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Granskningsutlåtande - Detaljplan för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl., 
Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan, Storumans kommun  
   

Bakgrund och planprocessen 
Redan 2009 påbörjades ett arbete med ett planprogram som till slut ledde fram till en 
laga kraftgällande detaljplan 2014. Största delen av detta planområde är redan 
detaljplanelagt och syftet med den nya planen är att anpassa byggrätter så att de bättre 
svarar mot ett förändrat marknadsbehov. Den södra delen är idag planerad för 
flerbostadshus och hotell. Dessa byggrätter föreslås utgå och ersättas av en småskalig 
fritidshusbebyggelse. Genom att planområdet får en något större utbredning norröver 
kan antalet bostadsenheter i stort sett bibehållas. Då det tilltänkta hotellet försvinner 
kommer den totala exploateringen att minska avsevärt. 
 
Kartan nedan visar alla gällande detaljplaner i området och förslag till ny detaljplan är 
inringat med rött. 
 

 

http://www.storuman.se/
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Det aktuella planförslaget har varit ute för samråd under tiden 3 juni 2019 till med 24 
juni 2019. Inkomna synpunkter och yttranden över planförslaget har sammanställts i en 
samrådsredogörelse och planförslaget har reviderats efter samrådet. Ett öppet 
informationsmöte hölls 9 oktober 2019 i Hemavan och minnesanteckningar från mötet 
finns som bilaga i samrådsredogörelsen. 
 
Granskningstid har hållits under tiden 12 februari 2021 till och med 5 mars 2021. 
Förutom att underrättelse om granskning har skickats till kommunala och statliga 
instanser, berörd sameby samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning har förslag 
till detaljplan funnits tillgänglig för allmänhet på kommunhuset i Storuman, Tärna 
Samservice i Tärnaby, Bayhill Center i Hemavan och på kommunens hemsida. 
 
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under 
granskningstiden samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer och 
ställningstagande till dessa (kursiv text). 

 
 
Sammanfattning över inkomna synpunkter 
Inkomna synpunkter över planförslaget berör i huvudsak stor negativ påverkan på 

viktiga naturvärden, försämring av Kungsleden och dess tillgänglighet, kritik mot att 

hotelländamål utgår, avsaknad av krav kring hållbarhetsfrågor, ras- och skredrisk, 

strandskydd, dagvattenhantering.  

De huvudsakliga ändringar som rör planförslaget som utförts efter granskningen  
- Planbestämmelser har införts för att säkerställa erosionsskydd m.m. samt 

tydliggöra framtida ansvarsfrågor. 
- Planbestämmelse kring användning av kvartersmark [B] har införts som säger 

att tomtyta ska, förutom byggnad och p-plats, bestå av/återställas till 
markvegetation.  

- Plankartan har justerats så att kvartersmark ligger minst 100 meter från 
strandlinjen, vilket har illustrerats på plankartan. 

- Framkomlighet för bl.a. räddningstjänstens fordon har tydliggjorts i 
planbeskrivningen. 

- Frågan kring gemensamhetsanläggningar tydliggörs i planbeskrivningen.  
- Skid- och vandringsspår tydliggörs i planbeskrivningen.  

 
Ställningstagande 
Planens syfte med den nya planen är att anpassa byggrätter så att de bättre svarar mot 
ett förändrat marknadsbehov. Förutsättningarna för en hotelletablering inom 
planområdet har förändrats sedan gällande plan antogs 2014. Ett detaljplanarbete har 
nyligen inletts för att utveckla Hemavans Högfjällshotell och en helt ny hotelletablering 
planeras längs väg E12. Vid det öppna informationsmötet som hölls i Hemavan 2019 

http://www.storuman.se/
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lämnade exploatören sin syn på saken att ”det är ekonomisk svårt att etablera ett 
traditionellt hotell och ett s.k. lägenhetshotell då skulle kunna uppföras, vilket egentligen 
inte är någon större skillnad än vanliga lägenhetsbostäder och inte heller ger särskilt 
mycket arbetstillfällen.”  Kommunen anser det positivt att Hemavans hotellnäring 
utvecklas i mer centrala lägen. 
 
Utifrån de vägledande dokument som kommunen har att ta hänsyn samt utifrån markens 
lämplighet och läge är bedömningen att utformningen är godtagbar. Utredningar är 
framtagna som visar att förslaget till ny detaljplan inte bedöms ge större påverkan än 
den nu gällande detaljplanen. Det tillkommande byggrätterna i norr bedöms 
sammantaget inte ge någon större påverkan på det bl.a. det rörliga friluftslivet. 
 
Ändringarna och kompletteringarna i planen efter granskningen påverkar inte planens 
syfte, utformning eller innehåll i sådan utsträckning att den behöver ställas ut på nytt. 
 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har 
resulterat i en samlad bedömning. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser 
därmed att detaljplanen är klar för antagande enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §. 
 
 
Sakägare enligt upprättad fastighetsförteckningen vars synpunkter inte 
tillgodosetts  
Björkfors s:11 (marksamfällighet utom planområdet) - ändring av markanvändning från 
hotell till bostäder samt konsekvenser p.g.a. omdragning av Kungsleden utifrån tilltänkt 
bebyggelse vid Forsfallet. 
 

___________________________________________ 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen Västerbotten: 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 
Utifrån inkomna granskningshandlingar gör länsstyrelsen bedömningen att prövning av 
detaljplanens antagande kommer att ske. Kommunen har inte visat att upphävande av 
strandskyddet sker i enlighet med gällande bestämmelser. För överprövningsgrunden 
Hälsa och säkerhet bör justeringar göras i enlighet vad som anges nedan.  
 
Strandskydd 
I samrådsskedet angav kommunen att strandskyddet kunde upphävas med hänvisning 
till 7 kap. 18 c § punkt 5, att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Länsstyrelsen 
lämnade i samrådsyttrandet följande synpunkt: Länsstyrelsen anser att kommunen 
behöver motivera ställningstagandet på ett bättre sätt. Det angelägna intresset enligt 7 
kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken bör kunna tillgodoses på annan plats i Hemavan oh det bör 
därför förklaras varför kommunen anser att detta inte kan tillgodoses utanför området. 

http://www.storuman.se/
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Likaså bör det tydligare motiveras hur intresset av att ta området i anspråk väger tyngre 
än strandskyddsintresset.  
Kommunen kommenterar i samrådsredogörelsen länsstyrelsens yttrande enligt följande: 
För kvartersmark som berörs av strandskyddet ska lägena justeras något. I 
samrådsförslaget ligger byggrätter cirka 85 meter från Storbäcken/Mortsbäckens 
strandkant. Inför granskningen ska detta avstånd ökas till cirka 95 meter från 
strandkanten. De fem meter som avsteget innebär bedöms som marginellt utifrån den 
branta topografin och den stora höjdskillnaden till bäcken (ca 30 meter). Det finns ingen 
visuell kontakt mellan bäcken och de två fritidshus som berörs. Sett ur ett 
strandskyddsperspektiv så förbättras även situationen väsentligt i förhållande till 
nuvarande byggrätter i gällande detaljplan. Det föreligger därför särskilda skäl till 
upphävande av strandskydd enligt miljöbalken 7 kapitlet 18 c § punkt 1. Denna motivering 
återfinns även i planbeskrivningen.  
 
Kommunen har justerat byggrätten till ca 95 meter från strandkanten och anger att 
avsteget därmed är 5 meter. Detta stämmer dock inte då också den privata zon som 
skapas skall räknas in. Intrånget i strandskyddsområdet kan uppskattningsvis bli minst 
20 meter.  
 
I granskningsskedet har det särskilda skälet för upphävande av strandskyddet ändrats 
från 7 kap 18 c § punkt 5 till punkt 1, att det område som dispensen eller upphävandet 
avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Det framgår av planhandlingen inte vilken befintlig byggnation 
eller verksamhet som skapar detta ianspråktagande. Att det, som kommunen skriver, 
saknas en visuell kontakt mellan bäcken och de två fritidshus som berörs samt att 
situationen förbättras i förhållande till nuvarande byggrätter gör inte att området är 
ianspråktaget på det sätt som avses med 7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken. Inte heller 
har kommunen motiverat ett upphävande med hänvisning till 7 kap. 18 c § punkt 5 
miljöbalken i enlighet med vad som angavs i samrådsskedet. Länsstyrelsen förväntar sig 
därför att planbeskrivningen innan antagande av planen kompletteras med en 
motivering till varför det framförda särskilda skälet enligt 7 kap 18 c § punkt 1 
miljöbalken kan anses ligga till grund för upphävande av strandskyddet.  
 
Länsstyrelsen gör med ovanstående som grund bedömningen att kommunen inte kunnat 
motivera upphävande av strandskyddet. Om kommunen antar detaljplanen i sin 
nuvarande form och utan att motivera upphävandet på ett godtagbart sätt kommer 
antagandet att, i enlighet med 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen, överprövas. Om 
kommunen inte i detta skede bedömer att godtagbar motivering av upphävande kan 
göras så anser länsstyrelsen att planförslaget ska revideras så att all kvartersmark är 
belägen utanför strandskyddat område innan antagande av planen.  
 

Kommunens kommentar:  
Strandskydd 
Plankartan har justerats så att all kvartersmark ligger minst 100 meter från 
strandlinjen. Detta illustreras på plankartan. 

 

http://www.storuman.se/
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Hälsa- och säkerhet 
Länsstyrelsen tog i samband med samrådsskedet emot yttrande från Statens 
Geotekniska Institut, SGI. Yttrandet inkom till länsstyrelsen en tid efter kommunens sista 
datum för yttrande och sändes därför i sin helhet till kommunen. Länsstyrelsen har även 
i detta skede sänt ärendet för yttrande till SGI, som noterar att följande synpunkter ej har 
tillgodosetts: 
 
• Nya terrängdiken och vägdiken samt skärningsslänter för vägar ska utföras med 

erosionsskydd. 
• Diken bör förses med erosionsskydd av stenmaterial, där stora/konstanta 

vattenflöden kommer att erhållas. 
• Även skärningsslänter för nya vägar bör förses med erosionsskydd. 
• Ovanstående krav bör redovisas detaljerat i planhandlingarna, inklusive 

utformning av erosionsskydd och även redovisas som krav på plankartan. 
 
Länsstyrelsen ser det som nödvändigt att kommunen kompletterar planhandlingen 
enligt SGI:s yttrande för att säkerställa att planen är genomförbar utifrån ett geotekniskt 
perspektiv. SGI rekommenderar att en generell skyddsbestämmelse avseende 
erosionsskyddsåtgärder införs på plankartan och kombineras med villkor för lov eller 
startbesked och att åtgärderna beskrivs i planbeskrivningen. Om framtida underhålls 
krävs, är det bra att tydliggöra vem som ansvarar för detta och vad det består av. Ur 
geoteknisk säkerhetssynvinkel bedöms att fortsatt planläggning är möjlig, förutsatt att 
krav på erforderliga erosionsskyddsåtgärder säkerställs på ett plantekniskt godtagbart 
sätt på plankartan och i planbeskrivningen. SGI:s yttrande bifogas. 
 

Kommunens kommentar: Planbestämmelser införs för att säkerställa 
erosionsskydd m.m. samt tydliggöra framtida ansvarsfrågor.  
 
En kontrollplan har upprättats för att tidigt upptäcka erosion som kan leda till risk 
för skred m.m. Det har tillförts en planbestämmelse om att marklov krävs inom 
naturmark för trädfällning och schaktning. Inom delområdet Kungsplatån kommer 
även att anläggas dammar för uppbromsning av dagvatten vilket regleras på 
plankartan. Dessa bestämmelser har tillförts i syfte att minska risk för erosion. 
Planbestämmelse har även tillskapats att nya terrängdiken och vägdiken samt 
skärningsslänter för vägar ska utföras med erosionsskydd. 
Vidare bör diken förses med erosionsskydd av stenmaterial, där stora/konstanta 
vattenflöden kommer att erhållas. Även skärningsslänter för nya vägar bör förses 
med erosionsskydd. 
 
Kommunen kommer att hantera en del frågor i kontrollplan som har koppling till 
exploateringsavtalet. Vad avser den allmänna platsmarken och 
gemensamhetsanläggningar kan man enligt kommunens bedömning, i planer där ett 
exploateringsavtal tecknas, ställa krav på skadeförebyggande åtgärder och 
försiktighetsmått utifrån erosion, ras och skred och därmed säkerställa dess 
genomförande. Ställda krav på exploatör genom avtal ska ses som ett komplement 
till det som regleras i detaljplanen.  

http://www.storuman.se/
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Övrigt 
I planbeskrivningen sida 9 anges att det inte bedöms vara någon risk för ras, skred och 
erosion i området. Texten är, vilket framgår av de geotekniska undersökningarna, 
felaktig och bör tas bort.  
 
Länsstyrelsen lämnade i samrådsskedet följande synpunkt rörande 
räddningstjänst/blåljusinsatser Det är viktigt att framkomligheten till och från 
planområdet för räddningstjänsten bedöms och hur den vid behov, utifrån lokala 
förhållanden, säkerställs. 
Kommunens kommentar: Planhandlingarna kommer att förtydligas med en bedömning av 
hur Räddningstjänstens behov uppfylls. Vägar kommer att få samma standard som övriga 
anlagda vägar i området. I övrigt hanteras frågan i samband med markprojektering. 
Länsstyrelsen konstaterar dock att detta ej har förtydligats i planhandlingarna. 
Kommunen bör därför komplettera planhandlingarna med en sådan bedömning.  
 

Kommunens kommentar: Tillgodoses. Befintlig uppsamlingsväg till området har 
vägbanan en bredd på 4,5 meter och mötesplatser kommer att anläggas. 
Kvartersvägarna utförs 4 meter breda, alla med huvudsakligen max 10% lutning 
samt med vändplaner med 18 meter i diameter, vilket garanterar räddningstjänstens 
framkomlighet. Detta följer Trafikverkets publikation 2021:001, Vägars och gators 
utformning (VGU). Räddningstjänstens behov i övrigt av framkomlighet till 
angreppsvägar, brandposter och släckvatten ska beaktas i samband med bygglov och 
markprojektering. 

 
 
Lantmäteriet: 
Delar av planen som bör förbättras 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 
Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas 
på ett enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla 
byggprocessen. Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för 
detaljplaner med planstart från och med januari 2015. 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 och det finns inget motiv angivet till varför så har skett:  
• Bestämmelsen för punktprickad mark är inte formulerad enligt 

rekommendationerna. 
• Det rekommenderas inte längre att antal våningar ska användas som 

planbestämmelse eftersom Boverket kommit fram till att det inte är lämpligt att 
reglera våningshöjd i detaljplan. Se s. 53 i Boverkets konsekvensutredning inför 
införandet av de allmänna råden för planbestämmelser. 

 
Kommunens kommentar:  
Punktprickad mark: Justerad. 
Våningar: Detaljplanen reglerar högsta nockhöjd i meter för byggnader men 
kommunen vill dock vara tydlig på vad innebär i antal våningar. 

http://www.storuman.se/


 
 

 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Datum 
2021-03-08, rev. 2021-04-23, 
2021-09-28 och 2021-11-16 

 
Sida 7 av 58 
 
Vår beteckning 
2018.370-315 

 

 

 

 

Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

 

Omprövning av gemensamhetsanläggning 
Planen har enskilt huvudmannaskap och det nämns i planbeskrivningen att det är 
tänkt att Kungsvägens samfällighetsförening (förvaltar Björkfors ga:9 och ga:35) 
som ska ansvara för framtida drift och underhåll av de allmänna platserna. Det bör 
förtydligas att befintlig gemensamhetsanläggning (Björkfors ga:9?) måste omprövas för 
att införliva de nya vägarna och natur-/parkområdena i gemensamhetsanläggningen. 
Detta görs genom en anläggningsförrättning. 
 
Upplysningsvis gäller följande: Samfällighetsföreningen, någon av de delägande 
fastigheternas ägare, markägaren som upplåter utrymme, eller kommunen kan 
ansöka om anläggningsförrättning hos Lantmäteriet. I förrättningen görs en 
prövning om det går att införliva den nya vägarna och områdena i den befintliga 
gemensamhetsanläggningen. Alla delägande fastigheter blir sakägare i förrättningen. 
 

Kommunens kommentar: Tillgodoses. 
 

 
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, kommunstyrelsen: 
 
Planbeskrivning  
Gång- och cykelvägar  
Den planläggning som tidigare påbörjats för gång- och cykelvägen är vilande och pågår 
inte.  
 
Tekniska frågor  
Ett avsnitt om tele- och datakommunikation bör infogas. Detta ska tala om hur området 
avses förses med tekniken.  
 
Plankartan  
Öppen parkering (P) ligger på kvartersmark. Ska exploatören fortsättningsvis sköta om 
parkeringen? Samtidigt står i planbeskrivningen att enligt önskemål från 
samfällighetsföreningen ska inte parkeringsytor snöröjas vintertid. Ifall 
samfällighetsföreningen ska överta driftansvaret sommartid bör den ingå i användning 
av allmän platsmark alternativt ha ett g (gemensamhetsanläggning).  
 
Grundkartan  
Grundkartan saknar fastighetsgränser och överensstämmer inte med fastighets-
förteckning.  
 

Kommunens kommentar: Information kring GC-väg justeras. 
Avsnittet tekniska frågor ses över. 
Parkeringsytan på plankartan har justerats till allmän platsmark. 
Grundkartan är korrekt, dock har plankartan justerats så att befintliga 
fastighetsgränser framgår. 

http://www.storuman.se/
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Yttrande från berörd sameby 
Ubmeje Tjeälddie nekar utökning av befintlig detaljplan i området. 
 
Ubmeje Tjeälddie nekar ytterligare exploatering av Ubmeje Tjeälddies renbetesmarker 
inom fastigheterna Björkfors 1:448,1:5 m.fl. 
Möte med Ubmeje Tjeälddie den 17 /6 2011 känns inaktuell enär Ubmeje Tjeälddie 
nyligen godkänt detaljplan för Björkfors 1:707 m.fl. Västbyn; Hemavan, detta efter en 
minskning av detaljplaneområdet. 
 
Samebyn ser därför att konsekvenserna / störningarna på rennäringen blir för svåra av 
ytterligare exploateringar i området. Detta bör tydligt belysas och fastställas i en MKB 
för rennäringen. 
 
Varken Storumans kommun eller exploatören har innan planarbetets start varit i 
kontakt med Ubmeje Tjeälddie som har renbetesrätt i området. 
 
Vidare har Storumans kommun ej till Ubmeje Tjeälddie inkommit med en lösning på hur 
kommunen ska sköta det s.k. handslaget gällande Artfjällsområdet. Intill Storumans 
kommun ej har löst hanteringen av konsekvenserna för rennäringen nekar Ubmeje 
Tjeälddie till all ytterligare exploatering av våra renbetesmarken. 
 

