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Förslag till Detaljplan för bostäder, hotell, skidnedfarter och liftområde 
inom fastigheterna Björkfors 1:446, 1:707, "Västbyn" i Hemavan 
 
Förslag till Detaljplan för bostäder, hotell, skidnedfarter och liftområde inom 
fastigheterna Björkfors 1:446, 1:707, "Västbyn" i Hemavan, Storumans kommun, 
Västerbottens län, upprättad 2019-05-31, reviderad 2020-04-06. 
 
Syfte med den nya planen är möjliggöra en utbyggnad av Hemavan med olika typer av 
boende samt nya utförsåkningsområden. 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samrådstid har hållits under tiden 2020-04-08 till och med 2020-05-08. Ubmeje 
Tjeälddie och länsstyrelsen har beviljats förlängd samrådstid. Dessa yttranden med 
frågeställningar erhållits från: 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten: 
 
Synpunkter enligt länsstyrelsens särskilda bevakningsområden  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget kan komma att 
prövas. Frågor kvarstår kring riksintresse för rennäring, hälsa och säkerhet – ras och 
skred samt avloppsrening. Detaljer kring dessa frågor framgår i nedanstående avsnitt för 
respektive ämne. 
 
Riksintresse Rennäring 
Området ligger inom åretruntmarker för Ubmeje Tjeälldie men inte inom område av 
riksintresse för rennäringen. Planen tangerar dock riksintresseområde och även 
verksamheter utanför ett riksintresseområde som kan ha påverkan på riksintressets 
värden ska beaktas. Kommunen gör bedömningen att de skadeförebyggande åtgärder 
som föreslagits kommer att innebära att detaljplanen kan genomföras utan påtaglig 
konsekvens för rennäringen i området. Länsstyrelsen har inför yttrande inhämtat 
synpunkter från sametinget, yttrandet bifogas i sin helhet. Av Sametingets 
ställningstagande i ärendet framgår synpunkten att samebyn inte helt har involverats i 
planprocessen, vidare att ett genomförande av planen får betydande påverkan på 
rennäringen. Flytt av renar och renarnas fria strövning kommer att påverkas negativt. 
Flyttleden som är av riksintresse för rennäringen i närområdet kan påtagligt skadas och 
försvåra bedrivandet av renskötsel.  
 
Länsstyrelsen har vidare följande synpunkter. Den planerade exploateringen är 
problematisk utifrån rennäringens perspektiv. Planområdet tangerar område för 
riksintresse och tillsammans med planerade liftar och nedfarter kommer det att skära av 
funktionen av riksintresset för rennäring. Främst bedöms den viktiga fria strövningen 
inom rennäringen påverkas. Länsstyrelsen gör bedömningen att det inte kan uteslutas 
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att riksintresset för rennäringen samt rennäringens övriga värden kan komma att 
påtagligt påverkas på så sätt att det funktionella sambandet mellan olika betesmarker 
riskerar bli otjänligt på denna plats. Om så är fallet kommer det innebära att renar, vid 
samlad flytt eller fri strövning, kommer att tvingas söka andra vägar samt att området 
inte kommer fungera som betesland.  
 
Aktuell forskning (Anttonen m.fl 2011; Helle m.fl 2012) visar att mänsklig aktivitet 
utgående från bebyggelse skapar störningszoner på minst 2,5 km från bebyggelsen 
(tätort >200 innevånare eller turistort). Räknas störningszon 2,5 km från den planerade 
etableringen kommer denna påverka samtliga värden som rennäringen angivit som 
viktiga samt det allmänna riksintresset. 
 
Värden inom rennäringen som påverkas 
- Riksintresse  
- Svår passage  
- Trivselland  
- Flyttled inom 1,5 km  
 
Kommunens kommentar: Berörd sameby har involverats i processen, dels från 
kommunen sida men även från exploatörens sida då man har valt att ha kontinuerliga 
möte med representanter från samebyn. Kommunen har vid framtagandet av 
Behovsbedömning (2018-05-21) hört samebyn och nu i samrådsskedet.  Kommunen har 
innan samråd av planförslaget tagit fram ett underlag som beskriver hur kommunen och 
exploatören uppfattar rennäringens förutsättningar och markanvändning i området. 
Kommunen har sänt över underlaget till samebyn och genomförde ett möte med samebyn 
2019-05-17. Mötesanteckningarna är skickade till samebyn.  
 
Planförslaget har justerats utifrån det senaste mötet (juni 2020) mellan exploatör och 
Ubmeje Tjeälddie där man har kommit överens om att lämna en passage för fria 
strövningen av ren samt renbete. Det innebär att del av kvartersmark, vägområden och 
skidnedfart tas bort från plankartan och detaljplanen får en ny plangräns, se kartbild 
nedan. Detaljplanen kommer att medge mindre byggrätt och antalet bäddar minskas med 
300-400 bäddar. Utifrån denna justering är numera bedömningen att renar även kan 
passera planområdet söder om Syterbäcken och över E12.  
 
Kommunen har hållit ett nytt möte med samebyn (2020-08-21) och justeringar har gjorts 
med en beskrivning av markanvändningen utifrån samebyns synpunkter och deras syn på 
konsekvenser har inhämtats. Samebyn har framfört att med de justeringar som gjorts i 
planen är konsekvenserna för samebyn hanterbara. Kommunen gör bedömningen att med 
anpassningar, skyddsåtgärder och försiktighetsmått, kan planen genomföras utan att 
påtagligt skada funktionella samband (t.ex. riksintresset) inom samebyn.   
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Kartutdrag från MKB 
 
Kommunen strävar efter att fortsatta utveckla Hemavan som ett centralt skid- och 
rekreationsområde för övre Norrland samt delar av Norge och Mälardalen och en 
utveckling av turistnäringen eftersträvas. I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) har 
kommunen motiverat sitt ställningstagande att förtäta Hemavan i den nordvästra delen 
med alpint område och fritidshusbebyggelse för möjliggöra etablerade verksamheter att 
utvecklas och betjäna det växande antalet turister i Hemavan.  
 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. I 
arbetet med framtagande av den nu gällande FÖP för Hemavan har kommunen samrått 
med berörda myndigheter, kommunmedborgare m.fl. och utifrån de synpunkter som 
framkom konstaterades att detta aktuella område var ett möjligt område att planlägga för 
bebyggelse och alpint område.  
 
Kumulativa effekter och störningszoner 
Under de senaste åren har ett antal detaljplaner i Hemavan vunnit laga kraft. 
Länsstyrelsen ser det som nödvändigt att kommunen inför kommande skede beskriver 
var dessa är belägna och vilken omfattning dessa har. Därefter bör en kumulativ 
bedömning av påverkan på rennäringen från utbyggnad inom samtliga områden utföras. 
I denna påverkan räknas inte bara själva området in utan också den medföljande 
mänskliga aktiviteten som tillkommer, de så kallade störningszonerna. Med det underlag 
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som finns tillgängligt går det inte att med säkerhet säga hur mycket aktuell detaljplan 
tillsammans med övrig exploatering kan komma att påverka rennäringen. 
 
Kommunens kommentar: Hemavan har varit och är den mest expansiva orten i 
Storumans kommun. Den geografiska ytan för Hemavan som kan utvecklas är emellertid 
begränsad till området mellan portbron och Syterbäcken. Men inom det området är det av 
betydelse att utveckling och förtätning får ske. Det är i forskning på såväl renar som andra 
djur väl etablerat att det är bättre att koncentrera så mycket som möjligt av den mänskliga 
påverkan på ett ställe, där det redan finns en störning. Det ger en mindre kumulativ effekt 
jämfört med lokalisering på annat ställe. I området vid Hemavan kan det redan förväntas 
finnas en störningszon, som naturligtvis skiljer sig beroende på säsong och typ av djur 
(vajor med kalvar är mer känsliga än t.ex. sarvar). De två viktigaste funktionerna för 
rennäringen i området, som kommunen har uppfattat det, är renarnas fria vandring förbi 
området mot Artfjället samt flyttled norr om planområdet. Gällande det förstnämnda så 
har förändring skett i planområdet för att lämna en fri passage, utifrån den dialog som 
skett med samebyn. Planområdet ger fortfarande påverkan men den bedöms som 
acceptabel. När det gäller den manuella flytten som sker norr om planområdet kommer 
åtgärder i likhet med idag (befintligt liftsystem) att vidtas från exploatörens sida för att 
bibehålla den funktionen. Det man även ska vara medveten om är att ovan nämnda 
störningszoner inte avser manuell flytt av renar, då renar står under styrning och påverkan 
från renskötarna.  
 
När det gäller störning i allmänhet på bete utanför planområdet så är det inte antalet 
människor på ett ställe i sig själv som styr omfattningen på påverkan. Det finns studier som 
visar att expansion i ett område har skett men påverkan har minskat. Detta har skett 
genom ett riktat arbete på att kanalisera turisternas rörelser utanför orten, ex. till 
vandringsleder. Både kommunen och länsstyrelsen har ett gemensamt ansvar att 
kanalisera det rörliga friluftslivet med leder/stigar och se till att tydlig information om 
hänsyn m.m. når ut till allmänheten. För just detta planområde kan exploatören se till att 
boenden inom området kan ta sig ut norrut till t.ex. Syterbäcksleden på ett acceptabelt sätt, 
med utmärkta stigar och tydlig information vad som gäller. 
 
Skadeförebyggande åtgärder 
Allemansrätten gör att det inte kommer att gå att införa begränsningar på det som 
påverkar rennäringen mest, de mänskliga aktiviteterna. De åtgärder som bolaget föreslår 
handlar om samråd, men bolaget har inte möjlighet att stänga ner störningskällan, inte 
ens tillfälligt. Att föreslå skadeförebyggande åtgärder som verkligen har effekt i ett fall 
som detta är svårt.  
Länsstyrelsen bedömer att det är av yttersta vikt att kommunen inför kommande 
planskede utvecklar konsekvensbedömningarna för rennäringen så att det blir möjligt 
att göra tydliga och säkra bedömningar. 
 
