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e-post: fredrik.spjut@wspgroup.se 
tfn: 010-722 66 80 
 
Handläggare: 
Åsa Lundgren 
e-post: asa.lundgren@wspgroup.se 
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PLANFÖRFARANDE 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSBN) beslutade 2013-06-26, 77, att 
detaljplan ska upprättas för Entré Storuman.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSBN) beslutade 2013-12-12, § 166 (Dnr 
2013.0631) att gå vidare detaljplan för truckstop mm på del av LUSPEN 3:5 och 
3:118 och att ska planen hanteras med normalt planförfarande. 

Aktuell detaljplan handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. 
Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. Förfarandets olika steg 
redovisas nedan: 

Samråd. Dialog med Länsstyrelsen, berörda myndigheter, berörda kommuner, kända 
sakägare och boende, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra 
beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 

Granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till detaljplan granskas. 
Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen. 

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i 
ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 

Antagande. Detaljplanen antas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Laga kraft. Om inget överklagande inkommit tre veckor efter antagandet vinner 
detaljplanen laga kraft. Bygglov kan därefter medges. 

PLANENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ”truckstop” – 
parkeringsanläggning/uppställningsplats för transportfordon och serviceanläggning 
med handel och bilservice vid väg E12/E45 i södra delen av Storumans samhälle. 

BAKGRUND 
I samhället finns problem med tunga fordon. Därutöver finns behov av 
parkeringsanläggning för transportfordon, så kallat ”truckstop”. 

En förstudie bedrevs under våren 2013 för att studera bästa läge för aktuella 
verksamheter. Denna resulterade i aktuellt område, som har ett strategiskt läge med 
närhet till två europavägar, E12 och E45. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2013-05-07, § 65, uppdragit till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja en planläggning för området "Entre 
Storuman" för handelsändamål. Området ligger i södra delen av Storumans samhälle 
och öster om väg El2. 

Projekt Entré Storuman är uppdelad i två planärenden, planläggning för ett nytt 
handelsområde där ett förslag till detaljplan finns antagen och väntar på att vinna laga 
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kraft samt den nu aktuella planläggningen för ett truckstop. Områdena ligger intill 
varandra. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-12-12, § 166 (Dnr 2013.0631) 
att: 

 att påbörja arbetet med att upprätta detaljplan, 
 att detaljplanen handläggs genom normalt planförfarande, 
 att detaljplanens genomförande inte medför betydande miljöpåverkan och 

någon fullständig MKB till detaljplanen kommer inte att utarbetas. 

 
Tidig utredningsskiss för aktuellt planområdeområdet. 
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PLANDATA 

Områdets läge och areal 
Planområdet ligger i södra delen av Storumans samhälle och omfattar cirka 4 hektar. 

 
Översiktskarta. Aktuellt område markeras med rött. 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar del av fastigheten LUSPEN 3:5, vilken är i privat ägo. 

Närliggande fastighet (i söder), LUSPEN 3:118 ägs av Storumans kommun. 

TIDIGARE BESLUT 

Riksintressen 
Planområdet berörs av tre riksintressen: 

 riksintresse för naturvård Storuman-Luspnäset (NRO24101, riksvärde 
geovetenskap)  
Söder om Storumans samhälle finns spår i terrängen av en större 
issjötappning med både renspolade hällar och sedimentavsättningar. Vid den 
senaste isavsmältningen har Storblaikens massiv smält fram som en nunatakk 
med en kraftig spolning längs iskanten utefter västra sidan av bergsmassivet. 
Vid något tillfälle har också den dåvarande issjön Storuman dämts mot söder 
och till slut brutit igenom fördämningen (jord eller is) och “tappats” ner mot 
Stensele. Issjöns vattenyta låg troligen några meter högre än nuvarande sjöyta 
och vattnet från issjön följde den tidigare isälvens lopp. När iskanten sjunkit 
ner till den nuvarande Umeälvens tröskel, som låg lägre än isälven, sänktes 
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issjöns vattenyta och isälven sinade. Innan sjön på detta sätt fann sin naturliga 
ränna (den idag torrlagda fåran p.g.a. dammen) spolade vattnet fram på flera 
ställen troligen i olika faser runt Luspberget, över Luspnäset och i västra 
kanten av samhället Storuman. Detta syns tydligt i form av renspolade 
hällpartier och block på grusavlagringar. Finkorniga sorterade sediment (silt 
och mo) fortsatte längst och avsattes som en tunn kappa över moränen i 
södra änden av Stenavan och Noansavan. 