Kommunens kommentar: Planförslaget har varit utsänd för officiellt samråd till 
samebyn under 2019. Före det fördes samtal med samebyn kring planförslaget då 
samebyn var tydlig med att meddela att detta förslag inte stör rennäringen men all 
exploatering öster om Tvärbäcken kommer att nekas. Det gäller bebyggelse, 
elljusspår, rastplatser, vindskydd andra friluftsaktiviteter.  Exploatör har efter 
granskningstiden varit i kontakt med samebyn och har rett ut frågan. 
 
Ytterligare expansion i framtiden måste hanteras med försiktighet i dialog med 
samebyn. Det är också viktigt att lyfta blicken och se till fjällen i stort, så att den 
samlade påverkan på rennäringen inte blir för stor. Det s.k. ”handslaget”, en bred 
överenskommelse mellan Storumans kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, 
besöksnäringen och samebyn att styra turismen ifrån det känsliga kalvningslandet 
på Artfjället är ett sådant exempel.  
Frågan kommer vara högst aktuell i kommande arbete med kommunövergripande 
översiktsplanen och fördjupade översiktsplanen för Hemavan. 

 
 
Yttranden från privatpersoner, föreningar m.m. 
 
Björkfors samfällighetsförening (sakägare utom plan):  
Det finns en liten by i södra Lappland som heter Hemavan. Vi som bor här är väldigt 
stolta över vår by. Det är inget speciellt med det, de flesta är stolta över sin hembygd. Det 
som skiljer Hemavan från övriga byar är att många andra tycker att Hemavan har något 
speciellt, så unikt att de är beredda att betala för att komma hit och uppleva den speciella 
miljön.  
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Besökarna måste ha någonstans att bo och då behövs hus och eftersom det är fler som 
vill komma hit än det finns bäddar behövdes det byggas nya hus. Det här insåg en driftig 
man från Gotland, så han tog kontakt med kommunen runt 2008 och undrade om han 
kunde köpa lite mark öster om Kungsvägen. Men det fanns en hake, det gick ett 
elljusspår från byn upp till Fjällparken som anslöt Kungsleden. Inga problem, sa 
kommunen, ta bort det. Du behöver bara låtsas att du ska bygga ett nytt, vi har för många 
längd- och turåkare här. Men se bara till att det bygga skoterleder i området! 
 

Kommunens kommentar: I tidigare detaljplaner är det möjliggjort att ta via skidor 
ta sig från lågzon till högzon se illustration nedan (röd prickad linje). 
Planbeskrivningen tydliggörs ytterligare kring frågan.  

 
 
Sagt och gjort, han satte igång, tog bort längdspåret, byggde fritidshus, drog skoterled 
och konstaterade att här kan man tjäna pengar. Då kommunen ägde mer byggbar mark 
längre österut så funderade han ett slag och kom fram till en strategi för att komma över 
marken. Han kom fram till att använda sig av det typiska glesbygdstricket, man lovar att 
skapa jobb, så där en 20-30 stycken låter väl bra och det ska åstadkommas genom att 
bygga fyrstolslift, barnlift, hotell, toppstuga med restaurang och övernattnings-
möjligheter samt affär, camping mm. För att få kapital till de här arbetsplatserna måste 
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han sälja tomter och bygga fritidshus och lite stöd behövs ju också så något 
marknadspris för marken var det inte tal om.  
 
Storumans kommun tände på idén och han bildade Fjällkedjan AB och satte i gång. När 
han tittade på kartan insåg han dock att stora delar av området låg inom ett 
vattenskyddsområde som dessutom hade strandskydd mot Mortsbäcken. Det kunde bli 
ett problem, men icke sa kommunen, vi tar bort strandskyddet innan någon hinner 
protestera och det är ingen som fattar att det är ett vattenskyddsområde för Hemavans 
dricksvattentäkt. 
 

Kommunens kommentar: Denna detaljplan har efter granskningen justerats så 
ingen kvartersmark ligger inom strandskyddat område, vilket har illustrerats på 
plankartan med en linje. Vad gäller vattenskyddsområde för Hemavans 
dricksvattentäkt vid Mortsbäcken så har Kommunfullmäktige beslutat att ansöka om 
upphävande av vattenskyddsområdet.  

 
Fjällkedjan fick köpa marken och fortsatte att bygga hus och sälja tomter och började 
anlägga campingen. Campingen blev lite för smal tyckte exploatören, så de högg bort 
träden som enligt planbeskrivningen skulle finnas kvar mellan leden efter Mortsbäcken 
och campingen. Dessutom fyllde de över leden med sand från det främre kulfånget och 
gjorde en hylla i slänten som vandrarna skulle gå på. Bäst att meddela kommunen, det 
kanske kan finnas någon som protesterar. Inga problem, sa kommunen, vi hävdar att det 
är koordinaterna som gäller och att de låg på andra sidan stigen. Det som är skrivet de är 
bara en viljeinriktning. Dessutom finns det för många vandrare och fiskare i området. Så 
det är bra om det inte är för attraktivt. Men ni måste komma ihåg att bygga skoterleder i 
området, det är viktigt. 
 
Nu började folk protestera mot att ett nytt längdspår mellan byn och Fjällparken 
fortfarande saknades och att leden efter bäcken var överfylld med sand och jord. 
Kommunen förklarade att Fjällkedjan lovat att bygga ett nytt längdspår och att leden 
efter bäcken ska återställas. Men till Fjällkedjan sa man - skynda er att bygga så att det 
inte går anlägga något nytt spår, vi har för många skidåkare i området. 
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Överfylld led. 
 
Tiden gick och Fjällkedjan byggde på och bytte ägare, nya kapitalstarka ägare från Norge 
kom in i bilden, men något nytt spår blev det inte och nu var möjligheten bortbyggd. 
 
Det började höras protester från husköparna att det inte byggt någon lift som lovats. Man 
måste ta bilen till Centrumhusets parkering för att komma in i skidsystemet. 
 

 Kommunens kommentar: Denna synpunkt avser redan en lagakraftvunnen 
detaljplan. Spåret längs Mortsbäcken är idag farbart i likhet med den standard som 
angränsande och orörda delar av spåret har. En anslutning den sista biten fram till 
liften har iordningställts. Detta har via besiktning september 2021 dokumenterats av 
kommunen.  

 
Fjällkedjan insåg att nu måste man kanske bygga en lift, men en fyrstolslift som går 4,5 
meter i sekunden det var ju att uppmana till onödigt åkande. Nej, en knapplift som går 
1,5 meter i sekunden räcker och så kan man minska tunneln för Kungsleden, som går 
under nedfarten från 34 meter enligt planen till 12 meter lång. Dessutom ordnar de det 
så att de som åker Kungsleden måste upp och över tunneln, så att liftåkare, turåkare och 
utförsåkare måste passera uppe på tunneln, så det blir ännu mindre attraktivt att åka 
skidor.  
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Skidtunneln 2021-03-04 
 
Fjällkedjan la fram planerna för kommunen, som nappade direkt och gjorde vågen. 
Jättebra, snyggt jobbat, vi har för många skidåkare i Hemavan. Men ett tips - strunta att 
styra in snö i tunneln, så att skidåkarna efter Kungsleden måste ta av sig skidorna och gå 
genom tunneln. Det blir jättebesvärligt för banfamiljer och framförallt de som drar barn i 
pulka, så blir vi av med dom. Jättebra tips, sa Fjällkedjan. 
 

 Kommunens kommentar: Liftområdet hanteras inte i denna detaljplan utan ligger 
i gällande detaljplan från 2014. Dessutom har det inte reglerats via detaljplanen 
vilken typ av liftanläggning som ska uppföras. Synpunkten hör inte till den aktuella 
detaljplanen men självklart måste snö tillföras för att möjliggöra att färdas med 
skidor.  

 
Förresten, kan vi inte minska vägbredden till hälften och göra vägarna upp till tunneln 
brantare så vi kan tjäna lite mer pengar? Sen att brandbilen inte tar sig upp, spelar väl 
ingen roll? 
 
Spelar ingen roll, sa kommunen, det finns redan för många hus i området och skulle 
någon protestera så har vi ett överskott på 7,9 miljoner i kommunen som vi inte vet vart 
vi ska stoppa så en ny brandbil för 6,8 miljoner blir bra. 1,1 miljon räcker till vård, skola 
och omsorg.  
 
Då närmade vi oss 2019 och det mesta av området var bebyggt, men det fanns mark efter 
Kungsleden ovanför Vacker utsikt som var orörd.  Att det är det populäraste 
strövområdet i Hemavan och det enda skidspåret från byn till fjället och Vindelfjällens 
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Naturreservat gör ju att man kan ta ut ett högre pris tomterna. Dessutom fanns det redan 
en detaljplan runt Vacker utsikt, där det planerade hotellet skulle ligga, men det är en 
större affärsrisk med hotell, enklare att sälja tomter, så de beslutade att göra en helt ny 
detaljplan. 
 
Att de tänkta 20-30 jobben nu krympt till 0,4 (liftskötaren), tyckte kommunen inte 
spelade någon roll, vi har ju en jättebra inflyttarservice och folk står i kö för att flytta till 
Storuman.    
 
Sedan fanns det en hake till, Kungsledens sträckning måste ändras. Det innebär att 
lutningen skulle öka från i dag 9 grader till mer än 20. Vid över 9 grader måste man saxa 
och över 15 får en normal skidåkare ta av sig skidorna och gå. 
 
Nu insåg exploatören att det kunde bli ett problem att Länsstyrelsen måste godkänna en 
flytt av Kungsleden. Men till exploatörens förvåning tyckte Länsstyrelsen att det var en 
bra idé att göra det svårare för äldre och sämre skidåkare samt barnfamiljer att ta sig 
upp till fjället. Dessutom är det bra att det finns hus så långt som möjligt efter leden. 
Fjällvandrare och skidåkare vill ha en känsla av stan så länge som möjligt. Det är bra att 
det planeras skoterleder i området, det ska tjuta och brumma lite. Det är alldeles för 
många som dräller i Vindelfjällens naturreservat och kommunen höll med, det är alldeles 
för många gäster i området. 
 
Så här står vi nu i dag inför ett förslag som effektivt inskränker det rörliga friluftslivet 
(ett riksintresse) och förstör upplevelsen av orörd natur. Ordföranden för Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden framförde i en intervju i P4 Västerbotten den 10 oktober 
2019 att den nu framlagda detaljplanen är bättre än gällande plan, alltså förbättrar för 
det rörliga friluftslivet. I vår värld kan det inte vara en förbättring för det rörliga 
friluftslivet att dubblera ytan som bebyggs och begränsa tillgängligheten genom att öka 
lutningen på Kungsleden. 
 
I den nya planändringen har man inte påvisat att Tvärbäcken inte kommer att påverkas 
av slam (miljöfarligt avfall) från de grävningar som måste göras i området. Det räcker 
inte att bara hänvisa till att ett dike ska grävas. Det behöver beskrivas exakt var, hur 
djupt och hur brett diket ska grävas för att klara extremflöden. Vi i Björkfors 
samfällighetsförening är rädda om vår miljö och vårt fiskevatten. 
 
Björkfors samfällighetsförening kräver att planen stoppas och att kommunen köper 
tillbaka marken kring Vacker utsikt för samma pris som Fjällkedjan betalat. Marken bör 
bevaras för rörligt friluftsliv för kommande generationer. 

 
Kommunens kommentar: Vad avser synpunkt kring vägarna har krav ställts till 
exploatör att bygga enligt Trafikverkets publikation 2021:001, Vägars och gators 
utformning (VGU), vilket innebär att uppsamlingsväg till området har vägbanan en 
bredd på 4,5 meter och mötesplatser kommer att anläggas. Kvartersvägarna utförs 4 
meter breda, alla med huvudsakligen max 10% lutning samt med vändplaner med 18 
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meter i diameter, vilket garanterar räddningstjänstens framkomlighet. Enligt 
exploateringsavtal ska vägarna besiktas och godkännas av sakkunnig. 
 
Möjlighet till en omdragning av Kungsleden blev aktualiserad redan i detaljplanen 
som är antagen 2014. Länsstyrelsen har varit med vid framtagande av ny sträckning 
och under vintern 2021/2022 ska den kontrolleras. I slutändan ska det bli en 
acceptabel lösning.  
 
En samlad bedömning av bebyggelsens påverkan för närrekreation och konsekvenser 
för vandring utmed Kungsleden kommer även i det nya planförslaget innebära en 
påtaglig påverkan på naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon 
väsentlig omfattning jämfört med gällande plan. 
En vandring genom området kommer efter det att byggnationen färdigställts 
innehålla mycket stora naturupplevelser men den helt opåverkade 
naturomgivningen förflyttas några hundra meter till det läge där björkvegetationen 
minskar och övergår i myrmarkområden och man får en första upplevelse av att 
komma upp i det orörda omgivande fjällandskapet. 
Noteras kan att planförslaget får en positiv inverkan för möjlighet till närrekreation 
då vackra utsiktsplatser blir enklare att nå med bil för personer med nedsatt 
rörlighet. Planförslaget innebär ingen påverkan på Drottningleden. 
 
Förutsättningarna för en hotelletablering inom planområdet har förändrats sedan 
gällande plan antogs 2014, som även beskrivs i planens syfte, ”anpassa byggrätter så 
att de bättre svarar mot ett förändrat marknadsbehov.”  Ett detaljplanarbete har 
nyligen inletts för att utveckla Hemavans Högfjällshotell och en helt ny 
hotelletablering planeras längs väg E12. Vid det öppna informationsmötet som hölls i 
Hemavan 2019 lämnade exploatören sin syn på saken att ”det är ekonomisk svårt att 
etablera ett traditionellt hotell och ett s.k. lägenhetshotell då skulle kunna uppföras, 
vilket egentligen inte är någon större skillnad än vanliga lägenhetsbostäder och inte 
heller ger särskilt mycket arbetstillfällen.”  
Kommunen anser det positivt att Hemavans hotellnäring utvecklas i mer centrala 
lägen. 
 
Det har tagits fram en dagvattenutredning (Tyréns AB, upprättad 2019-03-21, 
reviderad 2020-12-15) där bl.a. grumling under byggtiden hanterats. I denna 
utredning konstateras att föreslagna åtgärder innebär att ytvattnet inte ska ledas till 
Mortsbäcken. Ytvatten från de områden som efter exploatering riskerar att avrinna 
mot Mortsbäcken ska samlas upp av avskärande diken och ansluts till områdets 
dagvattensystem som leds sydväst (mot Näverskogen). Det befintliga 
kontrollprogrammet ska under byggtiden utökas med fler provtagningstillfällen.  

Vad gäller synpunkten att kommunen ska köpa tillbaka mark som ägs av exploatören 
idag anses inte vara ett rimligt förfarande. För att expropriation ska bli aktuell ska 
följande punkter vara uppfyllda: 

1. Ändamålet med marken ska vara av allmänt intresse. 
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2. Fördelarna med exproprieringen ska vara större än eventuella nackdelar för 
enskilda och allmänhet som berörs av exproprieringen (2 kap 12 §ExL 1972:719). 

3. Ändamålet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt (2 kap 12 §ExL 1972:719). Det 
finns alltså inga andra lokaliseringsalternativ. 

Kommunen anser att man har visat en godtagbar lösning med en justerad dragning 
av Kungsleden enligt gällande detaljplan som är fastställd 2014 samt visat att 
besökare/bybor har tillgänglighet till fjällen. Allt arbete har skett i samarbete med 
länsstyrelsen som är ansvarig för leden. 

 
Fjällbotaniska trädgårdens vänners:  
Vi håller fast vid vårt tidigare yttrande. De förändringar som gjorts av förslaget innebär 
fortfarande att Fjällbotaniska trädgården, här benämnd Trädgården, skärs av från fjället. 
Trädgården har sedan starten 1992 fungerat som en start på fjället, från början 
tillsammans med Fjällparken, idag med naturum. Detta var även kommunens tanke när 
anläggningen uppfördes. Idag nyttjas naturum av omkring 11 000 besökare årligen och 
Trädgården har 3000 - 4000 besökare under sommaren. Många kommer för den lugna 
atmosfären som Trädgården bjuder, något som hotas om Trädgården blir inbyggd i ett 
bostadsområde. Trädgården syfte är att möjliggöra för alla att ta del av fjällets natur och 
lära sig mer om fjällets växter. Från Trädgården finns en tillgänglig led till Vacker utsikt 
med möjlighet för en kortare fjälltur. Den föreslagna detaljplanen innebär att äldres, 
funktionshindrades och barnfamiljers möjligheter att ta sig ut på en kortare fjälltur helt 
försvinner, till gagn för några få husägare. Just barnfamiljer är idag vår största målgrupp 
i området och prioriterade från destinationen. Attraktionskraften för denna målgrupp 
riskerar minska om det blir ytterligare 1 km till fjället. 
 
Både Kungsleden och Drottningleden startar vid Trädgården och nyttjas idag av omkring 
30 000 personer årligen med en starkt uppåtgående trend. Många fjällvandrare börjar 
eller avslutar sin tur genom att gå igenom Trädgården. Att kunna parkera bilen vid 
starten för lederna är viktigt för besökarna. I de besökarundersökningar som gjorts av 
destinationen under vintern har just tillgängligheten till fjället lyfts som den främsta 
anledningen till varför många väljer att åka till Hemavan istället för andra destinationer. 
Om fjället inte längre kan nås från byns närhet minskar upplevelsen av att vara bland 
fjällen och därmed byns attraktionskraft.  
 

Kommunens kommentar: Fjällbotaniska Trädgården berörs inte planförslaget som 
ligger ca 250 meter västerut. Kungsledens start påverkas inte, inte heller möjlighet 
att parkera på plats.  Den del som berör leders omdragning har i största delen redan 
behandlats i detaljplan som vann laga kraft 2014. Efter samrådet 2019 har en 
konsekvensanalys tagits fram vad förändrad bebyggelse längs Kungsledens 
inledande sträcka och förändringens påverkan på närrekreation inom Hemavans 
sydsluttningar i närhet av Mortsbäcken och Tvärbäcken. Möjlighet att ta sig till 
Vacker utsikt kommer fortsättningsvis vara kvar. Länsstyrelsen har meddelat att 
sommarled till befintligt utsiktsplats kommer att förbättras. 
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En samlad bedömning av bebyggelsens påverkan för närrekreation och konsekvenser 
för vandring utmed Kungsleden kommer även i det nya planförslaget innebära en 
påtaglig påverkan på naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon 
väsentlig omfattning jämfört med gällande plan. 

 
 
Björkforssteget:  

 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. Kommunen anser inte att 
denna detaljplan stänger ute äldre, funktionssvaga och barnfamiljer att uppleva 
Kungsleden. Starten av Kungsleden kommer att vara kvar som den är idag, 
tillgängligheten kommer inte att förändras. Länsstyrelsen har meddelat att 
sommarled till befintligt utsiktsplats kommer att förbättras.  

