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Förslag till Detaljplan för  Björkfors 1:448, 1:5 m.fl i Hemavan, Kungsplatån och 
Forsfallet, Storumans kommun, Västerbottens län  
 
Förslag till detaljplan för  Björkfors 1:448, 1:5 m.fl. i Hemavan, Kungsplatån och Forsfallet, 
Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad maj 2019. 
 
Planens syfte 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. 
 

 
Bilden ovan visar var vi är i detaljplaneprocessen. Om kommunen beslutar att gå vidare med 
detaljplaneförslaget kommer ytterligare en chans att få lämna sina synpunkter. 
 
Kommunen tillsammans med exploatör har hållit ett öppet informationsmöte i Hemavan 2019-
10-09, klockan 18:00 på Hemavans Fjällcenter, lokal Varglyan. Minnesanteckningar från mötet 
kommer att vara en del av kommande granskningshandlingar och finns som bilaga i denna 
samrådsredogörelse. 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samrådstid har hållits under tiden 2019-06-03 till och med 2019-06-24. Vid samrådstidens 
slut har yttranden med frågeställningar erhållits från: 
 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten: 
 
Miljöbedömning 
Länsstyrelsen yttrade sig 2019-05-20 över behovsbedömningen. I yttrandet delar 
länsstyrelsen kommunens bedömning att detaljplanen inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. I samband med upprättande av detaljplan år 2012 togs en miljökonsekvens-
beskrivning fram, vilken fortsatt anses vara giltig. 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 
Hälsa och säkerhet 
Ras- och skredrisker 
Länsstyrelsen anser att mark/geoteknisk undersökning ska genomföras inför uppförande av 
bebyggelse. På s.9 i detaljplanen står följande: ”I samband med bygglov kan den sökande 
behöva redovisa för byggnadsnämnden att släntstabiliteten för den aktuella fastigheten är 
tillfredställande enligt gällande bestämmelser/anvisningar”. Kommunen bör 
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ställa detta som ett skall-krav. 
Kommunen bör redovisa hur de ställer sig till vad som anges i sista stycket på s.18 i PM – 
detaljerad undersökning avseende stabilitetsförhållandena samt risk för slamströmmar och 
störtfloder inom området. Kommer kommunen att genomföra några åtgärder utifrån detta? 
 
Kommunens kommentar:  
En planbestämmelse införs om att marklov krävs inom område betecknat NATUR i plankartan för 
trädfällning, schaktning samt markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Inom 
områden för slänter införs krav på återplantering av tillvaratagen vegetation eller återsådd med 
till platsen anpassat frö. 
Det finns sedan tidigare ett kontrollprogram kring erosionsskador, ras och skred framtaget 2013 
och som nu är reviderat. Planbeskrivning ska kompletteras med en beskrivning kring 
kontrollprogrammet. Kontrollprogrammet kommer även att vara kopplat mot 
exploateringsavtalet.   
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I kontrollprogram ska dessa punkter tas upp: 
- Gällande kontrollprogram ska revideras för att även innefatta en punkt kring eventuell 

avlagring av slamströmmar och erosion vid Storbäckens/Mortsbäckens sträckning vid 
Forsfallets camping.  

- Utredning kring hur frågan om riskerna att delar av Tvärbäcken bryter igenom vallen till 
vattenförsörjningen av konstsnöanläggningen.  
Se PM – detaljerad undersökning avseende stabilitetsförhållandena samt risk för 
slamströmmar och störtfloder inom området, slutrapport 2011-06-23, reviderad 2019-01-18, 
Tyréns AB. 

 
 
Miljökvalitetsnormer 
Länsstyrelsen ser positivt på att VA ansluts till kommunalt nät och att dagvattnet inte leds ut i 
Mortsbäcken. I planen hänvisas till två olika namn för samma bäck, nämligen Storbäcken 
(benämnd i VISS och i tabell för MKN vatten) och Mortsbäcken (benämnd i text). En 
förtydligande behövs. 
 
Kommunens kommentar: 
På kartor används benämningen Storbäcken men i allmänhet benämns bäcken Mortsbäcken.  
Handlingarna förtydligas med att bäcken benämns Storbäcken/Mortsbäcken. 
 