 
 riksintresse för kommunikationer (E 12 och E45), även kallad ”Blå 

vägen” 
Vägen ingår i det nationella stamvägnätet som är av särskild nationell 
betydelse är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kapitlet 8§ MB. 
 

 riksintresse för rennäring 
Planområdet ligger inom/intill Ubmeje tjeälddies och Vapstens samebyars 
områden/inom renens trivselland. 

  
Till vänster, riksintresseområden för rennäringen (länsstyrelens gis-tjänst). Planområdet 
redovisas ungefärligt med rött. Till höger, strategiska områden – svår passage - för 
Vapstens sameby (sametingets hemsida). 
 
Ubmeje tjeälddie sameby har meddelat kommunen att för samebyns 
renskötsel är det av största vikt att det inte byggs något mellan 
transformatorstationen och korsningen E12/E45. Det är det enda ställe där 
de kan ta över renar som befinner sig söder om E12 mellan Storuman och 
Stensele. Detta gäller också upp efter sluttningen från E12 och norrut. Varje 
vinter hamnar det mindre grupper av ren söder om samhällena, och de tas 
över igen norrut över E12. 
 
Planområdet ligger strax norr om riksintresse för rennäringen och bedöms 
därför, utifrån ovanstående kartmaterial, inte påverka rennäringens intressen. 

Föreliggande planärende bedöms inte motverka något av riksintressenas syften. 

Strandskydd 
Aktuellt detaljplaneområde berörs inte av några strandskyddade områden. 
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Kulturskydd 
Planområdets berörs inte av några (kända) fornlämningar eller kulturskyddade 
områden eller objekt. 

Sannolikheten att det ska finnas bevarade förhistoriska boplatser eller andra 
kulturhistoriska spår i området bedöms enligt länsstyrelsen vara liten. Därför krävs i 
nuläget ingen arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § lagen (1988:950) om 
kulturminnen med mera inför upprattade av detaljplan. 

Naturskydd 
Planområdet berörs inte (med undantag av redovisade riksintressen) av några (kända) 
värdefulla, eller enligt lag, skyddade naturområden eller objekt. 

Någon information om fynd av artskyddade eller rödlistade arter har inte påträffats. 

Mellankommunala intressen 
Några mellankommunala intressen (med undantag av redovisat riksintresse för 
kommunikationer) berörs inte av aktuellt detaljplaneförslag.  

Översiktliga planer och program 

Översiktsplan 
En ny översiktsplan för Storumans kommun antogs i maj 2011. Planen ligger till 
grund för planeringen i kommunen. För Storuman och Stensele finns därutöver en 
fördjupning av översiktsplanen (2011). I denna reserveras delar av aktuellt område 
för verksamheter - strategiskt placerad serviceanläggning, främst för lastbilar och 
deras förare – ”truckstop” – i korsning mellan väg E 12 och E 45. 

Enligt översiktsplaneringen så strävar kommunen efter att se Storuman/Stensele som 
ett sammanhållet kommuncentra. Den föreslagna bebyggelsen medverkar till detta. 
Aktuell detaljplan bedöms därmed vara förenlig med kommunens översiktliga 
planering. 

Enligt gällande fördjupning av översiktsplanen för Storuman och Stensele så ligger 
delar av området inom område markerat som Förslag till verksamhet (strategiskt 
placerad serviceanläggning, främst för lastbilar och deras förare (truckstop) i korsning 
mellan väg E 12 och E 45. 

Området berörs av riksintresse för naturvård (NR024l01, riksvärde geovetenskap). 
En geoteknisk undersökning har därför utförts i samband med planläggning av 
fastigheten LUSPEN 1:158. 
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Detaljplaner och områdesbestämmelser 

 
Utdrag från Stadsplan för del av 
LUSPEN 1:158 (1980). 