 
 
Liberalerna Storuman: 
Hemavan Tärnaby är Västerbottens största turistdestination. Såväl sommar som vinter 
gästas området av mänger av besökare. Dessa kan vara ägare av delårsboende, men i 
många fall är det korttidsbesökare – turister – som kommer till fjällområdet i 
kommunen. Vad är det då som drar dem hit, alla dessa gäster? Jo, det är 
naturupplevelsen och de aktiviteter som naturen ger förutsättningar för som gör 
Hemavan Tärnaby till den framgångsrika och expansiva destination det är. Närheten till 
naturupplevelser och äventyr som är enkla att nå. Det är också det som är en bärande del 
i det av Storumans kommun delägda destinationsbolagets strategi: 
TILLGÄNGLIGHET i VÄRLDSKLASS. 
 
Med föreliggande planförslag försvinner just det. Tillgängligheten blir inte i världsklass, 
den blir snarare ganska dålig. På platsen som nu föreslås för exploatering och flera 
enfamiljshus ligger något av det som är det mest attraktiva i Hemavan: starten av 
Kungsleden och porten till Vindelfjällens naturreservat. Detta är det unika, det 
attraktiva, det konkurrenskraftiga. Nu riskerar man att det försvinner för gott, och med 
det sågar man så att säga av grenen man sitter på.  
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Det blir också en väldigt märklig hantering av våra bofasta invånare i Hemavan. 
Fjälldelen av kommunen ökar i befolkning, fler vill bo där. Ett av skälen till det är den 
närhet till aktiviteter och natur som området erbjuder. Ett av de bästa exempel på det är 
starten på Kungsleden och platsen Vacker Utsikt. I föreliggande plan blir starten på 
Kungsleden otillgänglig och Vacker Utsikt försvinner. Det blir som en ”gated community” 
mellan byn och fjället, mellan människor och natur. Starten på Kungsleden blir en 
vandring genom bebyggelse, man blir ”gäst i ett villaområde”. Det är knappast vare sig 
unikt, naturnära eller attraktivt för naturturism. Planen saknar en tydlig 
konsekvensbeskrivning av hur den här förändringen påverkar övriga aktiviteter. Ett 
exempel är Naturum som ligger vi dagens start på leden. Ett annat är Fjällbotaniska 
trädgården på samma plats. Så vitt kan bedömas av kartan är en del av den nya 
sträckningen av leden också rejält brant. Med en fjällpulka på släp, eller ett mindre barn i 
bärsele, är det en dålig idé. Det lutar helt enkelt för mycket åt exploateringens nytta på 
bekostnad av de bofasta, besökare och de som tidigare köpt en delårsbostad i området. 
 
Då den gällande planen antogs ingick ett hotell med kommersiellt boende och ett 
kommersiellt serviceutbud i planen, på platsen för Vacker Utsikt (ungefär). Den planen 
gick igenom utan större protester eftersom bland annat ägarna av jordbruksfastigheter i 
byn (byalaget) tyckte det var viktigt med arbetstillfällen, utveckling och fortsatt publik 
tillgång till området. Med det nu föreliggande ändringsförslaget blir ingenting av det 
längre verklighet. Det är en totalt annorlunda plan. 
 
Ur ett tekniskt perspektiv är det också en svårighet att bedöma hållbarheten i ett 
byggande på den del som ligger överst, Forsfallet och övre Kungsplatån. Redan idag har 
Räddningstjänsten i kommunen ingen möjlighet att ta sig till delar av de nya områdena i 
östra delen av Hemavan. Vi saknar också bestämmelser i planen för utseende, 
energiklassning, utfästelser om underhåll av befintligas leder och spår och en hel del 
annat. Tidigare har exploatören fått föreläggande om rättelse vid flera tillfällen då man 
inte följt detaljplanen man själv upprättat. Det finns risk för det här också – med väldigt 
liten möjlighet att återställa det som blir fel. Naturmark som skövlas blir inte till gles, fin 
fjällbjörkskog igen på många år. Otillåtna fyllningar och utjämningar går inte att 
återställa inklusive alla de växter som försvinner.  
 
Liberalerna vill ha utveckling för hela kommunen och att det byggs är bra. Det är inte 
samma sak som att bygga hur som helst och var som helst. Utvecklingen skall vara 
ansvarsfull och långsiktigt hållbar. Det är inte vår generation och kanske inte nästa vi 
skall ha för ögonen. Det är generationen efter det.  
 
Liberalerna i Storuman vill därför att: 
- Kungsleden prioriteras för i första hand sin nuvarande sträckning och i vart fall inte blir 
brantare eller får avsevärt längre sträckning österut. Kontakten med Naturum och 
Fjällbotaniska trädgården skall behållas. I andra hand skall Kungsleden ges större 
utrymme för förändring om problematik uppstår vid dragning och placering, detta då 
kvartersmarken har fått företräde på den flacka ytan och Sveriges mest kända 
vandringsled blivit förvisad till utkanten. Kostnaderna för åtgärder kring Kungsleden i 
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samband med plangenomförande skall bäras av exploatören. Tydliga krav på 
utformning, lutningar, avvattning etc bör finnas i planen. 
- Forsfallet och övre Kungsplatån tas bort från planen och i första hand inte exploateras 
alls. Kommunen säljer ingen mark. I andra hand bör publik tillgänglighet till Vacker 
Utsikt med mera stärkas genom att använda ursprungliga planen där ett hotell med 
kommersiell service planerats. 
- Varje ny fastighet enligt planförslaget måste bevara naturmarkskaraktär på fastigheten 
förutom byggnadsyta plus erforderlig yta för arbeten. Så många träd som möjligt skall 
stå kvar. 
- Planbestämmelserna bör i första hand innehålla krav på energiklassning och 
hållbarhet, i andra hand genom kontraktsbilagor som biläggs planen. 
- Planbestämmelserna bör innehålla krav på estetik och arkitektur samt färgskalor (idag 
hänvisas till kontraktsbilagor – de ingår inte i planförslaget) för en harmonisk och 
sammanhållen bebyggelse. Tidigare byggnationer i Hemavan tydliggör behovet. 
- Återvinnings- och sophanteringsplatser beskrivs tydligare vad gäller iordningställande, 
snöröjning och tillgänglighet (standard). 
 

Kommunens kommentar: Kungsledens sträckning är redan förändrad i och med 
laga kraftvunnen detaljplan från 2014. Ett arbete med ny pist, skidbro med tunnelrör 
m.m. är redan byggda av exploatör med stöd av gällande detaljplan. Dock är inte 
Kungsledens start påverkad, ej heller Naturrum eller Fjällbotaniska Trädgården, se 
kommunens kommentar under Fjällbotaniska Trädgårdens vänner. Det är exploatör 
som står för bekostande av omdragning av led. Tydliga krav på utformning, 
lutningar, avvattning tas i samråd med länsstyrelsen. Den reviderade 
dagvattenutredningen visar även principer för avvattning och dagvattenhantering. 
 
Se tidigare kommentarer vad avser synpunkt att Kungsplatån som ingår i gällande 
detaljplan inte ska genomföras samt markanvändning från hotell till bostäder. 
 
Planbestämmelse kring användning av kvartersmark [B] har införts som säger att 
tomtyta ska, förutom byggnad och p-plats, bestå av/återställas till markvegetation.  
 
En detaljplan kan inte ställa specifika krav gällande hållbarhetsfrågor. Men generellt 
sett kan noteras att planen bidrar till ett hållbart byggande. Planen ställer krav på 
att alla byggnader uppförs som trähus. Trähusbyggande anses idag vara den bästa 
byggtekniken ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 
Den 1 januari 2022 avser regeringen införa regler med krav på att en byggherre som 
uppför en ny byggnad ska göra en klimatdeklaration. Det som ska deklareras enligt 
förslaget är utsläpp av växthusgaser från byggskedet, det vill säga fram till färdig 
byggnad. Boverket har nu på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till färdplan 
för utveckling av klimatdeklarationer efter 2022. Boverkets förslag baseras på Ds 
2020:4. Boverket föreslår att gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser för 
uppförande av byggnader införs i reglerna 2027. Samma år föreslås även utökade 
krav i reglerna om klimatdeklaration från 2022 så att alla skeden av byggnadens 
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livscykel och fler delar av byggnaden ska redovisas, bland annat installationer. 
Gränsvärdet avgränsas till att omfatta byggskedet. 
 
Planbestämmelser som hanterar estetik och arkitektur – utformningskrav i 
plankartan enligt PBL 4 kap. 16 § punkt 1 har bl.a. hanterats. Bestämmelser rörande 
utformning av ny bostadsbebyggelse föreslås vara detsamma som i befintlig 
detaljplan. Syftet är att bibehålla och slutföra en attraktiv helhet och att svara mot 
ursprungliga ambitioner kring ett bostadsområde med en unik karaktär. En god 
anpassning till natur och topografi måste fortsatt eftersträvas och stora 
markfyllningar undvikas. På plankartan återfinns en bestämmelse att markfyll större 
än 2,5 meter inte tillåts. Husens storlek, höjd och täthet begränsas för att främja 
utblickar mot omgivande natur. Bland planbestämmelserna återfinns även en 
maximering av byggnaders höjd, takvinkel och materialval. Utmed Kungsleden har 
även lagts till en bestämmelse av hur husen skall orienteras. För att ytterligare 
stärka detta är det beskrivits från exploatörens sida att man börjat använda 
kontraktsbilagor vid försäljning av tomter, se planbeskrivning sidorna 10-11. 
 
Plats för avfallshantering och återvinning är beläget utanför detta planområde. För 
underhåll av dessa platser sommar och vintertid svarar berörd 
samfällighetsföreningen i området för. 

 
 
Socialdemokraterna: 
Rörligt friluftsliv 
Under några år har markområden i Hemavan exploaterats för fritidshus, något som har 
kommit att påverka naturupplevelsen. För att boende och besökare ska kunna uppleva 
naturen i närområdet och kunna ta sig upp till fjället måste hänsyn till detta tas vid 
exploatering.  
 
• Kungsledens dragning har inte en acceptabel sträckning/lutning för ett tillgängligt 

och rörligt friluftsliv, främst med tanke på höjdskillnaden. Människor i alla åldrar 
ska kunna ta sig upp på fjället undan draghjälp.  

 
• Gångstigen längs Mortsbäcken ska återställas. 
 
• Vägarnas lutning ska vara så att utryckningsfordon kan ta sig fram sommar som 

vinter. 
 
• Skidtunneln ska kunna användas av skidåkare utan att de måste ta av sig skidorna 

för att ta sig fram.  
 
För att stärka det rörliga friluftslivet förslår vi en gång- och skidbro över Mortsbäcken 
med anslutning till befintliga skidspår. 
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Avfall 
När det gäller avfallshantering ska det finnas avsatta ytor för kretsloppshus. Utsortering 
av förpackningar, matavfall, restavfall krävs i att uppnå miljömålen.  
 

Kommunens kommentar: Vad gäller Kungsledens sträckning, se kommunens 
tidigare kommentar. 
Gångstigen/skidspår efter Mortsbäcken, se kommunens tidigare kommentar. 
Vad avser synpunkt kring vägarna, se tidigare kommunens tidigare kommentar  
Skidtunnel ligger utanför planområdet men självklart ska det gå att åka skidor 
genom tunneln. 
Gång- och skidbro över Mortsbäcken med anslutning till befintligt skidspår ligger 
utanför det aktuella planområdet men behovet av bro förstärktes ytterligare vid ett 
öppet informationsmöte som hölls i Hemavan 15 november 2021. Frågan får utredas 
av kommunen och beaktas i framtagande av friluftsplan.  
När det gäller avfallshantering finns det avsatta ytor för detta just utanför 
planområdet. 
 

 
Privatperson 1:  
Undertecknad minns då detta projekt presenterades, då var meningarna delade bland 
Hemavanborna, många var mycket upprörda över att skjutbanan, vars mark var en gåva 
till försvaret från byns markägare, skulle säljas och bebyggas Dom ansågs sig lurade då 
dom gett bort marken för att skjutbanan hade varit till gagn för byn och dess innevånare. 
 
Det som väckte mest känslor var dock att platsen ”vacker utsikt” som ligger några 
hundra meters promenad från Fjällparken bredvid kungsleden och som är och har varit 
ett populärt, spektakulärt och inte minst närliggande utflyktsmål för byns folk, deras 
barn och gäster nu hotades av ett planerat hotellbygge. 
Planerna presenterades vid ett välbesökt öppet möte på Trolltunet där Stig Strand som 
blivit anlitad av exploatören, berättade om planerna för ett nytt skidområde med flera 
nerfarter och framför allt en fyrstolslift vilket vid den tidpunkten saknades och var 
väldigt efterlängtat bland oss utförsåkande Hemavanbor. 
 
Längdåkningen skulle det också satsas på med nya spårdragningar,broar över 
vattendrag,omklädningsrum mm. Till detta skulle en mycket känd världsmästare inom 
sporten användas som PR-figur (detta blev aldrig offentligt men undertecknad har det 
konfirmerat). 
 
Utöver dessa aktivitetsområden skulle exploatören även bygga butiker i området vid 
husvagnsparken (fd skjutbanan) samt uppföra ett hotell längst upp vid trädgränsen där 
platsen ”vacker utsikt” ligger. Allt detta skulle då finansieras genom att exploatören 
ämnade uppföra och sälja privatägda fritidshus/lägenheter som skulle bli estetiskt 
tilltalande och smälta in i naturen. För att detta skulle ske lovade exploatören att det inte 
skulle tillåtas att köparna fick köpa endast tomtmark utan att all byggnation skulle 
uppföras enhetligt och av exploatören. 
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Detta storslagna projekt diskuterades flitigt på byn och åsikterna var många och frågan 
var komplex, ge upp ett vackert och kärt utflyktsmål dit man ofta tagit med sig sina barn 
och haft många fina stunder. Kontra säga nej till en utveckling av turistorten vilket är det 
vi lever av och riskera att våra gäster väljer en annan fjälldestination som erbjuder ett 
större utbud av aktiviteter?  
 
En mycket viktig del var att denna utbyggnad skulle ge arbetstillfällen vilket alltid är 
viktigt. Arbete skapar ju inflyttning och större skatteintäkter och därigenom välfärd. 
 
Efter en tid var nog, enl undertecknad, dom flesta tillfreds med tanken på att detta 
projekt skulle vara till gagn för byn, både för oss som bor här och för att locka till oss fler 
gäster. 
 
Åren gick och fritidshusen blev fler och fler inom området, längdspår byggdes över och 
det var inte längre möjligt att skida nerifrån byn upp på fjället. 
 
En vår var plötslig alla diken nere i byn överfyllda med fin sand/slam som hade frigjorts 
genom grävningarna uppe på sluttningarna. 
 
Skogen under området fick inslag av frigolitbitar och byggplast. 
Då och då tog vi bybor en promenad och häpnades av dom allt större och större villorna i 
allt mer uppseendeväckande former som växte upp längs fjällsidorna. Borta var tydligen 
tanken på enhetlig bebyggelse som skulle smälta in i miljön, men då exploatören nu 
kunde få kanske uppåt 1000 kr/kvm för marken som hen betalade oss kommunbor 4 kr 
för så förstår man ju hur hen tänkte. 
Skidlift och slalombackar lyste däremot med sin frånvaro. 
 
Efter många år och hot om stämning från de fritidshusägare som betalat miljonbelopp 
för en tomt som skulle ligga i närheten av liften så kom det slutligen upp en enkel 
knapplift och en nerfart som på vissa ställen är så smal att det mer påminner om en 
passage. Om kommunen genomförde några påtryckningar för att avtalat skulle 
genomföras har jag ingen uppgift om. 
 
Någon butik inom området har inte blivit verklighet så turisterna måste även 
fortsättningsvis ta bilen till byn och bidra till parkeringskaoset som råder under 
helgerna runt ICA butiken. (eller gjorde, innan viruset) 
 
Nu är detta storslagna projekt framme vid finalen och ämnar bebygga den del som för 
oss bybor är och har varit det enda friluftsområde dit vi kan utan bil, skoter eller skidlift 
kan ta oss enkelt ut i ”vildmarken”. 
 
Då visar det sig att exploatören inte längre är beredd att bygga det hotell som det var 
meningen att bli. Nu är det fler privatägda fritidsvillor som önskas av exploatören ! 
Om kommunen godkänner en ändring av planen till förmån för privata bostäder i stället 
för det planlagda hotellet så innebär det att folket i Hemavan och gäster inte längre är 
välkomna till det område generationer har haft som utflyktsmål för sig och sina barn ! Ett 
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hotell skulle även det påverkat upplevelsen av vildmark, naturligtvis. Men känslan för 
oss bybor av att vara välkommen bibehålls betydligt mer om det på platsen finns ett 
öppet hotell med möjlighet för servering och toalettbesök mm än om platsen bara 
innehåller privata lyxvillor vars ägare knappast kommer att tycka om att bilar parkeras 
och att vandrare går runt i deras dyrköpta område. Detta kan inte förnekas. 
 
Vi Hemavanbor (jag talar i alla fall för oss fyra i familjen,och vet att många håller med 
oss) känner oss lurade av detta projekt ! 
 
Av bra lifter och ett utbyggt skidområde blev det inget som tillför något, annat än för den 
som bor i närheten av knappliften. Lurade ! 
 
Av satsningen på längdspår blev inget, möjligheten för bra längdåkning i Hemavan är i 
dag sämre än då projektet startades. Lurade! 
Någon butik eller kiosk byggdes aldrig. Lurade! 
 
Enhetlig, estetiskt tilltalande bebyggelse som smälter in i miljön blev istället svulstiga 
skrytvillor i tre och ibland fyra våningar som dessutom står tomma 48 veckor per år med 
eftersatt yttre miljö som resultat. Lurade! 
 
Jag känner mig därför tvungen att härmed överklaga den planändring som skulle 
möjliggöra för exploatören att i stället för det hotell den ursprungliga planen innehöll 
istället sälja av marken till privata intressenter att bygga fritidshus. Kommunen har till 
uppgift att förvalta medborgarnas gemensamma mark på det sätt som är till gagn för 
medborgarna och samhället. Att bebygga denna exklusiva värdefulla mark i direkt 
anslutning till byn, skidanläggning och Kungsledens vildmark vore ett katastrofalt 
misstag om det skulle innebära att tillgängligheten försvinner vilket skulle ske om 
bebyggelsen blir fritidshus. 
 
Jag skulle kunna ta upp fler aspekter mot denna planändring men tror att det faktum att 
detta projekt gick ifrån att skapa mervärde för Hemavan som hemort och som besöksmål 
genom fler arbetstillfällen och ett utökat aktivitetsutbud, blev till privat stugby för dom 
priviligierade. 
 
Jag uppmanar därför miljö och samhällsbyggnadsnämndens medlemmar att säga nej till 
denna planändring och bibehålla planen så att denna mark bör användas till något som 
har ett större värde för kommunen och dess medborgare. 

 
Kommunens kommentar: I gällande detaljplan vid liftens start har det skapats en 
byggrätt med s.k. centrumändamål. Byggnaden är tänkt att innehålla lokaler för en 
mindre restaurang samt toaletter / värmestuga och eventuellt även skiduthyrning 
eller annan närservice. Planens genomförandetid sträcker sig till år 2029. 
 
