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Förslag till detaljplan för Björkfors 1:449, nya bostäder vid 
Skjutbanevägen i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län 
upprättad januari 2016. 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Samrådsredogörelse med kommunens kommentarer efter samrådets avslutande. 
 
Samrådstid har hållits under tiden 15 februari till och med 11 mars 2016. 
 
Ett samrådsmöte hölls i Hemavan den 18 februari 2016. Minnesanteckningar 
fördes under mötet, vilket bifogas samrådsredogörelsen. 
 
Vid samrådstidens slut har yttranden med frågeställningar erhållits från: 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten, Peder 
Seidegård och Clara Ganslandt: 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap. PBL 
MKN-vatten 
I behovsbedömningen anges att planförslaget inte medför betydande 
miljöpåverkan, varför särskild MKB inte behövs. 
Det räcker inte att ange att planförslaget inte medför betydande 
miljöpåverkan även om antagandet grundar sig på tidigare utredningar eller 
gällande översikts- eller detaljplan för området. I planförslaget behövs även: 
 motivering till varför ett genomförande av planförslaget inte anses påverka 

MKN-vatten. Motiveringen bör innehålla resonemang kring möjlig 
påverkan av den planerade verksamheten i berörda vatten, effekten på 
relevanta kvalitetsfaktorer, och de försiktighetsåtgärder som man tänker 
vidta för att minimera påverkan. 

 redovisning och ställningstagande till hur fastställda miljökvalitetsnormer 
för yt- och grundvatten kan följas. 

 
Gällande status och miljökvalitetsnormer bör också finnas med, förslagsvis 
kan följande redovisas: 
 vilken/vilka yt- och grundvattenförekomster som berörs – både namn och 

ID bör anges så det är helt tydligt vilket vatten som avses. 
 nuvarande ekologisk och kemisk status för ytvattenförekomsterna och 

kemisk och kvantitativ status för grundvattenförekomsterna. 
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 om vattenförekomster riskerar att inte uppnå god status och vilket/vilka 
miljöproblem som orsakar riskklassningen. 

 fastställda normer för ekologisk, kemisk och kvantitativ status. 
 
Information om Sveriges yt- och grundvatten finns samlad i databasen VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige). Här finns uppgifter om statusklassningar, 
miljökvalitetsnormer, åtgärder och miljöövervakning för enskilda vatten-
förekomster. 
 
Övrigt 
Strandskydd 
Då delar av planområdet ligger inom 100-meter från Trollhålsbäcken bör det 
framgå av planhandlingarna att bäcken trots detta inte omfattas av strandskydd. 
Detta på grund av det beslut Länsstyrelsen i Västerbotten tog 1999-06-08 om 
avgränsning av det generella strandskyddet, d.v.s. att vissa vattendrag inte 
omfattas av strandskydd. 
 
U-område 
Vanligen redovisar man inte u-områden inom allmän platsmark för vilken 
kommunen är huvudman. 
 
Säkerhet 
Det bör säkras upp på plankartan att avståndet mellan bostadshus och 
transformatorstation är minst 15 meter. T.ex. genom prickmark 
 
Planbestämmelser 
Motiven till alla planbestämmelser ska redovisas i planbeskrivningen, t.ex. 
varför det inte får uppföras källare eller suterränghus, varför takvinkeln inte 
får vara större än 45 grader osv. 
 
Planbestämmelsen om max taknockshöjd bör ändras från 9 m till 8 m då det är 
denna siffra som redovisas på plankartan. 
 
Arkeologi 
Den husgrund som uppmärksammades vid den arkeologiska utredningen ligger 
i planen i ett markreservat för underjordiska ledningar. Husgrundens ålder och 
ursprung har inte gått att klargöra i den arkeologiska utredningen, den kommer 
därför att bedömas som övrig kulturhistorisk lämning och är därmed inte 
lagskyddad. Det är emellertid viktigt att så stor hänsyn som möjligt tas till 
husgrunden, helst genom att flytta reservatet för ledningar. Husgrunden utgör 
en ännu outforskad del av Hemavans historia. 
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Kommunens kommentar:  
Överprövningsgrunder enligt 11 kap. PBL 
MKN-vatten 
 
Planbeskrivning ska kompletteras med redovisning av berörda grund- och 
ytvattenförekomster och en motivering till varför ett genomförande av 
planförslaget inte anses påverka miljökvalitetsnormerna på ett negativt sätt. 
 
