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Detaljplan för del av 
Hemavan Björkfors 1:449 m.fl
”Nya bostäder vid Skjutbanevägen”. Granskningshandling 2017-09-19.
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Planbeskrivning
Handlingar

Planförslaget består av:

• Plankarta med bestämmelser,  2016-10-07

• Illustrationsplan,  2016-10-07

• Denna planbeskrivning

• Fastighetsförteckning och fastighetskarta

• Behovsbedömning inför denna detaljplan upprättad av Storumans kommun

• Arkeologisk utredning, Rapport 2015:11, Landskapsarkeologerna

• Samhällsbuller, Rapport 2015-06-29, Tyréns

•  PM – VA-tekniskt utlåtande, Skjutbanevägen, Sigma Civil 2015-12-15 rev 2016-06-15

•  PM – Dagvattenutredning, Skjutbanevägen, Sigma Civil 2015-12-15

• PM – Trafik, Tyréns 2015-09-15

• PM – Översiktlig geoteknisk undersökning, Tyréns 2015-09-15

• Bilaga –  Illustration över en alternativ lokalgata och husgruppering.

Planens bakgrund och syfte

Hemavan har under det senaste decenniet vuxit som turistort. Ett stort antal tomter 
för fritidshus har tillskapats, inte minst i områden runt Kungsvägen. Detta har lett till 
en brist på lämpliga och prisvärda bostäder för de bofasta i orten. Denna plan skall ses 
som ett försök att tillgodose ett behov av nya tomter för åretruntbruk. Det finns idag 
ingen möjlighet att inom en detaljplan reglera och därigenom ”öronmärka” bostäder för 
permanent bruk. Däremot kan man utforma ett område så att det attraherar åretrunt-
boende kontra fritidsanvändning mer eller mindre. I den aktuella planen har både 
regelverk och infrastruktur utformats för att befrämja åretruntboende. Utifrån dessa två 
aspekter vill kommunen försöka påverka att det aktuella området inom en översiktlig 
tidshorisont kommer att domineras av hushåll för Hemavans bofasta invånare.

Planarbetet har samordnats med nämnda angränsade detaljplan; Detaljplan för Hemavan 
Björkfors 1:449 - ”nya fritidshus utmed Trollhålsbäcken”. Samråd för de båda planerna sker 
parallellt. 

Under planarbetet har även studerats om den nya lokalgatans infart (här kallad; Nya 
Skjutbanevägen) kan ha ett mer östligt läge. Denna skiss finns illustrerad i en bilaga. 
Skissen bedöms som ett sämre alternativ för de närmast boende. Aktuellt förslag skapar 
dessutom en sammanhållen infrastruktur för alla tomter inom fastigheterna Björkfors 
1:29, 1:449, 1:593 och 1:626.
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Översikt över Hemavan – kartbild baserad på Fastighetskartan, © Lantmäteriet.

Plandata

Planområdet omfattar knappt 8 ha mark inom fastigheterna Björkfors 1:29, 1:449 och 
1:626 i Storumans kommun. All mark förutom 1:593 ägs av privatpersoner och är i princip 
obebyggd så när som på ett mindre bostadshus inom 1:626 samt en vattenverk för kom-
munens råvatten inom 1:593. Området begränsas i norr bl.a. av befintliga bostäder, i väster 
av ett f.d. jordbruk samt i söder och öster av myrmark/skog. Hela den östra begränsningen 
går utmed Hemavans elljusspår. 

Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. I Hemavans översiktsplan hänvisar man till 
kommande helårsboende i detta område. 

