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Förslag till detaljplan för del av fastigheten Umfors 1:83, Storumans 
kommun, Västerbottens län  
   

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Umfors 1:83, Storumans kommun, 
Västerbottens län, upprättad 2019-05-28, reviderad 2019-10-22. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra en byggnation för cirka sju nya bostäder (fritidshus). 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarandet. Samråd har tidigare skett under tiden 
2019-06-12 till och med 2019-07-05. Inkomna synpunkter och kommunens 
kommentarer har redovisats i en samrådsredogörelse. 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Utlåtande med kommunens kommentarer efter granskningstiden avslutande. 
Granskning har skett under tiden 2019-10-30 till och med 2019-11-15. 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten: 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 
Utifrån inkomna granskningshandlingar har länsstyrelsen ingen erinran.  
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Lantmäteriet: 
Delar av planen som bör förbättras  
Planbestämmelse finns men beteckning saknas i plankartan  
Bland planbestämmelserna finns gränsbeteckningen för kombinerad egenskaps-
/administrativ gräns. Lantmäteriet har dock inte kunnat hitta beteckningen på kartan.  
 
Kommunens kommentar:  
Egenskaps/administrativ gräns tas bort från planbestämmelserna. 
 
 
Trafikverket (TRV): 
TRV:s synpunkter under samrådet har beaktats. Kommunen har sökt och fått beviljat 
anslutning till E12. 
  
Trafikverket har inget ytterligare att erinra i ärendet. 
 
Kommunens kommentar: -  
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Yttrande från företag 
 
Vattenfall Eldistribution AB: 
För att kunna garantera god el kvalitet för de tilltänkta tomterna så bör vi ha ett E-
område enligt bifogad karta. I övrigt har Vattenfall Eldistribution AB inga synpunkter på 
detaljplanen. 
 

 
 
Kommunens kommentar: 
Tillgodoses. 
 
 
Yttrande från berörd sameby 
 
Umbeje Tjeälddie: 
Ubmeje Tjeälddie motsätter oss föreslagen åtgärd med följande motivering : 
Ubmeje Tjeälddie har i tidigare skede varit i kontakt med fastighetsägaren av Umfors 
1:83 och då kommit överens om att markägaren kan avstycka 3 stycken tomter på 
Umfors 1:83. I och med att antalet tomter har utökats till 7 stycken( bostäder / 
fritidshus) kräver Ubmeje Tjeälddie att en miljökonsekvensbeskrivning där störningen 
på rennäringen  ska identifieras och beskrivas. Ubmeje Tjeälddie vill dessutom träffa 
Storumans kommun gällande exploateringen inom Umforsområdet. 
 
Kommunens kommentar: Efter kontakt med Ubmeje Tjeälddie ska kommunen och 
samebyn att träffas för att diskutera exploatering inom Umfors-området för att undvika 
konflikt med rennäring. För planläggning på del av Umfors 1:83 har samebyn meddelat 
att man inte har några invändningar mot.    
 
 
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av Umfors 1:83.  
 
Kommunens kommentar: - 

http://www.storuman.se/


 
 

 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Datum 
2019-11-18 

 
Sida 3 av 3 
 
Vår beteckning 
2018.0977-315 

 

 

 

 

Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

 

Sammanställning av en del av de justeringar som utförs utifrån inkomna 
synpunkter: 
- Bedömningsgrunder MKN vatten Kvarnbäcken justeras. 
- Planbeskrivning kompletteras med kring beskrivning av mindre vattendrag inom 

planområdet och hänsynstagande av denna. 
- Egenskaps/administrativ gräns tas bort från planbestämmelserna. 
- Ett E-område för ny nätstation inför i plankartan. 
 
Intressenter vars synpunkter inte tillgodosetts 
Alla synpunkter är tillgodosedda.  
 
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 Ulrik Norgren, miljö- och 
samhällsbyggnadschef Mattias Åkerstedt och miljöinspektör Anna Svingfors. 
 
Förslag 
Efter mindre genomförda justeringar föreslås att detaljplanen antas av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
Planhandläggare 
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