Befintliga planer 
Det finns ingen detaljplan för föreliggande 
markområde, men området ligger direkt söder om 
detaljplanelagt område - Stadsplan för del av 
LUSPEN 1:158, lagakraft 1980-06-04 (arkivbet 
10:39), vilken inom aktuellt område reglerar 
fritidsområde (som till stor del får bebyggas med 
byggnad med byggnadshöjd upp till 10 meter). 
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Plankarta Detaljplan för handelsområde (laga 
kraft vunnen 2015-02-10) 

Pågående detaljplanearbete 
En detaljplan för handelsområde, 
Detaljplan för del av LUSPEN 1:158, 
"Entré Storuman", handelsområde i 
Storuman är under framtagande. Planen 
antogs 2014-04-23 (MSBN § 49, Dnr 
2013.0237) och vann laga kraft 2015-
02-10. Planen ersätter därmed gällande 
plan för del av LUSPEN 1:158. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  

Mark- och vattenområden 

Natur- och terrängförhållanden 
Området ligger i en sydvästsluttning, cirka 1 km söder om Storumans centrum. 
Större delen av planområdet är påverkat av skogsbruk och är avverkad sedan tidigare.  

Området bedöms inte ha några kvalitéer som gör det relevant att inventera växt- och 
djurlivet. Däremot ligger området inom riksintresse för naturvård (NRO24101, 
riksvärde geovetenskap). Riksintressets värden bedöms dock ligga söder om aktuellt 
planområde. Här finns spår i terrängen av en större issjötappning med både 
renspolade hällar och sedimentsavsättningar. Enligt länsstyrelsens inventering av 
naturgrus från 1998 nämns att av det som troligtvis varit en sammanhängande åsrygg 
återstår endast två korta avsnitt på sydvästsluttningen av Stenseleberget. 

 
Ortofoto över området (planområdet markeras ungefärligt med rött) 
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Foto över planområdet sett från E12/sydväst. 

Rekreation och friluftsliv 
Cirka 1 km sydost om planområdet finns en slalombacke med två nedfarter. 

Geotekniska förhållanden 
WSP utförde 2014-04-11 en geoteknisk undersökning av föreliggande markområde. 
Resultaten av undersökningen sammanfattas nedan. 

Jordlagren inom aktuellt område utgörs huvudsakligen av stenig sandmorän 
(materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1) till undersökt djup, som mest 1,9 meter. 
Sonderingarna har inte kunnat drivas djupare på grund av att området är så sten- och 
blockrikt. Noterat är att det är mycket sten och block i ytan också. Sonderingarna har 
drivits till mellan 1,2 och 1,9 meter. Berget stiger upp söder om det undersökta 
området varför bergets överyta kan ligga i närheten av sonderingsstopp. 
Jordmaterialen utgörs av fasta jordar. Belastning av tilltänkt bebyggelse bedöms inte 
medföra några sättningar i större skala. Den samlade bedömningen är att inga 
stabilitetsproblem föreligger för tilltänkta byggnationer. 

Markavvattning 
Inget markavattningsföretag eller våtområde berörs som kan komma att påverkas 
negativt av aktuell utveckling. 

Förorenad mark 
Ingen misstanke finns om att markföroreningar förekommer inom planområdet 
(enligt länsstyrelsens underlag för potentiellt förorenade områden, MIFO). . I 
samband med den geotekniska undersökningen påträffades heller inga förorenade 
massor. Om frågan om sanering av förorenad mark blir aktuell ska den hanteras 
enligt miljöbalkens bestämmelser 



2015-11-18 2013.0631-313                        12 (23) 

 

Detaljplan för del av LUSPEN 3:5           Granskning 

Storumans kommun            Planbeskrivning 

 

 

Radon 
Mätvärdena som presenterade i tabell nedan ger upphov till att klassificera 
jordmassorna som låg- /högradonmark. Eftersom mätresultaten varierar så inom 
området bör en mer utförlig radonmätning göras för att kartera in problemområden. 

Uppmätta värden och deras klassificering  

Undersökningspunkt  Uppmätt värde kBq/m 3 Benämning 

L4 i befintlig jord  314 Högradonmark 

L5 i befintlig jord  5 Lågradonmark 

 

För undersökningspunkternas läge se bifogad geoteknisk undersökning.  