Behovsbedömning

Alla detaljplaner skall behovsbedömas enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningens 
bilaga 2 och 4. Storumans kommun har upprättat en sådan under 2013. I denna behovs-
dömning finner kommunen, med stöd av de utredningar och MKB som tidigare gjorts, att 
planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan, varför särskild MKB inte behövs. Detta 
ställningstagande förutsätter att planeringsförutsättningar gällande buller, dagvatten samt 
markradon tydligt hanteras i planarbetet. Ställningstagandet förutsätter också att en geo-
teknisk bedömning görs. Vidare förutsätts planbestämmelser gällande radonsäkra hus samt 
att denna planbeskrivning redovisar vilka överväganden som gjorts med hänsyn till för-
väntad klimatpåverkan (se vidare i nedanstående kapitel om geoteknik och klimatpåverkan).
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Nya Skjutbane Trollhålsvägen
vägen

1:626

1:449

1:29

1:593

Översikt över planområdet och hur det ansluter till närområdet. Nya bostadshus markeras 
med grå fyllning.

Tidigare ställningstaganden
Gällande planer och beslut:
 • Fördjupad översiktsplan för Hemavan, antagen av kommunfullmäktige 2011.
För planområdet gäller Fördjupad översiktsplan för Hemavan. I fördjupningen för Hemavan, redo-
visas hela planområdet som utredningsområde.

 • Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken och rörligt friluftsliv som  
 omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna i 4 kap 1, 2 §§ miljöbalken.

Tillgodoseendet av riksintresset friluftsliv ligger i kommunens mening i att utveckla Hemavan till en attraktiv 
baspunkt för turism och rörligt friluftsliv. Genom utbyggnad enligt koncentrationsprincipen ska basortens utbud 
och kvaliteter stärkas, vilket visats vara av avgörande betydelse för att göra fjällvärlden tillgänglig för friluftsliv i 

alla former. Föreliggande planförslag följer koncentrationsprincipen och understödjer i hög grad rörligt friluftsliv.

 • Miljökvalitetsnorm för vattenförekomster.

Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela Norrbottens län samt större delen 
av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län har utsetts till vattenmyndighet i distriktet. Vattenmyndigheten i 
Bottenvikens vattendistrikt beslutade i december 2009 om MKN (miljökvalitetsnormer) för samtliga yt- och grund-
vattenförekomster i vattendistriktet vilka ska uppnå god ekologisk status (alternativt god potential) samt god kemisk 
ytvattenstatus år 2015 om inte särskilda skäl finns. MKN innefattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att 
vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en lägre statusklass. 

Planförslagets huvuddrag / Förutsättningar och förändringar
Utvecklingsområde

Planförslaget skall ses mot bakgrund av Hemavans utveckling såsom turistort. Grunden till 
detta består i unika naturupplevelser, både vinter och sommar tid och på ”gångavstånd” från 
en flygplats. Orten har genomgått en påtaglig expansion under en längre tid. Efterfrågan på 
fritidsbostäder är stor och fastighetspriserna har som på många andra orter ökat markant. 
Detta har i sin tur lett till att det är svårt att få tag i prisvärda tomter för åretrunthus. 

Planförslaget vill tillgodose ett behov av mer permanentbostäder. Detta märks både i dess 
infrastruktur och bland planbestämmelser. Det aktuella planområdet har formats som en 
utbyggnad av befintliga bostäder utmed Lassovägen och Skjutbanevägens västra del. Här 
finns mestadels permanenthus. Öster om det nya bostadsområdet, bortom befintligt el-
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ljusspår, planeras däremot för renodlade fritidshus i en angränsande detaljplan. Nuvarande 
vägförbindelse som idag länkar samman dessa båda markområden kommer fortsättningsvis 
inte att kunna trafikeras. All infart till fritidshus sker via Kungsvägen och det aktuella området 
nås enbart via korsning E12/Lassovägen. Därigenom knyts permanenthusen till Hemavans 
centrala delar medan nya fritidshus kopplas till annan fritidshusbebyggelse. De två områ-
dena får även olika regelverk. I väster kommer planens bestämmelser att främja en mer 
traditionell villabebyggelse i konstrast till småskaliga och täta grupper av fritidshus i öster.

