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Förslag till detaljplan för bostäder på del av fastigheten Joeström 
1:73 m.fl., Storumans kommun 
 

Förslag till detaljplan för bostäder på del av fastigheten Joeström 1:73 m.fl., 
Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2017-12-20. 
 

Syftet med planen är att möjliggöra för cirka 18 enskilda fastigheter för 
bostäder på del av fastigheten Joeström 1:73. 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Samrådstid har hållits under tiden 2018-01-09 till och med 2018-01-30. 
 
Vid samrådstidens slut har yttranden erhållits från: 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten: 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 
Länsstyrelsen har inget att erinra utifrån inkomna samrådshandlingar. 
 
Övrigt 
Säkerhet 
Det bör säkerställas på plankartan att avståndet mellan bostadshus och 
transformatorstation är minst 15 meter, t.ex. genom prickmark. 
 
På plankartan redovisas en elledning som korsar det östliga kvartersmarken 
i nordsydlig riktning. Om ledningen avses vara kvar bör mark reserveras för 
denna samt erforderligt byggnadsfritt avstånd säkerställas. 
 
MKN Vatten 
I detaljplanen behöver kommunen redovisa: 
1. Vilken/vilka yt- och grundvattenförekomster som berörs – både namn och ID 

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

kemisk och kvantitativ status för grundvattenförekomsterna. 
3. Om vattenförekomsten är ”at risk” och vilket/vilka miljöproblem som 

orsakar riskklassningen. 
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4. Fastställda normer för ekologisk, kemisk och kvantitativ status. 
5. En bedömning av hur planerad bebyggelse och annan exploatering påverkar 

möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna och en motivering till den gjorda 
bedömningen. 

 
Kommunen behöver komplettera planen med information kring punkterna 1-4: 
 
Sjön Nedre Jovattnet (SE729356-146651) och Jovattsån (SE729356-146651) 
berörs och behöver beskrivas enligt punkterna ovan. Jovattsån omnämns inte 
alls och beskrivningen av Nedre Jovattnet behöver kompletteras. Beskrivningen 
behöver kompletteras med information om risk, miljöproblem och MKN för 
respektive vattenförekomst. Viss vägledning kan fås av tabellen nedan och det 
enda miljöproblemet som vattenförekomsterna har är miljögifter som beror på 
atmosfäriskt nedfall av Hg och PBDE vilket gäller alla ytvattenförekomster i 
distriktet.  
 
Angående punkt 5 delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av detaljplanen inte påverkar möjligheten att nå beslutade MKN. 
Det är väl beskrivet hur dagvatten ska hanteras i avsnittet om MKN vatten men 
det behöver kort kompletteras med hur man tänker sig minimera påverkan från 
avloppen. 
 
Tips, det kan vara enklare att få en överblick över berörda vattenförekomster 
med en tabell, förslag: 
Nuvarande status och MKN för berörda vattenförekomster 

 
 
Kommunens kommentar:  
Övrigt 
Säkerhet 
Efter kontakt med Vattenfall Eldistribution AB kommer transformatorstationen 
att få en annan placering som inte påverkar befintliga eller tillkommande 
fastigheter. 
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Enligt besked från Vattenfall Eldistribution AB kommer befintliga luftledningar 
att grävas ner och arbetet kommer att ske i etapper och påbörjas 2018 och 
beräknas att slutföras under 2020. Då raseras även den 20 kV luftledning som 
idag går genom fastigheten. Se Vattenfall Eldistribution AB`s yttrande och 
kommunens kommentar. 
 
MKN Vatten 
Tillgodoses. 
 
 
Lantmäteriet: 
Plankarta och bestämmelser 
Generellt 

 Teckenförklaring till grundkartan saknas. Grundkartan ska innehålla den 
information om fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och 
den övriga information om planområdet som har betydelse för hur 
detaljplanen utformas och genomföras. 

 
Planbeskrivning 
Genomförande 

 Organisatoriska 
o Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
 Planbeskrivningen anger att kommunen inte kommer att vara 

huvudman för allmän platsmark eftersom området kommer att 
användas av fritidshusområdet. Planbeskrivningen anger även att 
allmänheten ska ha fortsatt tillträde till Natur-området. Vad gäller?  
När kommunen väljer att låta en detaljplan ha enskilt 
huvudmannaskap för de allmänna platserna, istället för kommunalt, 
ska de särskilda skälen för detta redovisas i planhandlingarna. Av 
den ska också framgå vad huvudmannaskapet innebär för dem som 
blir berörda av detaljplanen så att de förstår dess innebörd. Vid 
Lantmäteriets genomläsning har inte någon sådan motivering hittats 
i de aktuella planhandlingarna. 

 
Kommunens kommentar:  
Plankarta och bestämmelser 
Generellt 
Grundkartan följer kartstandard enligt HMK-Ka (handbok till mätnings-
kungörelsen – Kartografi).  
 