Kommunens kommentar: Det som kommunen direkt kan styra är utformningen av 
planområdet. Justering har nu skett för att lämna en fri passage i riktning mot 
Syterbäcken. I övrigt ska planhandlingarna tydliggöra vilka åtgärder som vidtas och i 
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samråd med Ubmeje Tjeälddie, som t.ex. kanalisering av det rörliga friluftslivet med 
information, uppmärkning, stängning av lift vid manuell flytt (det sistnämnda regleras via 
avtal mellan Ubmeje Tjeälddie och exploatör).  I Natura 2000 tillståndet som beviljats finns 
angivet som en kompensationsåtgärd att led ska anläggas från planområdet till befintligt 
ledsystem, vilket kommer kanalisera vandrare under barmarkssäsongen.   
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnorm Ytvatten 
I miljökonsekvensbeskrivningen under rubriken ”Miljökvalitetsnormer för ytvatten” 
redovisas en beräkning av föroreningsbelastningen från området. 
Föroreningsbelastningen relateras till riktvärden. I utredningen framgår det inte i vilken 
omfattning som rening och fastläggning inom planområdet påverkar 
föroreningsbelastningen, men en bedömning görs i MKB’n att 1. ” föreningsbelastningen 
ökar då området bebyggs”, 2. ”det är omöjligt att projektera reningsåtgärder som uppnår 
neutralitet vad gäller föroreningshalter” och 3. ” …..rening inom tomtmark samt 
fastläggning i föreslagna översilningsytor vilket torde sänka föroreningsbelastningen 
ytterligare” 
 
Jämförelsen med riktvärden för föroreningshalter för dagvatten är tveksam och bör inte 
ensamt ligga till grund för bedömning av risk för påverkan från dagvatten. De redovisade 
riktvärdena är utvecklade för att kunna användas som vägledning för kommuner i 
Stockholmsregionen. Rimligheten att använda dessa riktvärden för konsekvensanalys av 
dagvattenpåverkan på vatten i fjällregionen kan därför ifrågasättas. Bedömningen bör 
inkludera en analys av risken för att vattenkvaliteten i avrinnande vatten från området 
försämras. 
 
Flera av de ämnen (Hg, Pb, Cd, Ni) som redovisas i diskussionen om föroreningsrisken 
från dagvatten är prioriterade ämnen och dessa påverkar möjligheten att nå god kemisk 
status. Detta berörs i MKB-dokumentet med slutsatsen att: ”Genomförandet av planen 
bedöms därmed inte hindra eller försvåra upprätthållandet av den kemiska 
ytvattenstatusen. ”. Det är däremot oklart eller inte tydligt redovisat vilka åtgärder och 
på vilket sätt dessa renings- och fördröjningsåtgärder kommer att påverka en minskad 
föroreningsbelastning.  
 
Övriga ämnen i tabellen klassificeras som vattenkemiska kvalitetsfaktorer (särskilt 
förorenande ämnen (SFÄ) eller näringsämnen) och påverkar bedömningen av den 
ekologiska statusen i vattenförekomsterna. Detta berörs inte i dokumentet, ingen 
bedömning är gjord ifall föroreningsnivåerna kan påverka den ekologiska statusen i 
berörda recipienter. Bedömningen av ekologisk status generellt har gjorts för 
recipienten Umeälven.  
 
Tillkommande föroreningsbelastning till följd av planerad exploatering bör relateras till 
den aktuella föroreningsnivån i recipienterna. Länsstyrelsen kan inte se att detta har 
gjorts.  
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Kommunens kommentar: Dagvattenutredning, planbeskrivning och MKB kompletteras 
med recipientspecifikt perspektiv med ett fördjupat resonemang som tydligare visar hur 
planen medverkar till att MKN för ytvatten kan följas. 
 
Hälsa- och säkerhet 
Luftkvalitet 
Fullt utbyggt medger planförslaget upp till 3300 bäddar. Sannolikt kommer en stor del 
av de byggnader som ska inrymma dessa bäddar också att förses med kaminer för 
trivseleldning. Trivseleldning kan om den utförs på ett felaktigt sätt få stora 
konsekvenser som lokal luftföroreningskälla och i värsta fall ha avsevärd negativ 
hälsoeffekt. Ingen av de utredningar som genomförts har berört luftkvalitet på något 
sätt. Sannolikt kommer trivseleldning inte att leda till att miljökvalitetsnormen för olika 
luftföroreningsparametrar riskerar att överskridas. Likafullt är luftföroreningar från 
vedeldning något som bör beaktas i den aktuella planen samt omnämnas och diskuteras i 
handlingarna.  
 
Kommunens kommentar: Planbeskrivning och MKB kompletteras med ett resonemang 
kring trivseleldning m.m. Idag finns krav på kaminernas utformning och 
förbränningsförmåga och endast certifierade kaminer tillåts. Så länge dessa krav är 
uppfyllda kan inte kommunen neka installation av kaminer. En ytterligare reglering 
fordrar statliga åtgärder. Kommunen lämnar ut informationsblad kring eldning samt har 
tillsyn om olägenheter skulle uppstå.   
 
Geoteknik, ras, skred och slamströmmar 
Länsstyrelsen har tagit del av synpunkter från Statens geotekniska institut, yttrandet 
bifogas i sin helhet. Yttrandet är detaljerat och länsstyrelsen delar SGI´s synpunkter. 
Kommunen bör i fortsatt arbete på ett utförligt sätt beskriva hur de har tagit SGI:s 
åtgärder i beaktning, då dessa är en förutsättning för att planområdet ska kunna 
bebyggas utan att det uppstår en påtaglig risk för ras, skred och erosion, som i sin tur 
kan medföra ökad risk för människors liv och hälsa.  
 
Kommunens kommentar: Se kommunens kommentar över SGI´s synpunkter. 
 
Vatten och avlopp 
Enligt förslaget till detaljplan kommer det planerade området att ingå i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Avloppsreningsverket i Hemavan är 
dimensionerat för 5 000 personekvivalenter (pe), och har idag tillstånd för den 
belastningen. Under högsäsong vistas redan idag uppemot 5000 personer samtidigt i 
Hemavan, vilket innebär att reningsverket närmar sig gränsen för den tillståndsgivna 
belastningen.  
 
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen förutsätter att avloppsreningsverkets 
kapacitet utökas. Avloppsreningsverkets befintliga tillstånd dateras till 1992. En process 
för att söka nytt tillstånd för avloppsanläggningen påbörjades under 2015. Kommunen 
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har dock ännu inte lämnat in någon ansökan om tillstånd för utökning av 
avloppsreningsverket.  
Eftersom detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov och ger en 
garanterad byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid är det 
nödvändigt att avloppsfrågan är ordnad på ett långsiktigt hållbart sätt.  
Inga vattenskyddsområden berörs av detaljplanen eftersom dessa ligger utanför det 
planerade området. Vattenskyddsområdena ligger några kilometer väster (Klippen 1:5) 
och nordöst (Mortsbäcken/Storbäcken) om planområdet.  
 
Kommunens kommentar: En ansökan om tillstånd för utökad kapacitet (9 600 pe) av 
befintligt avloppsreningsverk kommer att inlämnas till länsstyrelsen Västerbotten under 
2020 och kommunen har tilldelats handläggare. Ett samrådsmöte kommer att bokas in i 
nära tid. Fortsättningsvis bedöms att färdigställandet med utbyggnaden vara klart 
2022/2023 och med tanke på områdets utbyggnadstakt så bedöms tillkommande 
belastning med 400-500 bäddar under åren 2021-2023 inte innebära problem med 
kapaciteten på reningsverket.  
 
Natura 2000 
Natura 2000 är det nätverk av områden som alla EU:s medlemsstater ska bidra till att 
skapa enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. I direkt anslutning till det 
aktuella detaljplanområdet ligger Natura 2000-området Vindelfjällen, SE0810080. 
Området är ett av norra Europas allra största skyddade områden och nästan all habitat 
som förekommer i den svenska fjällkedjan finns här, och många av dem täcker stora 
arealer. Prioriterade bevarandevärden är de stora, obrutna fjällområdena, våtmarkerna 
och urskogarna, det rika fågellivet samt förekomsten av fjällräv, lodjur, järv och 
brudkulla.  
 
Alla områden som har förtecknats enligt 7 kap 27 § miljöbalken (1998:808) utgör 
riksintresse enligt 4 kap miljöbalken. Kommuner ska, vid beslut enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) tillämpa 3 och 4 kap 1-8 §§ miljöbalken vid planläggning enligt 
plan- och bygglagen, således ska skyddet för Natura 2000-områden beaktas. En plan som 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan kan antas innefatta en verksamhet eller 
åtgärd som kräver tillstånd enligt 27 kap 28 a § miljöbalken. 
 
Genom detaljplaner kan kommunerna mycket ingående reglera markanvändningen i ett 
område. En lagakraftvunnen detaljplan ger en rätt att bygga i enlighet med planen men 
beslut enligt plan- och bygglagen begränsar dock inte den prövning som ska göras enligt 
miljöbalken. Plan- och bygglagen och miljöbalken gäller fullt ut vid sidan av varandra. 
Kommunerna ska tillämpa 4 kap 8 § miljöbalken i sin detaljplanering vilket innebär att 
kommunen måste göra en bedömning om en tillståndsprövning enligt 7 kap 28 a § 
miljöbalken kan aktualiseras för den markanvändning som detaljplanen avser att 
möjliggöra. Även ett angränsande detaljplaneområde kan bli aktuellt för ovannämnda 
bestämmelser. 
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Tillståndskravet i 7 kap 28 a § miljöbalken innebär att det är förbjudet att utan tillstånd 
bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön 
i Natura 2000-området. Tillstånd får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden inte 
kan skada naturtyperna som avses skyddas eller där den inte innebär en störning som på 
ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av de arter som avses skyddas. 
Högsta domstolen har slagit fast att det ska göras en samlad bedömning av hela 
verksamheten och bedömningen ska vara fullständig, exakt och slutgiltig. Ett tillstånd 
förutsätter att myndigheten kan väga in verksamhetens alla aspekter och samlat pröva 
återverkningarna på det skyddade området. 
 
