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Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:454 och 1:599 i Hemavan  
 

Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:454 och 1:599 i Hemavan, 
Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad november 2016. 
 
Syftet med den nya planen är att möjliggöra en tomt som får bebyggas med en 
friliggande bostad. 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Samrådsredogörelse med kommunens kommentarer efter samrådets avslutande. 
Samrådstid har hållits under tiden 2016-12-22 t o m 2017-01-23. 
 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten, Peder 
Seidegård och Clara Ganslandt: 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL 
Länsstyrelsen har inget att erinra utifrån de översända samrådshandlingarna. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Lantmäteriet, Per Rune Karlsson: 
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga 
kraft, är att med stöd av detaljplanen genomföra avstyckning och 
fastighetsreglering av kvartersmarken inom planområdet samt ompröva 
gemensamhetsanläggningar. 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Exploateringsavtal/Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte 
I planbeskrivningen anges att det att exploateringsavtal kommer att upprättas, 
samt ett antal frågor som ligger på exploatörens ansvar. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. 
PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal eller genomföra 
markanvisningar, redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal i planbeskrivningen. I planbeskrivningen behövs en tydligare 
redovisning av vad som ingår i exploateringsavtalet. 
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När redovisning av detta saknas finns det inte någon möjlighet för Lantmäteriet 
att göra den granskning som myndigheten ska göra av innehållet i avtalen enligt 
6 kap. 40-42 §§ PBL. 
Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, 
Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni 
kompletterar planhandlingarna. 
 
Kommunalt eller enskilt VA? 
Det anges inte i planbeskrivningen hur VA-försörjningen ska gå till. Ska 
området anslutas till kommunalt VA-nät? Kommer anslutningsavgifter att tas 
ut? 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggningen Björkfors ga:35 omfattar bl.a. det grönområde där 
planområdet är beläget. Inget nämns i planbeskrivningen om att denna ga 
behöver omprövas och det saknas även redogörelse för de ersättningsregler som 
numera gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning. 
Den allmänna platsmarken där infarten ska ligga ska anslutas till Björkfors 
ga:9. Det saknas en tydlig skrivning i planbeskrivningen om att 
gemensamhetsanläggningen behöver omprövas för att införliva den allmänna 
platsen. 
 
Genomförandetid 
Bland planbestämmelserna på plankartan anges att genomförandetiden 
är 10 år, medan i planbeskrivningen sägs det att den är 5 år. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 
Detaljplanen tas fram enligt de regler som gäller enligt PBL för detaljplaner 
med planstart efter 2015-01-01. För denna typ av detaljplaner 
bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 
för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller 
inte dessa råd på följande punkter: 

 Det rekommenderas inte längre att antal våningar ska användas som 
planbestämmelse. 

 Användningen INFART finns inte med bland rekommendationerna. 
 
Grundkarta 

 Teckenförklaring till grundkartan saknas. 
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 Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för 
övriga detaljer i grundkartan saknas. 

 Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas. 
 Gemensamhetsanläggningen Björkfors ga:9 och ga:35 saknas i kartan. 
 I grundkartan saknas traktnamn och vissa fastighetsbeteckningar. 
 Det är viktigt att fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt 

för den som är berörd av planen att hitta respektive fastighet på 
plankartan. 

 
Omdragning av dike och skoterled 
Av plankartan framgår det att ett dike och skoterleden ska dras om. 
Är detta något som exploatören ska göra? Är det anläggningar som förvaltas av 
en samfällighetsförening? Hur sker i så fall samordningen och ev. omprövning 
av ga för detta? 
 
Övriga frågor 
I sidhuvudet på planbeskrivningen anges på varje sida texten ”Behovs-
bedömning”, vilket rimligen är något annat dokument. 
 
Kommunens kommentar:  
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete  
Noteras. 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Exploateringsavtal/Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte  
Planbeskrivningen kompletteras med redovisning av markanvisningsavtalets 
innehåll. 
 
Kommunalt eller enskilt VA? 
Planbeskrivningen förtydligas med hur VA-försörjningen skall lösas samt 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Planbeskrivningen ses över med avseende på gemensamhetsanläggningarna. 
Markområdet täcks av ett område som upplåtits för gemensamhetsanläggning, 
vilket kräver att en omprövning sker i samband med fastighetsbildningen och 
ska bekostas av exploatören (gäller även ga:9). 
 
Genomförandetid 
Planbestämmelse på plankartan ändras till genomförandetid 5 år.  
 