Planbeskrivning 
Genomförande 
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 Organisatoriska 
o Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Förtydligande görs i planbeskrivningen med avseende på förvaltning och 
skötsel av naturområde.  

  
 
Trafikverket: 
Trafikverket har inget att erinra. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Yttrande från berörd sameby 
 
Ubmeje Tjeälddie: 
Följande text SKALL skrivas in i detaljplanetexten Behovsbedömning och 
konsekvenser för Renskötseln om detaljplanen del av fastigheten Joeström 1:73 
m.fl. antas. 
 
Hela det planerade detaljplaneområdet ligger inom Ubmeje Tjeälddies 
åretruntmarker och renbetesområde. Den snabbt ökande exploateringen på 
Ubmeje Tjeälddies renbetesmarker och påföljande kumulativa negativa effekter 
för renskötseln inom Ubmeje Tjeälddies åretruntmarker påverkar 
förutsättningarna för renskötseln mycket negativt och minskar drastiskt 
renbetesmarkerna som är grunden för en hållbar renskötsel. 
 
Kommunens kommentar: 
Planbeskrivningen utvecklas kring konsekvenser för renskötseln. Inom 
planområdet får inte stängsel eller liknande uppföras som kan hindra renarnas 
strövning.  
 
 
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, kommunstyrelsen via tekniska avdelningen: 

 
Planförslag  
I texten under rubriken planförslag anges ”två områden för gemensamma 
avloppsanläggningar (E2)”. I plankartan är dessa angivna som E4.  
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap  
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Det bör framgå att en eller flera gemensamhetsanläggningar ska bildas samt vad 
dessa ska omfatta. Det ska även framgå att en samfällighetsförening bildas som 
ansvarar för gemensamhetsanläggningarna i framtiden.  
 
Kommunens kommentar:  
Planförslag  
Texten kring avloppsanläggningar justeras i planbeskrivningen. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap  
Planbeskrivningen förtydligas kring ansvarsfördelning och huvudmannaskap. 
 
 
Yttrande från företag 
 
Skanova AB: 
Skanova har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Vattenfall Eldistribution AB:  
Vattenfall planerar för ombyggnation av mellanspänningsnät i området, bifogar 
kartor hur det ser ut idag samt på hur det kan se ut efter ombyggnad. Planer är 
att förlägga 20 kV jordkabel i väg. Arbetet beräknas påbörjas under 2018 och 
utförs i etapper och beräknas att slutföras under 2020. Då raseras även den 20 
kV luftledning som idag går genom fastigheten. 
 
Den flytt av E-område för transformatorstation, till norra sidan av vägen, som 
exploatören föreslår går bra för vår del. 
 
Om behov uppstår för förstärkning eller flytt av nätet med ny mellanspännings-
kabel yrkas u-område på 4 meter (inom kvartersmark).  
Enligt kundavtalet, Nät 2009 K § 7.3, får inte byggnader uppföras, marknivån 
ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av 
nätägarens anläggningar. Eventuell flytt/förändring av befintliga el-
anläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören om ej annan 
överenskommelse finns. Det är viktigt att byggherren kontaktar oss i god tid för 
offert på telefonnummer 020-82 10 00 eller 
http://www.vattenfalleldistribution.se/forteag/el-till-verksamheten/bestall-
offertforfragan/ 
 



 
 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Datum 
2018-01-31 

 
Er beteckning 
 
Vår beteckning 
2016.0566-315 

 

 Postadress 
923 81 Storuman 

Gatuadress 
Blå vägen 242 

Telefon 
0951-140 00  

Telefax 
0951-140 09 

Ulrika Kjellsdotter 

E-post: mbn@storuman.se 

Sida 6 av 10 

Direkt 0951-140 71 

 

 

 

Vid ny korsande vägsträcka, både bilväg samt gång- och cykelväg och järnväg, 
skall befintlig markkabel förläggas i rör. 
 
Man får inte utföra sprängning invid befintlig lednings närområde som kan 
medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på 
person eller egendom. Sprängning i ledningsrätts/servitutsområde får inte ske 
utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande. Vid arbete nära våra 
anläggningar krävs bevakning. Vid markarbeten skall kabelutsättning i fält 
alltid begäras. 
Anläggningarnas lägen är inte exakta då inmätning ännu inte är gjord. Beställs 
och utförs av Vattenfall. Bevakning och kabelutsättning beställs hos vår 
Kundtjänst på telefonnummer 020-82 10 00 eller via e-post: 
kabelanvisning@vattenfall.com. 
Om beställningen görs minst fem arbetsdagar i förväg är tjänsten kostnadsfri.  
 
Vattenfalls anläggningar måste hållas tillgänglig under alla skeden av 
genomförandet av projektet. 
 
Under förutsättning att ovanstående uppfylls tillstyrker Vattenfall detaljplanen. 