Strandskydd 
Strandskyddet avses upphävas med hänvisning till 7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken, att 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. 
Planbeskrivningen anger att området behöver tas i anspråk för att utvidga en pågående 
turistisk verksamhet. 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 och det bör därför förklaras varför kommunen anser att 
detta inte kan tillgodoses utanför området. Likaså bör det tydligare motiveras hur intresset av 
att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. 
 
Kommunens kommentar: 
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. 
 
Övrigt 
Naturvärden 
Länsstyrelsen bedömer att hela planområdet behöver naturinventeras. Den andra 
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naturinventeringen utfördes för sent på året (19/9) för att kunna registrera flyttande 
häckfåglar och orkidéer som kan utlösa artskyddsförordningen. 
 
Kommunens kommentar: 
Under augusti 2019 utfördes en naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS 
199000:2014). 
 
Grundvatten 
Grundvattennivån är ytlig - 0-1 meter under markytan. Det kan innebära att det krävs tillstånd 
för markavvattning för diken. Det behöver preciseras hur hydrologin/grundvattenrörelser 
påverkas av vägdiken och dränering av husgrunder. Vilka tekniska åtgärder som är möjliga och 
vilka som krävs kan med fördel beskrivas. Länsstyrelsen efterfrågar en illustration över 
fördelningen av naturmark respektive bebyggd mark inklusive diken så att det blir möjligt att 
bilda sig en uppfattning om fördelningen. Mot bakgrund av erosionsrisken måste dagvatten 
omhändertas lokalt inom planområdet, lösningar för detta behöver redovisas i planen. 
 
Kommunens kommentar: 
En redovisning av hur hydrologin påverkas av vägdiken och dränering av husgrunder och vilka 
tekniska åtgärder som är möjliga och vilka som krävs ska beskrivas i planhandlingarna. En 
illustration över fördelningen av naturmark respektive bebyggd mark inklusive diken ska tas 
fram så att det blir möjligt att bilda sig en uppfattning om fördelningen. En redovisning av hur 
dagvatten omhändertas lokalt inom planområdet ska tas fram. Ett läge för dagvattenanläggning 
ska läggas in som planbestämmelse.  
 
Vattentäkt, vatten och avlopp 
Arbete med omprövning av det lokala reningsverket är påbörjat. I planhandlingarna 
konstateras att ledningsnätet idag är dåligt samt att det inte finns uppgifter om vilka mängder 
avloppsvatten som kommer in till reningsverket. Innan bebyggande av planområdet kan 
påbörjas är det mycket viktigt att det är säkerställt att avloppsreningsverket har kapacitet för 
tillkommande bebyggelse. 
 
Kommunens kommentar: 
Enligt framtagen VA-utredning (Sigma, 2019-03-21, rev. 2019-05-23) konstateras:  
”Utförda hydrauliska beräkningar visar att kapaciteten på spillvattennätet är god och klarar 
ökade belastningar i området från Oscars väg och ned till området kring E12. När de hydrauliska 
utredningarna utfördes fanns begränsningar närmare avloppsreningsverket vid E12:an men 
vissa kapacitetshöjande åtgärder är utförda på ledningsnätet efter det. Utifrån det flöde verket är 
dimensionerat för och statistik av uppmätta flödena till avloppsreningsverket, så nyttjas ca 60 % 
av dess kapacitet när belastningen är som störst under året vid nuvarande förhållanden. Det 
finns dock en viss osäkerhet när det gäller mätnoggrannheten på flödesmätaren vid 
avloppsreningsverket. Det finns frågetecken för kapaciteten på spillvattennätet i Hemavans lägre 
delar, till exempel så redovisar driftspersonal uppgifter om att man i samband med vårflod och 
högt grundvattenstånd har problem med inläckage i ledningsnätet här. Tidvis förekommer också 
uppdämning från Umeälven. Storumans kommun har dock för avsikt att utföra erforderliga 
åtgärder på avloppsledningsnätet i takt med att exploateringarna i byn fortskrider.” 
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Reningsverket i Hemavan har idag en kapacitet för 5000 pe (personekvivalenter) men 
infiltrationsdammarna är dimensionerade för 10 000 pe. Det pågår för närvarande en process 
kring tillstånd för utökad kapacitet till 9 600 pe av befintligt avloppsreningsverk. Ett 
samrådsmöte med tillståndsmyndigheten planeras ske januari 2021. Fortsättningsvis bedöms att 
färdigställandet med utbyggnaden vara klart 2022/2023. I Undersökning (behovsbedömning) 
har kommunen bedömt att befintligt ledningsnät och reningsverk klarar den ökade tillrinningen. 
 