Inom högriskområden ska byggnader där människor vistas mer än tillfälligt utformas 
radonsäkert. På normalriskområden kan enklare åtgärder vidtas. Metod ska redovisas 
i samband med bygglov (säkerställs på plankartan genom bestämmelse, b2). 

Bebyggelseområden 

Befintliga förhållanden 
Marken är inte sedan tidigare bebyggd utan består till största delen av avverkad 
skogsmark. Området avgränsas i väster av E12/E45 och i norr av en större 
kraftledningskorridor. Väg E12/E45 är rekommenderad (primär) väg för farligt gods. 
I öster (utanför planområdet) ligger det fortsatt avverkad skogsmark. 

Planförslag 

Trafikområde och Fordonservice (TG) 
Planförslaget innebär att området kan bebyggas med ”truckstop” med tillhörande 
verksamheter (TG). Truckstop innebär en parkeringsanläggning/uppställningsplats 
för transportfordon med tillhörande servicebyggnader innehållande exempelvis 
bensinstation, mindre butik, toaletter, tvätthall, övernattningsstugor eller motell. Det 
ska också vara möjligt att anlägga en tankstation för skoterfordon. 

I figuren nedan illustreras hur det kan vara möjligt att planera kommande område. 
Det är enligt denna lösning möjligt med uppställningsplats för tio långtradare med en 
totallängd om 25,25 meter. Denna lösning illustrerar även en möjlig tankplats längst 
upp i norr. 
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Illustration över möjlig trafiksituation inom Trafik och fordonservice-området. 

Nya byggnader får uppföras i upp till två våningar (II) om högst 10 meter. 
Byggnader får på grund av gällande geotekniska egenskaper inte bebyggas med 
källare (b1) samt att byggnader ska uppföras med radonsäkert utförande alternativt 
enligt rekommendationer i detaljerad radonmätning/geoteknisk undersökning (b2). 

Övernattningsstugor och hotell får inte placeras närmare än 50 meter av 
bensinstationens cistern eller lös behållare (p) enligt Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap:s (MSB) rekommendationer. 
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Huvudgata (HUVUDGATA) 

Infarten till trafikområdet nås via en ny väg (HUVUDGATA), eftersom vägen är 
avsedd för trafik mellan olika områden. Vägen ansluter till E12/E45 och ges 
samtidigt planmässiga förutsättningar att förlängas mot slalombacken eftersom ny 
detaljplan norr om området innebär att den gamla vägen till slalombacken försvinner. 

Högspänningsledning (E1) 

Vattenfall har elanläggningar (en större kraftledningsgata) i norra delen av 
planområdet. Inom området reserveras denna mark för Högspänningsledning (E1) 
och för allmänna luftledningar (l). 

Stads- och landskapsbild 
Området har inga nämnvärda landskapsbildskvalitéer men utgör del av infart till 
Storuman vilket måste tas i beaktande vid kommande exploatering. 

Friytor 
Mellan lokalgata och trafikområde och område för fordonservice lämnas ett 
naturområde (NATUR). Växtlighet från marken får dock inte skymma sikten från 
lokalgatan mot E12/E45 (n1). 

Kommunikationer 

Gator och trafik 
In- och utfart till området planeras via ny infart (HUVUDGATA) till E12/E45. 

I tillägg till den planerade infarten via huvudgatan illustreras en möjlig 
cirkulationsplats i korsningen E12 och E45. En sådan byggnation skulle underlätta 
möjligheterna att angöra planområdet. Av denna anledning inkluderas denna 
illustration i planhandlingen och utfartsförbudet till planområdet öppnas upp till en 
sådan lösning. 

E12/E45 väster om området har en hastighetsgräns på 70 km/h med en vägbredd på 
8 meter. Väghållare är trafikverket och årsdygnstrafik är 3 040 fordon varav 292 är 
tunga fordon. 

Tillfartsvägar till denna väg ska vara anpassade enligt trafikverkets allmänna råd 
”Vägar och gators utformning” (VGU). Tillfartsvägar till en huvudväg med en 
hastighetsbegränsning om 70 km/h ska minst ha en minsta sikt åt bägge håll om 130 
meter (Lp) fem meter (Ls) från anslutningen till huvudvägen. Detta uppfylls med 
föreliggande utformning för lokalgata för infart till planområdet. 
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Utklipp från vägverkets VGU. 