Övriga synpunkter kring skidspår, Kungsleden m.m., se kommunens tidigare 
kommentarer. 
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Kommunen delar synpunkten att byggherrar/exploatören många gånger har utfört 
allt för stora ingrepp vid byggskedet, av både iordningsställande av vägar och tomter 
som kan påverka t.ex. förflyttning av slam. Kommunen jobbar kontinuerlig med att 
styra upp genomförandet genom exploateringsavtal samt att kontroll av efterlevnad 
styrs upp. Kommunen har en rutin kring frågan vid bygglovshanteringen för att 
upplysa byggherrar vad som gäller avseende omhändertagande av byggavfall. 

 
 
Två privatpersoner 2:  
Det är med sorg i våra hjärtan som vi iakttagit de ständiga försämringar av miljön som 
pågår i nära omgivning till vårt hus i Hemavan. 
 
 Vi har i många år haft förmånen att ta långa och härliga skidturer och promenader från 
vårt hus på Oskars väg  upp till fjällparken och dess omgivningar –det har varit vår 
”lunga”, Nu finns inte längre den möjligheten!! När vi dessutom närmar oss ålderns 
höst  och inte längre kan komma att utnyttja bilen utan måste använda kollektiva 
transportmedel  är vi helt  utestängda från möjligheten att nå dessa områden med 
skidor. De vi uppskattat mest under årens lopp! 

Det är trist att se hur grävskoporna drar fram! Vi tror och hoppas att beslutsfattarna i tid 
inser vilka värden som kan gå förlorade när entreprenörer med stort vinstintresse får 
härja fritt. 

Som fd universitetsanställda och vänner till familjen XXX har vi givetvis också 
med  förskräckelse iakttagit hur  omgivningen runt Fjällparken förändras och försämras. 
VI hoppas att minnet efter dem som idogt under många år kämpade för  Fjällparken 
kan  hedras på ett annat sätt. Det ligger dessutom i tiden att ta större hänsyn till vår 
natur  -”getton ” bör undvikas i fjällvärlden även om det bitvis kan handla om mycket 
påkostade hus. Särskilt området runt Fjällparken får inte äventyras eller blir mindre 
tillgängligt för besökare och fjällvandrare. 

Det bör också noteras att ”skogsbad” numera ett utgör ytterst intressanta inslag i 
besöksnäringen internationellt-de betraktas också som mycket hälsosamma. Den 
fina naturskogen och miljön runt fjällparken med inslag av vackra och unika 
fjällblommor är i våra ögon utmärkta för ”skogsbadare”. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer kring möjligheten att färdas 
både med och utan skidor bl.a.. Synpunkt kring Fjällparken berör inte detta 
planförslag.  
Den nya planen har en väsentligt lägre exploatering än gällande plan.  Antalet 
bostäder minskar från 80-90 st. boendeenheter ner till 40-50. Den totala bruttoytan 
minskar från ca 9500 ner till 6500 m2. Detta kommer att leda till en mindre 
påverkan på den omgivande naturen.  
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Privatperson 3: 
Kungsledens nedre del, i vilken kommunen planlagt fritidshusområde, är en fysisk miljö 
som bl.a. med hänsyn till friluftslivet och dess naturmiljö så långt som möjligt ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur-eller kulturmiljön, jfr 3 kap. 6 § 
miljöbalken. 
 
Kungsleden är en omtyckt vandringsled som ger många människor möjligheter till 
rekreation och rörelse och möjlighet att ta sig upp i fjällen. Kommunen anger att man 
tidigare tagit ställning för att det tillgodoser riksintresset för friluftsliv att utveckla 
Hemavan till en attraktiv baspunkt för turism och rörligt friluftsliv. 
Det anförs vidare att det visats vara av avgörande betydelse för att göra fjällvärlden 
tillgänglig för friluftsliv i alla former att utbyggnaden koncentreras. I redogörelsen för nu 
föreslagen detaljplan anges att det innebär en betydligt mindre exploatering än om ett 
hotell hade byggts. Det rör sig sammanlagt om 42 bostadsdelar. 
Kungsledens vinter- och sommarspår går igenom planområdet. Ett hotell hade dock till 
skillnad mot privata bostäder kommit allmänheten till del och kunnat bli en mötesplats. 
Ett bostadsområde bjuder inte in till samvaro och blir inte en mötesplats, annat än för de 
fåtal fritidsgäster som bor där. Med beaktande av Kungsledens stora värde för fritidslivet 
borde ett fritidshusområde rimligen byggas på annan plats. Behovet av att koncentrera 
turismen kan inte överskugga behovet av att bevara kungsleden för allmänheten och 
fortsatt låta den vara öppen och inbjudande. Vad kommunen för fram om att särskilda 
krav kommer att ställas på bebyggelsen och att staket m.m. undvikas förtar inte den 
planerade bebyggelsens karaktär av privat område för de som bor där. Bebyggelsen 
förstör vidare effektivt den naturupplevelse som Kungsleden idag erbjuder, vilket 
innebär att naturmiljön påtagligt kommer att skadas. 
 
Till detta kommer att kommunens förslag kräver att Kungsledens sträckning ändras. Den 
ändrade sträckningen medför att Kungsleden blir betydligt brantare än vad den är idag. 
På ett ställe innebär den ändrade dragningen enligt uppgift att sluttningen blir över 20 
procent. De som önskar gå eller åka genom Kungsleden kommer alltså inte bara tvingas 
ta sig genom bostadsområdet, de kommer dessutom ställas inför en svårare och mindre 
tillgänglig led. Det påverkar allmänhetens tillgång till friluftslivet negativt. För personer 
som av olika anledningar har begränsad rörlighet eller uthållighet innebär det en 
betydande försämring. Sluttningen är sådan att det blir oerhört svårt, om möjligt, att ta 
sig fram med hjälpmedel. Den del av Kungsleden som påverkas av förslaget är den del 
som annars är tillgänglig för personer som använder rörelsehjälpmedel. Förslaget 
innebär alltså en konkret försämrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. I denna del kan särskilt påpekas att kommunen har en skyldighet 
enligt artikel 30 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
(SÖ 2008:26) att vidta åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång 
till platser för idrott, rekreation och turism. Kungsleden är en sådan plats och den 
ändrade sträckningen försämrar den tillgången. Konventionen har ratificerats och 
kommunen är som en del av staten skyldig att respektera den. 
 
Kommunens förslag om exploatering i och runt Kungsleden bör därför inte genomföras. 
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Kommunens kommentar: Se även tidigare kommentar kring Kungsleden. En 
konsekvensanalys har tagits fram gällande påverkan på Kungsleden. Här redogörs i 
detalj hur olika delsträckor påverkas. Sammanfattningsvis görs en bedömning att 
vandring utmed Kungsleden genom planområdet kommer innebära en påtaglig 
påverkan på naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon väsentlig 
omfattning jämfört med gällande plan.  
 
Under kommande vinter kommer länsstyrelsen att provspåra den nya 
vinterdragningen och göra eventuella justeringar för att få en acceptabel lutning. 
 
Tillgängligheten till rastplatsen ”Vacker utsikt” kommer inte att förändras i 
förhållande till gällande plan. Det kommer att vara möjligt att nå platsen med både 
barnvagn och rollator från en närliggande parkeringsplats. 
 

 
Privatperson 4:  
Jag är en återkommande turist till Hemavan-Tärnaby under både vinter- och 
sommarsäsong. Jag motsätter mig starkt förslaget att påbörja nybyggnationer på 
Kungsplatån och Forsfallet längs Kungsleden enligt detaljplanen med diarienummer 
2018.370-315. Efter att ha läst kommunens konsekvensanalys blev jag mycket 
frustrerad över analysens tydliga vinkling. Jag anser inte att den med tillräcklig tyngd 
speglar de konsekvenser som följer ett ingrepp i naturen, direkt anknytande till en av 
Sveriges främsta vandringsleder. 
 
I analysens sammanfattning följs varje antydande av att bygget kan medföra en 
försämrad naturupplevelse, av en fortsättning som klargör att nuvarande plan är en god 
lösning på detaljplanens syfte. Till exempel står det att "Vandringen utmed bebyggelse 
kommer i och med planändringen att förlängas med 300 meter samtidigt som påverkan av 
byggnadsvolymer inom delområde A och B kommer minskas.". Jag tycker att det är 
konstigt att en lättnad av bebyggande i redan bebyggda områden med närstående orörd 
natur föredras framför en lättnad av byggen i obebyggd natur. Slutklämmen motiverar 
vidare hur konsekvensanalysen är skriven med en subjektiv målbild: "Noteras kan att 
planförslaget får en positiv inverkan för möjlighet till närrekreation då vackra 
utsiktplatser blir enklare att nå med bil för personer med nedsatt rörlighet." Har 
kommunen i och med detta argument funderat på att bygga ramper för att faktisk 
möjliggöra för rörelsehindrade att besöka utsiktsplatserna? 
Jag anser inte att konsekvensanalysen bidrar till planprogrammets syfte att "I ett brett 
samrådsförfarande pröva lämpligheten av önskad exploatering" på ett brett och objektivt 
vis. Jag tycker att detaljplanens genomförande skulle innebära ett intrång på 
lättillgänglig och vacker natur. Den motarbetar Hemavans främsta tjusning - närheten till 
den friska luften och enkelheten att nå den. Detta är ett ypperligt tillfälle för kommunen 
att visa sin demokratiska sida och genomföra en konsekvensanalys adekvat 
planprogrammets syfte. Dessutom är detta ett ypperligt tillfälle att lyssna på alla 
privatpersoner som yttrat sig i frågan, till exempel undertecknad. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
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Privatperson 5:  
Utifrån de många synpunkter som framkom i samråd avseende den närbelägna 
sträckningen av Kungsleden så hade det varit mycket bättre med en mer genomarbetad 
och opartisk konsekvensanalys för Kungsleden. Jag tycker att konsekvensanalysen ska 
revideras samt kompletteras med undersökning och analys av opartisk part. Nedan ges 
exempel på varför. 
 
I konsekvensanalysen fokuseras mest på förbättringar jämfört med nuvarande plan, 
såsom att avstånd från hus till Kungsledens mitt ökas, att höjd på hus minskas och att 
byggrätter minskas. Om det blir fem meter längre till hus eller att hus kan bli en meter 
lägre har ingen egentlig betydelse anser jag, leden kommer ändå att gå väldigt nära 
tomterna varför upplevelsen vid vandring eller skidåkning naturligtvis torde påverkas 
mycket negativt. I analysen konstateras en påtaglig påverkan, dock beskrivs inte vad 
denna påtagliga påverkan utgörs av utan fastslås bara att det inte blir någon väsentlig 
förändring mot gällande plan. 
 
I dokumentet Konsekvensanalys Kungsleden anges: "En samlad bedömning av 
bebyggelsens påverkan för närrekreation och konsekvenser för vandring utmed 
Kungsleden kommer även i det nya planförslaget innebära en påtaglig påverkan på 
naturupplevelsen, men den kommer inte förändras i någon väsentlig omfattning jämfört 
med gällande plan." och "Sträckan mellan utsiktsplatsen och läget där Drottningleden 
viker av, innebär ingen ändring som påverkar upplevelsen längs leden."   
 
Föreslagen plan medför vandring/skidåkning nära och mycket nära privata fritidshus i 
ca 600 meter, alltså en ungefär dubbelt så lång sträcka jämfört med gällande plan. Det 
tycker jag man kan kalla en förändring i väsentlig omfattning. 
Även upplevelsen av sträckan Vacker utsikt - korsning Drottningleden torde komma att 
påverkas negativt av ändringen eftersom det blir fler hus i närheten av leden en längre 
sträcka med föreslagen plan.   
 
Det som noteras om att planförslaget får en positiv inverkan för möjlighet till 
närrekreation då vackra utsiktplatser blir enklare att nå med bil för personer med 
nedsatt rörlighet är helt rätt. Frågan är bara om de parkeringar som planeras kommer 
att räcka till för såväl besökare till hus som till utsiktsplats och led, samt kommer en 
gångväg för personer med nedsatt rörlighet att iordningställas där mellan husen?   
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. Det tillkommande 
bostadsområdet Forsfallet innebär att Kungsleden förläggs i utkant av bebyggelse på 
en tillkommande sträcka på totalt 300 meter, cirka 130 meter av Kungsledens 
sträcka ligger längre från. Den övre delen av Forsfallet ligger cirka 15 meter 
Kungsleden till närmaste kvartersmark och nedre delen av kvartersmarken ligger 
mellan cirka 25 meter till 50 meter från Kungsleden, se kartbild nedan. 
Sammanfattningsvis konstaterar kommunen tillsammans med länsstyrelsen att det 
blir en längre sträcka intill förslag till ny bebyggelse och den totala påverkan 
kommer inte att förändras i förhållande till gällande detaljplan. Allt arbete sedan 
start med planprogrammet 2009 har skett i nära samarbete med länsstyrelsen 
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främst utifrån Kungsledens nya sträckning. Länsstyrelsen har inte lämnat erinringar 
kring konsekvensanalysen. Länsstyrelsen har efter granskningstiden lämnat besked 
att sommarleden fram till Vacker utsikt ska förbättras samt att möjlighet kommer 
att finnas att ta sig ut till leden mellan kvartersmarken, se illustrationskarta nedan. 
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Privatperson 6:  
Det är svårt att överskatta Kungsledens värde. Kungsleden är en nationalsymbol som 
utgör en enorm publicitet för Sverige. Som exempel så marknadsförs den som Sveriges 
mest kända led på Visit Swedens hemsida, och det har väl inte undgått någon i 
kommunen att Kungsleden utsetts till en av världens bästa vandringsleder av National 
Geographics? Det som gör leden så unik är det som också är dragningskraften, stillheten, 
naturen, vildmarken.  
 
Kungsleden har därför ett enormt värde även för Hemavan och utgör den huvudsakliga 
anledningen till att en så liten ort kan sättas på kartan internationellt. Den utgör en av de 
primära reseanledningarna till orten. För en ort vars primära inkomstkälla är 
besöksnäringen är Kungsleden alltså av yttersta betydelse.  
 
I den nytillkomna konsekvensanalysen har detta inte identifierats. Där jämförs och 
hänvisas till bebyggelse som redan finns i anslutning till leden och det beskrivs hur 
många hundra meter till av leden som kommer att gå igenom bebyggelse. Vi kan alltså 
utläsa av konsekvensanalysen att exploatering av denna sträcka öppnar för potentiellt 
framtida fortsatt exploatering. Kommunen tänjer på gränsen för hur högt på fjället, nära 
leden och mycket av naturen som tillåts byggas på. Förstå mig rätt - att byn expanderar 
är fantastiskt och ett naturligt steg i tillväxten (även där har vi Kungsleden att tacka) 
men expansionen måste kontrolleras och det är kommunens yttersta ansvar att det sker 
på ett klokt och långsiktigt sätt. Att bygga på och tätt invid Kungsleden är varken klokt 
eller långsiktigt. 
 
I konsekvensanalysen noteras även att ”planförslaget får en positiv inverkan för 
möjlighet till närrekreation då vackra utsiktsplatser blir enklare att nå med bil för 
personer med nedsatt rörlighet.”. Något som inte stämmer eftersom de planerade 
parkeringsplatserna inte kommer att snöröjas vintertid – på önskemål av 
samfällighetsföreningen (sid. 13 i Planbeskrivningen från 2021-01-20). Vägen sköts av 
samfällighetsförening och all mark ägs av Hemavan Fjällkedjan AB, vilket i praktiken 
innebär att området bara är tillgängligt på deras villkor. Vilket betyder potentiellt inte 
tillgänglig alls till vägen, vilket får konsekvenser för tillgängligheten även till fjället och 
naturen runt omkring området – Kungsleden inkluderat.  
 
Som Björkfors samfällighetsförening tagit upp i tidigare samråd har många löften från 
entreprenören aldrig införlivats och inga uppföljningar eller krav verkar ha ställts från 
kommunens sida. Den mer långsiktiga ekonomiska nytta med hotell och butiker som 
utlovats har ersatts av lägenhets- och flerfamiljshus - något som inte genererar nya 
jobbmöjligheter eller annan ekonomisk aktivitet på samma sätt. Det betyder att detta är 
en kortsiktig ekonomisk vinst för kommunen.  
 
Om denna kortsiktiga ekonomiska nytta för kommunen, mot förmodan, ändå kan anses 
väga tyngre än de negativa konsekvenser byggnationerna har för Kungsleden, och 
därmed byns värde, så bör det inte ske utan krav. Då i det föreslagna 
Exploateringsavtalet. I första hand bör krav ställas på kompensation av de värden som 
förlorats i och med exploateringen. Företaget bör kompensera för förlorad biologisk 
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mångfald, naturvärdet för lokalbefolkningen, naturvärdet för regionen och Sveriges 
turism i stort samt på annat sätt tillgängliggöra fjället och naturen. Om inte i direkt 
anslutning till platsen så på annat håll. 
 
I övrigt ställer jag mig bakom de krav som utformats av Liberalerna i Storuman: 
- ”Tydliga krav på utformning, lutningar, avvattning etc bör finnas i planen. 
- Forsfallet och övre Kungsplatån tas bort från planen och i första hand inte 

exploateras alls. Kommunen säljer ingen mark. I andra hand bör publik 
tillgänglighet till Vacker Utsikt med mera stärkas genom att använda ursprungliga 
planen där ett hotell med kommersiell service planerats. 

- Varje ny fastighet enligt planförslaget måste bevara naturmarkskaraktär på 
fastigheten förutom byggnadsyta plus erforderlig yta för arbeten. Så många träd 
som möjligt skall stå kvar. 

- Planbestämmelserna bör i första hand innehålla krav på energiklassning och 
hållbarhet, i andra hand genom kontraktsbilagor som biläggs planen. 

- Planbestämmelserna bör innehålla krav på estetik och arkitektur samt färgskalor 
(idag hänvisas till kontraktsbilagor – de ingår inte i planförslaget) för en harmonisk 
och sammanhållen bebyggelse. Tidigare byggnationer i Hemavan tydliggör behovet. 

- Återvinnings- och sophanteringsplatser beskrivs tydligare vad gäller 
iordningställande, snöröjning och tillgänglighet (standard)” 

 
Jag anser alltså att exploatering av området Kungsplatån och Forsfallet över huvud taget 
inte bör utföras. Den kortsiktiga ekonomiska nytta som detta projekt drivs av, kan 
omöjligt väga tyngre än de långsiktiga konsekvenser som de kommer att ha.  
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. Planbeskrivning tydliggörs vad 
gäller samfällighetsföreningens synpunkt kring snöröjning av parkeringsyta. Det är 
dock inget som regleras i detaljplan utan kan bli möjlig i framtiden.  
Exploatören har och kommer att utföra en del kompensationsåtgärder, som t.ex. ny 
rastplats efter Kungsleden, en grillplats vid pisten, städåtgärder efter Mortsbäcken. 