Natur 

Planområdet utgörs av flack terräng med inslag block och stenar. Vegetationen består av 
för området karaktäristisk fjällbjörkskog av lavris- och risgrästyp, tät örtvegetation, vide- och 
enebuskage samt till vissa delar av myrmark. I samband med tidigare planarbete i närområdet 
(detaljplan för Björkfors 1:5 m fl, antagen 2011-09-27) utfördes en naturinventering (Tyréns AB, 
2011-06-13) och dess slutsats var att inga speciella skyddsvärda eller sällsynta arter påträffades 
samt att naturvärdena bedömdes som ringa då natur typen är en mycket vanligt förekomman-
de i området och i fjällkedjan i stort. All myrmark regleras som ”naturmark” och förblir orörd. 

Arkeologi

En arkeologisk utredning genomfördes i augusti 2015 (se bilaga). Utredningen omfatta-
de även det markområde som berörs av den angränsande detaljplanen; – ”nya fritidshus 
utmed Trollhålsbäcken”. Inom det aktuella planområdet registrerades 13 stycken lokaler, 
samtliga från historisk tid; bläckningar på lövträd, röjningsröse och gropar som främst 
bedöms som stridsvärn eller andra militära lämningar samt en husgrund. Endast hus-
grunden anses eventuellt som föremål för en ytterligare arkeologisk undersökning. Man 
överlåter till länsstyrelsen att bedöma om detta behövs. Lokalerna redovisas med koor-
dinater i bilagan för att möjliggöra ett bevarande om så anses önskvärt i den fortsatta 
planeringsprocessen. Husgrund och röjningsröse har markerats på illustrationsplanen.

Hälsa och klimatpåverkan

Den pågående klimatförändringen innebär för Sverige framförallt höjda temperaturer, 
ökad nederbörd, ökad risk för ras, skred, erosion och i havsnära områden risk för sti-
gande havsnivåer. SMHIs klimatmodelleringsenhets regionala klimatscenarier för Norra 
Norrlands fjälltrakter visar att årsmedeltemperaturen kan öka mellan 2.0–6.8 grader 

 Planen gränsar i norr mot Skjutbanevägen. 

Foto: Lennart Klang.
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fram till perioden 2071-2100 jämfört med referensperioden 1961-1990, beroende på val 
av scenario. Motsvarande siffor för nederbörd är mellan ca 5 –25%. 

För planområdet innebär temperaturförändringen möjligen lägre energiförbrukning för 
uppvärmning. Ökningen kommer inte vara så stor att kylbehov uppstår. Det bedöms inte 
vara någon risk för ras, skred och erosionsrisken i området, se vidare Geoteknik.  
Ökningen av nederbörd kommer ge större flöden i Trollhålsbäcken. Bäckfåran lägger dock 
mycket djupt, mer än 10 meter under närmaste planlagda hus. För att minska risken för 
inträngande vatten från myrmark m.m. får källare inte byggas och inte heller suterränghus. I 
området kommer det vara begränsat med trafik, ingen genomfart och långt till andra vägar, 
vilket innebär mycket låga halter av luftföroreningar från trafik samt låga buller nivåer.

Geoteknik

Jorden inom området består genomgående av fast moränmark. Grundvattenytan 
bedöms allmänt ligga på mellan en och tre meters djup förutom i myren. Här når 
grundvattnet ofta markytan. Medellutningen uppgår i området till mindre än 5 grader. 
Eftersom aktuellt område är så flackt och ligger långt ifrån fjällsluttningen bedöms 
ingen risk för att skred skall uppstå. För projektering av vägar och VA-ledningar rekom-
menderas att geotekniska undersökningar utförs i ett detaljprojekteringsskede för att 
bedöma tjälfarlighet och bergfritt djup. För vanliga enfamiljshus med platta på mark 
bedöms det inte krävas kompletterande geotekniska undersökningar. För enfamiljshus 
som grundläggs på plintar rekommenderas en enkel undersökning för att säkerställa 
tillåtna grundpåkänningar. Jorden är troligtvis måttligt tjälfarlig varför det rekommen-
deras frostskyddsisolering även för lyftningskänsliga ytor och konstruktioner såsom 
förstukvistar, utomhusverandor mm. Helt lyftningssäker isolering uppgår i Hemavan till 
14 cm. Se även separat bilaga, PM - Översiktlig geoteknisk undersökning 2015-09-15.