 
Utklipp från vägverkets VGU. 

Gemensamhetsanläggning (g) inrättas för del av kraftledningsområde för möjlighet 
till byggande av väg mellan planområdet och kommande handelsområde norr om 
planområdet. För att detta ska göras möjligt måste dock ledningar över denna del 
bytas för att tillmötesgå gällande regler/krav (vilket senare kommer att resultera i en 
kostadsfråga). 

Slalomvägen, norr och öster om planområdet, planeras på sikt om och ansluter till 
E12/E45 via huvudgata inom föreliggande planområde. 

 

Parkering 
Parkeringsbehov för kommande verksamheter ska lösas inom planområdet. 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelbana finns längs E12/E45. Inom området bör oskyddade trafikanter 
kunna röra sig utan att större konflikt uppstår med besökande trafik. 

Skoterled 
En befintlig skoterled (huvudled till och från Storuman) går i områdets norra del, 
delvis i kraftledningsgatan. Det ska vara möjligt att ansluta en mindre anslutningsled 
från planområdets verksamhetsområde till denna skoterled för att möjliggöra åtkomst 
till tankstation för skoterfordon. 
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Skoterled skär genom områdets norra del – markeras med röd linje på kartan. 

Teknisk försörjning 

Skydd av ledningar 
Vattenfall har elanläggningar (en större kraftledningsgata) i norra delen av 
planområdet. Inom området reserveras denna mark för högspänningsledning (E1) 
och för allmänna luftledningar (l). 

Alla ledningar inom kvarteret ska så långt det är möjligt samlas för att minimera 
antalet ledningsstråk och utbredningen av dessa.  

Vid all planerad grävning i mark ska ledningsägaren kontaktas och kabelutsättning 
begäras. 

Fundament för belysningsstolpar, reklamskyltar eller liknande anordningar bör 
placeras på ett minsta avstånd av fem meter till en markkabels närmaste fas. 
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Vattenfall ledningar. Luftledningar visas som heldragna streck och markförlagda kablar visas som 
streckade linjer. 130kV är markerat i lila, 40 kV i grönt och 20 kV är markerat blått. 
Fördelningsstationen (ställverket) visas som en blå fyrkant. Nätstationer visas som svart fyrkant. 
0,4 kV, opto och jordlinor visas ej i kartan. 

Vatten och avlopp 

Dricks- och spillvatten 
Huvudledningar för kommunalt vatten- och avloppssystem finns utbyggt i anslutning 
till planområdet (längs E12/E45) till vilken ny bebyggelse kan anslutas till. 
Anslutningspunkt anges av huvudman. 

Dagvatten 
WSP utförde 2015-12-07 en dagvattenutredning för planområdet. Resultatet av 
utredningen sammanfattas nedan och komplett utredning bifogas detaljplane-
handlingen.  

Dagvatten från körytor avvattnas via vägdiken och från parkeringen samlas 
dagvattnet upp och leds ut via ledningar till en översilningsyta. Katastrofskydd i form 
av fördröjningsvolym förelås tillskapas på parkeringen alternativt före dagvattnet når 
översilningsytan för att inte Stensele vattentäkt ska riskeras att bli förorenad vid 
olycka. 

Dagvattnet avleds mot trumma under E12, trumman har tillräcklig kapacitet och 
därmed krävs ingen fördröjning av dagvattnet. 

El och värme 
Elförsörjning kan ombesörjas genom anslutning till befintlig huvudmatning för el 
och fjärrvärme. Anslutningspunkt anges av huvudman. 

Område för eventuell transformator kan anordnas inom kraftledningsgatan i norra 
delen av planområdet. Transformatorn ska kunna nås med fordon, en enkel bilväg 
räcker. 

Tele- och datakommunikationer 
Datakabel (fiber/bredband) finns väster E12/E45 vilket områdets verksamheter kan 
ansluta till. Exploatören tar kontakt med respektive leverantör för tele- och 
datakommunikationer i samband med projektering. 