Av betydelse för tillståndskravet är inte var verksamheten eller åtgärden bedrivs eller 
vidtas, avgörande är istället den effekt och påverkan den kan få på Natura 2000-
områdets värden. Tillståndskravet gäller oberoende av Natura 2000-områdets 
avgränsningar, vilket innebär att kravet på tillstånd aktualiseras såväl för verksamheter 
och åtgärder som bedrivs eller vidtas i eller utanför ett sådant område.  
 
Efter genomgång av det underlag som ligger till grund för samråd om detaljplan är 
länsstyrelsens uppfattning för bedömningen av påverkan på Natura-2000 att 
verksamheten som planeras genomföras bör ses om en sammanhållen bebyggelse och 
innefattar ett nytt bostadsområde med tillhörande lift- och backsystem för utförsåkning. 
Bostadsområdet och en del av lift- och backsystemet ligger utanför Natura 2000-
området och en del av lift- och backsystemet ligger inom Natura 2000-området samt 
Vindelfjällens naturreservat. Att verksamheten geografiskt ligger både inom och utanför 
det skyddade området innebär inte att verksamheten kan bedömas som två separata 
verksamheter och att planområdet helt kan uteslutas från Natura 2000-processen. I 
planbeskrivningen framgår att det endast är verksamheten utanför Natura 2000-
området som är aktuellt för detaljplan, ”planområdet”. Återkommande i både 
planbeskrivningen och den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen hänvisas dock till 
”planen” som innebär att åtgärder kommer vidtas inom Natura 2000-området, vilket 
innebär att bestämmelserna om Natura 2000-tillstånd aktualiseras. I 
miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplanen saknas dock en tydlig bedömning och 
analys över vilka effekter planområdet kommer att få på Natura 2000-området och dess 
värden. I miljökonsekvensbeskrivningen bör det också tydligt framgå varför man anser 
att planområdet inte kräver ett Natura 2000-tillstånd samt hur man har kommit fram till 
det. Även om planområdet i sig inte kräver ett tillstånd behöver 
miljökonsekvensbeskrivningen redogöra för vilka effekter, direkta och indirekta samt 
kumulativa effekter planområdet kommer att få på Natura 2000-området. Planförslaget 
och miljökonsekvensbeskrivningen saknar således en bedömning om vilka effekter 
detaljplanen får på Natura 2000-området och dess värden.  
 
I övrigt bör ett antagande av detaljplanen avvakta resultatet av prövningen av Natura 
2000-tillståndet, prövningen om dispens från föreskrifterna i Vindelfjällens 
naturreservat samt prövningen om avsevärd olägenhet för renskötseln enligt 32 § 
rennäringslagen (1971:437). Detaljplanen är uppbyggd med en förutsättning att dessa 
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tillstånd erhålls och om tillstånden inte erhålls kommer detta få konsekvenser för 
utformningen av det aktuella planförslaget. 
 
Kommunens kommentar: Planbeskrivning och MKB ska kompletteras med bedömning 
om vilka effekter detaljplanen får på Natura 2000-området och dess värden.  
  
Länsstyrelsen har i beslut 2020-08-28 lämnat tillstånd för att anlägga skidlift samt 
skidnedfarter inom Natura 2000-området Vindelfjällen, SE810081. Vidare har 
Länsstyrelsen lämnat dispens från föreskrifterna i Vindelfjällens naturreservat för samma 
åtgärd. Länsstyrelsen har i beslutet meddelat att intrånget i naturreservatet och i 
allmänna intressen ska kompenseras. Länsstyrelsen har samtidigt godkänt MKB som 
bifogats ansökan. Länsstyrelsens beslut kan överklagas, vilket innebär att kommunen får 
avvakta ett besked när/om beslutet vunnit laga kraft. 
 
Genom Länsstyrelsens godkännande av MKB:n samt lämnade tillstånd, som skett efter 
samrådsskedet, får MKB:n i huvudsak anses vara godtagbar.  
 
Råd och allmänna synpunkter 
Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. plan- och bygglagen, 
PBL. Om det behövs från allmän synpunkt ger Länsstyrelsen även råd i övrigt om 
tillämpningen av PBL. 
 
Artskydd 
De flesta arter upptagna i Artskyddsförordningen som noterats inom planområdet är alla 
livskraftiga (LC) enligt Rödlistan. Under förutsättning att avverkning sker utom 
häckningssäsongen för fåglarna bedöms planens verkställande inte utlösa dispenskrav 
från förordningen eftersom bevarandestatusen inte riskerar påverkas. Fjällvråk däremot 
är nära hotad (NT) i rödlistan och nyttjar sannolikt området men häckar beroende på 
sork- och lämmeltillgång inte alla år. Arten påbörjar häckning i maj och häckning inom 
planområdet skulle utlösa AFO bestämmelser om dispenskrav. 
 
Kommunens kommentar: Skyddsåtgärder ska vidtas och ingår i exploatörens 
egenkontrollprogram som har koppling till exploateringsavtalet för att säkerställa att ev. 
pågående häckning inom planområdet inte påverkas. 
 
Naturmiljö 
Med anledning av att naturmiljön i området klassats ha högt respektive påtagligt 
naturvärde behöver den hanteras extra varsamt vid exploateringen och det är viktigt att 
de åtaganden som görs gällande att bevara naturmark och därmed arter inom området 
följs. 
Hög markfuktighet inom området riskerar orsaka problem med erosion och 
slamtransport både under byggtiden och efter. För kommande planskede ser 
länsstyrelsen behovet av att föreslagna lägen för vägtrummor och avrinningsdiken 
redovisas. Beroende på utformning kan anmälan om vattenverksamhet eller tillstånd för 
markavvattning krävas. Avtäckningsmassorna ska tas tillvara och påföras bank och 
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skärningsslänter för att påskynda återetableringen och minska erosionsrisken vilket är 
positivt, men återväxten av vegetation i fjällmiljö på uppgrävda ytor går sannolikt 
långsamt på grund av den korta vegetationsperioden. Det innebär förhöjd risk att 
tillbakalagt materialet sköljs bort av höstregn och/eller vårflod vilket kommunen bör ta i 
beaktande men som planhandlingarna inte redovisar hur det ska kunna förhindras. 
Upplag av massor under arbetets utförande ska inte ske på våtmarkerna. Upplägg av 
snömassor på våtmarker bör också undvikas då detta kan påverka vegetationsperiodens 
längd för känsliga arter.  
 
I planbeskrivningen anges att ”Stor hänsyn tas till de myrar/våtmarker och bäckar som 
finns inom området”. Det är i materialet inte helt tydligt i vilken omfattning som 
befintliga naturliga mindre bäckar i området påverkas samt vilka naturvärden som dessa 
bäckar hyser idag. Länsstyrelsen önskar att det tydligare framgår vilka bäckar som finns 
inom och i anslutning till planområdet och att det befintliga läget kan utläsas på en 
situationsplan. Därefter ska eventuella omledningar av bäckarna med anledning av 
planförslaget tydligt beskrivas och ritas ut. Det bör också beskrivas hur de avvattnas till 
närmaste recipient. Tydliggörande av bäck bör i synnerhet ske för bäcken i det 
nordvästra hörnet. Av handlingarna i ärendet kan det tolkas som så att det är ett enda 
hus (samt del av väg) som placeras norr om bäcken. För detta hus krävs två 
bäckpassager vilket kan ses som oönskat, och det vore en fördel för naturmiljön i 
bäckområdet om bebyggelse kan avgränsas till att ske på södra sidan av bäcken. 
Länsstyrelsen är av uppfattningen att alla bäckar, oavsett storlek, inom planområdet ska 
bevaras i naturlig, ursprunglig sträckning.  
 
I branta miljöer är det inte rekommenderat att gräva om bäckar eftersom det kan öka 
risken för erosion, och att bäcken då kan söka sig en egen väg vid högflöden. Det är 
därför viktigt att bevara den växtlighet som finns för att minska risken för att bäcken tar 
nya vägar. Hus bör inte byggas för nära bäckar så att det krävs erosionsskydd. För att 
minimera påverkan på naturmiljön (både växter och djur) är det bra om bäcken och 
strandzon lämnas så den fortsatt kan rinna naturligt. 
 
Om dagvatten måste ledas till befintliga bäckar måste man ta det ovannämnda i 
beaktande, och att vägtrummor har en tillräckligt stor dimension som inte riskerar att 
smalna av bäcken, eller orsakar erosion vid vägarna. Miljökonsekvensbeskrivningen bör 
förtydligas avseende bredd och storlek på bäckarna och det ska markeras i planen var 
vägtrummor behövs. 
 
I handlingarna omnämns dike/bäck ovanför befintligt område Solbacken, och att denna 
bör kanaliseras och förses med erosionsskydd eller vallar. Detta område måste tydligt 
beskrivas i MKB:n och vad som behöver åtgärdas. Länsstyrelsen är generellt emot att 
vattendrag kanaliseras och rätas i sådana här områden. 
Gällande vattenuttaget för konstsnötillverkning så har är ett tillståndsärende påbörjat i 
Mark- och miljödomstolen. Även om effekter och konsekvenser av vattenuttag och 
konstsnö på området beskrivs i den prövningen så är det viktigt att det också finns med i 
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detaljplanens MKB, i synnerhet med tanke på ytavrinningen från konstsnön. 
Miljökonsekvenserna för detta kan beskrivas tydligare i planhandlingarna.  
 
Det framgår inte tydligt hur anläggning av trummor ska ske för att undvika att det 
uppstår hinder för fri passage av vattenlevande organismer. Trummor ska anläggas så 
att vattenlevande organismer i naturliga bäckar fritt kan passera. Kantzoner till bäckar 
är ekologiskt värdefulla miljöer och viktiga för vattenlevande organismer, kantzoner till 
bäckar bör i så stor utsträckning som möjligt inte påverkas av exploatering. 
Kontrollprogram bör inkludera kontroll av närmaste recipientvatten i syfte att 
säkerställa att föroreningsnivåer inte ökar.  
 
