 

fram energi- och klimatstrategin samt trafikstrategin. 

• Ta ställning till behovet av blandad bebyggelse med 

varierade upplåtelseformer. 

• Tydligt fokusera på ett jämlikhetsperspektiv i all 

framtida planering av staden för  att  minimera 

risken att grupper som normalt inte kommer till tals 

nedprioriteras. 

• För att leva upp till sina egna ambitioner om en fos- 

silbränslefri kommun 2030 tydligt peka på viljan att 

göra stadskärnan bilfri i så stor mån som möjligt. 
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