 
 
Privatperson 7:  
Hemavans sluttningar har exploaterats hårt under de senaste 15 åren. Grunden till att 
människor vill investera i ett delårsboende är att man, tror jag, önskar en motpol till sitt 
andra boende. Drömmen om ett eget boende i fjällen är starkt hos många.  
 
En av de största fördelarna med Hemavan Tärnaby och dess dalgångar, är att det alltid är 
nära till fjället. Nära att ge sig ut i naturen året runt. Nära till de enkla aktiviteterna och 
till den storslagna naturen. För det är att bo i naturen som lockar gästerna och 
medborgarna att bosätta sig här - både på del- och helår! Vi måste därför ta ansvar och 
värna om den nära naturen på ett långsiktigt sätt.  
 
Det innebär att de gäster och de medborgare som skall befolka kommunens västra del, 
inte skall falla på eget grepp. Det finns risk att vi så gärna vill ha ännu fler gäster, att vi 
bygger bort skönheten, tillgängligheten och närheten till det storslagna.  
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För de boende som skulle befolka bostäderna i den aktuella detaljplanen, skulle det 
absolut fortfarande vara mycket nära till naturen. Men, det innebär samtidigt att man lite 
sågar av den gren man sitter på.  
 
Hemavans absoluta storheter är Mortsbäcken och Vacker utsikt. Det är även portalen till 
Kungsleden och att både Kungsleden och Drottningleden är så nära och lätta att komma 
åt. Kungsleden och portalen till Vindelfjällens naturreservat är världsunika. Ta vara på 
det.  
 
Ett livslångt ansvarstagande för naturen, tror jag ofta börjar att man som liten får 
uppleva det lilla äventyret. Allt från att få ligga och sova i fjällpulkan när föräldrarna/de 
vuxna går Kobåsspåret på skidor, eller den absolut första "fjällvandringen" till 
Fjällfinakåtan eller Vacker Utsikt.  
Detta håller man på att bygga bort i Hemavan. Nya sträckningen på Kungsleden är 
alldeles för brant för att man skall känna sig säker att åka skidor med pulka, eller för den 
delen om man inte är superproffs. Det är precis så att man kan ploga nu när man åker 
nerför och precis så att det inte är för brant uppför.  
Gör inte leden brantare!  
 
Det finns även andra hållbarhetsperspektiv jag tycker att man missat i 
planbeskrivningen; krav på att bygga hållbart enligt Byggvarubedömning/Sundahus, 
krav på energieffektiva hus, krav på att bidraga till utveckling av de spår och leder som 
ligger inom området.  
 
I rubricerade förslag vill jag föreslå ett par ändringar; 

• Gällande övre gräns för nuvarande detaljplan kvarstår, och ingen utökning tillåts. Det 
innebär att Forsfallet ej byggs.  

• Kommunen säljer ingen mark.  
• Om Kungsleden skall dras om, måste man ta hänsyn till lutningen så att den inte blir 

för brant.  
• Lokalgatorna tar för mycket natur i anspråk samtidigt som jag ifrågasätter att det 

verkligen skall fungera säkert med fullbelagda hus en snöig vinter (snöröjning, 
brandsäkerhet, promenad och bilkörning). Det räcker att studera Marias väg, Eriks 
väg mfl längre ner i backen. Därför lämplar sig området helt enkelt inte för 
bebyggelse.  

• Komplettera med hållbarhetsperspektiv och kravspecifikationer.  

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 8:  
I slutet av 90-talet anlade jag, med anledning av ansvar för skidområdena i Hemavan och 
Tärnaby, ett skidspår i Kobåset. Tanken med spåret var bl a att föräldrarna kunde åka på 
spåret medan barnen var i skidbackarna på så sätt kunde man lätt hitta varandra vid t ex 
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fikarasterna eller andra behov att  träffas. Givetvis handlade det om att sälja ett 
och annat liftkort samt att höja trivseln i skidområdet. Det så kallade Blå spåret var och 
är fortfarande en viktig led såväl sommar som vinter. Inte för brant för att åka skidor 
eller l vandrar uppför eller nedför. 
Dessutom börjar alt slutar drottning--och kungsleden längs  spåret även Fjällvinden -
terrängen följer denna led. 
Att på detta sätt i princip ödelägga en popularitets-höjande attraktion kan i längden 
straffa sig på många olika sätt. Att vandra, cykla, gå eller åka skidor genom ett 
boendeområde är inte särskilt attraktiv inte minst med tanke på olika färdigheter. 
Generellt sett är det mycket viktigt att det finns bra leder mellan dalen och fället. 
Helst skall de även gå att cykla på. Detta innebär att de skall vara tillräckligt breda för att 
rymma olika aktiviteter.  
                                                                                                                               

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Åtta privatpersoner 9:  
Som fritidshusägare i Hemavan med erfarenhet av att fira alla påskar i Hemavan sedan 
1964 gör det oss mycket upprörda att läsa och höra om Storumans kommuns hantering 
av denna tänkta detaljplan i ärende dnr 2018.370-315. 
 
1. Det är sorgligt att längdskidspåret som tidigare gått från byn med förbindelse upp mot 
Kungsledens helt omöjliggjorts pga exploatering. Ställ genast detta tillrätta annars 
kommer turismen att påverkas! 
2. Det är en stor brist för turistnäringen att den utlovade fyrstolsliften, barnliften, 
hotellet, toppstugan med restaurang och övernattningsmöjligheter samt affär, camping 
mm som utlovats nu helt plötsligt inte ska bli av?! Ställ genast detta tillrätta annars 
kommer turismen att begränsas pga er bristfälliga hantering. Vi ser hur ni 
hanterat detta ärende och är missnöjda. 
3. Det sorgligaste av allt är att tillgängligheten till Kungsleden nu kraftigt begränsas och 
det utan att det utlovade nya liftsystemet byggs ut. Det blir brant och inte tillgängligt för 
alla att åka skidor här i området. Dvs Hemavan och därmed Storumans Kommun 
begränsar tillgängligheten genom den förändrade satsningen, sämre skidåkning för 
turister och ortsbor och endast kortsiktiga inkomster på fritidshus i området som nu 
inkräktar på vacker fjällnatur, naturreservat. Ställ genast detta till rätta så att våra 
barn och barnbarn kan få njuta av den vackra tillgängliga naturen, fjällvärlden. 
 
Fritidshusägare sedan många år i Hemavan kräver att planen stoppas och att 
kommunen köper tillbaka marken kring Vacker utsikt. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. Liftområdet hanteras inte i 
denna detaljplan utan ligger i gällande detaljplan från 2014. Dessutom har det inte 
reglerats via detaljplanen vilken typ av liftanläggning som ska uppföras. 
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Privatperson 10:  
- Jag tycker att det är mycket märkligt att man fortsätter förstöra Sveriges och en av 
världens mest kända vandringsleder - Kungsleden. Ökad byggnation i området försvårar 
och försämrar tillgängligheten och upplevelsen av en vandrings- och vinterled. 
Storumans kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten borde snarare göra som med 
annan värdefull natur eller objekt som är av vikt för turism och folkhälsa - skydda och 
bevara! Leden är också väldigt viktig för det lokala näringslivet och särskilt turismen 
under sommaren.   
 
- Vidare fortsätter Storumans kommun motverka samhällsnära friluftsliv. Hela det sk 
Fjällfors-området har byggt bort vandringsleder från byn till fjället, svampmarker, 
rastplatser med vacker utsikt mm. Förra veckan lyssnade jag på kommunens 
”Friluftsplan för Hemavan Tärnaby” och där framgick att man på intet sätt har planer för 
att utveckla de områden som verkligen är intresse för friluftslivet i Hemavan. Istället för 
det som lokalbor och turister gillar med Hemavan; Fjället och utsikten, så har man 
fokuserat på några områden i blöt och slyrik terräng mellan E12 och älven.  
 
Början av Kungsleden och Drottningleden har varit ett väldigt tillgängligt och uppskattat 
område med stora naturupplevelser. Om kommunen vill verka för samhällsnära 
friluftsliv och bättre klimat (minskad bilanvändning) måste man värna sådana här 
områden! Det räcker inte att exploatören bygger en ny rastplats här och där, man har 
förstört gamla leder, historia och människors smultronställen. Det är heller inte särskilt 
kul att utöva ”friluftsliv” omgiven av massa byggnader, då kan man åka till andra ställen 
än Hemavan.  
 
- Läser man planen framgår också att skotertrafik ska vara möjlig upp till boendena. 
Ingen annanstans får du köra skoter så högt upp på fjället i byn Hemavan. Detta kommer 
störa och förstöra (skotrar brukar ha en tendens att inte endast framföras på led) natur-, 
djur- och friluftslivet runt den stora Mortsbäcken. Vidare kommer det störa de som tar 
sig fram på Kungsleden och det finns absolut en risk att skotrar ”råkar” ta sig högre upp 
på fjället härifrån.  
 
- Man fortsätter bygga bort alla passager upp på kalfjället. Parkeringen på Fjällparken 
brukar vara hårt belastad under högsäsong för att man vill ta sig upp på fjället. I somras 
när gondolen var stängd var parkeringsfickorna vid Syterbäcken VARJE DAG helt fulla 
(trafikfarliga!) med bilar för att det är ett av få ställen där stigar tar dig upp till kalfjället. 
Man kan inte fortsätta bygga bort passager upp till fjället, tomter stänger av 
allemansrätten.  
 
- Byggnationerna av campingen och tomter däri kring försämrade vattenföringen nedåt i 
byn, bl.a vid en fin rastplats kallad ”Trollhålet”. Även stora mängder skräp har hamnat i 
Mortsbäcken nu i många år från fritidshusbyggen. Det känns tyvärr inte som att 
vattenkvalitén kommer bli bättre av fler byggnationer och erosioner pga avlägsnande av 
vegetation högre upp. Oavsett vad man skriver i papper gällande åtgärder brukar 
verkligheten bli en annan. Mängden skräp som vi varje vår plockar i Hemavan från alla 
byggnationer (och turister) är skrämmande.  
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- Är det verkligen fritidshus som Hemavan behöver mer av? 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 11:  
Som sedan många år återkommande turist i Hemavan vill jag framföra allvarliga 
betänkligheter och farhågor inför det aktuella planförslaget. 
 
I kort sammanfattning delar jag den av andra redan framförda uppfattningen 
att förslaget bör dras tillbaka. Om planen fastställs, kommer det att skada 
bilden av Hemavan som en attraktiv turistort. 
 
De för mig tyngsta skälet till kritik är att planen, tvärt emot ett anfört syfte, kommer att 
försvåra för det rörliga friluftslivet genom att göra det svårt eller omöjligt för barn, äldre 
och funktionshindrade att ta sig upp på fjället via kungsleden. Den planerade flyttningen 
av kungsleden innebär nämligen bland annat att ett avsnitt av den flyttade leden får en 
alltför stark motlutning. Och skulle man orka forcera sträckan uppför, så innebär 
nerfarten också risker för den som inte är ung med god skidteknik. Om förslaget 
genomförs, kommer det därför inte bara att stänga ute visa turistkategorier utan det 
kommer dessutom att skapa bad will för turistorten i dess helhet. Hemavan framtonar i 
så fall som okänslig inför en viktig turistgrupps intressen.  
 
Ett annat, mer allmänt skäl, är att den tilltänkta exploateringen innebär ett onödigt och 
svårmotiverat ingrepp i en av Hemavans viktigaste tillgångar, nämligen den vackra 
naturmiljön runt och i Mortsbäcken. Det är omöjligt att förstå att kommunen skulle vilja 
göra sig urarva den, för det kortsiktiga ekonomiska värdet av den planerade 
exploateringen. Flera som yttrat sig tidigare har på olika sätt påpekat naturvärdenas 
betydelse för både turismen och kommunens egna invånare. I den kritiken mot förslaget 
instämmer jag. 
 
Som fast boende i Umeå vet jag vilken betydelse Hemavan har haft för många Umeåbor. 
Hemavan har länge setts som en miljö där den moderna exploateringen ännu inte dragit 
ned på byns attraktivitet som turistort. Tvärtom har många investeringar ökat 
attraktionskraften. De nu aktuella investeringarna är inte av det slaget, de kommer att ha 
motsatt verkan genom att bidra till att Hemavan får rykte om sig som alltför “stadslikt” 
och i verkligheten okänsligt för de naturvärden som är viktiga får många turister. Som ett 
litet men allvarligt tecken på att kommunledningen riskerar att bli blind för Hemavans 
karaktär kan man notera att fjällparken tydligen inte var särskilt inbjuden att yttra sig 
tidigt i planprocessen. Det är dags att ta naturfrågorna på stort allvar igen, inte minst för 
att bevara bilden av Hemavan som en attraktiv turistort. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
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Privatperson 12:  
Närheten och tillgängligheten till en storslagen fjällmiljö är Hemavans viktigaste 
attraktionskraft nu och i framtiden!  
 
Förslaget, även med ändringar, innebär att fjället kommer längre från byn.  
Ett genomförande skulle få stora negativa konsekvenser för det rörliga friluftslivet samt 
minska Hemavans attraktionskraft.  
 
Omkring 30.000 besökare nyttjar Kungs- och Drottninglederna för rörligt friluftsliv inom 
aktuellt planområde varje år. Fritidshus för några få enskilda ägare kommer att försämra 
för det rörliga friluftslivet vid 30.000 besök per år (eller fler i framtiden).  
Det kommer särskilt att påverka barnfamiljer, äldre samt mer ovana fjällturister. Och alla 
oss som nu strövar fritt och åker turskidor i det nära fjällområdet även utanför lederna. 
Förslaget innebär en försämring av fjällupplevelsen och omöjliggör för många att nå 
obebyggt fjäll med en längre och brantare sträcka mellan privata fritidshus samt 
motortrafik med skotrar och bilar i närheten. 
 
Storumans kommun har nyligen påbörjat arbetet med en ”Friluftsplan för Hemavan och 
Tärnaby”, som blir kopplad till framtida ny fördjupad översiktsplan för Hemavan bl.a. 
Syftet är att planera för tätortsnära friluftsliv och att inte bygga bort möjligheter för 
framtiden. Ett problem som lyfts inför planarbetet är att kommunen inte själv äger så 
mycket mark som kan komma ifråga för närleder, parker m.m. Här har vi redan 
Kungsledens start i Hemavan, som knyter ihop byn med fjället! Här har vi en unik 
fjällbotanisk trädgård och Naturum! Storumans kommun har ägt hela markområdet och 
har fortfarande kvar den övre delen av planområdet. Det är självklart att den marken bör 
reserveras för det rörliga friluftslivet! Passa gärna på under 2021, som är ”Friluftslivets 
år”!  
 
Gällande detaljplan med hotell m.m. har en mer koncentrerad bebyggelse och flera 
funktioner som kommer allmänheten till del. Förslaget till ny detaljplan tar mycket 
större yta i anspråk och medför att byn kommer ännu längre från fjället. Var kloka och 
rädda det som räddas kan! Så mycket som möjligt! 
Vi har en positiv utveckling i Hemavan med en kraftig ökning av antalet fritidshus och 
lägenheter. Det är bra! Turismen är vår basnäring. Fjället är vår tillgång.  
Sänk inte attraktionskraften och tillgängligheten för många genom att tillåta exploatering 
av porten till fjället för några få!  
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 13:  
Jag har tagit del av Detaljplan för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl. Kungsplatån och 
Forsfallet i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län och 
samrådsredogörelsen. Som jag förstått det så handlar samrådet om en 
detaljplaneändring som påverkar dragningen av Kungsleden. Skälet är att det ska byggas 
ännu mera hus på en känslig fjällsluttning uppefter leden ända in i reservatet.  Vad jag 
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förstår kommer det att innebära en fördubbling av bebyggbart område. Eftersom det här 
påverkar det rörliga friluftslivet så anser jag mig vara part i ärendet. 
 
Jag har bott en tid av min uppväxt i Storumans kommun och äger sedan nästan tio år 
tillbaka ett hus i Tärnaby. Vår dotter har gått skidgymnasium och efter det kombinerat 
tävlandet med arbete inom hemtjänsten. Jag och min make planerar att bosätta oss i 
Storuman. Men vi är ganska skeptiska till utvecklingen av området. Vår bild är att 
Tärnaby successivt har utarmats och att Hemavan har överexploaterats. 
Exploateringsekonomin runt skidområdet i Hemavan följer ett mönster av ”the paradox 
of plenty”, vilket är en analys som baseras på studier av främst s k mineralekonomier. 
Där mineraltillgångarna är rikliga och lättexploaterade som i  t ex Nigeria, Alberta, 
rostbältet i USA, sker en snabb och kortsiktig utvinning av värdefulla och icke-förnybara 
tillgångar som är av värde för framtida generationer. I områden som är 
glesbefolkade/fattiga/lågutbildade är exploateringen som rovgirigast. Men ”the paradox 
of plenty” gäller också där överexploatering sker av andra skäl än mineralbrytning, som t 
ex turism i natursköna, orörda områden. Costa del Sol utgör ett sådant exempel. 
Paradoxen består av att inget av de stora rikedomarna stannar kvar i det område där 
exploateringen sker. När det ekonomiska intresset svalnar så återstår ingenting, snarare 
är området som exploaterats fattigare än förut genom en skuldsättning för en 
överdimensionerad infrastrukturen som inte är betalad och som inte heller kan 
underhållas utan nya lån. Den lilla rikedom som några få har skrapat åt sig ger ingen 
avkastning. I spåren av denna kris följer också stora social problem bland 
lokalbefolkningen.  
 
Min uppfattning är att den här detaljplaneändringen representerar en utbyggnad av 
turismen utifrån kortsiktiga, individuella intressen som skapar en ohållbar situation för 
framtiden. Vi har under pandemin blivit påminda om att besöksnäringen står på en 
bräcklig grund. Det mesta går på knäna just nu i Hemavan-Tärnaby, och de turister som 
är i området kommer inte få en positiv bild av utbudet. Att det säljs fastigheter och att 
fastighetsmarknaden fortfarande går bra skapar i botten en ensidig marknad, som i 
princip fungerar som en cancersvulst. Den överdimensionerar vissa branscher och 
underminerar andra.  
Av samrådet är det uppenbart att den lokala opinionen påvisar riskerna av 
överexploateringen av den känsliga fjällsluttningen och att det finns en oro för att det 
uppstår en situation som liknar konsekvenserna av the paradox of plenty.  
 
Jag hoppas inte den gamla samiska profetian om att denna fjällsluttning en dag ska rinna 
ner i Umeälven går i uppfyllelse. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 14: 
Nu är det som det är. En väg har byggts upp i fjällbjörkskogen. En väg som går genom 
tunnlar. 
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Kungsleden går genom tunnel och över tunnel förbi skidbacke och en liftgata. Jag vill dela 
upp mina synpunkter först med min syn på lösningen av tunnel, överfart med 
kringelikrokar. Sedan tillför jag mina rader som jag skrev den 17 juni 2019 och som 
mångt och mycket fortfarande gäller och ger min syn på utvecklingen kring Kungsleden. 
 