Kommunens kommentar: Planhandlingarna och kontrollprogram ska tydliggöras kring 
befintliga vattendrag och placering och dimensionering av vägtrummor samt redovisa hur 
man ska hanterar avtäckningsmassor m.m. under byggtid. Avschaktade massor ska t.ex. 
återställas, vilket innebär att man återanvänder olika skikt (jord, humus, fältskikt o.s.v.). 
Notera att det som benämns som bäck i yttrandet är ett dike. 
 
Vad gäller länsstyrelsen tolkning att ett enda hus (samt del av väg) ska placeras norr om 
vattendrag och att det för detta hus krävs två passager vilket ses som oönskat, och att det 
vore en fördel för naturmiljön i området om bebyggelse kan avgränsas till att ske på södra 
sidan av vattendraget. – Genom att den västra plangränsen har flyttats, har de berörda 
tomterna väster om vattendraget tagits bort.  
 
Infrastruktur 
Länsstyrelsen har tagit del av synpunkter från Trafikverket och delar dessa i sin helhet. 
Väg E12 är utpekad som riksintresse för kommunikationer och ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen. 
Med det avses att funktionen hos transportsystemet ska säkerställas. E12 är klassad som 
TEN-T väg samt utpekad i alla nivåer i funktionellt prioriterat vägnät. Trafikverket har 
ett ansvar att bevaka trafiksäkerhet på den statliga infrastrukturen. E12 är utpekad som 
primär transportled för farligt gods. Riksintresset omfattar samtliga delar av 
anläggningen och eventuella framtida utbyggnadsbehov. Hänsyn måste också tas till 
riksintressets influensområden. Trafikverket anser att beskrivningen av riksintresset 
E12 bör utvecklas i planbeskrivningen.  
 
Trafikverket är positiv till att planförslaget har utformats med en anslutning då varje 
anslutning påverkar trafiksäkerheten och framkomligheten negativt. Trafikverket delar 
kommunens bedömning att åtgärder behövs för att uppnå god standard för anslutning 
till E12. Trafikverkets uppfattning är att en C-korsning krävs. Kommunen behöver 
redovisa hur erforderlig trafiklösning ska inrymmas i föreslagen anslutningspunkt i 
plankartan. Planbeskrivningen anger att anslutningen skall bekostas av exploatören. Det 
ska av plankartan framgå att avtal krävs med Trafikverket. Trafikverket observerar att 
fördjupad översiktsplan för Hemavan anger handel och service öster om E12 i 
korsningen E12/väg 1118 och efterfrågar hur kommunen avser hantera kopplingen 
mellan de två områdena för samtliga trafikslag och oskyddade trafikanter. 

http://www.storuman.se/
mailto:mbn@storuman.se


 
 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Datum 
2020-09-04 

 
 
 
Vår beteckning 
2018.0185-315 

 

 

 

Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

Sida 12 av 30 

 

Trafikverket bestrider att hastighetsnedsättning ska utökas förbi hela detaljplane-
området. Trafikverket anser att nuvarande tätbebyggda område ska vara gällande. I 
enlighet med avsiktsförklaringen bör kommunen planera för internvägar och GC i och 
mellan planområdena. Trafikverket saknar en sammankoppling med närliggande 
planområde i enlighet med intentionerna i den gemensamma avsiktsförklaringen. 
Trafikverket efterfrågar motivet till att frångå avsiktsförklaringen. GC väg får inte 
anläggas i Trafikverkets vägområde. Vägområdet är den mark som tas i anspråk för 
väganordningen och innefattar vägbanan, diken och slänter med mera som har direkt 
koppling till vägen. I det fall skidspår och skoterspår planeras längs väg E12 ska heller 
inte dessa ligga inom vägområdet. Skoterspår bör anläggas så att bländningsrisk 
minimeras för trafikanter på E12. Inga av de planerade åtgärderna får påverka 
vägområdet eller vägens funktion negativt.  
 
Kommunens kommentar: Se kommunens kommentar under Trafikverkets yttrande. 
 
Tekniska frågor och planbestämmelser 
Inget minsta byggbart avstånd till tomtgräns finns för komplementbyggnad eller 
huvudbyggnad. Högsta nockhöjd anges men det kan vara svårt vid bygglovsprocessen att 
veta hur man ska mäta höjden i lutande terräng. Hur dessa frågor ska hanteras bör 
framgå. En enkel förklaring i planbeskrivningen, kanske med en illustration, kan 
underlätta vid kommande bygglovgivning. Inga väglutningar över 10% kan godtas då 
inga större fordon klarar brantare lutningar. 
 
I planbeskrivningen anges att inga tomter för bebyggelse placeras inom områden som 
lutar mer än 24%. På plankarta anges dock att i områden där den naturliga 
marklutningen överstiger 25% ska byggnader uppföras med suterrängvåning.  
 
Planen anger exploateringsgrad men utöver detta så kan Attefallsåtgärder utföras även 
om det i planbestämmelserna står maximalt två lägenheter per fastighet. För att 
motverka detta krävs en planbestämmelse som reglerar bygglovsbefriade åtgärder. I 
branta miljöer är det svårt att på ett lämpligt sätt placera sådana byggnader och med 
hänvisning till risker för ras och skred så krävs det bygglov för Attefallsåtgärder och 
friggebodar. Bygglovskrav säkerställer vidare att kommunen kan styra placering så inte 
grannar får störd utsikt eller att det blir fler än två lägenheter per fastighet. Exempelvis: 
 

 
Eftersom trafikbuller från skotertrafik kommer att påverka planområdet så ska 
plankartan kompletteras med störningsbestämmelser för de bostäder som berörs av 
detta. Även om uteplatser förläggs på skyddad sida så kommer störningarna att påverka, 
skotertrafik kommer sannolikt också att förekomma nattetid 22-06. Bestämmelse kan 
kompletteras för de områden som kommer att beröras. Exempelvis: 
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Kommunens kommentar: Planbestämmelser ska ses över generellt, t.ex. illustrera högsta 
nockhöjd i planbeskrivning. I samrådshandlingen har kommunen infört ändrad 
bygglovsplikt enligt länsstyrelsens förslag, dock kopplat till tomter mindre än 1000 
kvadratmeter. Vad gäller buller från skotertrafik kommer planförslaget att omarbetas, 
vilket innebär att kvartersmark inte kommer att bli utsatt för buller från skotertrafik. 
Förslag till ny placering av skoterled hamnar utanför planområdet. 
 
 
Statens fastighetsverk: 
SFV menar att detaljplanen förutsätter att det erhålls Natura 2000 tillstånd, dispens från 
reservatsföreskrifterna och en markupplåtelse med en prövning mot rennäringslagen för 
aktiviteter utanför planområdet.  
 
Dessa nödvändiga tillstånd bör ha kommit till stånd innan detaljplanen prövas så att hela 
området går att genomföra.  
 
SFV anser att prövningen av samrådsskedet bör tas om så att hela den alpina 
anläggningen bör prövas i samma detaljplan för att säkra genomförandet (markåtkomst/ 
arrende m.m.) 
 
SFV menar att grundkartan bör uppdateras så att fastighetsgränser och 
fastighetsbeteckningar syns i detaljplanekartan. 
 
Kommunens kommentar: En prövning av Natura 2000 tillstånd och dispens från 
reservatsföreskrifterna har skett, se kommunens kommentarer över länsstyrelsens 
synpunkt kring Natura 2000. 
En ansökan om markupplåtelse med en prövning mot rennäringslagen för aktiviteter 
utanför planområdet har skickats för prövning till länsstyrelsen. 
I samrådshandlingen ligger planområdesgräns i fastighetsgräns och beteckningar framgår 
grundkartan men plankartan måste förstoras för att kunna läsa texten. Karta tillhörande 
fastighetsförteckning ska tydliggöras inför granskningstiden. Planbeskrivningen 
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kompletteras med upplysning kring Länsstyrelsens beslutade dispenser och tillstånd 
rörande den statliga marken.  
 
 
Lantmäteriet: 
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2020-04-06) har 
följande noterats:  
I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska tecknas i senare skede. Det 
anges också olika åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något ytterligare ställe 
anges åtgärder som exploatören ska ansvara för. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska 
kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan i samrådsskedet redovisa 
avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis 
genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet 
konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas 
på en översiktlig nivå, men bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte 
uppfyller lagens krav på redovisning och därför behöver kompletteras.  
 
Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet för 
Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall 
avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL.  
 
Kommunens kommentar:  
Planbeskrivningen förtydligas med avseende på exploateringsavtalets innehåll.  
 
 
Trafikverket: 
Väg E12 är utpekad som riksintresse för kommunikationer och ska skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen. Med det 
avses att funktionen hos transportsystemet ska säkerställas. E12 är klassad som TEN-T 
väg samt utpekad i alla nivåer i funktionellt prioriterat vägnät. Trafikverkets har även ett 
ansvar att bevaka trafiksäkerhet på den statliga infrastrukturen. E12 är utpekad som 
primär transportled för farligt gods. Riksintresset omfattar samtliga delar av 
anläggningen och eventuella framtida utbyggnadsbehov. Hänsyn måste också tas till 
riksintressets influensområden. Trafikverket anser att beskrivningen av riksintresset 
E12 bör utvecklas i planbeskrivningen. 
 
Trafikverket är positiv till att planförslaget har utformats med en anslutning då varje 
anslutning påverkar trafiksäkerheten och framkomligheten negativt. Trafikverket delar 
kommunens bedömning att åtgärder behövs för att uppnå god standard för anslutning 
till E12. Trafikverkets uppfattning är att en C-korsning krävs. Kommunen behöver 
redovisa hur erforderlig trafiklösning ska inrymmas i föreslagen anslutningspunkt i 
plankartan. Planbeskrivningen anger att anslutningen skall bekostas av exploatören.  Det 
ska av plankartan framgå att avtal krävs med Trafikverket. 
Trafikverket observerar att fördjupad översiktsplan för Hemavan anger handel och 
service öster om E12 i korsningen E12/väg 1118 och efterfrågar hur kommunen avser 
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hantera kopplingen mellan de två områdena för samtliga trafikslag inklusive oskyddade 
trafikanter. 
 
Trafikverket bestrider att hastighetsnedsättning ska utökas förbi hela 
detaljplaneområdet. Trafikverket anser att nuvarande tätbebyggda område ska vara 
gällande. 
 