Avfall  
Avfallshantering inom området sköts av Storumans kommun. 

Räddningstjänstens behov 
Räddningstjänstens behov av framkomlighet till angreppsvägar ska beaktas i samband 
med markprojektering, samt behov av brandposter och släckvatten. 

Service 
Planområdet är belaget cirka 1 km från Storumans centrum där olika typer av service 
finns. 
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Tillgänglighet och trygghet 
Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i alla åldrar kan bli fullt 
delaktiga i samhällslivet, ska alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Alla ytor ska 
göras tillgängliga, trygga och användbara för alla grupper av människor så långt det är 
möjligt och inom rimliga kostnader. Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet 
- allt från den faktiska framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergier 
som gör det svårt för vissa människor att vistas i miljön eller sådant som kan orsaka 
känslan av otrygghet, till exempel bristande belysning eller skötsel. 

Störningar 

Generellt om buller 
Buller kan inte anges som ett enda mått då människor störs i olika sammanhang i och 
utanför bostaden, på arbetet och så vidare. Praxis är numera att sammanfatta 
ljudmiljön med fyra tekniska mått: 

 Ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå över dygn inomhus 
 Maximal (högsta) ljudnivå nattetid inomhus 
 Ekvivalent ljudnivå över dygn utomhus (vid fasad) 
 Maximal ljudnivå utomhus i anslutning till bostaden 

 
Decibel är ett logaritmiskt begrepp. Det innebär bland annat att vid summering av 
buller från två lika starka källor ökar ljudnivån med 3 dBA. På samma sätt ger en 
fördubbling/halvering av trafikmängden på en gata 3 dBA högre/lägre ekvivalent 
ljudnivå. 3 dBA kan förnimmas som en knapp hörbar förändring. Ökning respektive 
minskning om 8-10 dBA upplevs som en fördubbling eller halvering av ljudet.  

Buller från E12/E45 
Planområdet utsätts för buller från väg E12/E45. En översiktlig bullerberäkning har 
genomförts (med hjälp av Trivectors program Buller Väg II ver. 1.2.1) och utifrån 
aktuella trafikuppgifter (enligt trafikverkets nationella vägdatabas, nvdb2012) för 
sträckan – 2000-4000 fordon ÅDT (antal fordon per årsmedeldygn), andel tung trafik 
är 10 %. Skyltad hastighet på sträckan är 50/70 km/h.  

I bullerutredningen förutsätts ”värsta-fall scenario”, det vill säga att: 

 marken mellan E12/E45 och planområdet är hårdgjord 
 inga byggnader eller annat finns som reducerar bullerutbredningen 
 hastigheten är 70km/h (sträckan begränsas delvis till 50km/h) 
 antal fordon är 4000 ÅDT, varav tung trafik 10 % (400 fordon ÅDT) 

Enligt bullerberäkningen ligger ekvivalentnivån på 66 dB(A) cirka 10 meter från 
E12/E45, utan bullerdämpande åtgårder. Maximalnivån uppgår enligt beräkningen 
till 84 dB(A). Omkring 50 meter från vägen beräknas den ekvivalenta bullernivån till 
59 dB(A) respektive maximalnivån 70 dB(A). Inomhusnivåerna beräknas på detta 
avstånd uppgå till 32 dB(A) ekvivalentnivå respektive 43 dB(A) maximalnivå. 

Planeringsriktvärden för buller från väg i verksamhetsområden finns inte (buller 
regleras i arbetsmiljölagar), men beräknade bullernivåer kan jämföras med gällande 
riktvärden för vägbuller vid bostäder. Vid bostad accepteras ekvivalentnivån 55 
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dB(A) respektive maximalnivån 70 dB(A) vid uteplats, altan eller motsvarande. 
Inomhus accepteras ekvivalentnivån 30 dB(A) samt maximalnivån 45 dB(A) i 
utrymme för sömn och vila (kl. 22.00–06.00). 

Utifrån ovanstående bedöms att buller från E12/E45 inte utgör några betydande 
arbetsmiljöproblem. Om bullernedsättande åtgärder behövs för att uppnå längre 
bullernivåer inom eller utanför planområdet finns dock möjlighet att 
bulleravskärmning uppförs inom kvartersmarken. 