 
 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Datum 
2017-01-27 

 
Er beteckning 
 
Vår beteckning 
2015.0698-315 

 

 Postadress 
923 81 Storuman 

Gatuadress 
Blå vägen 242 

Telefon 
0951-140 00  

Telefax 
0951-140 09 

Ulrik Norgren 

E-post: mbn@storuman.se 

 
Sida 4 av 13 

Direkt 0951-140 87 

Mobil  

 

 

Delar av planen som bör förbättras 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 
Plankartans utformning ses över. 
 
Grundkarta 
Plankartan kompletteras med information om grundkartan. 
 
Omdragning av dike och skoterled 
Planbeskrivningen förtydligas med hur omdragning av dike och skoterled skall 
genomföras.  
 
 
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, tekniska avdelningen, Debora Jonsson: 
Då det är kommunal mark som planläggs, och därefter säljs till privatperson, är 
det ett markanvisningsavtal som ska upprättas. 
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot upprättat förslag till 
detaljplan. 
 
Kommunens kommentar: 
I planbeskrivningen ändras avtalsform från exploateringsavtal till 
markanvisningsavtal. 
 
 
Yttrande från företag 
 
TS Skanova Access, Kjell-Åke Johansson: 
Skanova har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Yttrande från privatpersoner, föreningar m m 
 
Kungsvägens samfällighetsförening, Bengt Björkman: 
Tillsammans med Storumans kommuns tjänstemän har representanter för 
Kungsvägens sf medverkat vid en barmarksbesiktning för området som 
omfattas av detaljplaneförslaget. Samfällighetsföreningen har uppmärksammat 
både kommun och plansökande om de besvärligheter för föreningens 
förvaltning av ga:9 och ga:35 som planen kan medföra. 
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I förvaltning av ga:9 ingår sommar och vinterunderhåll av väg och en (1) 
parkeringsplats för bil till varje fastighet/andelsmedlem. Detaljplanen ansluter 
till Johans väg och det är viktigt att tomtanslutningen ges sådan storlek och 
underlag att det blir bra förutsättningar för detta i nära anslutning till Johans 
väg. Detta är ett minimikrav för föreningens förvaltning men planen bör ange 
utrymmen för 2 parkeringsplatser. 
I förvaltning av ga:35 ingår bl. a förvaltning av skoterspår och uppsamlings-
platser inom Kungsbackenområdet. Detaljplaneförslaget förutsätter att 
befintliga skoterspår kommer att omge planområdet. Behållandet av detta 
skoterspår under (fram)tid som skotertrafik är tillåten för området är en 
förutsättning för Kungsvägens fortsatta förvaltning av ga:35 och detta ska 
tydligt framgå av planbeslut och hänsyn ska även tas vid bygglovsbedömning! 
 
Kommunens kommentar:  
Vid barmarksbesiktningen i september 2016 framförde Kungsvägens 
samfällighetsförening sina synpunkter. Detaljplanen medför att den nuvarande 
infarten till fastigheten Björkfors 1:644, som nu ligger på naturmark, samt den 
tilltänkta fastigheten ansluts till ga:9. Den tilltänkta fastigheten får tillräcklig 
bredd i anslutning till infarten så att parkering för 2 fordon inom fastigheten är 
möjlig. Ingen av de befintliga parkeringarna söder om planområdet kommer att 
beröras. 
Med avseende på skoterspår som omger planområdet kommer inte planen att 
påverka dess existens utan den kommer att finnas kvar men planbeskrivningen 
tydliggörs avseende detta. 
 
 
Ägare av fastigheten Björkfors 1:656 (utom området): 
Vi anser att en ytterligare exploatering utöver de befintligt avstyckade 
bostadstomterna kommer att minska våra och framtida möjligheter att ta del av 
naturen i vår närhet.  
Utan naturområden kommer området att få storstadskaraktär istället för 
fritidsområde med rekreation som syfte. 
Tät bebyggelse utan möjlighet till lekytor för barnen och lättillgänglig 
rekreation kommer också att påverka marknadsvärdet negativt. 
Vi motsätter oss därför ytterligare tomtmark och bebyggelse i området.  
 
Kommunens kommentar:  
Detaljplaneförslaget innebär inte att allt naturområde kommer att tas i anspråk 
utan endast en del av det nordvästra hörnet i kv. Johan vilket inte bör ge 
området ”storstadskaraktär”. Möjligheten till lekytor samt tillgängligheten för 
rekreation kommer med detta detaljplaneförslag inte förändras i någon större 
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omfattning. Åtkomst till den befintliga naturmarken kommer inte heller att 
förändras. 
 