I enlighet med avsiktsförklaringen bör kommunen planera för internvägar och GC i och 
mellan planområdena. Trafikverket saknar en sammankoppling med närliggande 
planområde i enlighet med intentionerna i den gemensamma avsiktsförklaringen. 
Trafikverket efterfrågar motivet till att frångå avsiktsförklaringen. 
 
GC väg får inte anläggas i Trafikverkets vägområde. Vägområdet är den mark som tas i 
anspråk för väganordningen och innefattar vägbanan, diken och slänter med mera som 
har direkt koppling till vägen. I det fall skidspår och skoterspår planeras längs väg E12 
ska heller inte dessa ligga inom vägområdet. Skoterspår bör anläggas så att 
bländningsrisk minimeras för trafikanter på E12. 
 
Inga av de planerade åtgärderna får påverka vägområdet eller vägens funktion negativt. 
   
Övrigt 
Trafikverket konstaterar att planområdet saknar kollektivtrafikangöring. 
 
Kommunens kommentar:  
Beskrivning av riksintresset kommunikationer ska utvecklas  i planbeskrivningen. 
Plankartan ska ses över så att trafiklösning med C-korsning för anslutning till E12 ryms 
inom planområdet samt införa information om att ett avtal med Trafikverket krävs.  
Koppling mellan detaljplaneområdet och ett framtida handels- och serviceområde väster 
om E12 kan inte hanteras i denna detaljplan. Vid en framtida planläggning av ett handel- 
och serviceområde väster om E12 får kopplingen mellan de två områdena för samtliga 
trafikslag inklusive oskyddade trafikanter utredas.  
Kommunen bedömer att nuvarande gräns för tättbebyggt område bör utökas då orten 
Hemavan växer och utvecklas.  
Koppling för GC-väg mellan planområden finns i aktuellt planförslag men ska utvecklas i 
handlingarna. 
Aktuellt planområde ligger utanför vägområdet för E12.  
 
Efter väg E12 finns befintliga busshållplatser för kollektivtrafik cirka 500 meter söder om 
planområdet, vid Gondolbyn.  
Inom planområdet har lämplig plats för påstigning/avstigning avseende lokalbussar tagits 
fram. 
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Statens Geologiska Institut (SGI):  
Sammanfattning av SGI´s yttrande 
De skadeförebyggande åtgärder och försiktighetsmått som redovisas (planhandlingarna 
inkl. framtagna utredningar och MKB) är en förutsättning för att planområdet ska kunna 
bebyggas utan att det uppstår påtaglig risk för erosion, skred och ras, vilket skulle kunna 
medföra väsentliga konsekvenser och medföra ökad risk för människors hälsa eller 
miljön. 
 
De åtgärder eller restriktioner som redovisas bör därför redovisas detaljerat i 
planbeskrivning och på ett plantekniskt godtagbart och tydligt sätt på plankartan. 
 
Kommunens kommentar: Kommunen ska se över planhandlingarna för att beskriva vad 
som krävs för att minimera riskerna för erosion, ras och skred i enlighet med SGI´s 
yttrande. Plankartan ska också ses över avseende införande lämpliga planbestämmelser.  
De skadeförebyggande åtgärder och försiktighetsmått som inte kan säkerställas via 
planbestämmelser, får hanteras i exploateringsavtalet och vid bygglovshantering. 
 
 
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, Kommunstyrelsen: 
PLANBESKRIVNING  
Detaljplanens förutsättningar  
Tele- och datakommunikation  
Texten avseende kommunens stadsnät (SumNet) bör utvecklas i likhet med text för El 
och värme.  
 
Kommunens kommentar: Tillgodoses. 
 
Planförslag  
Gator  
Det framgår inte av planbeskrivningen och vägutredning ifall gatorna ska belystas. 
Kommunstyrelsen anser att åtminstone huvudgatan ska belysas.  
 
Vatten och avlopp  
I PM VA-utredning finns angivet att brandposter föreslås placeras i anslutning till 
vattenreservoarerna. En av vattenreservoarerna (+ 550) är planerad i det område som 
numera enligt plankartan inte ingår, utan kan komma att planläggas i framtiden. Detta 
innebär att åtkomsten till den brandposten känns väldigt osäkert samt att läget inte är 
strategiskt bra.  
Räddningstjänsten önskar förutom brandposter vid vattenreservoarer även tillgång till 
brandpost/er i den ”lägre” och den ”övre” delen av planområdet.  
 
Kommunens kommentar: Alla gator inom planområdet ska förses med belysning. 
Avseende vattenreservoarer och brandposter ska detta förtydligas i planhandlingarna. 
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Detaljplanens genomförande  
El, tele, fiber  
Texten bör ändras enligt följande:  
”För framdragande av elnät inom området ansvarar Vattenfall AB. Förläggning av 
tillkommande bredbandskabel bör samordnas med förläggning av el- och telekablar. Vid 
markarbeten ska exploatören tidigt kontakta respektive ledningsägare för 
kabelutsättning i fält. Utsättning bekostas av respektive ledningsägare. Eventuell 
flytt/förändring av befintliga anläggningar utförs av ledningsägaren men bekostas av 
exploatören, vilket regleras i exploateringsavtal.”  
 
Vatten, avlopp och dagvatten  
Ordet besiktning ska ersättas med övertagandebesiktning.  
 
Fastighetsrättsliga frågor  
I andra stycket står att Hemavan Alpint AB avser behålla markområden avsedda för 
parkeringar för skidanläggningar (betecknade med N och P i plankartan). I plankartan 
återfinns inga sådana beteckningar. Där är beteckningarna N1, N2, P1, P2 och P3. Vilka 
avser man behålla?  
 
Gemensamhetsanläggning, servitut  
Med anledning av synpunkten ovan, kommer någon av parkeringsplatserna med 
beteckning P1, P2 eller P3 att ingå i gemensamhetsanläggning (t.ex. 
skotergarage/uppställningsplats)?  
 
Samma undran avser områden med beteckning N1 och N2 (dagvattenanläggning)?  
E2 utgörs av dagvattendamm, multifunktionella ytor för dagvatten. Ska detta ingå i 
gemensamhetsanläggningen?  
 
Kommunens kommentar: Samtliga synpunkter i genomförandedelen ska förtydligas. 
Hemavans Alpint AB avser behålla markområden som är avsedda för liftar- och 
serviceändamål, skidnedfarter/skidvägar, parkeringar för skidanläggningen (betecknade 
med N1 och N2 samt P1 på plankartan). För områden betecknade med NATUR i planen 
överlåts nyttjanderätten till planområdets gemensamhetsanläggning. 
 
PLANKARTA  
Bredbandskabel finns i nära anslutning till planområdet. Planförfattaren 
rekommenderas att via www.ledningskollen.se få kännedom om läget för bredbandet. U-
område för bredbandskabel ska markeras i plankartan ifall detta kolliderar med 
byggnationer.  
 
Kommunens kommentar: Noteras. 
Övrigt  
Utredning krävs likt annan infrastruktur ifall/hur området kan erbjudas anslutning till 
det kommunala stadsnätet (bredband).  
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I mitten på sidan 16 i planbeskrivningen används ordet ”privatisering”. Kan möjligen 
vara lämpligare (lättare att förstå) att använda begreppet exploateringsgrad för dessa 
tomter?  
 
Kommunens kommentar: Noteras. 
Ordet ”privatisering” ersätts med annat lämpligare begrepp. 
 
 
Yttrande från företag 
 
Skanova AB: 
Skanova har inget att erinra mot rubricerad plan  
 
Skanova har markförlagd kopparkabel och ett skåp i området, se bifogad bild 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning.  
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
För att fastställa i vilken omfattningen Skanovas teleanläggningar berörs skall en 
besiktningsrapport upprättas när byggnationen fastställts 
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se 
 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
Kommunens kommentar: Tillgodoses. 
 
 
Vattenfall Eldistribution AB: Har inte yttrat sig. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Yttrande från privatpersoner, föreningar m m 
 
Ubmeje tjeälddie (yttrande 2020-08-13): 
Ubmeje Tjeälddie godkänner ej MKB för rennäringen  upprättad av Arctan AB 2020-04-
02. 
 

http://www.storuman.se/
mailto:mbn@storuman.se
https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/


 
 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Datum 
2020-09-04 

 
 
 
Vår beteckning 
2018.0185-315 

 

 

 

Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

Sida 19 av 30 

 

Samebyn kräver att MKB´n för rennäringen revideras på grund av för många faktafel, 
felskrivningar och sammanblandningar i textinnehållet. Revideringen ska utföras snarast 
och i samarbete med Ubmeje Tjeälddie. 
 
Kommunens kommentar: Ubmeje Tjeälddie har vid möte 2020-08-21 gått igenom vilka 
revideringar som ska utföras i MKB:n tillsammans med representanter från kommunen och 
exploatör. MKB:n revideras utifrån vad som överenskommits med Ubmeje Tjeälddie. Se nytt 
yttrande från Ubmeje Tjeälddie nedan. 
 
 
Ubmeje tjeälddie (yttrande 2020-09-04): 
Ubmeje Tjeälddie godkänner MKB upprättad av Arctan AB, reviderad version 2020-08-
31. 
 
I övrigt lämnas följande synpunkter på planhandlingarna: 
BEHOVSBEDÖMNING 
Sidan 2 lagen om miljöbedömningar, 2.e stycket …….En MKB ska identifiera och beskriva 
direkta och indirekta miljöeffekter på människors hälsa och på miljön, sam möjliggöra en 
samlad bedömning av de konsekvenser som uppstår till följd av planerad verksamhet. 
Sidan 3 Bestämmelser Riksintresse 
Rad 2 (Södra Storfjället, Norra och Södra Gardfjället och Arefjället…..) strykes, hänvisar 
till fel område. 
Rad 3 delar av området berör riksintresse rennäring och svår passage (     ) strykes. 
Delar av  samt (     ) tas bort. Rättas till: Området berör riksintresse rennäringen och 
svår passage för rennäringen. 
Sidan 3  
Kulturmiljöer 
Inom närområdet finns tydliga spår/renstigar sam en renvall som vittnar om 
renskötselns närvaro och nyttjande av området. 
Sidan 6, 7 
Rennäringen 
Komplettera med följande text: 
Kartmaterial sid 7 visar tydligt områdets vikt och känslighet för störningar för 
renskötseln. 
Sidan 8 
Gångvägen/skidspår, 3:e stycket 
Plats för längdåkningscentral med spår västerut planeras tillföras planen och bör ligga i 
anslutning till p-plats och centrumområdet så att familjer kan välja aktivitet. – Denna 
åtgärd ingår ej i detta planförslag, STRYKES. 
 