Enligt databasen VISS finns dessa vattenkategorier i närheten: 
- Vattendrag (Storbäcken, SE730008-146834). 
- Vattendrag (Umeälven, SE730861-146315).  
- Grundvattenförekomst (SE730570-146353). 
 
Övrigt 
Strandskydd 
Text att vattendrag i området inte omfattas av strandskyddet införs: Kommunen 
bedömer att generellt strandskydd inte råder för området med hänvisning till att 
Trollhålsbäcken inte finns inritad på Terrängkartan, skala 1:500 000 (karta till-
hörande länsstyrelsens beslut 1999-06-08 att undanta vissa mindre vattendrag 
och sjöar). 
 
U-område 
U-områdena generellt ses över i planförslaget, både utifrån länsstyrelsens, 
lantmäteriets och Vattenfalls yttranden. 
 
Säkerhet 
Avstånd (minst 15 meter) till transformatorstation säkras på plankartan genom 
att lägga in prickmark.   
 
Planbestämmelser 
Tillgodoses. 
 
Arkeologi 
Den husgrund som uppmärksammades vid den arkeologiska utredningen ligger 
i planen i ett markreservat för underjordiska ledningar. Husgrundens exakta 
placering är inmätta och ska säkerställas genom en justering av markreservat för 
underjordiska ledningar. 
 
 
Lantmäteriet, Gerd Johansson: 
 Lantmäteriet har ett pågående ärende. Ärendet väntar på planändring då 

fastighetsbildning utifrån fångeshandlingarna bland annat kan försvåra 
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kommande planläggning. Ärendet avser fastighetsbildning med stöd av ett 
testamente, bytesavtal m.m. Varken fastighetsbildning med stöd av 
testamentet eller bytesavtalet bedöms förenligt med den föreslagna planen.  

 Enligt genomförandebeskrivning har hänsyn tagits till ett befintligt servitut 
till förmån för Björkfors 1:162. Av planillustrationen framgår att en tänkt 
utfart ska ske via lokalgata för vilken kommunen kommer att vara ansvarig. 
För vidare utfart till allmän väg kommer dock fastigheten också att behöva 
anslutas till befintliga gemensamhetsanläggningar. Det framgår inte heller 
av planen att de fastigheter som kommer att bildas med stöd av planen för 
utfart till allmän väg kommer att behöva anslutas till befintliga 
gemensamhetsanläggningar. Omprövning av Björkfors ga:38 och 46 kan 
därför bli aktuellt. 

 I planen finns u- områden upptagna, men dessa kan kanske inte vara 
tillräckligt för att möjliggöra bildande av ledningsrätter som kan bli aktuella 
för till exempel vatten- och avloppsledningar. 

 
Kommunens kommentar:  
Pågående lantmäteriförrättning 
Planförslaget justeras så att det blir förenligt med pågående fastighetsbildning 
samt testamente. 
 
Anslutning till gemensamhetsanläggningar 
Planbeskrivning förtydligas vad avser anslutning av tilltänkt allmän väg till 
befintliga gemensamhetsanläggningar (ga:38 och ga:46). 
 
U-områden 
U-områden ses över och förtydligas i plankartan. 
 
 
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, kommunstyrelsen (tekniska avdelningen, Magnus 
Andersson): 

 
Vattenförsörjning  
I va-tekniskt utlåtande föreslås att området ansluts till det kommunala 
ledningsnätet i två olika punkter:  
 De 7 fastigheterna som ligger längst västerut föreslås anslutas från 

Skjutbanevägen väster om befintligt vattenverk  
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 Övrig bebyggelse föreslås anslutas via det planerade området med bostäder 
vid Trollhålsbäcken, vilket då skulle innebära att området ansluts från 
högzonen och en tryckreducering krävs.  

 
Denna lösning accepteras inte av kommunen.  
 
Hela området ska anslutas från Skjutbanevägen väster om befintligt vattenverk. 
Utredning får sedan visa ifall tryckstegring blir nödvändig.  
 
Kommunens kommentar:  
Synpunkt tillgodoses. 
 
 
Vattenfall Eldistribution AB (tillstånd & rättigheter), Conny Öhman:  
Vattenfall har el-anläggningar i och i närheten av planområdet vilket visas av 
bifogad karta.  
 
Friledning visas som heldraget streck och kabel i mark visas som streckad linje 
där 0,4kV är markerat i mörkblått. Jordlinor i mark visas ej i kartan.  

 
 
Vid ny korsande väg och GC-väg skall befintlig markkabel förläggas i rör. 
Enligt kundavtalet, Nät 2009 K § 7.3, får inte byggnader uppföras, marknivån 
ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av 
nätägarens anläggningar. 
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Eventuell flytt/förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall men 
bekostas av exploatören om ej annan överenskommelse finns. 
 