 
Ägare av fastigheten Björkfors 1:651:  
Vi motsätter oss den föreslagna ändringen av detaljplanen på Johans väg i 
Hemavan. 
 
Skälen är bland annat följande: 
‐ En anledning till att vi investerade i fritidshus på Johans väg var att det 

fanns naturmark kvar i det bebyggda området.  
‐ Förslaget är utan tvekan en försämring av marknadsvärdet för 

fastighetsägarna på Johans väg. Om den här förtätningen godkänns 
kommer det vid avyttring att innebära ekonomisk förlust för oss som har 
investerat i fritidshus där.  

‐ Den nu föreslagna förändringen av naturmark kunde inte förutses vid 
köpet av vår fastighet. Framförhållning och långsiktighet i sådana här 
frågor är av yttersta vikt för oss som fastighetsägare. Hur enkelt får det 
egentligen vara att frångå redan fastlagda planer? 

‐ I Hemavan projekteras nya områden (Fjällparken, Fjällkedjan, etc). Mark 
planeras, projekteras och säljs till intressenter under ordnade former och 
med en helt annan långsiktighet och hållbarhet för infrastruktur, samhälle 
och natur än i det aktuella fallet med Johans väg. Det bör finnas goda 
möjligheter för den som vill bygga en fastighet i Hemavan att förverkliga 
sina projekt i något av dessa områden. 

‐ Om det på det här sättet tillåts att pressa in nya tomter och ny bebyggelse 
på naturmark gör det oss oroade över hur långt man är beredd att gå för att 
förändra givna förutsättningarna för kvarvarande naturmark och att i strid 
mot både detaljplan och översiktsplan omvandla även dessa naturområden 
till bebyggelse. 

‐ När området projekterades för ca 20 år sedan var skälen sannolikt både 
goda och genomtänkta med att avsätta delar av området som naturmark. 
Vi är av åsikten att detta gäller nu mer än någonsin med tanke på den takt 
som förtätning sker i Hemavan. Vi är inte emot expansionen i Hemavan, 
men vi är ytterst mån om att bevara Hemavan som ett av Sveriges finaste 
naturområden som är (och ska fortsätta att vara) tillgängligt för så många 
människor. 

Kommunens kommentar:  
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Inom Hemavans samhälle finns idag ett stort antal detaljplaner. Flertalet har 
upprättats som så kallade byggnadsplaner före plan- och bygglagens 
ikraftträdande. Genomförandetiden har gått ut för huvuddelen av dessa planer 
men kommunen har i huvudsak ej funnit anledning att ändra innehållet i dessa 
varför de i allt väsentligt kommer att ges en fortsatt tillämpning. 
Allt byggande inom översiktsplanens område skall även i fortsättningen föregås 
av detaljplanläggning där kommunen bedömer varje enskild ansökan utifrån att 
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.  
 
En ansökan om planbesked inkom 2015-11-09 till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden för att möjliggöra en planläggning av en bostadsfastighet. 
Innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ställning om en detaljplan ska 
upprättas eller ändras inom ett område så har kommunen tittat på hur aktuellt 
område är tänkt att användas enligt Storumans kommuns översiktsplan (2011) 
och den fördjupade översiktsplanen för Hemavan (2011) samt gjort en 
bedömning om markens lämplighet för tilltänkt markanvändning. 
Översiktsplaner ligger till grund för all planering i kommunen. Det aktuella 
planområdet ligger inom detaljplanelagt område samt angränsande till ett 
utredningsområde och strider således inte mot den fördjupade översiktsplanen. 
De gällande detaljplanerna för området är antagna 1987 respektive 1997 med en 
genomförandetid på 10 år.  
Det aktuella planförslaget gäller en fastighet i det nordvästra hörnet i kv. Johan 
som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-09 att påbörja 
planarbetet för. Kommunen har noga övervägt hur mycket denna tillkommande 
fastigheten påverkar bland annat åtkomst till naturmark, utsikt m.m. Just i detta 
fall har kommunen bedömt att påverkan blir liten. 
 
 
Ägare av fastigheterna Björkfors 1:644, 1:647, 1:648, 1:651, 1:653, 1:655, 
1:658, 1:659 (utom området): 
Huvuddelen av de boende på Johans väg i Hemavan har haft möjligheten att ge 
sina synpunkter i detta dokument/ brev. Vi är eniga om de uppfattningar och 
synpunkter som beskrivs i brevet. 