Bifogad karta 
Bifogad principskiss område West-west Hemavan/januari 2018 Ulf Alexandersson Ark 
SAR/MSA 
Revideras enl. överenskommelse mellan Ubmeje Tjälddie, exploatören och Storumans 
kommun. 

http://www.storuman.se/
mailto:mbn@storuman.se


 
 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Datum 
2020-09-04 

 
 
 
Vår beteckning 
2018.0185-315 

 

 

 

Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

Sida 20 av 30 

 

Kommunens kommentar:  Behovsbedömningens syfte är att bedöma om en detaljplans 
genomförande kommer att få en betydande miljöpåverkan. Just för denna detaljplan 
bedömde kommunen att genomförandet skulle få betydande miljöpåverkan och därför har 
man tagit fram strategisk miljöbedömning och MBK. Behovsbedömningen är en del av 
planhandlingar för att redovisa motiven till ställningstagandet och syftet med den är redan 
överspelad så därför kan inga justeringar göras i den. Bifogad karta (principskiss område 
West West, Hemavan, upprättad av Ulf Alexandersson, Ark SAR/MSA, daterad januari 
2018) till behovsbedömning var en tidig idéskiss och syftet med den var att visa områdets 
omfattning och idéer. 
 
PLANBESKRIVNING 
Sid 9 
Rennäring, rad 2 ändras till: 
De norra delarna gränsar mot riksintresse rennäring. Ändras till: Planområdet 
gränsar mot riksintresse rennäring… 
 
Kommunens kommentar: Tillgodoses. 
 
Sid 11 
Kulturmiljöer 
Rad-8-9 ändras till: 
Följande objekt med samisk anknytning har återfunnits i området. En renvall, härdar, en 
getkåta samt åtskilliga renstigar inom området är spår efter att renskötsel ännu pågår 
och har pågått inom området under mycket lång tid. 
 
Kommunens kommentar: Tillgodoses. 
 
Sid 16 
Planförslag, ny bebyggelse, 3:e stycket 
Området förses med 3 separata nedfarter… ÄNDRAS till 2 separata… Ändras till: 
Området förses med 2 nedfarter…. Nedfarten längst mot Syterbäcken tas bort från 
planförslaget (bifoga redigerad karta, minskat planområde). 
 
Kommunens kommentar: Tillgodoses. 
 
Sidan 35 
Konsekvenser för rennäringen 
Ändra enligt nedan: 
1:a stycket, 5:e raden 
Olika liftanordningar har studerats och ändrats i samråd med Ubmeje Tjeälddie med 
beaktande av renskötseln i området. 
3 sista raderna strykes. Kommunen anser… 3 sista raderna stryckes. 
 
Kommunens kommentar: Tillgodoses. 
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Sidan 37 
Icke teknisk sammanfattning 
4:e stycket 
Rennäringen och förutsättningarna för att bedriva renskötsel i området berörs av 
planen. 
Med hänsyn till detta bedömer kommunen att planen medför påverkan på rennäringen i 
området men att planen med gjorda justeringar får hanterbar påverkan på renskötseln. 
 
Kommunens kommentar: Tillgodoses. 
 
Sidan 39 
Ändra illustrationen av planområdet enligt till överenskommelsen mellan och 
exploatören och berörd sameby. 
 
Kommunens kommentar: Tillgodoses. 
 
Kom ihåg att redigera/ändra 
Rennäringens markanvändningskarta BILAGA. 
 
Kommunens kommentar: Noteras. 
 
 
Björkfors Samfällighetsförening: 
Det är glädjande att Hemavan Alpint fortsätter att satsa på området och ser den potential 
som finns.   
Basen för turismen i Hemavan är utförsåkningen, därför ser vi från Björkfors 
samfällighetsförening positivt på den tänkta exploateringen.  Genomförs den som 
skisserats med två liftar upp till Örjelnjuone enligt huvudalternativet, kommer 
Hemavans attraktionskraft att stärkas betydligt. Med nedfarter på över 2200m och med 
fallhöjd på 430m blir Hemavan ett mer komplett skidområde och kan konkurrera med en 
klart bättre produkt. 
En utbyggnad av liftsystemet är nog också ett måste om man ska fylla de bäddar som är 
planerade i byn, men framfört allt om Hemavan Tärnaby ska kunna växa som 
destination. I dag kräver gästen sittliftar och en stor variation i skidåkningen, vilket det 
nya området skulle tillföra. 
Området som detaljplanen berör lämpar sig väl för den här typen av exploatering, då den 
inte i någon större utsträckning kommer i konflikt med det rörliga friluftslivet (som t.ex. 
Fjällkedjans exploatering runt Kungsleden gör). Hemavan Alpint har dessutom visat att 
man har en trovärdighet, då de hittills har hållit vad de har lovat i sina planer genom att 
bygga bl.a. restaurang Björk och Gondolen. Det är bara att hoppas att de fortsätter att 
leverera. 
 
Kommunens kommentar: Noteras. 
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Fastighetsägare av Björkfors 1:767, utom planområde: 
Dette er en frisk satsing. Håper virkelig at dette blir realisert. Heier på dere! Hadde dog 
håpet å få en nedfart nærmere 1:767. Uansett dette ser meget bra ut. Kjør på! 
 
Kommunens kommentar: Noteras. 
 
 
Fastighetsägare av Björkfors 1:182, utom planområde: 
Jag framhåller som markägare av Björkfors 1:182 att befintlig skoterled flyttas snarast in 
på det markområde som exploatören förfogar över. 
Dock får befintlig led kvarstå till utgången av år 2022. 
I övrigt har jag inga synpunkter på redovisat förslag. 
 
Kommunens kommentar: En ny sträckning av skoterled har tagits fram som ligger inom 
fastigheterna Björkfors 1:446 och 1:707. Utifrån att planområdesgränsen har justerats 
efter överenskommelse med Ubmeje Tjeälddie får skoterled redovisas på 
illustrationskartan. 
 
 
Privatperson 1: 
Hemavan har ju växt kraftigt i antal nya fritidsbostäder vilket medfört att nya områden 
har anlagts där det tidigare fanns vandringsleder upp på kalfjället. Fjällupplevelsen är 
den främsta anledningen till att gäster besöker området och till att många fastboende 
trivs. Att bygga bort det lättillgängliga friluftslivet med avseende på stigar från byn upp 
till fjället känns motsägelsefullt. Särskilt i avseende att man från kommunens sida och 
samhället i stort vill minska på onödiga bilresor.  
 
Som fjällbo har jag snart problem att ta mig upp från byn till fjället utan att gå över 
någons tomt som i sin tur skapar tråkiga konfliktytor. Man har också skapat flaskhalsar i 
byn där trycket på parkeringsplatser blir ohållbart under högsäsong för att det är de 
enda ställen gäster kan ta sig upp på fjället. Jag tänker t.ex. på Fjällparken och Naturum.  
 
Med detta sagt hoppas jag att man i denna plan skyddar vandringsleden (sk.  
Syterbäcksleden) som enligt beskrivningen delvis berörs. Den är en populär vandrings- 
och cykelled under sommar och höst och en av få stigar som fortfarande kan ta dig direkt 
från E12:an till kalfjället. Jag skulle önska att man lyfter ur denna ur planen och tar 
särskild hänsyn med ett visst antal meter från den när byggnationerna drar igång så att 
det rörliga friluftslivet fortsatt kan nå fjället och njuta av vägen dit.  
 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer (planbeskrivning m.m. ska 
tydliggöras med hur stigar och leder ansluter till fjället). Justeringen av den västra 
plangränsen medför att ingen del av Syterbäcksleden berörs av planen samt att ett 
skyddsavstånd på ca 120 m tillskapas mellan leden och bebyggelsen. Exploatören kommer 
även som kompensationsåtgärd att anlägga en grillplats längs med Syterbäcksleden samt 
anlägga en led från planområdet till Kungsleden. 
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I övrigt hoppas jag att man från kommunens sida planerar in annat (parkeringar, 
sophantering, utrymme för stora snömängder, skoter/släpvagnsproblem, grönområden 
med lekplatser etc sommartid, fastigheter för företagsverksamhet) än endast tomter för 
fritidshus. Om man ska bygga så mycket boende och få så många fler gäster kommer 
flaskhalsarna för att nå naturen bli ännu mer belastade. Man behöver lösa parkeringar 
för många områden om destinationen ska kunna ta emot så många fler besökare. Jag 
tänker t.ex. på skidåkningen på Ängesdalslia och elljusspåret i Hemavan, Ruttjebäcken, 
Kungsleden/Naturum, Drottningleden/Laisaliden, badstranden i Solberg.  På dessa 
ställen är det omöjligt att vara under högsäsong då det inte finns ordentlig planering 
gällande t.ex. parkering eller andra sätt som besökarna kan ta sig dit. 
 
Kommunens kommentar: Inom detta planområde har man möjliggjort platser för 
parkeringar, sophantering m.m. Vad gäller parkeringsplatser har man i utredningarna 
tittat på worse case-scenario och planerat utifrån det.  
 