Det är viktigt att byggherren kontaktar oss i god tid för offert på telefonnummer 
020-82 10 00 eller http://www.vattenfall.se/sv/bestall-offert-for-ny-elanslu.htm 
För tekniska frågor. Kontakta Vattenfalls områdesansvarig Magnus Rönnqvist 
magnus.ronnqvist@vattenfall.com 072-529 17 35. 
 
Om anläggningsflytt behövs yrkar Vattenfall på att ett avtal, där kostnader och 
ansvar regleras, finns upprättat innan detaljplanen antas. Detta skall framgå av 
detaljplanehandlingarna. 
 
Vid arbete nära våra anläggningar krävs bevakning. Vid markarbeten skall 
kabelutsättning i fält alltid begäras. Bevakning och kabelutsättning beställs hos 
vår Kundtjänst på telefonnummer 020-82 10 00 eller via e-post:  
http://www.kabelkollen.se/. Om beställningen görs minst fem arbetsdagar i 
förväg är tjänsten kostnadsfri.  
 
Vattenfalls anläggningar måste hållas tillgänglig under alla skeden av 
genomförandet avprojektet. 
 
Under förutsättning att ovanstående uppfylls tillstyrker Vattenfall planen. 
 
Kommunens kommentar:  
Planbeskrivning kompletteras med kompletteras med en separat punkt om 
elförsörjning. ”Vattenfall (Eldistribution AB) har elanläggningar i och i 
närheten av planområdet. Skydd av dessa redovisas som u-områden (inom 
kvartersmark) på plankartan. Eventuell flytt/förändring av befintliga ledningar 
utförs av respektive ledningsägare men bekostas av exploatören om inte annan 
överenskommelse gjorts. Elförsörjning kan ombesörjas genom anslutning till 
befintlig huvudmatning för el. Anslutningspunkt anges av huvudman.” 
 
 
Vattenfall Eldistribution AB, projektledare Johnny Jonsson:  
Det är bra att E-områden för transformatorstationer är upptagna. 
 
Mindre bra är att i kartan för Trollhålsbäcken är ett snöupplag lagt mot detta E-
område. Det är en uppenbar risk att det skottas snö mot transformatorstationen 
så att åtkomligheten under vintersäsong försvåras. T.ex. kan ett enkelt 
säkringsbyte kan ta lång tid att åtgärda bara därför att man får ett tidsödande 
jobb att få bort hårdpackad snö för att ta sig in i stationen. 
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I detaljplanen tas det upp många aspekter, allt från arkeologi till dagvatten. 
 
Elförsörjningen nämns dock bara lite i förbigående. Det är en av de viktigare 
delarna i planeringen och tillgång till el är ett av det första som krävs när 
anläggningsarbeten och byggnationer ska starta upp. 
I detaljplanen bör man kanske ha en separat punkt för elförsörjning och där ta 
upp det som planerats. T.ex. att i detta fall finns f.n. inga elledningar inom 
området men att E-områden är upptagna och att samråd och vissa förberedande 
åtgärder i intilliggande elnät är genomförda. 
 
Planering och anläggande av nytt elnät har hög prioritet, är tidskrävande och 
ska tas upp med nätägaren i så tidigt skede som möjligt. 
Många gånger krävs det även förstärkningar och ombyggnationer av 
intilliggande elnät för att det inom nytt detaljplaneområde ska vara möjligt att i 
god tid anlägga ett nytt elnät. 
 
Kommunens kommentar:  
Snöupplagsplats intill plats för transformator flyttas. Planbeskrivning 
kompletteras med en separat punkt om elförsörjning. 
 
 
Yttrande från privatpersoner, föreningar m m 
 
Ägare av fastigheten Björkfors 1:410 (utom planområdet): 
Härmed lämnar vi skriftligen ett förslag till ändring av detaljplan Björkfors 
1:449. 
 
Fortfarande ser vi på kartan att det ska vara två vägar förbi vårat hus.  
Detta vill vi gärna få ändrat. Det räcker absolut med en väg till det område som 
ska bli. Även om detta innebär att vi får en längre sträcka att köra till våran gård 
är vi helt ok med detta. Men det ska EJ vara genomgående trafik. 
 
Ett förslag som vi tog upp när vi pratade i Tärnaby i september var att vi och 
kommunen själva skulle ha en bit väg mot pumphuset och att det blev en 
återvändsgränd ovanför vårat hus på den nuvarande vägen. Detta förslag har 
kommit på villovägar. 
 