Strandskyddsområde 
Strandskyddsområdet bör bevaras som naturmark för att förhindra erosion vid höga flöden 
och eftersom slänterna är skredbenägna. Inför eventuell bebyggelse krävs markundersökning 
och flödesanalys. 
 
Kommunens kommentar: 
Enligt gällande detaljplan är naturmark förlagt ända ner mot Storbäcken/Mortsbäcken 
(Björkfors 1:448). I området Forsfallet kommer kommunen fortsatt vara ägare av marken ner 
mot Tvärbäcken och som dessutom inte omfattas av strandskydd (Björkfors 1:5). Utredningar är 
framtagna vad gäller markens beskaffenhet och risker för skred m.m. och sammantaget bedöms 
planområdet inte vara utsatt. Dagvattenutredningen har kompletterats med utredning och 
beskrivning hur avrinningen kommer att ske i området. 
 
Kulturmiljö 
Inga fornlämningar finns registrerade inom eller i närheten av området för den föreslagna 
detaljplanen. Bedömningen är också att risken för att ännu inte kända fornlämningar kan 
beröras av detaljplanen är liten. En hänvisning till kulturmiljölagens 2. Kap 10 § är tillräckligt. 
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart 
avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla 
förhållandet till länsstyrelsen (2 kap. 10 § Kulturmiljölagen, SFS 1988:950). 
 
Kommunens kommentar: 
Planhandlingarna kompletteras med en hänvisning till Kulturmiljölagen – ”Om en fornlämning 
påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del 
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till 
länsstyrelsen (2 kap. 10 § Kulturmiljölagen, SFS 1988:950).” 
 
Vandringsleder, naturupplevelse, närrekreation mm 
Planen beaktar Kungsleden och Drottningledens passage i utkanten av planområdet. Precis 
som anges har Länsstyrelsen tillsammans med exploatören i fält sett ut en ny sträckning (i 
enlighet med planförslaget).  
 
De tekniska lösningarna som beskrivs i MKB, sid 23, syftar till att kunna exploatera området 
samtidigt parallellt med Kungsleden och Drottningleden. Det som beskrivs är bl.a. 

• belyst tunnel 
• träbroar över bilväg och skoterled 
• gångbryggor av trä 
• skyddsräcken mm 
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Länsstyrelsen noterar att huvudmannaskapet ska ligga delat på fastighetsägarna gemensamt 
(planbeskrivningen sid. 14). Någon gång i framtiden kommer de tekniska lösningarna som 
möjliggör denna exploatering att behöva underhållas eller bytas ut, vilket innebär en kostnad. 
Länsstyrelsen skulle därför vilja ha ett förtydligande kring hur kommunen resonerar i detta 
avseende. Kommer dessa att ingå i den planerade anläggningsförrättningen för vägar? 
 
 
Kommunens kommentar: 
MKB från 2012 avser gällande detaljplan (laga kraft 2014-01-09). Delar av det området är redan 
bebyggt med avseende broar/tunnlar, pist, lift, m.m. 

 
Utdrag från MKB, kartbild sidan 23.  
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Utdrag från förslag till ny detaljplan, planbeskrivning sidan 8. Lila gränslinje är nu gällande detaljplan och 
röd gränslinje är det föreslagna planområdet (Kungsplatån/Forsfallet).  

 
I den nu föreslagna planen kommer inga nya anläggningar till som beskrivs i MKB sidan 23, 
gångbroar/tunnlar o.s.v. omfattas inte av denna plan utan ligger utanför planområdet. 
Huvudmannaskapet avser lokalgata, natur/parkmark och kommer att förvaltas/underhållas av 
Kungsvägens samfällighetsförening.  
 