Jag har åkt skidor från Fjällparken och den nydragna Kungsleden under innevarande 
vinter vid ett flertal tillfallen. Tunnelsystemet och avsaknad av snö i tunnel gör det inte 
lätt för skidåkning. Det har blivit sämre helt enkelt att ta sig fram. 
 
Alla inblandade måste veta och inse att detta är fortfarande den enda platsen i Hemavan 
där det går att ta sig upp på fjället utan lift. Och då menar jag allt från pulkor, nybörjare, 
barn och alla andra som vill upp och in i vart unika högfjäll, Norra Storfjället. Nu har det 
blivit sämre och svårare blir det. Men det är ju för skidåkningen man kommer till 
Hemavan vintertid. 
 
Sommartid är det vandring som gjort Hemavan till ett stort resmål. 
 
Det här har blivit sämre för KUNGSLEDEN vintertid, oktober till maj: 
– Vem ser till att det pistas efter leden vintertid? 
– Vem ser till att det finns snö i tunneln.? 
– Skyltningen kring leden och tunneln är förvirrande och undermålig. 
– Det är mycket förvirrande runt tunneln. Genom runt, över, in i liftgata och tillbaka ner. 
Konstigt och sämre än tidigare. 
 
Tunnelproblemet skulle gå att lösa med: 
– En huvudman som ser till att det är pistat och finns snö i tunneln. 
– Efter fjällparken och genom tunneln är det bättre att göra en korsning väg-led som 
det ser ut nu. Typ stopplikt för bilar och överfart för skidåkare. 
– Skyltar. Se till att de att tydliga. Pilar och Kungsleden. Fler skyltar. 
 
OM, nu exploatören får fortsätta med sitt i mina ögon omdömeslösa bygget uppöver 
hoppas jag att Storuman kommun begär något i gengäld. Allt som kan befrämja alla. Inte 
bara de som har möjligheter till ett fritidsboende bortom all rimlighet. 
Förslag till insatser for exploatör: 
– Någon som har ansvaret for leden och att det finns snö i tunneln! 
– Se till att skyltning i området är perfekt 
– Kungsleden och andra stigar som tex Drottningleden hålls i utmärkt skick. 
– Rastplatser och informationstavlor blir till och underhålls. 
– Utegym efter leden genom området. 
 
Marken och området ovanför Fjällparken ar ett viktigt område för Hemavan. Viktigt för 
Tärnaby. Viktigt för Storumans kommun. 
 
Skogen och området är starten och slutet på Kungsleden och Drottningleden. Det är 
också en port till Vindelfjällens naturreservat. Ett naturområde som är dörren in till 
fantastisk fjällvärld. Här kommer och går människor från hela världen. Här passerar 
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vandrare, skidåkare och cyklister hela tiden. Nyfikna förstagångsvandrare och gamla 
fjällrävar. En del har gått hela Kungsleden, alla 45 milen medan andra är ute på en 
joggingrunda några timmar. Under vintern kommer fler och fler hit på turskidor. 
 
Området är början till en av de viktigaste reseanledningarna for Hemavan Tärnaby. 
Kungsleden är en nationell angelägenhet. För många är den kanske bara en oansenlig 
stig. Men det går inte komma ifrån att Kungsleden ar ett varumärke som är känt långt 
utanför Sveriges gränser och som blir allt viktigare att värna om. 
 
Nu vet jag och andra att beslut har tagits för hur marken ovanför Fjällparken ska 
användas. Fler privata fritidshus ska byggas. Skotrar ska samsas med skidåkare. Bilar 
kommer släppas fram där vandrare varit ensamma om utrymmet i alla tider. Hemavan 
breder ut sig och det kommer bli ett till fritidshusområden. Men det är ett 
fritidshusområde som skiljer sig från alla andra. Detta kommer ligga mitt i ett 
kulturområde som i dag nyttjas av människor från när och fjärran. Det används av 
friluftsfolk året runt. 
 
Frågan jag ställer är då. Är detta bästa sättet att utveckla marken kring Kungsleden. För 
framtiden och kommande generationer. Är det sa vi vill att det ska se ut. Är utveckling 
lika med privata fritidshus? Är det nödvändigt att stycka upp skogsområdet till tomter? 
Är det så här vi vill ta emot våra gäster? Ytterligare ett fritidshusområde. Är det bättre än 
det är i dag? Blir det vackrare? Har vi skapat utveckling for vandring, skidåkning, cykling 
mm? 
 
Från början klubbades det igenom att en hotellanläggning skulle uppföras vid Vacker 
utsikt. Kanske inte heller det var ett bra beslut för utveckling av ett extremt aktivt 
friluftsområde. Men, det ger i alla fall oss alla en chans att ta del av området. Det skulle 
kunna bli en mötesplats för besökare. De som kommer bland annat från Japan, USA, 
Frankrike och Tyskland. Ett hotell, kanske ett nytt naturum, utställningslokaler med 
mera. Ska något bidra med utveckling i just detta område sa borde det vara något som vi 
kan vara stolta över och främjar det rörliga friluftslivet. Inte privata stugor och 
lägenheter. 
 
Jag tycker INTE det ska bli ett nytt fritidshusområde av detta område. Jag vet att det 
redan är beslutat i stora delar men inte alla. Låt tidigare beslut om hotell och 
allmännyttig satsning i så fall stå kvar. Finns det inte ekonomi for att genomföra det nu 
så kommer det finnas längre fram. 
 
Området kring knutpunkten Kungsleden, Drottningleden och utflyktsmålet vacker Utsikt 
med Mortsbäcken är extremt viktigt för Hemavan och Tärnaby. 
 
En liknelse. 
Jag vill också komma med en liten liknelse. Att bygga fritidshus kring Kungsleden ar som 
att det skulle byggas fritidshus på Gamlia i Umeå eller på Djurgården i Stockholm. Eller 
varför inte sommarstugor i Slottsskogen, Göteborg. Nu borde vi ta tillvara området 
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ovanför Fjällparken behålla och göra det till det vandringsområde och skidområde som 
det faktiskt är. 
 
Mortsbäcken 
Mortsbäcken är en absolut skönhet i sammanhanget. Låt oss få njuta av denna 
fantastiska naturkraft utan att ha balkonger och altaner bakom ryggen och husnockar i 
förgrunden. 
 
Området är i dag. 
⁃ Många leder och stigar möts just här. 
⁃ Kungsleden, Drottningleden, skidbackar, längdspår. 
⁃ Har möts cyklister, vandrare, joggare under sommaren. 
⁃ Har vistas längdåkare, turåkare, utförsåkare, topptursentusiaster, mfl. under vintern. 
⁃ Naturrum och Fjällbotaniska trädgården välkomnar alla på ett bra sätt. 
⁃ Porten till och från fjällvärlden i Hemavan utan lift börjar just här! 
⁃ Entren till fjället är familjevänlig och lätt att vandra. 
⁃ Bra början för skidåkare, turåkare, gamla som unga. 
⁃ En nationell angelägenhet. 
⁃ Detta är enda stället i Hemavan som man tar sig upp till fjället utan lift. 
 
Slutsats. 
Jag vill INTE att kommunen tillåter fler fritidshus i området kring Kungsleden, 
Drottningleden och vacker utsikt. Se andra sätt att utveckla området. I andan av 
aktiviteter, äventyr, upplevelser för tillresta och oss själva. Låt gränsen för fritidshus mot 
fjället vara nådd. 
 
Ta tag i Kungsleden, Drottningleden och andra stigar i området. Se till att det inte blir 
sämre an vad det varit. 
 
Tunnelproblematiken 
Se till att förbättra detta. Från snö i tunneln och inte behöva låta skidåkare och vandrare 
ta sig upp i skidbacken och i liftspåret. 
Har ni i nämnden problem med att förstå det jag skrivit så är det bara att ta kontakt med 
mig. Kanske bilda en liten grupp av medborgare på orten att bolla beslut och idéer mot. 
Lyssna av med oss som hela tiden är ute i naturen och i fjällen på den plats som nu ska 
exploateras. 
 

Kommunens kommentar: Förslag på lösningar noteras. För övrigt, se tidigare 
kommentarer. 

 
 
Privatperson 15:  
Jag vill härmed lämna min protest mot den fortsatta utbyggnaden av Forsfallet i 
Hemavan. Kungsleden är ett av våra största varumärken i Sverige och är oerhört 
betydelsefullt för friluftslivet under alla årstider. Den första delen av Kungsleden har 
varit varit en stor del i det lättillgängliga närområdet som varit så värdefullt för alla 
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generationer. Nu är en stor del av det området förfulat genom att den första delen i 
planen genomförts. Detta får inte fortsätta, sätt stopp för ytterligare bebyggelse längs 
Kungsleden! Att den första delen av Kungsleden ska kantas av fritidshus, som numera är 
stora villor är definitivt inte vad vi vill bjuda besökare eller ortsbo på. Det är redan 
tillräckligt förfulat och sänker värdet på det kanske mest värdefulla området vi har i 
kommunen och. Stoppa den här utbyggnaden, tänk om och gör rätt den här gången, vi är 
många som vill behålla detta område orört till glädje och rekreation för människor! Det 
är inte alla som orkar vandra längre sträckor, tänk om och tänk till en gång till, det byggs 
alldeles tillräckligt på andra områden. Vi vill inte utvecklas till ett nytt Åre!  
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 16: 
Härmed överklagar jag den planerade exploateringen av Forsfallet /Kungsplatån i 
Hemavan. Detta bygge skulle ha stor negativ påverkan av det bynära friluftslivet. Redan 
nu är Kungsleden avskuren pga tunnel och vägbygge som har försvårat anslutningen till 
skidåkningen på fjället å det grövsta. Ännu ett stugområde är det sista Hemavan behöver 
just nu, och om man måste välja mellan pest och kolera så föredrar jag ett hotell som 
även jag som bybo kan nyttja för mat och fika intag samt att ett sådant hotell skulle ge 
arbetstillfällen. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 17:  
Jag motsätter mig exploationen av Kungsplatån I Hemavan. Byggnationer kommer att 
förfula området för ett flertal, endast för att ge ett litet antal tillgång till ett fantastiskt 
område.  
Det kommer dessutom att förstöra början/slutet på Kungsleden. 
Hemavan har en unik resurs i "Vacker utsikt" för de som bor och de som är gäster hos 
oss. 
Gå inte vidare med denna plan. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 18:  
Skickar här med in ett missnöje angående det nya området i Hemavan. 
Först och främst är de för jävligt att sånt som har funnit i byn sen tidigare ska förstöras 
för att en explatör vill bygga fler stuger. Den här explatören har ju mer mark som han 
redan äger men vill inte göra nått med så länge kommunen inte ha grävt fram vatten och 
avlopp via sitt egna nya område som inte är påbörjat än.  
 
Om de nu blir en försäljning av detta område vid vacker utsikt så hoppas jag de blir en 
offentlig upphandling med budgivning så att det inte ges bort som området på 
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utsiktsvägen på det västra området. Vem som helst ska väl få en chans att köpa detta 
område vid eventuell försjälning!  
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 19:  
Det är sorgligt att se planen för området kring Kungsleden, Drottningleden och "Vacker 
utsikt". Låt inte det här fåtalet fritidshus få förstöra en annars så lättillgänglig och 
attraktiv del av fjället. Det borde vara en självklarhet att Fjällparken är den sista 
byggnaden man som skidåkare eller vandrare lämnar bakom sig på väg upp mot fjället. 
Stoppa byggplanerna och låt den här delen orörd natur få finnas kvar. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 20:  
Jag vill här framföra mina farhågor inför och min kritik av det aktuella planförslaget. 
Sedan årtionden är jag regelbundet återkommande turist och numera stugägare i 
Hemavan. 
 
En bebyggelse enligt planen innebär att den första sträckan av Kungsleden blir mer 
svårtillgänglig då den föreslås flyttas till ett brantare område än i dag. Förändringen gör 
det svårare inte minst för barnfamiljer, funktionsnedsatta och äldre personer att, som i 
dag, relativt lätt komma upp på kalfjället, till naturskönt fjällområde. I stället för att 
tillgängliggöra, försvårar kommunen för dessa grupper av turister. Den brantare 
lutningen gör det också svårare för barn, äldre och funktionsnedsatta att på skidor ta sig 
ner via Kungsleden till byn. Den tilltänkta förändringen sänder negativa signaler till stora 
delar av Hemavans besökare.  
 
Det är svårbegripligt och beklagligt att Storumans kommun värderar bygget av stugor i 
detta känsliga område högre än tillgänglighetsaspekten. Varför vill kommunen välja det 
kortsiktiga ekonomiska värdet av den tilltänkta exploateringen framför önskan från 
bybor och en stor del av Hemavans besökare om att området bevaras och ej bebyggs? 
 
Jag framför här uppfattningen att förslaget bör dras tillbaka. Om planen fastställs 
kommer det att skada bilden av Hemavan som en välkomnande turistort. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 21:  
Jag har med bestörtning läst planerna på nybygget utefter Kungsleden i Hemavan.  
 
Jag utbildade mig till fjälledare vid Storumans folkhögskola 2018-2020 och har 
spenderat många veckor i Hemavan. Jag har gått de första kilometrarna på Kungsleden i 
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alla årstider under de åren. Då kunde jag själv se hur upplevelsen av Kungsleden 
förändrades under bygget av de nya stugområdena och den nya liften. Det var ingen 
vacker syn tyvärr, varken när bygget pågick eller när det började närma sig slutet. Att i 
realtid få se naturvärden gå förlorade är inte roligt.  
 
Den delen av Kungsleden bjuder på fantastisk natur, och platsen Vacker utsikt är ett 
smultronställe som förtjänar att bevaras i det skick den är i nu. Den har sitt värde i att 
den är på ett precis lagom avstånd från parkeringen. Den går inte att göra mer tillgänglig 
utan att värdet av platsen går förlorad.  
 
Jag förstår att det är viktigt att smida medans järnet är varmt och göra så mycket som 
möjligt med de markvärden som vi ser idag. Tyvärr så tror jag att det är en kortsiktig 
vinst. Hemavan kommer aldrig kunna konkurrera med t.ex. Åre i skidåkningsväg, utan 
Hemavan har sitt värde i sin natur och närheten till känslan av riktig vildmark. Om 
Hemavan exploateras för hårt så kommer anledningen att åka dit försvinna.  
 
Låt inte Hemavan bli ett till Sälen eller Åre. Det kommer ändå inte att hända. Utveckla 
istället Hemavan med varsamhet och i samklang med Hemavans själ! 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 22:  
1. Detaljplanen gör olovligen avsteg från strandskyddet enligt Miljöbalkens 7 kap. 18 § 

eftersom avsteget från strandskyddet inte kan säkerställas följa 18 d § 1. är lämpligt 

för utvecklingen av landsbygden, eftersom expanderingen inte kan stadga sig i den 

fördjupade översiktsplanen för Hemavan publicerad 2009 då expanderingen står i 

stark kontrast emot den fördjupade översiktsplanens analys ”En viktig förutsättning 

för områdets planering är att allmänt öppna sommar- och vinterleder löses in på ett sätt 

som gör det lätt och naturligt att nå fjället, elljusspår och omgivande natur”. 

Det finns sannerligen heller ingen verklighetsförankring i 

Miljökonsekvensbeskrivningen upprättad 2012 där hävandet av strandskyddet anses 

få laga stöd genom ”18 c § 5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”. Eftersom ingen 

objektiv redogörelse av detta presenteras måste hävandet av strandskyddet anses 

vara lagvidrigt. 

2. I miljökonsekvensbeskrivning från 9 år tillbaks nämns att ”Länsstyrelsen har i samråd 

bedömt att inga hinder föreligger mot omdragningen (av Kungsleden). De rekreativa 

aspekterna och upplevelsevärdet bedöms öka med den nya dragningen.” Det finns ingen 

förklarning från Länsstyrelsen över hur de rekreativa aspekterna och 

upplevelsevärdet bedöms öka, här behövs ett förtydligande till hur exploateringen 

gynnar tidigare nämnda, detta måste ske skriftligt från Länsstyrelsen. Jag hävdar 

motsatsen. 
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3. Den miljökonsekvensbeskrivning som fortsatt är gällande gör ingen bedömning av 

hur den tänkta exploateringen påverkar vattenlevande organismer i Mortsbäcken för 

ehuru exploateringen kan komma att eller inte kan komma att försämra 

vattentillståndets miljöklass till en lägre statusklass. 

4. Den redan genomförda exploateringen bör utvärderas utifrån dess åverkan på 

riksintresset för friluftsliv innan vidare exploatering genomförs. Redan genomförd 

exploatering har tidigare starkt kritiserats från lokalbefolkningen utan gehör. Före 

vidare exploatering bör därför empirisk studie genomföras. Här har kommunen 

tillfället att lyssna på lokalinvånarna samt de som avnjuter det svenska friluftslivet. 

Förslagsvis genomförs en enkät av samtliga invånare samt en enkät beställs hos den 

svenska turistföreningens kunder. 

5. I planeringsinriktning för fortsatt utveckling av Hemavan konstateras att det ligger i 

kommunens skyldighet att minimalt inkräkta på riksintresset för friluftsliv och att 

utredningsförslagen i 2019 års planeringsinriktning har justerats för att minimalt 

inkräkta på riksintressen. I och med de förändringar som finns i 2021 års revidering 

av detaljplanen inskränker den tänkta exploateringen på ytterligare flera hundra 

meter av fjällsluttningen och Kungsleden. Den framtagna detaljplanen har inte tagits 

fram för att minimalt inkräkta på friluftslivet och måste därför anses stå i rak motsats 

till vad som kommunen själv antagit som planeringsinriktning, på grund av detta 

måste planen revideras. 

6. Naturvärdesinventeringen som genomfördes år 2019 berör endast biologisk 

mångfald och innebär att all värdering av exploateringens påverkan på riksintresse 

för friluftsliv är 9 år gammal i miljökonsekvensbeskrivning, en fördjupad analys av 

exploateringens konsekvens på friluftslivet måste genomföras och tillämpas innan 

exploateringen kan fortskrida. 

7. Den nya detaljplanen 2021 sträcker sig utanför den tidigare detaljplanen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen från 2012 har inte genomfört sin konsekvensanalys av 

detaljplanen för den utbredning som råder 2021. Med anledning av detta måste en ny 

Miljökonsekvensbeskrivning genomföras som innefattar exakt det område som den 

nya detaljplanen innefattar. Allt annat är irrelevant information. Att grunda den nya 

detaljplanen på irrelevant information är inte trovärdigt.  

Kommunens kommentar: Avseende punkt 3 så kommer inte Mortsbäcken att 
påverkas, se bedömning utifrån MKN vatten i planbeskrivning. Övriga synpunkter, se 
tidigare kommentarer. 

 
 
Privatperson 23:  
Jag motsätter mig all bebyggelse enligt planförslaget från Storumans kommun för 
Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan med diarienummer 2018.370-315. 
 