Buller från trafik- och fordonserviceområdet 
Aktuell verksamhet bedöms inte innebära besvärande bullernivåer för närboende då 
avstånd till närmaste bostad är cirka 200 meter. 

Risk och säkerhet 
Bensinstationen kommer att vara en riskkälla mot omgivningen med avseende på den 
hantering av brandfarlig vara som kommer att ske inom verksamheten. Den 
dimensionerande skadehändelsen för bensinstationer är läckage av bensin i samband 
med påfyllning från tankbil till cistern. Den gas- och luft-blandning som då bildas kan 
antändas mycket lätt. Antändning kan ske genom att gasen kommer i kontakt med 
heta motordelar, via statisk elektricitet eller en glödande cigarett m.m. Gas- och luft-
blandningen är tyngre än luft och kan spridas till lågt liggande utrymmen som 
kulvertar, rörledningar, källare och liknande samt även föras vidare med vinden och 
antändas på avstånd från själva utsläppspunkten. 

Personintensiva verksamheter som kan vara svåra att utrymma får inte lokaliseras 
närmare än 50 meter från bensinstationen. Likaså bör uteserveringar med hänsyn till 
brand och luftföroreningarnas påverkan inte förekomma inom detta område. 
Byggnad bör med hänsyn till brand- och explosionsrisk inte uppföras inom ett 
avstånd av 25 meter från tankfordonets lossningsplats, avluftningsanordningar från 
bensincistern och tankställe där fordon tankas. 

Enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251, 20 kap. 2 §) innebär sannolikt 
planerad verksamhet anmälningsplikt. 

Anläggning för lagring av: 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 

a.) någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och 
 

b.) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och 
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma 
tillfälle, eller 

Detta ska anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
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Väg E12/E45 är rekommenderad (primär) väg för farligt gods. Skyddsavstånd har 
med hänsyn till detta tagits i detaljplanen (regleras på plankartan). 

Det bedöms inte finnas någon skredrisk inom området. 

MILJÖKONSEKVENSER 
Enligt 6 kap. miljöbalken om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar 
av planer och program ska en myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en 
plan eller ett program göra en miljöbedömning av planen, programmet eller 
ändringen, om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen så att en 
hållbar utveckling främjas.  

Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i förordning 1998:905 om 
miljökonsekvensbeskrivningar och ska alltid utmynna i ett motiverat ställningstagande. 
Innan myndigheten eller kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan 
kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter 
som berörs av planen, programmet eller ändringen, ges tillfälle att yttra sig. 
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där konsekvenserna ska identifieras, beskrivas 
och bedömas. Krav på innehållet återfinns i 6 kap. 12-13§ MB. Hänvisning till detta 
finns även i Plan och bygglagens (PBL) 4 kap. (34§). 

Behovsbedömning 
Storumans kommun har bedömt att detaljplanens genomförande inte innebär 
betydande miljöpåverkan och att någon fullständig MKB till detaljplanen behöver 
utarbetas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte krävs MKB men 
att det däremot behövs en bullerutredning med avseende trafiken och närheten till 
bostadsbebyggelse. 

För mer information, se Behovsbedömning, Detaljplan Entré Storuman, 2013-07-02 (Dnr: 
2013.0237-313), vilken finns tillgänglig på Storumans kommun. 

Förenlighet med miljöbalken 
Aktuellt detaljplaneförslag bedöms vara förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. 
(Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden) och 4 kap. 
(Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet). 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 
miljöbalken 1999 (5:e kap.) för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan anges som en halt 
eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även 
beskrivas i ord om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område. 
MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen 
(www.miljomal.nu).  
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Det finns idag MKN för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika 
parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 
2010:1341) olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) samt för 
omgivningsbuller (SFS 2004:675).  

De senaste undersökningarna av luftkvalitet i Storuman genomfördes 2004 och 
resultatet visade då att inga MKN överskreds. Tomgångskörning inom samhället 
bedöms minska och luftkvaliten förbättras. 

Aktuellt detaljplaneförslag bedöms inte innebära en ökning av trafiken i Storuman 
totalt sett, snarare en omflyttning, varför MKN för utomhusluft inte bedöms 
överskridas.  