 
Privatperson 2: 
Av Planbeskrivningen sid 11 framgår inget om områdets betydelse för nära friluftsliv 
under barmarkssäsongen, utöver för cykling. Hela sluttningen har ett strategiskt västläge 
med stor variation i naturmiljöer, och är därför, pga närheten till byn och stigen utmed 
Syterbäcken, ett av de finaste närströvområdena i Hemavan, bl.a. för svamplockare. 
Detta är inte beskrivet eller bedömt vare sig i Planbeskrivningen eller MKB:n. 
Ur Planbeskrivningen sid 12: 
Området utmarker sig inte som särskilt värdefullt jämfört med andra fjällbjörkskogar och 
myrmarker i Tärnafjällen, men ej heller som ett område där mer omfattande påverkan har 
skett genom t.ex. avverkning for veduttag. Området har med andra ord naturvärden som 
sannolikt är jämförbara med en stor del av övrig fjällbjörkskog i regionen. 
Min kommentar är att detta bara är ett antagande. Något stöd för det antagandet inte är 
visat i utredningen. En noggrann analys av frågan hade ställt denna miljö med 
fjällbjörkskog i perspektiv av eventuella liknande förekomster, både med avseende på 
naturvärden och friluftsvärden, i omgivningarna. Naturvärdesinventeringen från 2018 
visar inte minst med sina bilder på en rikedom av olika naturmiljöer, både värdefulla, 
vackra och med en stor grad av både orördhet och känslighet. 
Dessa aspekter borde motivera varje exploatör att som grund för planeringen lägga en 
strategi om att i största möjliga grad begränsa ingreppen och koncentrera 
exploateringen. 
 
Det saknas vidare en förklaring till dels varför det gjordes en förnyad 
naturvärdesinventering 2019 trots att det fanns en redovisad sådan från 2018, dels 
varför den nya naturvärdesinventering innebär väsentliga förändringar av 
bedömningarna. 
 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer gällande friluftslivet. Det har utförts 
omfattande naturvärdesinventeringar (NVI) och resultat av dem har beaktats i 
planeringen. 
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Den kompletterande NVI gjordes för att ta fram en mer detaljerad inventering kring arter i 
planområdet samt en fågelinventering, därutöver inventerades områden utanför 
planområde som inte tidigare har inventerats. 
 
Av planbeskrivningen framgår i stället att exploateringen kommer vara både gles och 
ytkrävande. Även om antalet bäddar kommer att uppgå till mer än 3000 konstaterar jag 
att tomternas storlek, avstånden mellan dem och exploateringsgraden per tomt beskrivs 
i termer av 16-18% av tomterna. Av plankartorna framgår vidare stora ”glapp” mellan 
tomterna. Planbeskrivningens term ”amabassadörstomter” leder också tanken till riktigt 
stora villor. Jag vill således ifrågasätta om det hållbara vid denna exploatering är det 
glesa med stora villor med mycket luft och ”grönt” mellan byggnaderna, eller om det 
hållbara hade varit att bygga tätt och mindre, och därmed både mer mark- och 
resurssnålt. Den alternativa utformningen som ingår i handlingarna borde haft en sådan 
inriktning. 
 
Planbeskrivningens ”Alternativa lokaliseringar” (sid 35) redogör inte heller för någon 
alternativ utformning inom samma fastighet med betydligt mindre markanspråk. Det 
hade varit rimligt att beskriva en alternativ och mycket tätare exploatering, med mindre 
yta per boende, t ex inom Etapp 1a och 1b. Konsekvensen av den nu föreslagna 
utformningen är att ett mycket stort område med orörd natur och värdefull natur tas i 
anspråk för infrastruktur, exploatering och för bäddar som kommer att vara kalla en 
ansenlig del av året. Jag menar att detta inte är att vara snål med begränsade 
naturresurser. Hur planen tillmötesgår miljöbalkens hushållningsbestämmelser i detta 
avseende är svagt underbyggt i MKB:n (sid 70). MKB:n har som en följd av detta inte 
heller visat hur planen är i överensstämmelse med vare sig försiktighetsprincipen (MB 2 
kap 4§) eller den inledande meningen i den så kallade produktvalsprincipen ( MB 2 kap 
5§); Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och 
energi., 
 
Kommunens kommentar: Planområdets omfattning har minskats något, se tidigare 
kommentarer. Förslaget som följer FÖP Hemavan med ett stort område för utveckling av 
bostäder och alpin verksamhet, har genomgått samråd och utställning med berörda 
myndigheter, kommunmedborgare, andra organisationer m.m., ett arbete som pågick 
fr.o.m. början av år 2009 till mitten av år 2011. Planområdet innehåller på relativ hög och 
tät bebyggelse närmast E12, som övergår till mindre och glesare bebyggelse längre upp 
mot fjället.  
Utöver det så borde utredningen redovisa en alternativ lokalisering. Varför inte 
exploatera i Tärnaby på Laxfjället som har stor potential och är på nära avstånd från 
Hemavan, sprid ut belastningen på naturen till båda byarna så att Hemavan får ha kvar 
ett fjällnära rekreationsområde för både vinteraktiviteter samt sommaraktiviteter. Även 
ur Natura 2000 synpunkt är det högst relevant att beskriva en sådan alternativ 
lokalisering.  
 
Kommunens kommentar: Kommunen har, utifrån bl.a. gällande fördjupad översiktsplan, 
lämnat ett positivt planbesked då man anser att lokaliseringen är lämplig. Kommunen ser 
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exploateringen som viktig för Hemavans utveckling. Ett avgränsningssamråd har även 
skett med länsstyrelsen och där framkom att detta område ska belysas. Ett övergripande 
ställningstagande har tagits kring enskilda och allmänna intressen. 
 
Som information pågår planläggning av nya alpina områden och bostäder i ski-in och ski-
outlägen vid Laxfjället, Tärnaby.  
 
”Det gäller för kommunen att tänka på längdskidåkarna som önskar en nära väg till den 
storslagna och tysta fjällmiljön. De finner även ett stort värde i att kunna färdas i en tyst 
och stillsam miljö. Skoteråkarna önskar också en närhet till den tysta och storslagna 
fjällmiljön men dessa finner en stor fördel i att mera lättsamt komma dit. Skoteråkarnas 
sätt att färdas uppfattas som mera störande för omgivningen” -. Utdrag ur 
planbeskrivningen sidan 13. 
Min kommentar: Ökat antal bäddar medför ökat antal skoteråkare. Det planerade 
området gränsar till Vindelfjällens naturreservat och den statliga skoterleden som går 
upp genom området kommer öka skoterkörningen i Vindelfjällens naturreservat. Det 
kommer öka störningen för längdskidåkare som vill njuta av den tysta storslagna 
fjällmiljön genom buller och avgaser från skotrarna. Jag vill att ni i MKB:n belyser den 
nya intressekonflikt som uppstår. 
Min kommentar: Jag ser en påtaglig risk med ett utökat användande av motordrivna 
terrängfordon även sommartid i området runt Hemavan och den här exploateringen 
kommer späda på det. Detta måste belysas i MKB:n. 
Min kommentar: Fler skotrar i området ökar belastningen på E12:an som redan nu 
trafikeras av väldigt många bilar med släp vintertid. Det ger ett ökat utsläpp av avgaser 
och en osäker trafiksituation. Det här är också en följdkonsekvens som ska belysas i 
MKB:n. 
 
Kommunens kommentar: Skotertrafiken är reglerad till uppmärkta leder och spår. 
Motordrivna terrängfordon på barmark är förbjudna enligt terrängkörningslagen, vilket 
bör räcka som reglering av barmarkskörning. 
 
”Alpina förutsättningar 
Området har goda förutsättningar för det alpina intresset. Nya skidbackar ska anläggas 
med tillhörande liftanläggningar.” - Utdrag ur planbeskrivningen sidan 13. 
Min kommentar: Genom att man bygger fritidshus på den här fjällsluttningen tar man 
bort möjligheten till skogsskidåkning både för liftburna skidåkare och topptursåkare. Det 
här en väldigt fin sluttning för skogsskidåkning. Givetvis ska en sådan fråga 
konsekvensbedömas. 
 
Kommunens kommentar: Skogsskidåkning sker i begränsad omfattning inom 
planområdet p.g.a.  långt avstånd till liftsystemen, men blir fortfarande möjlig öster och 
väster om själva exploateringsområdet. 
 
Min kommentar: Byggnadstiden och nedskräpning 
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Som bofast Hemavanbo har jag varit med förr och upplevt baksidan med exploatering 
och byggnation i Hemavan. Många exploatörer skräpar ner väldigt mycket under 
byggtiden och kartong, cement, frigolit, isoleringsmaterial men framförallt plast lämnas 
ofta och sprids för vinden. Det måste ställas högre krav på att exploatörerna tar ansvar. 
De senaste årens byggen är helt oacceptabla när det gäller nedskräpning. Storumans 
kommun måste ta ett större ansvar för byggtillsynen. 
 
Kommunens kommentar: Kommunen har en rutin kring frågan vid bygglovshanteringen 
samt vid uppföljning av exploateringsavtal. Ett arbete pågår med att förbättra 
informationen till byggherrar om omhändertagande av byggavfall. 
 
”Enligt bedömningar av teknisk belastning vistas upp emot 5000 personer samtidigt på 
orten under påskveckan.” - Planbeskrivningen sidan 13. 
Uppgifterna om antal personer under påsk är felaktig i planbeskrivningen. Under påsk 
brukar det vara minst 25 000 personer i området och de siffrorna är inte uppdaterade på 
några år vilket gör att besökarantalet har ökat ännu mer sedan den beräkningen gjordes. 
På destinationsbolagets hemsida finns basfakta över destinationen där det 2016 uppgavs 
finnas 18 000 turistbäddar i området. 
https://visithemavantarnaby.se/press/basfakta/ 
 
Kommunens kommentar: Det som vi har tittat är uppgifter på faktisk belastning på 
reningsverket i Hemavan. Uppgifterna ovan gäller ett större geografiskt område. 
 
”Avfallshantering sköts av Storumans kommun. Systemet för hantering av hushållsavfall 
ska vara flexibelt och kunna anpassas till rådande hantering, t.ex. ska utsortering av 
matavfall kunna införas. Utrymmen för utsortering av återvinningsmaterial ska också 
finnas inom varje uppsamlingsplats.” - Sidan 15 i planbeskrivningen. 
Min kommentar: Jag som bor i Hemavan känner inte igen mig i planbeskrivningens 
beskrivning av avfallshanteringen. Den frågan är ett mycket stort problem i Hemavan 
och sköts undermåligt idag. Vi ser risken att det här kommer öka ännu mer då det 
tillkommer nya turistboenden. Här måste Storumans kommun vara den som driver på 
exploatören att det ska finnas flera ställen i det planlagda området där det placeras 
återvinningsstationer lättillgängliga för besökarna. De samfällighetsföreningar som 
bildas ska själva stå för kostnaden för återvinningsstationerna i sitt område. Ökat antal 
bäddar i området ökar frekvensen för lastbilarna som tar hand om avfallet och därmed 
ökar buller och utsläpp i Hemavan och Västbyn. Avfallshanteringen bör beröras mer i 
MKB:n. 
 