Planen kommer att ta i anspråk ett område som under många år varit och är viktigt för 
vårt nära friluftsliv. Det kan tyckas att kring Hemavan ”finns hur mycket natur som 
helst”, men just det här området har en särskild plats i många Hemavanbors hjärtan. 
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Det har inte minst visat sig genom engagemanget i handläggningen av planförslaget. 
Många bybor och även besökare har engagerat sig för att förhindra fortsatt 
exploatering av området. Storumans kommun kan helt enkelt inte negligera alla 
synpunkter om att bevara området orört. Kungsleden är porten till fjället och 
Vindelfjällens naturreservat – låt det vara så även i fortsättningen. 
 
Ingen del av MKB:ns avsnitt Miljökonsekvenser, vare sig avsnittet Friluftsliv eller 
Hälsa, hanterar platsens värde för det lokala friluftslivet så som alla vi som yttrat oss 
beskriver den. Slutsats: Planen och MKB:n brister helt i beskrivningen av platsens 
värde för det lokala friluftslivet. 
 
Eftersom det är så många som nu på slutet av planprocessen har synpunkter på 
förslaget, och det förmodligen är fler som uppmärksammar detta sent borde 
kommunen förlänga planprocessen och tidsmässigt i syfte att möjliggöra ett samråd 
på plats i det aktuella området under barmarksperioden. När det är så uppenbart att 
MKB:n har brister, så som jag påpekat ovan, kan ett samråd på plats skapa det 
kunskapsunderlag som behövs för att komma till ett väl avvägt beslut. 
 
Ni skriver i planen att syftet med den ska förbättra de rekreativa aspekterna och 
upplevelsevärdet av Kungsleden där leden passerar planområdet. Det finns inget som 
bygger upp hur detta ska ske, och ni visar inte hur upplevelsevärdet blir bättre av att 
området i anslutning till Kungsleden är bebyggt område. En konsekvens är ju i stället 
att trafik och buller kommer störa naturupplevelsen. 
 
I planen beskrivs det att tillgängligheten för rörelsehindrade personer och barnvagnar 
kommer att förbättras i Kungsledens inledande sträckning. De åtgärderna för 
anpassning för rörelsehindrade på Kungsleden kan göras utan att området exploateras 
med hus och vägar. För de som är rörelsehindrade och som inte når så långt ut utmed 
Kungsleden kommer i stället naturupplevelsen att minska avsevärt då de kommer 
behöva ta sig fram på Kungsleden parallellt med bebyggelsen. 
Det nämns även i konsekvensanalysen att det kommer bli mer tillgängligt att nå 
området med bil för personer med nedsatt rörlighet. Ingen vill ha in bilar i närheten 
av Kungsleden, inte ens rörelsehindrade. 
 
Det planeras för att det ska bli en skoterled upp till Kungsplatån och en 
skoterparkering i anslutning till planområdet. Parkeringen kommer enligt kartan på 
sidan 12 i detaljplanen vara placerad alldeles intill den träbro som kommer byggas för 
Kungsledens passage över den branta bäckravinen där skoterleden planeras komma 
upp. Det här kommer innebära att för de skidåkare som åker Kungsleden kommer 
avgaser och buller från skotrarna störa naturupplevelsen. Jag motsätter mig en 
skoterled hit upp och hänvisar till att det finns parkeringar för skotersläp och 
avlastningsplatser för skotrar på andra ställen i Hemavan. 
 
Kommunen har även skrivit att det ska utredas om möjlighet till parkeringsyta för 
släpvagnar i närheten av skoterparkering. Var syns det i de reviderade plankartorna? 
Jag motsätter mig en släpvagnsparkering med hänvisning till att det finns andra 
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platser i Hemavan för detta. 
 
Hur ska man säkerställa att de fastighetsägare som bygger i nära anslutning till 
Kungsleden inte kommer ta större delar av naturen bakom sina hus i anspråk för eget 
bruk? De nyligen gjorda exploateringarna har inte föregått med gott exempel i detta 
avseende, och det tolkar jag som att kommunen inte har förmågan att ha kontroll på 
exploateringarna. Risken är att Kungsleden kläms ut till en smal remsa nära 
fastighetsägarnas tomter. 
Samma sak gäller för Vacker utsikt dit många bybor och andra gör en utflykt för att 
njuta av bäckravinen vid Mortsbäcken och utsikten mot Mortsens fjällmassiv. 
En inte helt ogrundad farhåga är att platsen kommer tas över av de som är 
fastighetsägare på det nya området. Trots de ändrade planerna med färre hus och 
några meters mer avstånd från tomtgränsen till Kungsleden befarar jag att det 
kommer bli som vid Fjällforsens camping, dvs att Kungsleden trycks ut på en smal 
remsa och den naturliga barriär som ska finnas mellan tomtgränsen och Kungsleden 
försvinner. 
 
Gör om och gör rätt! Låt Kungsleden vara som den är, dvs en naturlig port till fjället 
utan huskroppar, bilar, skotrar, vägar och parkeringar som stör det rörliga friluftslivet. 
Låt den naturliga fjällsluttningen med alla dess fjällväxter och fjällbjörkar finnas kvar 
till generationer efter oss. Min önskan är att Storumans kommun tänker längre än 
bara kortsiktigt, en fjällsluttning går aldrig att återställa när den väl har bebyggts. Det 
har de senaste årens exploatering visat på ett övertydligt sätt. 
 
Lyssna på alla som tidigare lämnat sina synpunkter på denna plan och som även nu 
vädjar till er att tänka om. Nu har ni chansen att visa att ni tar ett ansvar för att bevara 
det här området orört från exploatering och att ni främjar den biologiska mångfalden 
för framtida generationer. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Två privatpersoner 24:  
 Vi vill kortfattat beskriva varför vi är emot planförslaget:  
• Det gör ytterligare intrång i det naturområde som delvis redan förstörts genom 

upplåtelse till nytt fritidshusområde, en handling vi varken förstår hur kommun eller 
länsstyrelse kunde tillåta ske. Kungsleden är besöksattraktion som lockar turister 
från hela världen, men även för den allmänna besökaren som vill göra en kortare 
dagsutflykt.  
 
Människor kommer inte till Hemavan för att gå i ett bostadsområde utan besöker 
Tärnafjällen för att komma närmre det vi idag har att erbjuda – natur. Man har redan 
genom att tillåta exploatering av området delvis förstört den förhållandevis 
lättåtkomliga och inte minst fina besöksattraktion som starten på Kungsleden och 
”vacker utsikt” har varit. En vidare exploatering upp längs leden / mot trädgränsen, 
innebär i våra ögon ett ännu större intrång i det som borde vara en fredad zon och 
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kommer vid genomförande att ta bort områdets dragningskraft och blir därför 
motsatsen till en uppmaning för friluftsliv. 
  

• Vi är kritiska till att kommunen ännu en gång upplåter kommunal mark till utvalda 
aktörer utan att konkurrens får råda. Kommunal mark tänkt för exploatering 
borde/måste läggas ut till anbud så att kommunens invånare får det mesta ut av en 
försäljning. Oavsett i vilken del av kommunen vi bor är det gemensamma medel som 
går förlorade. Medel som hellre verkar samlas in genom indragningar på skola, vård 
och omsorg. Än genereras från förtjänst av det ”guldägg” som kommunen suttit på i 
flera år men som snart är förverkat  

 
Ett exempel är området som för några år sedan såldes för ca 577 000kr till en utvald 
exploatör som sedan sålde ett tiotal tomter för x gångers förtjänst. Den sista såldes 
oss veterligen för över miljonen. Ett slöseri med kommunala resurser som hade 
kunnat läggas på både Hemavans badhus som Stensele skola.  
 
Denna möjlighet verkar inte heller ges till lokala entreprenörer och aktörer som 
håller pengarna kvar på orten och driver på lång sikt.  
 

• Exploatören besitter idag ett redan godkänt planområde nere mot dagens skidspår 
som står redo till utbyggning. Allt kommer till ett slut en dag - när ett tomtområde är 
färdigutbyggt så är det. Tillåts detaljplanen blir det ett oåterkalleligt beslut som 
kommer leva kvar för alltid.  

 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 

 
 
Privatperson 25:  
Som de flesta Hemavanbor och återkommande besökare vill jag gärna se att Kungsleden 
får behålla sin fina början eller slut vid Mortsbäcken. Att bygga bort den nuvarande 
lättvandrade och natursköna ledstarten förbi vacker utsikt känns lite väl girigt. 
Naturvärde är svårt att taxera men för de flesta som har valt att bo här är det olika 
aktiviter i naturen som lockat hit dom eller fått dom att stanna. Att fortsatt exploatering 
är nödvändig för byns fortsatta överlevnad håller de flesta med om men det måste ske 
mer varsamt än det som har gjorts och är tänkt att göras runt storbäcken.  Att inte 
verkställande utskott på Storumans kommun vill se problemen med detaljplanen vittnar 
bara om en sak, de förstår inte fjällturism. Så länge som de kan sälja och exploatera så 
spelar det ingen roll hur det görs. Så länge det ger slantar till kommunkassan och lovade 
arbetstillfällen som i regel sällan blir av så kan man sitta och klappa varandra på axeln. 
Nu hoppas jag att styrande inom Storumans kommun tar sitt förnuft till fånga och ser 
bortom ett antal fritidshus till som bara kommer att nyttjas av ett fåtal med starka 
plånböcker eller stora lån. Kungsleden kan istället nyttjas av alla som vill, helt gratis. Vi 
hoppas på en ny detaljplan som bättre tar hänsyn till vandrare och skidåkare som vill ha 
en trevlig entré till vindelfjällen och Kungsleden. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
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Privatperson 26: 
Att för kommunen och länsstyrelsen än en gång framhålla betydelsen för det 
rörliga friluftslivet av naturmiljön i fjällsluttningen i början av Kungsleden känns 
som att tampas mot Väderkvarnar! 
Trots att det känns lönlöst vidhåller jag att planen borde avvecklas direkt i sin 
helhet.  
 
Det råder inte så stor brist på mark för byggnationer i Hemavan att kommunen måste ta i 
anspråk fjällsluttningen med höga upplevelsevärden i direkt anslutning till Kungsledens 
början. Den tillför inte destination Hemavan någonting – snarare förtar. 
 
I samrådsredogörelsen finns många viktiga invändningar mot den föreslagna planen. 
Invändningar och synpunkter som kommunen bemöter med krystade förklaringar som 
tex att ”ambitionen varit att förbättra de rekreativa aspekterna och upplevelsevärdet av 
Kungsleden .. ”. 
För naturintresserade besökare längs Kungsleden i Hemavan kommer de rekreativa 
värdena och upplevelserna knappast att förbättras av byggnationer och vägar! Planen är 
ingen förutsättning för att tex öka handikappanpassningen längs Kungsledens början.  
 
Planändringar avlöser varandra på ett för det rörliga friluftslivet negativt sätt. Ett 
exempel på misslyckad planering är hur Kungsleden nu dragits genom en tunnel under 
skidbacken och liften. Vintertid måste tunneln förses med snö för att skidåkning skall 
vara möjlig, kanske tom snö måste köras dit med traktor för att pistning ska kunna ske. 
Efter tunneln skall skidåkare, vuxna som barn och hundar göra en 360 graders sväng upp 
på skidbron för att på en smal del trängas med liftåkare och utförsåkare. Eländigt 
besvärliga svängar och lutningar som gör det svårt att komma både upp och ner. Allt för 
att kunna exploatera området och komma över bilvägen vars dragning ”naturligtvis” 
prioriterats. I MKB omtalade träbro över väg och skoterled har uteslutits – enklast så för 
exploatören. 
 
Vägen till planområdet kommer att kräva mycket arbete inte minst vid snöröjning och 
framkomligheten för utryckningsfordon kommer sannolikt att vara mycket äventyrlig. 
 
Längre fram kommer Kungsleden, i det nu planerade området, att få en mycket brantare 
dragning än den nuvarande, redan den bitvis tillräckligt svåråkt. Dragningen och 
lutningarna gör att det blir mycket besvärligare för skidåkare att både ta sig upp och ner. 
Att vänta och se hur det går, som kommunen bemöter problemet, gör att jag undrar om 
det bland beslutsfattarna finns tillräcklig erfarenhet av skidåkning i det aktuella 
området. 
 
Jag har åkt skidor i området i närmare 70 år och skulle gärna vilja lotsa hela 
kommunstyrelsen på längdskidor upp och ner för några skidleder i grannskapet för att 
därefter diskutera vad som är rimligt och inte – ta gärna med barn och barnbarn. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
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Privatperson 27:  
Jag är 20 år och älskar mitt naturnära Hemavan. Jag motsätter mig detaljplan 2018.370-
315 angående att bebygga direktområdet kring Kungsleden. Det är ovärderlig mark som 
vi tillsammans borde värna om i all evighet. Ett enda skövlat träd, en bortgrävd 
blåbärsbuske eller en död skogsmus är för mycket.  
 
Jag är uppvuxen i Hemavan och har föräldrar kvar i byn. Jag bor i Umeå men har senaste 
åren känt en dragningskraft tillbaka till Hemavan, som jag för övrigt åker till oftast 
möjligt. Det jag saknar som mest när jag bor i Umeå är närhet till naturen. Närheten till 
fjäll och skog, att gå trettio sekunder från mina föräldrars hus och komma in i en 
björkskog. Eller gå fem minuter och passera Kungsledens start. Jag vill inte påstå att jag 
är bortskämd som anser det normativt att ha naturen nära, eftersom i min mening bör 
det vara normen.  
 
Jag vill uppmärksamma en oroande koppling mellan Storumans kommuns liknande 
genomförda projekt och ordet exploatera. Exploatera betyder att hänsynslöst utnyttja, 
dra oskälig fördel av. Vi har levande bevis på att tidigare liknande bebyggelse inte gynnar 
någon ortsbo eller vandrare. Senaste åren har angränsande natur runt Kungsleden 
förvandlats till stugområden. Jag känner en oro för att om den här detaljplanen går 
igenom blir det som på tidigare byggarbetsplatser, det vill säga väldigt skräpigt, vilket 
påverkar naturupplevelsen när människor besöker Kungsleden. Om det inte vore nog 
med byggskräpet är det dessutom få exploateringar i Hemavan som efter byggtiden 
återställs till det ursprungliga ekosystemet. Istället för att genomföra ytterligare projekt 
som innebär bebyggelse ännu närmare Kungsleden bör vi se möjligheterna i att gynna 
kommunen genom att behålla naturen. Vi har fortfarande chansen att utveckla vår by 
tillsammans med naturen istället för att arbeta emot den. Jag föreslår att besökare som 
vallfärdar till den världskända Kungsleden liksom bybor ska mötas av natur och inte av 
bebyggelse. Jag önskar att människan ska fortsätta ha möjligheten att ta klivet ut i det 
som vi vill marknadsföra som vildmark. 
 
Det är dags att ta hänsyn till att området runt Kungsleden betyder mycket för ortsbor 
liksom besökare. I framtiden vill jag flytta hem igen och visa mina nära och kära "vacker 
utsikt" med utsikt över Murtserbäcken. Då vill jag berätta att den här platsen besökte jag 
som barn och den är lika fantastisk än idag eftersom vi tillsammans stod enade för att 
skydda det som gör Hemavan unikt, det vill säga närheten till naturen och fjället. Att våga 
lyssna på ortsbor och att inte bygga i området bredvid Kungsleden kommer gynna alla i 
det långa loppet genom att vi får behålla vår ovärderliga fjällnära natur. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 28:  
Hemavan har för mig alltid varit en plats som associeras med friluftsliv och 
naturupplevelser. När jag sedan flyttade till området för att ”säsonga” fick jag verkligen 
uppleva detta, vilket också gjorde att jag blev kvar längre än planerat och gör att jag 
värnar om platsen. 
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Kungsledens förstasträcka har jag hunnit avverka många gånger – både till fots och på 
skidor. Det går snabbt att komma bort från bebyggelsen och uppleva fjället, men det har 
redan nu blivit påtagligt hur utvecklingen i det aktuella området påverkar 
naturupplevelsen. Bara mellan min första sommar i området 2018 och sommaren 2020 
märks tydlig skillnad. Markarbetet och beredningen av den nya vägen gör att man inte 
möter naturen lika snabbt längre, och känslan är inte längre densamma. Kungsleden 
måste ändå ses som ett av Hemavan-Tärnabys stora varumärken, och jag förstår inte hur 
den kan bortprioriteras på det här sättet. 
  
Om Kungsleden dessutom styrs om innebär det att framkomligheten och tillgängligheten 
minskar i och med att lutningen på leden ökar. Det blir till exempel avsevärt mycket 
jobbigare att ta sig fram på skidor jämfört med hur det ser ut idag.  
  
Jag har också svårt att se vilka som vinner på den nuvarande detaljplanen, mer än några 
få framtida stugägare och, såklart, den enskilde exploatören. De naturvärden som går 
förlorade kommer aldrig kunna återställas, och den ekonomiska nytta som några få 
fritidshus ger kan enligt mig inte täcka upp för denna kostnad. Jag ser hellre att man 
satsar på utbyggnad i andra delar av byn, och därmed helt avskriver dessa planer. Låt 
fjället få vara en plats för alla – för boende i området, för turister och framförallt för 
framtida fjällupplevelser! 

 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 

 
 
Privatperson 29:  
Tyvärr har Kungsleden fått vika undan för den nya föreslagna bebyggelsen, det borde ha 
varit tvärt om. Man kan förvånas att inte hitta lösningar under planarbetet som med 
större varsamhet och känsla för de naturliga förutsättningar borde märkas.  
Ledens sträckning med branta backar och onödig närhet till föreslagen bebyggelse. 
kommer att verka främmande vid framtida besök med tanke på nuvarande läge. 
Man måste inse att denna fina led har höga förväntningar såväl sommar- som 
vintertid, man vill känna igen sig helt enkelt. 
Hoppas byggnadsnämnden kan ta en vända till för att kunna känna sig stolta 
över att forma en genomtänkt lösning för området. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 30:  
Området utgörs av natur med höga naturvärden som kommer att ta ännu mer skada av 
ytterligare exploatering än vad som hittills skett.Det är enda vildmarksområdet i 
Hemavan som är lättillgängligt för barnfamiljer,äldre och de som behöver lättare 
tillgänglighet.Området är mycket högt frekventerat av det rörliga friluftslivet. 
Här skall det de allmänna intressena väga långt tyngre än de enskilda 
penningintressena.Det ett riksintresse rörligt friluftsliv 
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Detta område skall inte exploateras. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 31:  
Jag anser att kommunen inte har motiverat upphävandet av strandskyddet tillräckligt i 
det nya planförslaget, detta anser jag även inte har varit motiverat i tidigare detaljplan. I 
kommunens yttrande till bland annat länsstyrelsen (samrådsredogörelse Rev. 2020-11-
18) bemöter kommunen synpunkterna med argumenten att bäcken har en ”brant 
topografi” och att "det inte finns någon visuell kontakt” till bäcken. Dessa kommentarer 
visar på avsaknad av förståelse för syftet med strandskyddet. Syftet med strandskyddet 
är att säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur-och 
växtlivet. 