Brevet har skickats på norska av de norska fastighetsägarna. De finns dock med 
på vår inlaga för att påvisa vår samsyn. 
 
Området Johans väg byggdes och utvecklades för ca 10-15 år sedan med de 
antaganden som var baserat på omfattningen av kringliggande mark och 
naturområden.  
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1.  
Tomterna såldes på grundval av nuvarande avstyckning av 1987/12/22. Vi vill 
lägga fram åsikter som bör övervägas i samband med en ny detaljplan. 
När tomten Johans väg 15 (1:645), 2013 erhölls, visade det sig att det fanns 
stora fuktproblem ifrån bäcken ovanför. Exploatören fick genomföra 
omfattande dräneringsarbeten runt platsen för att få den torka upp. Detta är 
också ett stort problem för tomten Johans väg 13, ännu inte utvecklad.  
Denna tomt (1:644) är mycket fuktig på grund av inflödet från befintlig bäck 
från ovansidan.  
Genom att förlänga bäcken på den övre sidan av den nya avsedda tomtmarken, 
fruktar vi att detta kommer att leda till ännu mer läckage till fastigheter med de 
olägenheter detta kan medföra. 
2. 
Fastigheterna på Johans väg har för närvarande mycket svagt vattentryck i sina 
vattenledningar, det är allmänt känt. Detta trots att det fortfarande finns 2 tomter 
som ännu inte är bebyggda. Huruvida detta beror på att många användare i 
förhållande till den överdimensionerade rörledningar är inte känt, men genom 
att låta flera tomter ansluta, kommer det att resultera i ökad belastning på 
vattnet. 
3. 
Ägare av Johans väg är oroade över att områden söder om liftanläggningar i 
Hemavan idag blir förtätade, utan att ta tillräcklig hänsyn till att skydda 
naturområde som är ett viktigt bidrag till trivsel. Skogar och annan växtlighet 
tas bort med resultatet att området syns mindre inbjudande och mer utsatt för 
vind och erosion.  
Vi ber därför kommunen att ta hänsyn till detta och se till att bibehålla de 
naturområden som finns kvar, till förmån för invånare, besökare och särskilt 
barn som nyttjar områdena till utveckling och lek. 
4. 
Ägare på Johans väg anser att genom att låta flera tomter på detta område så 
kommer trafiken att öka, vilket inte är önskvärt. Johans väg har idag 5 st. 
gästparkeringsplatser till över 17 fastigheter. Genom att tillåta utvecklingen av 
avsedd tomt kommer det att bli nödvändigt att nyttja två av dessa gäst-
parkeringsplatser till uppfarten för den nya tomten. Området har ingen annan 
gästparkering och aktuell status för de 5 parkeringsplatser är redan långt under 
minimikravet. 
5. 
Ett godkännande av den tänkta detaljplanen kommer att orsaka att skoterled 
måste omstruktureras. Vi tror att detta är olyckligt. Skoterleden fungerar 
utmärkt som den är i dag och är en viktig del av infrastrukturen som vi värderar 
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högt. En uppgörelse så nära skoter spår kan leda till bullerproblem, det kan 
senare användas som ett argument för att inte tillåta snöskotertrafiken i området. 
6. 
Vi är medvetna om att det i Hemavan finns flera tomter tillgängliga och att fler 
landområden planeras, vissa är redan på gång. Sökanden har därför gott om 
andra alternativ centralt i Hemavan för att kunna uppföra sin fritidsbostad. 
Om planen godkänns av kommunen, fruktar vi att detta kan bli prejudicerande 
för att utveckla ytterligare områden. Det kan innebära att betydande 
förändringar kan komma att ske på den så viktiga naturmarken i vår närhet. 
Genom att tillåta utveckling av naturmark runt våra fastigheter, kommer detta 
utan tvekan att påverka marknadsvärdet negativt.  
Vi tror att Storumans kommun måste administrera Hemavan i en försiktigare 
väg för utveckling och reglering av mark. Genom att varsamt hantera den så 
viktiga naturmarken kan man göra Hemavan till en unik plats med hög status 
som friluftsområde och där de gröna ytor som naturmarken ger stora 
upplevelser för boende, barn och besökare. 
Ägare av Johans väg har ett starkt engagemang för området och rekommenderar 
Storumans kommun att inte godkänna en ansökan om ändring av detaljplan av 
det område som ansökan avser. 