Strandskydd

Delar av planområdet ligger även inom 100 meter från Trollhålsbäcken. Bäcken omfattas 
dock inte av något strandskydd enligt beslut av Länsstyrelsen i Västerbotten, 1999-06-08 
vilket redovisats på terrängkartan skala 1:500 000. 

Ny bebyggelse – gestaltningsprogram

Allmänt

De planbestämmelser som reglerar ny bebyggelse har för avsikt att främja utformning 
av en traditionell egnahemsbebyggelse. Tomterna är stora för att ge rum åt en variation 
av byggnadssätt och vitt skilda behov av hur en villatomt kan användas. Bygg rätten är 
fri kostig för att kunna ge plats åt framtida utbyggnader, garage, verandor m.m. som 
inbegrips i den totala byggarenan och få begränsningar finns kring hur husen skall 
gestaltas. Bland planbestämmelserna återfinns en maximering av bostädernas nock-
höjd och takvinkel. Dessa har lagts fast för att en överdriven takhöjd inte skall upplevas 
som störande i grannskapet. För övrigt bejakas en mångfald inom ramen för vad som är 
brukligt bland nutida enplanshus.

Bostadsbebyggelsen ligger i två grupper. Närmast Skjutbanevägen skapas en tomt-
indelning som ansluter till befintliga bostadshus. För det övriga området har nya bostä-
der planerats runt en vägslinga i nuvarande skogsdungar. Tomterna är här större vilket 
bör gynna inslag av bevarad trädvegetation som omramar en varierad bebyggelse.

Mindre komplementhus tillåts att placeras närmare tomtgräns utan större återverkningar 
på exempelvis brandskydd. Dessa komplement kan då skapa avgränsningar såsom insyns-
skydd m.m. utan att onödiga impediment inkräktar på tomters användning.
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Ett befintligt bostadshus inom Björkfors 1:626 tillskapas en möjlighet att avstyckas och 
anslutas till planerat område. Vidare har anslutning till fastigheten Björkfors 1:162 till-
godosetts. Tilltänkt vägdragning redovisas i illustrationsplanen.

Lek och fritid

Stora tomtytor tillgodoser mycket av både barn och vuxnas behov av lek och fritid. 
Gruppering av privata tomter ger de boende många möjligheter till direktkontakt med 
omgivande natur. Flera kopplingar finns till Hemavans elljusspår utmed detaljplanens 
östra avgränsning och vidare in i fjällvärlden. En lekplats planeras i mitten av området 
(se illustrationsplan).  Planbestämmelserna tillåter att ytan bebyggs med lekredskap, lek-
stugor och andra arrangemang som kan kopplas till platsens användning.

Gång och cykelvägar

En s.k. GC-väg (gång och cykelväg) ansluter till fritidsområden österut. Vägen kommer att 
vara belyst och snöröjs vintertid. Vägen mynnar i en lokalgata inom det fritidshusområde 
som planeras i enlighet med omnämnd anslutande detaljplan; ”nya fritidshus utmed Troll-
hålsbäcken”. Beträffande trottoarer inom området, se avsnitt om Fordonsrafik etc.

Skotertrafik

Idag passerar ett skoterspår tvärs genom det aktuella markområdet genom en f.d. 
lednings gata. Denna norr/södergående skoterpassage flyttas till ett läge utanför plan-
området, parallellt med den västra plangränsen och spåret kommer in i plan området 
längs en kortare sträcka i sydväst. Se även angränsande detaljplan;  ”nya fritidshus 
utmed Trollhålsbäcken”. De boende kan även nå detta nya skoterspår via ett stickspår 
parallellt med gång och cykelbanan i öster.  Skotertrafik enligt ovanstående regleras som 
ett markreservat i planbestämmelserna.