Som vi har sagt tidigare så är vi ej emot att det görs fler tomter i området, men 
är definitivt emot att det ska vara två vägar! 
 
Sedan kan man frågasätta varför det ska samknytas från turistboende till fast 
boende med gångväg och cykelväg m.m. Detta är ej optimalt i en turistnäring 
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där fast boende jobbar med turism dagligen. En del fast boende bor faktiskt här 
av en annan anledning än att bara serva turism. 
 
Att det görs tomter till fast boende känns jättebra. Men det finns fortfarande 
tomter och mark som ej har blivit byggt på ännu. Vad beror detta på? 
 
Känns som kommunen i detta fall jobbar lite mer extra för att hjälpa en 
exploatör. 
 
Vårat förslag är: En ny väg in till hela området. Den nya vägen får ansluta till 
den "gamla" vägen uppe vid Staffan Mikaelsson och gå ner mot oss. 
Återvändsgränd uppe vid våran tomt. Väg in till kommunens pumphus kan vi 
även ta del av för att komma in till våran gård. 
 
Det största problemet med väg in till detta område blir nog egentligen nere vid 
infarten till Skjutbanevägen från Lassovägen. 
 
Kommunens kommentar:  
Som kommunen tolkar yttrandet så föreslår berörd fastighetsägare nedanstående 
lösning. 

 
Tolkning av förslag till trafiklösning från ägaren av Björkfors 1:410.  
 
Björkfors 1:407 kommer med denna lösning att få biltrafik på tre sidor av sin 
fastighet. Kommunen vidhåller att det förslag som vi redovisat är den bästa 
trafiklösningen.  
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Kommunens tanke med att ha en belyst gång- och cykelväg mellan de olika 
planområdena var att öka tillgängligheten för de fastboende till elljusspår och 
gångstigar efter Mortsbäcken. Trottoar är inte tänkt att gå via befintlig 
Skjutbanevägen utan efter den nya tilltänkta vägen.   
 
Det är kommunen som planlägger detta område och kommunen har i dagsläget 
inga lediga tomter för åretruntboende i Hemavan. 
 
 
Delägare av fastigheten Björkfors 1:29 (inom planområdet) och ägare av 
fastigheten Björkfors 1:243 (utom planområdet): 
Vill ha två tomter enligt tidigare förslag på Björkfors 1:29 innan avtagsväg. Vill 
hellre ha tomt och inte bara reglerad fastighet med kil till tomten Björkfors 
1:243. 
 
Kommunens kommentar:  
Tillgodoses. 
 
 
Ägare av fastigheten Björkfors 1:407 (utom planområdet): 
Vill härmed överklaga nuvarande förslag till dragning av nya Skjutbanevägen.  
 
Kommunens kommentar:  
Kommunen har svårt att bemöta frågan då vi inte vet orsaken till synpunkten. 
Om orsaken är att man får trafik på två sidor om fastigheten så har kommunen 
tittat på att dra all trafik genom befintlig Skjutbaneväg, se karta nedan. Men det 
har kommunen valt att inte gå vidare med anledning att man då förlorar de 
önskade tomterna på Björkfors 1:29 (markerat med rött på kartan) samt att det 
är sämre lösning då befintlig väg är smal så att det blir svårt att rymma både väg 
och trottoar. Även befintliga byggnader hamnar nära vägområdet. Förmodligen 
skulle det kräva fastighetsregleringar. 
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Intressenter vars synpunkter inte tillgodosetts 
Ägarna av fastigheterna Björkfors 1:410 och Björkfors 1:407. 
 
Ställningstagande 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen anser i en samlad bedömning att 
planhandlingarna har tagit erforderlig hänsyn till inkomna yttranden och 
sammanvägt dessa i en helhetsbedömning mellan olika allmänna och enskilda 
intressen. 
 
Medverkande tjänstemän 
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter, planerare/byggnadsinspektör Ulrik 
Norgren, samhällsbyggnadschef/stadsarkitekt Sonja Eliasson, Debora Jonsson, 
ingenjör tekniska avdelningen samt plankonsult på Arkivolt Arkitekter AB. 
 