 
Kommunens kommentar:  
1. Tomterna inom kv. Johan fastighetsbildades 1998-02-20 och genomfördes 
med stöd av detaljplan som vann laga kraft 1997-01-02. I den gällande 
detaljplanen för kv. Johan står noterat att ”grundvattennivån och 
grundvattenströmmar varierar med årstid och nederbörd. Nivån kan tidvis 
ligga nära markytan.”  
I förslag till ny detaljplan står noterat på plankartan att befintligt dike ska dras 
om, detta för att inte ligga inom kvartersmark. Det ska utföras utan att påverka 
befintliga tomter efter Johans väg. Detta ska tydliggöras i planbeskrivning. 
Exploatören ansvarar och bekostar detaljutredning angående utformning av 
ledningsnät och dagvattensystem vilket ska redovisas i samband med bygglov 
(inom kvartersmark). 
 
2. Storuman kommun planerar för ett nytt vattenverk för att tillgodose den 
ökade byggnationen i Hemavan då det, som ni beskriver, är lågt vattentryck i 
delar av Hemavan. Detta gäller inte enbart på kv. Johan. 
 
3. Områden söder om liftanläggningarna innefattar i stort sett merparten av 
Hemavan och förtätning av dessa områden följer den fördjupade översikts-
planen för Hemavan antagen 2011. Kommunen håller med om att växtlighet 
och naturmark är viktig att behålla ur nämnda synpunkter och just i detta 
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aktuella planförslaget har kommunen noggrant bedömt att landskapsbilden inte 
påverkas på ett negativt sätt och att barnen även i framtiden kan nyttja 
naturområden i kv. Johans närhet till utveckling och lek. 
 
4. Planförslaget gäller en fastighet vilket plankartan visar och inte flera 
fastigheter och detta ger inte någon nämnvärd ökning av trafiken på Johans väg. 
Infarten till den tilltänkta fastigheten kommer tillsammans med infarten till 
fastigheten Björkfors 1:644, som i dag ligger inom naturmark enligt gällande 
detaljplan från 1997, att anslutas till Johans väg. De befintliga parkerings-
platserna kommer inte att minska i antal i och med planförslaget.  
 
5. Kommunen håller med att skotertrafiken är en viktig del i infrastrukturen och 
ett bra spårsystem minskar konflikter med andra aktiviteter. Skoterspåret 
kommer fortsättningsvis att finnas kvar och ska förläggas på en mer lämpad 
sträcka än befintlig (är idag förlagd inom ett dikesområde). Exploatören 
kommer att bli ansvarig att se till att leden förläggs något till väster, ungefär i 
den sträckning som karta nedan visar. Detta genomförande ska beskrivas i 
planbeskrivningen. Eventuella senare argument för att inte tillåta skotertrafik på 
grund av bullerproblem för just denna tillkommande tomten känns inte 
realistisk då det redan idag finns ett antal tomter inom Johans väg som ligger ca 
5-10 meter från skoterspåret.  

  
Utdrag från kommunens karta över skoterspår i Hemavan, blå linje är skoterspår.Det röda området är 
förslag till ny tomt som möjliggör byggnation av en friliggande bostad. 
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6. Då kommunen har mottagit en ansökan om planbesked är vi skyldiga att 
lämna ett besked inom 4 månader. I beslutet ska det framgå om kommunen 
avser påbörja ett detaljplanearbete eller inte. Exploatören inkom 2015-11-09 
med en ansökan om planbesked om att få upprätta en detaljplan för en tomt på 
kommunens mark på kv. Johan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade 
ett positivt planbesked 2015-12-09 utifrån bedömning om markens lämplighet 
och läge.  
 
Det finns inga ”prejudicerande” (juridisk term inom högre domstolsinstans och 
förväntas ha en vägledande verkan i liknande rättegångar) regler när det gäller 
detaljplaner då varje detaljplan bedöms enskilt utifrån att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.  
 
 
Ägare av fastigheterna Björkfors 1:645, 1:646, 1:648, 1:650, 1:654, 1: 908 
och 1:909  (utom området): 
Området Johans veg ble opparbeidet og bebygd for ca 10-15 år siden med de 
forutsetningene som da lå till grundd för antall tomter og naturområder rundt. 
Tomtene ble solgt på bakgrunn av gjeldene reguleringsplan fra 22.12.1987 
Vi ønskar och fremsette følgende synspunkter som bør vurderas i förbindelse 
med den fremsatte detaljplan. 
1) Ved opparbeidelse av tomt i Johans veg 15, år 2013 viste det sig att det var 

stort vanntilsig fra bekken på oversiden av eiendommene. 
Utbygger måtte legge ned ekstra med dreneringsrør rundt tomta for å få 
tørket opp. Dette er også et stort problem för tomt i Johans veg 13, som ennå 
ikke er bebygd. Denne tomten er meget fuktig på grunn av tilsig fra 
eksisterande bekk på oversiden. Ved å forlenge bekken på oversidan av den 
nye tiltenkte eiendommen før bekken slippes nedover, frykter man at dette 
vil føre til enda mere vannsig til eiendommene med de probler detta kan 
medføre. 
 