 
Dagens sträckning av ledningar i området. 
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Hur det kan se ut efter ombyggnad. 
 

 
Exploatörens förslag på ny placering av transformatorstation är inringat. 
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Kommunens kommentar:  
Ny placering av transformatorstation inritas på plankartan samt att 
planbeskrivning förtydligas kring elförsörjning.  
 
 
Yttrande från privatpersoner, föreningar m m 
 
Ägare av fastigheten Joeström 1:154: 
Även om senaste planförslaget är en klar förbättring beträffande antal tomter 
som planeras och där de tomter som tidigare låg inklämda mellan befintliga 
fastigheter tagits bort, anser vi att området skulle tjäna på ett något mindre antal 
tomter. Det är främst de två tomterna på den tidigare odlingsmarken, ovan 
planerad avloppsanläggning, som framstår som malplacerade 

 I kommunens planbeskrivning nämns att det sannolikt behövs servitut för 
gemensamhetsanläggningar. Denna skrivelse skulle vi vilja få ändrad till att 
det skall utföras servitut genom lantmäteriförrättning, detta efter att ha sett 
konsekvensen av icke tydliga avtal på befintlig exploatering 

 Den huvudgata som löper genom området bör/måste utföras för mötande 
trafik, genom att endera erhålla en bredd överstigande 5 meter alt med 
mötesplatser. Anledning till detta är att fri sikt ej kan erhållas hela sträckan 
och att ett ev. möte mellan fordon, t.ex. bil med släpvagn, kommer att orsaka 
stora bekymmer sett till områdets beskaffenhet med branta partier, vilka ger 
stora svårigheter att backa och "ta om" 

Utöver detta anser vi att kommunen gjort ett gott jobb med nya planförslaget 
och att med ett minskat antal tomter inom området erhålls en karaktär som 
bättre passar in i omgivningen. 
 
Kommunens kommentar:  
Kommunen har kommit fram till att antalet och placering av tillkommande 
tomter är godtagbara, både utifrån från det allmänna intresset och enskilda 
intressen. 
 
Texten kring bildande av servitut, gemensamhetsanläggningar tydliggörs i 
planbeskrivning. Detta ska också behandlas i kommande exploateringsavtal 
som ska vara påskrivet innan detaljplanen kan antas. 
 
Vägområdet har en bredd på 9-10 meter så en breddning av vägen eller 
anläggande av mötesplatser är möjlig. 
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Ägare av fastigheten Joeström 1:154: 
Vi äger tomten 1:152 och när vi köpte den tomten fick vi veta att det skulle bli 
tomter ovanför oss. Men inget om dom två tomterna som blir framför oss på 
lägdan. Vi har skrivet i kontraktet att vi får siktröja. Mot det området och det är 
där vi har planerat ha utsikten emot, enda sidan som är fri från byggnader. 
Skickar en bild där vi ritar ut hur vi menar. 

 
Det gröna är våran tomt. 
Det röda är dom två tomterna vi synpunkter på. 
Det blå är där vi planerat våran utsikt. 
 
Kommunens kommentarer: 
Det markerade området som är markerat för siktröjning är till största delen 
obeväxt idag. Nivåskillnaden mellan fastigheten Joeström 1:152 och de nya 
tilltänkta fastigheterna är 5-7 meter, vilket betyder att utsikten inte bör bli så 
påverkad. 
 
 
Ägare av fastigheten Joeström 1:84: 
Vi är nya ägare av fastigheten Joeström 1:84 och har synpunkter på de 
planerade tomtområdet ovanför oss. 
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Vi önskar att befintlig skoterled upp på fjället bör ledas så att man inte behöver 
köra över någon tomt, det är många som använder befintlig skoterled (även från 
Mosekälla). 
Vi önskar även att befintligt område som är grönmarkerat med natur mellan oss 
och tilltänkta tomterna skall bevaras som det är nu och inte att det skall tillåtas 
fri gallring.  
 
Kommunen kommentar: 
Exploatören/fastighetsägaren har för avsikt att se till skotertrafiken i området 
och genom området inte ska försämras. Planbeskrivning förtydligas kring detta.  
 
 
Intressenter vars synpunkter inte tillgodosetts 
Alla synpunkter anses vara tillgodosedda. 
 
Ställningstagande: 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen anser i en samlad bedömning att 
planhandlingarna har tagit erforderlig hänsyn till inkomna yttranden och 
sammanvägt dessa i en helhetsbedömning mellan olika allmänna och enskilda 
intressen. 
 
Medverkande tjänstemän 
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter, planerare Ulrik Norgren, miljöinspektör 
Roger Jonsson och samhällsbyggnadschef/stadsarkitekt Sonja Eliasson. 
 
Förslag 
Efter genomförda förändringar föreslås att detaljplanen får ställas ut för 
granskning.  
 

 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 

 
 
 
 