Fordonstrafik, kollektivtrafik och bilparkering
All fordonstrafik når området via E12, Lassovägen och sedan via Skjutbanevägen. Det 
kommer inte att vara möjligt att trafikera Skjutbanevägen österifrån då denna stängs i 
enlighet med angränsande detaljplan.

Vägar utförs asfalterade och med en begränsning till 4,5 meters bredd vilket är positivt 
då smala vägar ger låga hastigheter. Från och med infarten till bostadsområdet anläggs 
en trottoar längs lokalgatans norra sida ända fram till den GC-väg som leder vidare in i 
det angränsande fritidshusområdet. Utmed lokalgatans sydöstra avsnitt anläggs dess-
utom en trottoar längs vägslingans insida.  Dessa trottoarer finns redovisade på ovan-
stående illustration.  Vägen kommer att belysas med normal standard. 

Närmaste busshållplats ligger vid Lassovägsanslutning till E12. Hållplatsen finns inom ett 
avstånd av ca 1 km. Länstrafiken trafikerar förnärvarande denna med tre stycken buss linjer. 
Parkeringsbehov kommer att tillgodoses inom enskilda fastigheter. Tomterna är stora nog 
för att erbjuda p-platser långt utöver det platsbehov som kommer att tillskapas.

Ett vägservitut finns idag fram till fastigheten Björkfors 1:162. Detta berör fastigheten Björkfors 
1:625 och 1:29 och finns redovisat på illustrationsplanen. Nya bostadskvarter och ny lokal gata 
har utformats för att bereda plats för en framtida väganslutning enligt detta servitut.

I planområdets sydöstra hörn har vägområdet utformats så att en framtida fortsättning 
av lokalgatan är möjlig söderut. Det finns i nuläget inga planer på att utöka föreslaget 
bostadsområde men genom denna reglering öppnas en möjlighet att pröva lämplig-
heten av ytterligare bebyggelse.
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Renhållning och snöröjning
För all nyplanerad bostadsbebyggelse tillåts kärl för avfall/återvinning att placeras inom 
tomtmark. Omhändertagande av hushållsavfallet sköts av Storumans kommun. Lokalgatan 
har utformats för så att renhållningsfordon kan passera området utan att behöva vända. 
För iordningställande, drift och underhåll av uppställningsplatser för återvinning och even-
tuella klimatskydd svarar sam fällighets föreningen. 

Alla snöröjda massor omhändertas lokalt. Snöröjning på huvudväg sker med traditionell 
lastbilsplog. På mindre lokalgator sker snöröjning delvis med lastbilsplog, men för vissa av-
snitt finns endast plats för traktorplog. Snömassor kan också behöva bäras bort med skopa 
till närliggande snöupplag på naturmark. Se även separat avsnitt om Gång- och cykelvägar.

Grund/ytvatten, dagvatten, råvatten, hydrologi
Det aktuella planförslaget berör tre grund- och ytvattenförekomster. I nedan stående ges 
en mer ingående beskrivning av dessa vattendrag.

Översikt som visar vinterspår och GC-vägar för närområdet;  gult för GC-väg, grönt för elljus-
spår, svart för skoterspår och rött för övriga skidspår. 