Påverkan på naturupplevelse för vandrare längs Kungsleden 
I planen beskrivs det att naturupplevelsen kommer att påverkas negativt medan 
tillgängligheten t ex för rörelsehindrade personer och barnvagnar kommer att förbättras i 
Kungsledens första sträckning. Kungsledens första del kommer att gå genom delvis bebyggt 
område efter den nya sträckning som anges varvid den direkta kontakt med fjället som finns 
nu kommer att försvinna och läggas längre bort. Planen saknar en tydlig konsekvens-
beskrivning av hur starten av Kungsleden påverkas av föreliggande planförslag. 
 
Kommunens kommentar: 
Hur naturupplevelsen vid vandring efter lederna påverkas har utretts samlat i en 
konsekvensanalys. I samband med framtagande av gällande detaljplan har frågan utretts av 
exploatör i samverkan med naturbevakare och Naturum, Länsstyrelsen (Tyréns AB, 2012-05-20). 
Syftet var att förbättra både tekniska lösningar och utformning av infrastrukturen samt att 
ambitionen var att förbättra de rekreativa aspekterna och upplevelsevärdet av Kungsleden där 
den passerar planområdet. 
 
Naturmark längs Kungsleden i föreliggande detaljplan 
Det saknas en tydlig konsekvensbeskrivning och motivering av storlek på buffertzon mellan 
led och planerad ny bebyggelse. Det är av stor vikt att det naturområde som ligger mellan led 
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och fastigheter värnas framöver, till exempel genom tydlig markering av tomtgränser och att 
värna den vegetation som kommer att finnas i naturområdet. 
 
Kommunens kommentar: 
En planbestämmelse införs om att marklov krävs inom område betecknat NATUR i plankartan för 
trädfällning, schaktning samt markåtgärder 
 
Påverkan på närrekreation för existerande bebyggelse 
Det saknas konsekvensbeskrivning av hur föreliggande plan påverkar möjlighet för 
närrekreation vad gäller kontakt upp mot fjället för existerande bebyggelse. För att minimera 
negativa konsekvenser bör dialog om närrekreation genomföras. 
 
Kommunens kommentar: 
Detta beskrivs närmare i en framtagen konsekvensanalys. Exploatör tillsammans med Storumans 
kommun har hållit ett öppet informationsmöte i Hemavan i oktober 2019 där frågan också 
diskuterades. Kommunen anser inte att tillgängligheten kommer att försämras.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Länsstyrelsen vill informera om att det i dagsläget sker en förnyad klassning av sjöar och 
vattendrag inom vattenförvaltningen och statusklassningen kan komma att ändras under de 
närmaste månaderna. Ändringar av statusklassningar sker dock sannolikt inte i en omfattning 
som kommer att påverka de övergripande ställningstagandena i planen. 
 
Kommunens kommentar: 
Noteras. 
 
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.  
 
Statliga myndigheter 
Länsstyrelsen har sänt ärendet till SGI för att få statligt expertutlåtande över geotekniska 
frågor, risker för ras- och skred etcetera. SGI har meddelat att de på grund av arbetsbelastning 
inte har möjlighet till yttrande i ärendet inom önskat stoppdatum, men att de avser yttra sig 
under sensommaren. Länsstyrelsen kommer att avge ett kompletterande yttrande till 
kommunen när yttrande från SGI inkommit. 
 
Kompletterande yttrande från Länsstyrelsen med anledning av SGI:s (Statens 
geotekniska institut) synpunkter: 
I figuren nedan visas en översiktlig sammanställning av geotekniska förhållanden och 
geotekniska risker inom området baserat på handlingar. 
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Störtfloder och slamströmmar 
Det kan konstateras att störtfloder och slamströmmar förekommer i Tvärbäcken och 
Mortsbäcken. Detta leder till transport av jordmaterial som bland annat avsätts i Tvärbäcken 
nedanför läget där Kvarnbäcken startar samt i Mortsbäcken ungefär i nivå med campingen. 
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Konsulten bedömer att påverkan på jordslänter mot planområdet på grund av störtfloder är 
marginell då både Trollbäcken och Mortsbäckens flöde går i berg därmed inte påverkar 
jordlagren. 
 