Att inskränka strandskyddet i området kring Mortsbäcken har en stor påverkan för 
frilufts-, djur- och växtlivet. Detta eftersom det inte finns någon passage i direkt 
anslutning till Mortsbäcken, då denna kantas av branta klippor och är djupt nedskuren i 
berget. Människor och djur som färdas längs Mortsbäckens strandskogar tvingas därför 
att passera på ett längre avstånd från vattendraget än vad som är normalt vid ett 
vattendrag med flacka omgivningar. Detta gör upphävande av strandskyddet för denna 
detaljplan allvarligare och kan inte anses vara rättfärdigat. 

I kommunens planbeskrivning (granskningshandling 2021-01-20) motiveras att 
upphävande av strandskyddet genom att: ”…Området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området..”. Av 
vad som framgått i tidigare planprocesser så finns det inget allmänt intresse för att 
exploatera denna mark, snarare ett motstånd från allmänheten. Det område som ska tas i 
anspråk hävdas från kommunens sida ”gynna en pågående turistisk verksamhet”, vilket 
inte stämmer. Den nya detaljplanen gynnar inte landsbygdsutvecklingen eller 
turistnäringen i området då den nya detaljplanen jämfört med tidigare plan innefattar 
totalt sett mindre antal bäddar. Flerbostadshus och hotell ersätts med enskilda 
fastigheter som tar en totalt sett större yta i anspråk. Denna detaljplan gynnar färre 
människor än tidigare plan och utgör ett större intrång i naturen. Det finns andra mer 
lämpliga marker i Hemavan för denna exploatering.  

Planområdet har förutom en viktig betydelse för friluftslivet och ortens attraktionskraft 
även ett rikt djurliv. Planområdet är beläget vid mortsbäcken och är placerat i 
skogsgränsen mellan kalfjäll och nuvarande bebyggelse, båda utgör en viktig passage och 
levnadsmiljö för djurlivet i området. 

Jag föreslår att föreslagen detaljplan avvecklas i sin helhet. 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
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Privatperson 32:  
Den negativa påverkan Detaljplanen för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl., Kungsplatån 
och Forsfallet i Hemavan har på Kungsleden med närliggande 
rekreationsområden bör vara skäl nog att på allvar ifrågasätta planens existens. 

Kommunen hänvisar återkommande till den konsekvensanalys som är gjort för 
Kungsleden där syftet och ambitionen bland annat var att förbättra de rekreativa 
aspekterna och upplevelsevärdet av Kungsleden, där den passerar planområdet.  
Efter att ha tagit del av konsekvensanalysen framgår det att bebyggelsens påverkan för 
närrekreation och konsekvenserna för vandring utmed Kungsleden kommer även i det 
nya planförslaget innebära en påtaglig påverkan på̊ naturupplevelsen.  
Exempelvis kommer den helt opåverkade naturomgivningen ytterligare förflyttas några 
hundra meter till det läge där björkvegetationen minskar och övergår i 
myrmarkområden.  
I praktiken innebär detta en mer svåråtkomlig terräng då underlaget tenderar att skifta 
och bli våtare samt ökar lutningen.  
Detta går heller inte i linje med det konsekvensanalysen lyfter, att planförslaget får en 
positiv inverkan för möjlighet till närrekreation då vackra utsiktsplatser blir enklare att 
nå med bil för personer med nedsatt rörlighet.  
 
För att uppnå detta krävs det även möjlighet till parkering där det i planbeskrivningen 
framgår att detta ska lösas genom ”en kantparkering längs vägslingan runt Kungsplatån 
södra del”.  
En yta som ska delas mellan besökare till boende, utsiktsplats och natur.  
Som kommentar på Kungsvägens samfällighetsförening oro att ” detta riskerar bli hinder 
för samfällighetens snöröjning med långtidsparkerade fordon,” svarar kommunen att ”de 
planerade parkeringsplatserna inte ska snöröjas och att parkeringsplatserna kan skyltas 
upp att de under barmarkstiden får nyttjas av rörelsehindrade och familjer.”  
För mig är inte detta en hållbar åtgärd för att bemöta det som anses vara positivt med 
det nya planförslaget.  
Frågan blir hur det ska säkerställas att platserna blir enklare att nå med bil samt vem bär 
ansvaret för att det sker? Här önskas det även tydliga krav och riktlinjer på att 
infrastrukturen kan hantera en ökad efterfrågan av parkeringar.  
Tydliga krav och riktlinjer ska även gälla för exempelvis nya utsiktsplatser, att de blir 
seriösa punkter värda att besöka samt att all natur som påverkas av exploateringen ska 
återställas till sitt naturliga läge.  
 
För mig är det ofattbart hur det går att se förbi värdet av naturupplevelser som är en av 
de främsta anledningar till att människor söker sig till vår fjällvärld.  
Värdeord som helt opåverkad natur får helt falla åt sidan och istället ska Kungsleden 
kantas av bebyggelse med ett minimum avstånd på 15m mellan närmaste möjliga 
byggrätt och Kungsledens mitt. Lägg där till det naturliga slitaget på Kungsleden i form 
av att leden breddas.  
Detta går inte i linje med syftet att förbättra de rekreativa aspekterna och 
upplevelsevärdet av Kungsleden och således går det ej se något mervärde i den tänkta 
detaljplanen varav planen ej bör genomföras. 
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Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 33:  
SOM ÅRLIG BESÖKARE AV HEMAVAN BÅDE SOMMAR- OCH VINTERTID I ÖVER 50 ÅR , 
OCH ÄGARE AV FRITIDSHUS I HEMAVAN VILL JAG FRAMFÖRA NÅGRA SYNPUNKTER PÅ 
DENNA PLAN 
 
DEN UTVECKLING SOM UNDER SENASTE 20 ÅREN HAR SKETT , VAR INGET MAN 
TIDIGARE KUNDE ANA SKULLE SKE. DET FÅR SES SOM EN POSITIV UTVECKLING  SOM 
HAR SKETT  I SAMHÄLLET. 
 
DETTA HAR SKETT GENOM ATT MYCKEN NY MARK HAR TAGITS I ANSPRÅK FÖR 
BOSTÄDER AV OLIKA KARAKTÄR . IBLAND MER OCH IBLAND MINDRE LYCKOSAMT . 
DET FINNS FORTFARANDE STORA MARKOMRÅDEN SOM ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR 
BEBYGGELSE. 
 
DET ÄR EN GRANNLAGA UPPGIFT ATT MED VARLIG HAND TA ANSVAR FÖR DENNA 
UTVECKLING . DETTA GÄLLER SAMTLIGA INBLANDADE PARTER . INTE MINST GÄLLER 
DETTA KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN . DESSA BESLUT FÅR KONSEKVENSER 
UNDER MÅNGA ÅRTIONDEN 
 
VISSA OMRÅDEN ÄR MER KÄNNSLIGA ÄN ANDRA OCH FORDRAR EN EXTRA VARLIG 
HANTERING . ETT SÅDANT OMRÅDE ÄR KRING KUNGSLEDEN , DROTTNINGLEDEN OCH 
VACKER UTSIKT. 
 
KUNGSLEDEN ÄR MIN SINNEVÄRLD ADELSMÄRKET FÖR HEMAVAN , NÅGOT VI SKALL 
VARA EXTRA STOLTA ÖVER . DET HAR  NÄSTAN KARAKTÄREN AV VÄRLDSARV. DET 
ÄR BÖRJAN PÅ NÅGOT FANTASTISKT , OCH DESSUTOM KÄNNT LÅNGT UTANFÖR VÅRT 
LAND . 
 
DEN PLAN SOM HANTERAR DETTA OMRÅDE HAR INTE HANTERATS MED EN VARLIG 
HAND , OCH BORDE INTE GENOMFÖRAS. JAG ÄR FÖRVÅNAD ÖVER ATT DE ANSVARIGA 
VARIT SÅ OKÄNNSLIGA FÖR DE VÄRDEN MAN HAR ATT VÅRDA . DET ÄR JU INTE BRIST 
PÅ MARK I HEMAVAN , SÅ DEN FORTSATTA UTVECKLINGEN KAN MYCKET VÄL 
GENOMFÖRAS PÅ ANNAN MARK. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Två privatperson 34:  
Vi tycker att kommunen inte prioriterar att bevara den fina fjällnaturen runt starten på 
Kungsleden utan låter exploatören fara fram som de vill utan hänsyn till naturen.  
Vi tycker att det är helt vansinnigt att kommunen låtit exploatera området runt 
Kungsleden som bl.a. gjort utsiktsplatsen mot Mortsbäcken otillgänglig för allmänheten.  
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Kungsleden får dessutom en ny sträckning med ännu brantare lutning än tidigare, vilket 
gör den mycket svårtillgängligare och farligare framför allt för barn, rörelsehindrade och 
äldre. I stället borde kommunen sträva till att göra leder och längdskidspåret mer 
tillgängliga för alla och inte mindre än idag, vilket skulle vara positivt för utvecklingen av 
Hemavan. Det är inte bara utförsåkare som har fritidshus eller turistar i trakten utan 
även sådana som vill åka längdskidor/turskidor, vandra, cykla mm. Kommunen borde 
även satsa på att öka tillgängligheten för rullstolsburna och andra rörelsebegränsade 
personer. 

 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 

 
 
Privatperson 35: 
1. Att anta den föreslagna planen skulle innebära stora ingrepp på den mest 

trafikerade bit led som finns i Tärnaområdet. Att bara flytta leden eller tillåta 
byggnationer längs denna är inte ett fullgott alternativ. Den naturliga slutpunkten på 
Både Kungs- och Drottningleden är Fjällparken med Naturum. Att på det sätt som 
föreslås i detaljplanen förstöra den naturkänsla som finns i dag längs leden är 
horribelt. Som pojkvän till en permobilbunden tjej kan jag dessutom konstatera att 
en stor del av naturupplevelsen längs kungslden i Tärnaområdet för personer med 
rörelsehinder per automatik är den sträcka som förslaget hotar att förstöra genom 
nybyggnationer.  

2. Att kommunen accepterade det utsprungliga förslaget med hotell hade i alla fall den 
tröstande effekten att mot förstörelsen av ett "Public Good" i form av Kungsleden så 
tillkom ett nytt som bitvis kompensation i form av ett Hotell. Att Hotellet därefter 
har tagits bort ur senare förslag innebär att intresset både för boende i området och 
övriga turister tar skada utan att de förmildrande omständigheterna med det 
ursprungliga förslagets Hotell finns med.  

3. Att hävda att den föreslagna förändringen är nödvändig för fortsatt utveckling av 
Hemavan är löjligt. Det finns som flera intressenter tidigare påpekat annan mark i 
Hemavan som skulle kunna göras om för exploatering om så önskas.  

 
Med detta i åtanke bör Storumans kommun göra sitt yttersta för att föreslagen 
plan aldrig blir verklighet 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
Privatperson 36: 
Den nya detaljplanen kommer skada Hemavan som naturområde. De nya vägarna med 
brant lutning kommer minska tillgängligheten till fjällen, speciellt för barnfamiljer och 
mindre rutinerade skidåkare. 
Möjligheten till Vacker utsikt som är ett utflyktsmål för många kommer tas bort då det 
istället för ett vackert naturområde kommer bli en villaförort. Det nya bostadsområdet 
kommer skada Hemavan och Kungsleden som varumärke. Kungsleden är ett varumärke 
för Hemavan och Sverige i hela världen. Istället för en vacker vandringsled i natur blir 
det en promenad i ett bostadsområde. 
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Jag har själv vuxit upp i Hemavan och är där väldigt ofta och besöker mina föräldrar. Att 
den fina byn kommer exploateras för bostadsområden där det nu är ett känt 
naturområde och ett av världens kändaste vandringsleder gör mig oerhört upprörd. 

 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 

 
 
Privatperson 37:  
Jag vill här med utrycka mitt motstånd till ändringen detaljplanen för ”Björkfors 1:448, 
1:5 m.fl., Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan”. Området är av allmänintresse för alla 
bybor och besökare bör inte bebyggas av privatbostäder. Alla ytor i området bör vara 
tillgängliga för allmänheten då både porten till Kungsleden och Drottningleden samt 
besöksmålet Vacker utsikt ligger i detta område.  
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Två privatpersoner 38:  
Yttranderätten till rubricerad detaljplan känns som ett spel för galleriet eftersom det 
redan är byggt gator, vatten- och avloppsledningar samt tomter har sålts för området. 
Kommunen prioriterar inte att bevara den fina fjällnaturen utan låter exploatören fara 
fram som de vill utan hänsyn till naturen. 
 
Vi tycker att det är helt vansinnigt att kommunen låtit exploatera området runt 
Kungsleden och bl.a. gjort utsiktsplatsen mot Mortsbäcken otillgänglig för allmänheten. 
Dessutom får Kungsleden nu en ny sträckning med ännu brantare lutning än tidigare, 
vilket gör tillgängligheten mycket svårare och farligare framför allt för barn, 
rörelsehindrade och äldre. I stället borde kommunen sträva till att göra leder och 
skidspår lättare och mera tillgängliga för alla vilket saknas och skulle vara positivt för 
Hemavan. Det är inte bara utförsåkare som har fritidshus eller turistar i trakten utan 
även sådana som vill åka längdskidor/turskidor, vandra, cykla mm. Kommunen borde 
även satsa på att öka tillgängligheten för rullstolsburna och andra rörelsebegränsade 
personer. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
Privatperson 39:  
Som fritidshusägare i Hemavan tar man med förvåning del av detaljplaneförslaget och 
särskilt med tanke på att kommunen är markägare. 
Den unika miljön vid Kungsledens början och Fjällparken bör skyddas från påverkan av 
exploatering i dess närhet. Tyvärr har en överexploatering skett av Hemavan de senaste 
åren med, i många fall, för stora hus på för små tomter. Det måste finnas områden som är 
bättre lämpade att exploatera än i det aktuella känsliga läget. 
Väsentligt för att Hemavan skall kunna konkurrera om turismen framöver är att man 
beaktar de speciella värden som finns här, bl.a. den nämnda unika miljön. 
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Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 

 
 
Privatperson 40:  
Nej till Ytterligare ÖverExploatering i Hemavan 
Det är inte rimligt, att ödelägga Närområdet till vare sig Kungsleden,  
eller någon annan Närbelägen Vandringsled i Hemavan. Det finns fler  
Dalgångar, att expandera Hytte / Stugområden i, som är bättre lämpade.  
 
Vis av Pandemin, bör Vi alla inse, att Centrering & Gruppering,  
leder till ökad risk för Smittspridning.  
 
Nytta bör råda, framför utökad storskalig Centralisering & Exploatering,  
av Populära Skidorter.  
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 41:  
Jag motsätter mig Detaljplan för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl., Kungsplatån och Forsfallet i 
Hemavan, jag ser inte hur den tänkta exploateringen skulle gynna friluftslivet, eller det 
lokala näringslivet då det rör sig om bostäder enligt 4 kap. 1 § MB. För utveckling av 
befintlig tätort kan man bygga på andra ställen som inte skadar Kungsleden. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 42:  
Jag motsätter mig detaljplaneförslaget i sin helhet, både vad gäller förändrad byggrätt i 
södra delen men framförallt gällande tillskapande av byggrätt i norra delen. Jag anser att 
naturen ska behållas oexploaterad intill kungsleden.  
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
 
Privatperson 43:  
Jag vill yttra mitt motstånd till den plan som ligger för att exploatera och bygga längs 
början på Kungsleden i Hemavan, denna plats har ett otroligt naturvärde iom att den är 
ligger så lätttillgängligt. Den nya sträckningen av leden blir brant och otillgänglig för 
personer som kanske inte har så lätt att gå.  
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
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Privatperson 44:  
Jag motsätter mig detaljplanen för Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan.  
 
Platser där naturen är orörd och obebygd blir allt färre. Gör inte fler intrång än 
nödvändigt. Detta är inte nödvändigt.  
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 45:  
Jag vill bara kort lämna min synpunkt och säga att jag motsätter mig detaljplanen för 
Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan! 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 46:  
Jag motsätter mig starkt denna detaljplan. Kungsleden ska vara ostörd, och framförallt 
inte exploateras för privata intressen som inte tillför någon allmännytta. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 47:  
Jag motsätter mig detaljplan 2018.370-315 ang att bebygga direktområdet kring 
Kungsleden. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 48:  
Jag motsätter mig detaljplan 2018.370-315 ang att bebygga direktområdet kring 
Kungsleden. 

 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 

 
 
Privatperson 49:  
Jag motsätter mig detaljplan 2018.370-315 ang att bebygga direktområdet kring 
Kungsleden. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 50:  
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Jag motsäger mig detaljplan 2018.370-315 ang att bygga direktområdet kring 
Kungsleden. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 51:  
Jag motsätter mig detaljplan 2018.370-315 ang att bebygga direktområdet kring 
Kungsleden. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 52:  
Jag motsätter mig detaljplan 2018.370-315 ang att bebygga direktområdet kring 
Kungsleden 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 53:  
Jag motsätter mig detaljplan 2018.370-315 ang att bebygga direktområdet kring 
Kungsleden 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 54:  
Jag motsätter mig detaljplan 2018.370-315 ang att bebygga direktområdet kring 
Kungsleden 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 55:  
Jag motsätter mig å det starkaste detaljplanen/byggplanerna där tomterna hamnar 
supernära Kungsleden.  
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 56:  
Jag skulle gärna se att man tog värdet av kungsleden i beaktning när man ger tillåtelse till 
ny bebyggelse i dess närhet.  
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
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Privatperson 57:  
Vi ska värna om våra vandringsleder, inte bygga hus tätt inpå! 

 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 

 
 
Privatperson 58:  
Jag är starkt emot att Sveriges friluftsjuvel kungsleden ska få byggas på! Går helt emot 
det som särskiljer svenska fjällen från något annat fjäll i hela europa och kanske hela 
världen, att det är vilt och fritt från bebyggelser. Snälla gör inte det här. Blir upprörd av 
tanken. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 59: 
Är förkastligt att man skall bygga hus i närheten av kungsleden som är norra eurpas 
kändaste vandringsled. Med denna detaljplan tar man bort stora delar av anledningen av 
att folk vill besöka Hemavan, dvs närheten till bynära naturupplevelser. Snart finns det 
ingenstans för folk att parkera och gå upp på fjällen utan att man skall passera genom en 
massa privata bostadsområden. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 61:  
Jag motsätter mig detaljplanen för Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan.  
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 62:  
Bygg inte på Sveriges främsta vandringsled! 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 63:  
Jag sätter mig emot denna exploation av den här platsen.   
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Privatperson 64:  
Jag motsätter mig den planerade exploateringen av området. 
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Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
 
Medverkande tjänstepersoner  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter, planerare/byggnadsinspektör Ulrik Norgren, miljö- 
och samhällsbyggnadschef Elin Rutqvist. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Debora Jonsson, VA-ingenjör tekniska avdelningen, handläggare markfrågor Mari 
Salomonsson tekniska avdelningen.  
 
Övriga  
Plankonsult Magnus Knutsson, Arkivolt Arkitekter AB och byggnadsingenjör Håkan 
Björkman, Visbyark AB.  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
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