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§ 41 Dnr KFN 2019/00015  

Samråd: detaljplan för Sunningebergen  

Sammanfattning 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2019-01-25 tillsänt Kultur och fritid ett förslag till 

detaljplan för Sunningebergen, för samråd enligt Plan- och bygglagen. Synpunkter ska 

skickas till samhällsbyggnad 2019-03-08. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 

bebyggelse i Sunningebergen (Ryssbergets östra del) bestående av cirka 275 bostäder i 

form av småhus, flerbostadshus, radhus och punkthus. 

  

Programmet för detaljplan har tidigare behandlats i kultur och fritidsnämnden (Kultur 

och fritidsnämnden, 2005-08-17 § 111). Synpunkterna från kultur och fritid gällde att 

tillvarata fornlämningarna som resurser och att inte bryta horisontlinjen, det vill säga att 

ny bebyggelse inte ska skapa nya silhuetter. 

  

I programsamrådsredogörelsen för detta samråds detaljplan redovisas inkomna 

synpunkter från programmet för detaljplan från år 2005. Kultur och fritids synpunkter 

bemöttes med att fornlämningarnas tillgång för området ska utredas vidare. I denna 

detaljplans planbeskrivning anges att en arkeologisk undersökning utförts och att 

Länsstyrelsen beslutat att fornlämningar inom planområdet inte längre omfattas av 

kulturminneslagens bestämmelser och att marken kan användas för exploatering. Det 

finns även fornlämningar utanför sydvästra delen av planområdet, som enligt 

planbeskrivningen ska bevaras.  

  

Angående horisontlinjen anser Samhällsbyggnad till att 

horisontlinjen kan brytas vid ny stadsbebyggelse, men inte vid bebyggelse utanför 

tätorten. Kultur och fritidsförvaltningen står fast i tidigare lämnade synpunkter och 

ställer sig frågande till samhällsbyggnads formulering kring principen om bruten 

horisontlinje. Kultur och fritid anser att samhällsbyggnad bör redovisa vilken 

princip/dokument som ligger till grund för detta ställningstagande. Angående 

fornlämningarna finns i planbeskrivningen ett förslag om att sätta upp skyltning vid 

bevarade fornminnen, vilket kultur och fritidsförvaltningen anser ska göras. 

  

Därtill har förvaltningen ett antal synpunkter som sammanfattas nedan. Dessa utvecklas 

i ärendebeskrivningen. 

  

Markanvisning, hållbar områdesplanering 

Att kommunen äger marken för detaljplanen skapar möjligheter att utforma området för 

framtiden utifrån principerna för hållbar områdesplanering som tas fram arbetet med ny 

översiktsplan. Kultur och fritidsnämnden förordar en markanvisningstävling, där 

bostadsområdets gestaltning för att byggnaderna på bästa sätt ska smälta in i 

naturmiljön bör vara ett kriterium. 

För att stärka integration och öka social gemenskap behöver man lägga kraft på de 

utemiljön. Planområdet bör ha ett tydligt centrum med lekpark med högre grad av 

tillgänglighet och tillgång även för dem som inte bor i direkt anslutning till de 

gemensamma utomhusmiljöerna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

För att ge människor oavsett ekonomisk möjlighet ska kunna välja bra boende över hela 

kommunen anser Kultur och fritidsnämnden att varierande upplåtelseformer och ska 

finnas att tillgå vid anläggande av nya bostadsområden. Man bör i ett 

markanvisningsförfarande styra mot att fler bostäder ska vara hyresrätter, i enlighet med 

kommunens mål och riktlinjer för bostadsförsörjning.  

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid, 2019-03-06 

Detaljplan för Sunningebergen, Samrådsbrev 

Detaljplan för Sunningebergen, Illustration 

Detaljplan för Sunningebergen, Planbeskrivning 

Detaljplan för Sunningebergen, Plankarta 

Detaljplan för Sunningebergen, Programsamrådsredogörelse 

  

   

     

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter: 

 

Kultur och fritidsnämnden står fast i sin uppfattning att höga hus stör horisontlinjen. 

 

Kultur och fritidsnämnden ser etableringen av Sunningebergen som ett passande projekt 

att tillämpa planeringsprinciper utifrån arbete med ny översiktsplan, vilket innebär att 

beakta sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter och ge stärkt integration. 

 

Kultur och fritidsnämnden förordar en markanvisningstävling där man väger in 

gestaltning, förutsättningar för social gemenskap och värna miljöerna kring boendet, 

utifrån mål och riktlinjer för bostadsförsörjning 

Förslag till beslut på mötet  

Ordförande föreslår att den första beslutssatsen stryks:  

 

Kultur och fritidsnämnden ser etableringen av Sunningebergen som ett passande projekt 

att tillämpa planeringsprinciper utifrån arbete med ny översiktsplan, vilket innebär att 

beakta sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter och ge stärkt integration. 

 

Kultur och fritidsnämnden förordar en markanvisningstävling där man väger in 

gestaltning, förutsättningar för social gemenskap och värna miljöerna kring boendet, 

utifrån mål och riktlinjer för bostadsförsörjning. 
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Beslutsgång 

Annelie Högberg (S), Åke Granath (S), Robert Wendel (S), Åsa Carlsson (S), Christer 

Johansson (V) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut.  

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot ordförandes förslag till beslut 

mot varandra och finner att nämnden godkänner ordförandes förslag till beslut. 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter: 

 

Kultur och fritidsnämnden ser etableringen av Sunningebergen som ett passande projekt 

att tillämpa planeringsprinciper utifrån arbete med ny översiktsplan, vilket innebär att 

beakta sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter och ge stärkt integration. 

 

Kultur och fritidsnämnden förordar en markanvisningstävling där man väger in 

gestaltning, förutsättningar för social gemenskap och värna miljöerna kring boendet, 

utifrån mål och riktlinjer för bostadsförsörjning.  

 

Beslutet ska omedelbart justeras.  

 

Reservation 

Annelie Högberg (S), Åke Granath (S), Robert Wendel (S) och Åsa Carlsson (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag till beslut.  

 

Protokollsanteckning 

Christer Johansson (V) lämnar följande protokollsanteckning:  

 

Christer Johansson (V) står bakom (S) reservation.  

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

 

 