Grundvattenförekomst (SE730570-146353)
Idag har den kemiska och kvantitativa statusen för berörd 
grundvattenförekomst (SE730570-146353) med huvudavrinnings-
område Umeälven, klassificerats som goda men risk finns att den 
kemiska statusen inte uppnår god kemisk status år 2021 (www.
viss.lansstyrelsen.se, 2017-09-13): Förekomsten bedöms vara i risk 
på grund av sitt utsatta läge i Ume älven. Vid extremt högflöde 
har lågt pH och hög konduktivitet uppmätts, liksom ovanligt 
höga halter av sulfat, bly, ammonium, järn, kalcium, kobolt, 
koppas, krom, magnesium, mangan, nickel och zink. Skrotsten i 
form av tunnelborrmassor (TBM) med höga tungmetallhalter har 
använts vid väg- och flygplatsbyggen på och vid förekomsten 
samt lagras i närheten av förekomsten. Förekomsten bedöms 
inte av risk utifrån påverkansbedömning: I bedömningen av 
potentiell föroreningsbelastning som gjordes av grundvattenfö-
rekomsten sommaren 2013 blev totalpoängen 6,7 vilket bedöms 
som liten potentiell förorenings belastning. Referens 51753.

Vattendrag (Umeälven, SE730861-146315)
Idag har den ekologiska statusen för berört vattendrag 

Umeälven (SE730861-146315) med huvudavrinningsområde 
Umeälven, klassificerats som otillfredsställande (arbetsmate-
rial, ej fastställd) men uppnår god kemisk ytvatten status med 
undantag av kvicksilver (www.viss.lansstyrelsen.se, 2017-09-13): 
Flödesförändringar har konstaterats vara orsak till att god ekolo-
gisk status inte uppnås. Ytterligare utredningar kommer därför 
att behövas för att avgöra vilka åtgärder som krävs för att skapa 
hydromorfologiska förutsättningar för att uppnå god ekologisk 
status senast 2021.
     *Gränsvärdet för kvicksilver i stort sett alla ytvattenföre-
komster (sjöar, vattendrag och kustvatten) i Sverige idag, så 
även Umeälven. Detta beror på att det under lång tid har skett 
utsläpp av kvicksilver, främst från internationella luftnedfall.
     
Vattendrag (Storbäcken, SE730008-146834)
När det gäller såväl ekologisk status som kemisk status avseende 
Storbäcken (SE730008-146834) har den av Länsstyrelsen klassats 
som god med undantag av kvicksilver och bromerad difenyleter 
(www.viss.lansstyrelsen.se, 2016-03-29)
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Utveckling enligt planförslaget bedöms inte påverka huruvida normerna för god ekolo-
gisk eller god kemisk yt- och grundvattenstatus kan uppnås/upprätthållas för nämnda 
vatten. Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. För en 
långsiktigt hållbar dagvattenhantering ska de naturliga förhållande på platsen bibe-
hållas så långt som möjligt. Anläggande av byggnader och vägar innebär oundvikligen 
att naturliga avrinningsförhållanden förändras men bl.a. genom lämpliga materialval 
och ytor för infiltration, rening och fördröjning kan denna påverkan minimeras. 

Myrarna är väsentliga för dagvattenhanteringen genom sin fördröjande funktion. Dag-
vatten kommer i möjligaste mån omhändertas enligt LOD (lokalt omhändertagande av 
dagvatten). I området finns endast begränsat med handgjorda ytor (asfaltering). Dag-
vattnet som inte hanteras inom fastighet föreslås huvudsakligen avledas via öppna sys-
tem som diken. Det innebär att man får en utjämnande och viss mån renande effekt, det 
senare genom fastläggning. Vatten från dikena och de ytor som inte fångas upp av diken 
leds vidare västerut genom befintliga diken och angörande myrmark, där ytterligare 
fördröjning och fastläggning av material sker. Vatten från fastig heter norr om lokalgatan 
i den östra delen (max 4 tomter) som angränsar mot sluttningen/ravinen mot Trollhålet 
leds till ravinen nedströms Trollhålet. En fördjupad redogörelse för hur dagvatten skall 
planeras återfinns i en särskild utredning (se bilaga).

En råvattenledning från kommunens ytvattentäkt passerar planområdet. Hela sträck-
ningen har markerats såsom ett u-område. 