Ras och grundvattenströmning i slänter 
Efter Tvärbäcken har konsulten observerat ett antal ras på den östra sidan av slänten ned mot 
bäcken. Strax nedanför Tvärbäckens inlopp till Mortsbäcken har observerats ett ras på bäckens 
västra sida. Det bedöms att raset kan bero på grundvattenflöden i slänten. Både vid platån vid 
Södra Kungsplatån och området utanför planområdet, Klippkanten, har observerats 
grundvattenerosion dvs. grundvattenströmning inne i jordslänterna ned mot Mortsbäcken och 
campingen. Vid campingen har observerats ras, yterosion och grundvattenerosion i slänterna 
ned mot Mortsbäcken. I samband med schakt för ny lift och väg inträffade ett större ras och 
kraftig erosion på grund av vattenflöde, som strömmat genom schakten och ned i ravinen. 
 
Det kan konstateras att det finns stora förutsättningar för ras, slamströmmar och erosion på 
grund av strömmande ytvatten och grundvatten inom området. 
 
Inom den övre delen av aktuellt planområde (Forsfallet och Övre Kungsplatån), där 
undergrunden består av morän, med begränsad tjocklek, på berg är riskerna för stora ras små. 
Vid Södra Kungsplatån och nedliggande området Klippkanten, där undergrunden består av 
grovkornig, genomsläpplig morän på finkornig tät morän eller på finkorniga täta sediment, är 
riskerna för ras och ravinbildning på grund av ytvattenströmning och grundvattenströmning 
mycket stora. 
 
Påverkan från planerad byggnation på nedanliggande områden 
I samband med byggnation för det nya planområdet kommer schakter utföras för vägar, diken 
och byggnader, vilket blottlägger jorden och kan leda till att ytvatten kanaliseras till nya 
strömningsvägar. Om inte byggnationen och tillfälliga anordningar utförs på ett välplanerat 
sätt samt att erforderliga förebyggande åtgärder genomförs kommer områden belägna 
nedanför aktuellt planområde påverkas med avseende risk för ras och slamströmmar på grund 
av ytvattenströmning och grundvattenströmning. De stabilitetsberäkningar som utförts för 
Södra Kungsplatån och Klippkanten tar exempelvis inte hänsyn till de negativa 
stabilitetseffekter som erhålls på grund av grundvattenströmning ut i jordslänterna mot 
Mortsbäcken och campingen. Dessa negativa stabilitetseffekter kan öka om inte vatten leds i 
terrängen på ett planerat sätt och även på grund av framtida klimatförändringar, där 
planhandlingarna anger att nederbörden kan öka upp till 25 %.  
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SGI:s synpunkter 
En grundförutsättning för att kunna hantera geotekniska risker inom planområdet är att 
detaljerade krav ställs på dagvattenhantering och anläggande av diken och vägar i såväl 
utförande som slutlig utformning.  
 
Det är viktigt att yt- och dagvatten inte leds rakt ut i terrängen, utan vattnet ska ledas från 
tomterna på ett kontrollerat sätt till anlagda diken. 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. Det bör även ställas krav på 
dimensionering av trummor så att dessa kan avbörda erforderliga vattenmängder vid stora 
nederbördsmängder och att långsiktigt underhåll av trummorna sköts. Borttagning av 
vegetation bör minimeras och borttagna humuslager återföras. 
 
Ovanstående krav bör redovisas detaljerat i planhandlingarna, inklusive utformning av 
erosionsskydd och även redovisas som krav på plankartan. Det bör även ställas krav i 
detaljplanen på att ett kontrollprogram ska upprättas för uppföljning och inspektion av 
rasrisker, risker för slamströmmar samt yt- och grundvattenerosion etc. som årligen ska 
inlämnas till kommunen. Det bör även ställas krav på att vid förändringar i slänterna ska 
geoteknisk sakkunnig omedelbart kontaktas. Dokumentation av kontrollen inlämnas till 
kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Detta kontrollprogram bör även omfatta 
de nedanliggande områden som kan påverkas av aktuell byggnation. 
 
Byggande inom planområdet leder till att mer vatten kommer avbördas till Tvärbäcken och 
Mortsbäcken. Högre flöden där innebär större förutsättningar för erosion och slamströmmar 
som kan påverka nedanför liggande områden negativt. Ökad erosion i bäckarna kan leda till ras 
i jordslänterna vid Kungsplatån och Klippkanten samt risk för jordmaterialtransport och 
påverkan på bland annat campingområdet. Ökade vattenmängder kommer även föras ned till 
nedförliggande områden, exempelvis Klippkanten och campingen, via terrängdiken och 
vägdiken. För att inte erosion och ras ska inträffa i nedanförliggande områden förutsätter detta 
att det tidigare utförs erosionsskyddande åtgärder och väl utformade dagvattenanläggningar 
inom dessa områden. 
 