Kommunens kommentar: Planbeskrivningen beskriver hur planerad avfallshantering är 
tänkt att hanteras inom området, inte hur det ser ut idag i Hemavan. I förslag till 
detaljplanen har man avsatt områden för hantering av hushållsavfall och återvinning. 
 
”Området förses med tre separata nedfarter som möjliggör bra ski in/ski out till alla 
tomter. Därigenom minskas behovet av att behöva ta bilen för att nå skidåkningen, vilket 
är bra ur hållbarhetsperspektivet.” - Planbeskrivningen sidan 16. 
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”Service 
Utrymme för restaurang, café, butiker m.m. tillskapas längs gångstråket i nedre delen av 
planområdet. I övre delen av planområdet, mellan två mindre höjder, ges utrymme för en 
backrestaurang/café. I övrigt finns ett brett serviceutbud inom gångavstånd i Hemavans 
centrum.” - Planbeskrivningen sidan 27 
Här känner jag inte igen mig. Det är redan nu ett problem för de som bor i Gondolbyn att 
gå in till centrum och det är en önskedröm att folk ska gå en promenad på 30-40 minuter 
till centrum efter en dag i skidbacken. Det borde finnas en trafiklösning som gör att var 
och en inte behöver ta sin egen bil då konsekvensen av det blir att trycket av bilar inne i 
Hemavan centrum ökar vilket inte är bra ur hållbarhetsperspektivet. Hur ska man lösa 
parkeringsfrågan inne i Hemavan centrum som redan nu är ett stor problem? Problemet 
måste tas upp i MKB:n. 
 
Kommunens kommentar: En utökad bebyggelse/expansion av Hemavan mot väster kan 
på sikt möjliggöra en kollektivtrafik-/skidbusslösning som binder samman de olika 
bebyggelseområdena med centrum. Frågan om en lokalbuss är något som flera av de större 
investerarna/exploatörerna redan idag diskuterar. Exploatören för just detta planområde 
för även diskussioner kring anläggande av laddstation för bilar. 
 
”Mellan den översta bebyggelsen och trädgränsen lämnas en ca 150 m zon med 
kvarvarande fjällbjörkskog för att bibehålla orördheten på kalfjället samt säkerställa en 
frizon för växter och djurliv.” - Planbeskrivningen sidan 16. 
Min kommentar: Av det som idag är en mer än en kilometer obruten fjällsluttning 
kommer det kvarstå en 150 meter bred fjällbjörkskog mot kalfjället, det är inte att 
beteckna som en frizon för djur och växter. Hänvisning här till min text om lokalisering 
och utformning. 
 
Kommunens kommentar: Det är endast inom en ca 450 m bred zon som bebyggelsen 
närmar sig kalfjället och där en 150 m bred zon sparas mellan bebyggelsen och fjället.   
 
”Hemavan Alpint AB`s mål och vision är att arbeta för en klimatneutral skidåkning och 
fossilfri drift av skidanläggningen för en långsiktig hållbar utveckling.” 
Planbeskrivningen sidan 34 
Min kommentar: Jag vill framhålla några följdeffekter av miljörelevans utanför själva 
exploateringen som jag menar måste belysas i MKB:n  
Hur tar Hemavan Alpint ansvar för all övrig miljöpåverkan i området pga det ökade 
bilåkandet till området, till byn, skoterkörningen som ökar av de boende i Västbyn? 
För att få till en långsiktig hållbar utveckling måste alla exploatörer ta ett större ansvar 
även för det som sker utanför exploatörens område. Transporter med buss inom byn, 
mellan Hemavan och Tärnaby, aktiviteter för alla som kommer vara här andra delar av 
året då det inte är skidåkning som är huvudaktiviteten. 
 
Kommunens kommentar: Transportfrågan med t.ex. lokalbuss är något som flera av de 
större investerarna/exploatörerna jobbar med just nu. I nu föreslagen detaljplan ska det 
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möjliggöras lämplig plats inom planområdet för påstigning/avstigning. Se även tidigare 
kommentar. 
 
”Sett utifrån ett större perspektiv bedöms denna lösning även vara det bästa för orten 
Hemavan och Storumans kommun, eftersom föreslagen lokaliseringen medverkar till att 
stärka Hemavans attraktionskraft. Med hänsyn till detta bedöms val av plats vara den 
som på bästa sätt medverkar till en hållbar utveckling.” - Planbeskrivningen sidan 35. 
Min kommentar: Flera olika intressen är belysta i MKB:n, rennäring, växter, djur, fåglar, 
skoter mm men intresset hos oss som bor här hela året är inte belysta och behöver tas 
upp bättre. Inte minst vårt behov av närrekreationsområden. 
Som slutord vill jag även belysa att eftersom det inte finns ett Natura 2000 tillstånd utan 
bara hänvisning till kommande prövning så finns det en risk att hela det här området 
Västbyn blir utan liftar, i så fall är inte möjligheten med Ski in ski out genomförbar. 
 
Kommunens kommentar: Länsstyrelsen har tagit beslut kring Natura 2000 med 
kompensationsåtgärder som bl.a. tar hänsyn till närrekreation. 
 
 
Privatperson 3: 
Jag har inte kunnat sätta mig in i hela det enorma projektet utan vill bara lyfta vikten av 
att redan i planprocessen ta in hur människorna skall ges möjlighet att röra sig till/ från 
området. 
 
Sommartid - gång och cykelbanor till/ från området. 
 
Vintertid - gång och skidstråk och även kanske fatbikes (så även längdåkare kan lämna 
bilen hemma).  
Här kan liftägarna/ exploatören tänka in att samnyttja de belysta skidvägar-
transportvägar som planeras - de är ofta relativt flacka. Någon måste ta ansvar för att 
människorna ska få möjlighet att ta sig inom området på ett vettigt sätt utan att behöva 
ut på E12. 
Här behöver även skoterleder och anslutningar tänkas in. Även om målgruppen för 
exploatören är skidåkare så fungerar det inte så - många hushåll idag äger en skoter som 
de tar med till sin fjällstuga. För att det ska fungera behövs infrastruktur för det - 
parkering - leder. 
 
Vet att exploatören har som mål att bygga ett form av centrum även borta vid det nya 
området - oavsett så måste kopplingen till resten av samhället tänkas in. Det finns ingen 
färdig friluftsplan som kan ge direktiv- än, så nu gäller det att inte stänga igen passager 
från väst till öst när detta bereds. 
 
Kommunens kommentar: En GC-väg är planerad parallellt med E12 mellan Gondolbyn 
och aktuellt område. Det finns en befintlig skoterled nordväst om området, som ska vara 
kvar men dras om vissa sträckor så den hamnar inom fastigheten Björkfors 1:446 och 
1:707, i direkt anslutning till planområdet. 
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Sammanfattning av de huvudsakliga justeringar som utförts efter samrådstiden: 
Planbeskrivning och plankarta 
- Planhandlingar (plangräns) justeras efter överenskommelse med exploatör och 

Ubmeje Tjeälddie. I övrigt ska handlingarna tydliggöras kring vilka åtgärder som 
vidtas, som t.ex. kanalisering av det rörliga friluftslivet med information, 
uppmärkning, stängning av lift vid manuell flytt. 

- Kompletteras med recipientspecifikt perspektiv med ett fördjupat resonemang som 
tydligare visar hur planen medverkar till att MKN för ytvatten kan följas. 

- Planbeskrivning kompletteras med resonemang kring trivseleldning m.m. 
- En bedömning om vilka effekter detaljplanen får på Natura 2000-området och 

naturreservatet.  
- Planhandlingarna ska ses över vad gäller ras- och skredrisk så att de åtgärder eller 

restriktioner som krävs tydligt och detaljerat beskrivs i planbeskrivning och på ett 
plantekniskt godtagbart på plankartan. 

- Väganslutning till E12 ska ses över. 
- Rubriker under planens genomförande ska justeras.   
 
MKB 
- MKB:n omarbetas utifrån den dialog som kommunen för med Ubmeje Tjeälddie. 

Beskrivning av samebyns markanvändning och förutsättningar omarbetas. 
Planförslaget har justerats och MKB:n uppdateras vad gäller påverkan och 
konsekvenser. 

- Kompletteras med recipientspecifikt perspektiv med ett fördjupat resonemang som 
tydligare visar hur planen medverkar till att MKN för ytvatten kan följas. 

- Kompletteras med resonemang kring trivseleldning m.m. 
- En bedömning om vilka effekter detaljplanen får på Natura 2000-området och 

naturreservatet. 
- Utvecklas vad gäller påverkan och skyddsåtgärder för artskydd och naturmiljön med 

avseende på bäckar och våtmark. 
- MKB:n ses över vad gäller risker för erosion, ras- och skred. 

 
Övrigt 
Efter samrådstiden har gestaltning av centrumbebyggelsen setts över utifrån byggnaders 
höjder. Centrumbebyggelsen medger allt från 2 våningar upp till 5 våningar.  
 
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 tjänstepersoner 
Storumans kommun 
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter, planerare/byggnadsinspektör Ulrik Norgren, 
samhällsbyggnadschef Mattias Åkerstedt och va-ingenjör Debora Jonsson. 

http://www.storuman.se/
mailto:mbn@storuman.se
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Planförfattare 
Ark SAR/MSA, Ulf Alexandersson, Ulf Alexandersson Arkitektkontor AB. 
 
Ansvarig för MKB 
Richard Söderlund, Arctan AB. 
 
Förslag 
Efter genomförda förändringar föreslås att detaljplanen får ställas ut för granskning.  
 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
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