VA-försörjning

Ny bebyggelse ansluts till huvudledningar för kommunalt vatten och avloppssystem 
enligt bilaga. Inom planen kvarstår en enskild VA-anläggning som försörjer ett befintligt 
bostadshus inom Björkfors 1:626. 

Elförsörjning 

Vattenfall (Eldistribution AB) har elanläggningar i och i närheten av planområdet. Skydd 
av dessa redovisas som u-områden (inom kvartersmark) på plankartan. Elförsörjning 
kan ombesörjas genom anslutning till befintlig huvudmatning för el. Anslutningspunkt 
anges av huvudman. Se även stycket angående Fastighetsrättsliga frågor, sid 11.

Genomförandebeskrivning

Organisatoriska frågor

Ärendets handläggning

Planen handläggs enligt så kallat normalt planförfarande.

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Ändras eller 
upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för 
den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess 
byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning 
för de byggrätter som gått förlorade.
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Fastighetsrättsliga frågor

Ekonomi

Plankostnadsavtal har upprättats mellan nuvarande fastighetsägare. Alla kostnaderna för 
fastighetsbildning inom Björkfors 1:449 samt kostnaderna för fastighetsbildning av lokalgata 
inom Björkfors 1:626 och 1:29 kommer att bekostas av Storumans kommun. Eventuell flytt/för-
ändring av befintliga ledningar utförs av respektive lednings ägare men bekostas av exploatö-
ren om inte annan överenskommelse gjorts. Anslutnings- och förbrukningsavgifter för vatten 
och avlopp kommer efter avstyckning och försäljning att tas ut enligt kommunens taxa. För 
bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Fastighetsbildning 

En fullständig sammanställning av i planförslaget ingående fastigheter redovisas i 
fastighets förteckning tillhörande detaljplanen. Hemavan Fjällkedjan AB får enligt gäl-
lande avtal förvärva fastigheten Björkfors 1:449 och kommer att erhålla förvärvstillstånd 
när detaljplanen vunnit laga kraft. Den del av fastigheten som berörs av planförslaget 
kommer därefter att övertas av Storumans kommun enligt det bytesavtal som har 
tecknats mellan båda parter. Bostadstomter skall sedan att avstyckas inför kommande 
försäljning. All allmän platsmark övertas av Storumans kommun. 

Björkfors 1:29 och den till planen gränsande fastigheten Björkfors 1:625 belastas idag av 
ett servitut gällande vägförbindelse fram till Björkfors 1:162. Hänsyn har tagits i plan-
arbetet till detta servitut. En väg kan anläggas tvärs över 1:29 fram till lokalgatan. För 
vidare utfart till allmän väg kommer Björkfors 1:162 att behöva anslutas till befintliga 
gemensamhetsanläggningar. Omprövning av Björkfors ga:38 och ga:46 kan därför bli 
aktuellt. Ett avtalsservitut finns även gällande avloppsanläggning tillhörande Björkfors 
1:626 vilken lokaliserats inom Björkfors 1:29.  Detaljplanen föranleder inga nya servitut.

Huvudmannaskap 

Huvudmannaskapet är delat. Med huvudmannaskap avses ansvaret för iordning-
ställande all infrastruktur samt ansvara för underhåll av allmän platsmark, vägnät och 
VA-försörjning inom planområdet. Storumans kommun kommer att vara huvud man och 
ansvara för skötsel av allmän platsmark (PARK, N och NATUR) men vad avser lokalgatan, 
gång- och cykelväg och mark för sopkärl (LOKALGATA, GÅNG- OH CYKEL och ÅTER-
VINNING) kommer huvudmannaskapet däremot vara enskilt. Särskilt skäl till detta är att 
få en enhetlig förvaltning då lokalgatan, gång- och cykelväg och plats för sopkärl ska 
anslutas till en befintlig gemensamhetsanläggning som finns vid Lassovägen.

Ett ny lokalgata planeras utmed råvattenlednings sträckning.
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