2) Eidendommene i Johans veg har i dag veldig svakt vanntrykk til tross for att 
det fremledes er 2 tomter som ikke er bebygd. Om dette skyldes for mange 
brukere i forhold til det dimensjonerte rørsystemet vites ikke, men ved å 
tillate fler tomter vil dette medføre større belastning på vann nettet. 
 

3) Eierne i Johans veg ser med bekymring på at områdene sør for 
heisanleggene i Hemavan er på tur til å bli veldig fortettet, uten at man tar 
tilstrekkelig hensyn til å ivareta naturmark som er et viktig bidrag til tivsel. 
Skog og annen vegetasjon fjernes med det resultatet at områdene fremstår 
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som lite innbydende og i tillegg mer utsatt for vær, vind og erosjon. Vi ber 
derfor kommunen ta hensyn till detta og sørge for å beholde de 
naturområdene som er igjen, til glede for beboere, besøkende og spesielt 
barn som benytter disse naturområdene til utvikling og lek. 
 

4) Eiere i Johans veg ser at ved å tillate flere tomter i dette området vil 
trafikkgrunnlage øke, noe som ikke er ønskelig. 
Johans veg har i dag 5 stk gjesteparkeringsplasser fordelt på 17 
eiendommer. Ved å tillate bebyggelse på omsøkte tomt vil det være 
nødvendig å beslaglegge 2 av disse gjesteparkeringslassenen til innkjörsel 
för denne einedommen. Området har ingen andre gjesteparkeringsplasser og 
dagens status på 5 parkeringsplasser, fremstår allerede som langt under 
minimumsbehovet. 
 

5) En godkjennelse av detaljplan vil føre til at scooterleden må legges om. 
Dette mener vi er uheldig. Scooterleden fungerer umerket slik den er i dag 
og er en viktig del av den infrastruktur vi verdsetter høyt. 
En bebyggelse så nært scooterleden vil kunne føre til støyproblemer for 
denne eiendom, som seneree kan brukes som argument för ikke tillate 
scooter trafikk i området. 
 

6) Vi er kjent med at det i Hemavan er flere tomter ledige og at flere 
tomteområder er under planlegging, noenn er allerede påbegynt. Søker har 
derfor flere tomte alternativ sentralt i Hemavan å velge mellom for å føre 
opp sin fritidsbolig. 
 
Dersom reguleringsplanen godkjennes av kommunen, frykter vi at dette vil 
kunne skape presendens for å utvikling flere av naturmark områdene rundt 
eiendommene. Detta kan bety at stilsvarende endringer kan omsøkes på 
naturmark. Ved å tillate bebyggelse på naturmark rundt våre eiendommer vil 
dette uten tvil påvirke markedsverdien negativt for våre eiendommer. 
Vi mener at Storumans kommune må forvalte Hemavan på en mer varsom 
måte med tanke på utbyggingo g regylerin av tomter. 
Ved å ivareta den naturmark som er avsatt, vil man kunne bidra till å gjøre 
Hemavan till en unik plass med høy status som fritidsområde og hvor de 
grønne lungene som naturmark skal representere, gi flotte opplevelser både 
for beboere, barn og besøkende.  
Eierne i Johans veg har et sterkt engasjement for område og vil på det 
sterkeste anbefale Storumans kommun om å ikke godkjenne søknad om 
omregulering av omsøkte område. 
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Kommunens kommentar:  
Se föregående kommentar. 
 
 
Intressenter vars synpunkter inte tillgodosetts 
Alla synpunkter som berör planförslaget bedöms vara tillgodosedda. 
 
Medverkande tjänstemän 
Ulrik Norgren, planerare/byggnadsinspektör, 
Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare, 
Sonja Eliasson, samhällsbyggnadschef/stadsarkitekt. 
 
Förslag 
Efter genomförda förändringar föreslås att detaljplanen får ställas ut för 
granskning.  
 
 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
 
 
Ulrik Norgren 

 
 