Planförslaget bedöms inte påverka några vattenförekomster eller utpekade fisk- och 
musselvatten.  

Kravet på bullerkartering gäller för samhällen med 100 000 innevånare eller fler. 
Eftersom Storuman har färre än 100 000 innevånare, finns det inte något formellt 
krav på bullerkartering. Bullerutredning för E12/E45 redovisas under rubriken 
Störningar. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Tidplan 
Målsättningen är att detaljplanen ska kunna antas i början av 2016. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planen gäller dock 
tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden 
förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Storumans kommun ansvarar för upprättandet av detaljplanen och kommer att vara 
huvudman och ansvara för skötsel av vägar och naturområden. 

Ansvar för behövliga markförvärv, fastighetsbildningsåtgärder, rättighetsupplåtelser, 
eventuella ombyggnadsåtgärder på angränsade ytor med mera för genomförande av 
detaljplanen regleras i ett senare skede, eventuellt med avtal. 

Ledningsnät för vatten, avlopp, el och värme kommer inom kvartersmark att ägas 
och förvaltas av respektive fastighetsägare som även ansvarar också för drift och 
underhåll av detta. 

Avtal 
Ett planavtal har upprättats mellan kommunstyrelsen och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för framtagande av detaljplanen. 
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Lovplikt 
Enligt 4 kap. 15§ plan- och bygglagen kan kommunen inom visa ramar besluta att 
minska eller utöka bygglovpliktens omfattning. Lättnader i bygglovplikten får 
emellertid inte beslutas om bygglov krävs för att tillvarata grannars intressen eller 
allmänna intressen. Kommunen bedömer att det inte finns anledning att besluta om 
förändrad lovplikt. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen möjliggör att området för trafik- och fordonsservice styckas av till en 
mindre fastighet.  

Aktuell fastighet (LUSPEN 3:5) är i privat ägo. Del av fastigheten kommer att köpas 
av kommunen i samband med planens genomförande. 

Gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, servitut m.m. 
Gemensamhetsanläggning (g) inrättas för del av kraftledningsområde för möjlighet 
till byggande av väg mellan planområdet och kommande handelsområde norr om 
planområdet. För att detta ska göras möjligt måste dock ledningar över denna del 
bytas. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Storumans kommun ansvarar för upprättandet av detaljplanen. 

Behövliga markförvärv, fastighetsbildningsåtgärder, rättighetsupplåtelser, 
projekteringskostnader, byggnationer och anläggningsarbeten regleras i ett senare 
skede, eventuellt med avtal. Detta inkluderar även kostnader för eventuella 
flyttningar av markledningar och ombyggnadsåtgärder i angränsande ytor, vilka 
härrör från exploateringen. 

Exploatören utför va-anläggning inom planområdet. Anläggningen ansluts till det 
kommunala nätet i av kommunen anvisad punkt. Anslutningsavgift kommer att 
debiteras enligt gällande taxa. 

Planavgift 
Planavgift är ej aktuellt. 

Inlösen, ersättning 
Fastigheten LUSPEN 3:5 löses delvis (för aktuellt område) in av Storumans kommun 
i samband med planens genomförande. 
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TEKNISKA FRÅGOR 

Behov av ytterligare utredningar 
Detaljerad geoteknisk undersökning för grundläggande av byggnader med mera 
genomförs och bekostas av berörd exploatör. Exploatören ansvarar och bekostar 
även detaljutredning angående utformning av ledningsnät och dagvattensystem vilket 
ska redovisas i samband med bygglov. 

Behov av kompletterande tillstånd 
Förutom fastighetsavstyckning, anmälan till kommunens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd för bensinstation och bygglov bedöms inga kompletterande 
tillstånd behövas för aktuell exploatering. 

SAMRÅD/GRANSKNING 
Efter samråd respektive granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas i 
en samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande. Handlingarna kommer 
att revideras/kompletterats vid behov. 

Planfrågor har under hand diskuteras med berörda. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Beställare 
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden, Storumans kommun 

Kommunens handläggare 
Ulrika Kjellsdotter 

Planförfattare 
Fredrik Spjut, WSP Samhällsbyggnad 

Åsa Lundgren, WSP Samhällsbyggnad 

 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
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