Förslag 
Efter genomförda förändringar föreslås att detaljplanen får ställas ut för 
granskning.  
 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
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      Bilaga 
Minnesanteckningar – samrådsmöte om förslag till detaljplan för 
Björkfors 1:449, nya bostäder vid Skjutbanevägen i Hemavan samt 
nya bostäder (fritidshus) vid Trollhålbäcken i HemavanStorumans 
kommun, Västerbottens län 
  
Tid:  2016-02-18, kl 18:00-20:00 
Plats:  Hemavan Fjällcenter, lokal varghålan 
Närvarande: Se bifogad lista 
 
1. Introduktion 
Sonja Eliasson, miljö- och samhällsbyggnadschef, Storumans kommun, 
hälsar alla välkomna och berättar kort varför kommunen håller detta möte. 
Det handlar om ett samråd för två detaljplaner i Hemavan, fritidshus vid 
Trollhålsbäcken (nedan kallad fritidhusplanen) och bostäder för 
permanenthus vid Skjutbanevägen (nedan permanenthusplanen). Sonja 
presenterar vilka som representerar kommunen, exploatör och konsulter. 
 
2. Presentation av planförslagen 
Magnus Knutsson, plankonsult Arkivolt, redovisar översiktligt de två 
förslagen. De två planerna hanteras separata men är sammankopplade.   
 
Fritidshusplanen  
Planen har låg exploateringsgrad, d v s byggrätt, och mycket naturmark. 
Exploatören vill ha enhetlig byggnation så planen har mycket 
restriktioner. Elljusspåret går genom området och en skidbro måste byggas 
över vägen. Skotertrafik är det också planerat för. Vägen genom området 
ska vara grusad. En enklare vägbelysning. 
 
Permanenthusdelen 
Tomterna medges vara större och få större byggrätt. Väg ska vara 
asfalterad och förses med trottoar samt belyst. En gång- och cykelväg ska 
förbinda ihop områdena. I huvudförslaget har en ny väg ritats, med infart 
från vattenverket, med sträckning sydväst om befintlig bebyggelse vid 
Skjutbanevägen. Kommunen har bedömt att detta förslag är det bästa. Ett 
alternativt vägförslag redovisas med genomfart förbi befintlig bebyggelse. 
Befintlig väg är smal och befintlig bebyggelse ligger nära vägområdet. 
 
3. Utredningar 
Håkan Björkman, byggnadsingenjör Visbyark, redogör vad som har 
kommit fram i de utredningar som upprättats. Utredningar som framtagits 
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är arkeologisk utredning, samhällsbuller, VA/dagvatten-utredning, 
trafikutredning och geoteknisk undersökning.  
 
4. Frågor och synpunkter kopplade till planförslagen 
- Ägaren av fastigheten Björkfors 1:410 är emot förslaget att dra en ny 

väg till området och föredrar alternativa vägsförslaget, användning av 
befintlig sträcka av Skjutbanevägen 

- Bredd under skidbron – Bredden för skoterled/spår måste vara 3 meter 
för att pistmaskin ska rymmas. 

- Förvaltning av gång- och cykelväg mellan områdena? Kommunen på 
permanenthusdel, fritidshusdelen Kungsvägens samfällighetsförening? 
Kommunen kollar upp detta. 

- Parkeringsplats inom kvartersmark ändras från 1,5 till 2,0 per lägenhet. 
- Generellt anses skidspårstatusen försämrats i området. Vissa delar av 

spåren har förvunnit.  
- Enligt representant från Kungsvägens samfällighetsförening kan man 

inte ålägga samfällighetsförening att sköta plats för sopkärl. 
- Fastighetsägare efter Skjutbanevägens östra del meddelar att man har 

problem med att smältvatten rinner in på deras tomter via vändplanen. 
Området som är tänkt att exploateras kommer att dikas ut mer men 
frågan tas med i det fortsatta arbetet. 

 
5. Frågor och synpunkter som inte är direkt kopplade till 

planförslagen 
- Synpunkter kring förvaltningsfrågan av anläggningssamfälligheten för 

Skjutbanevägen (Björkfors GA:46). Björkfors samfällighetsförening 
anser att det kommer att bli svårt att få det fungera om inte kommunen 
tar ansvar i frågan. Magnus Andersson, teknisk chef, Storumans 
kommun, kommer att medverka vid av anläggningssamfällighetens 
årsmöte.  

- Enligt gällande detaljplan för området kring husvagnscamping vid 
Mortsbäcken var tanken att stigen skulle få ett bredare stråk och frågan 
ställs varför planen inte följs. Det har stor betydelse för fisket.  

- Man har förstört möjligheten vid tidigare exploateringar att med skidor 
ta sig upp på fjället. Fjällkedjan AB meddelar att man har städat upp 
längs Mortsbäcken och att ett spår via skotergaragen och upp genom 
Kungsbacken ska ordnas.  
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
Planhandläggare 

 