SGI anser att en förutsättning för att bygga inom planområdet är att ovanstående risker 
värderas och, där behov föreligger, att förebyggande åtgärder vidtas utanför planområdet 
innan byggnation påbörjas inom planområdet. Det kan exempelvis handla om 
erosionsdämpande trappor, invallning av campingområdet eller erosionsskydd längs 
bäckbotten och terrängdiken/vägdiken. 
 
Ovanstående åtgärder eller restriktioner bör redovisas i planbeskrivningen och på ett 
plantekniskt godtagbart och tydligt sätt på plankartan. 
 
Kommunens kommentar: 
Dagvattenutredningen har kompletterats med utredning och beskrivning hur avrinningen 
kommer att ske i området. Det finns sedan tidigare ett kontrollprogram kring erosionsskador, ras 
och skred framtaget 2013 och som är reviderad. Planbeskrivning kompletteras med ett 
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förtydligande kring kontrollprogrammet. SGI:s synpunkter har delgetts konsulter som har hållit i 
revideringsarbetet av kontrollprogrammet.  
 
Planhandlingar ska förtydligas vad gäller skyddsåtgärder för att motverka översvämning, 
erosion, förorening av Mortsbäcken m.m. 
 
 
Lantmäteriet: 
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2019-05-24) har följande 
noterats:  
 
Plankarta och bestämmelser  
Övergripande  

• Samtliga befintliga fastigheter är inte redovisade i plankartan.  

 
 
Kommunens kommentar:  
Eftersom de gällande fastigheterna kommer att justeras väljer kommunen att inte visa dessa 
i plankartan, se vidare i fastighetskonsekvensutredningen. 
 

•  Det räcker att teckenförklaringen till grundkartan redovisar befintliga fastighetsgränser.  
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Kommunens kommentar: 
Fastighetsgräns tas bort från Gränsbeteckning och linjer då den redan är redovisad under 
Teckenförklaringen till grundkartan. 

 
Egenskapsbestämmelser  

• I detaljplaner som tas fram enligt PBL får kommunen när det gäller 
fastighetsindelningen endast reglera största respektive minsta fastighetsstorlek (i 
kvm) utan att upprätta fastighetsindelningsbestämmelser. Den planbestämmelse som 
finns i det aktuella planförslaget är inte konsekvent.  
 

 

 
Kommunens kommentar: 
Egenskapsbestämmelsen ses över. 
 
 

• 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.  
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Kommunens kommentar: 
Detaljplanen reglerar högsta nockhöjd i meter för byggnader. Kommunen vill dock vara tydlig på 
vad innebär i antal våningar.  
 

•  Är tillåten byggrätt redovisad per tomt, fastighet eller kvarter?  
 

 

 
Kommunens kommentar: 
Tillåten byggrätten förtydligas/justeras. 
 
Planbeskrivning 
Genomförande-Fastighetsrättsliga-Gemensamhetsanläggningar  
För vilka fler ändamål än väg kommer gemensamhetsanläggningar att bildas? Ex. återvinning? 
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Kommunens kommentar: 
Huvudmannaskapet avser lokalgata, natur/parkmark och kommer att förvaltas av Kungsvägens 
samfällighetsförening.  
 
  
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, Kommunstyrelsen via tekniska avdelningen: 
 
Planbeskrivning  
Renhållning och snöröjning  
I planbeskrivningen står att plats för avfallshantering och återvinning är tillgodosett på 
flertalet ställen. Endast ett ställe är markerat i plankartan. Hänvisas man till platser i andra 
delar av Fjällkedjans exploateringsområden?  
 
Kommunens kommentar:  
Planhandlingarna förtydligas. 
 
Gång- och cykelvägar  
Den planläggning som tidigare påbörjats för gång- och cykelvägen är vilande och pågår inte.  
 
Kommunens kommentar:  
Planhandlingarna justeras. 
 
VA-försörjning och elförsörjning  
Det bör säkerställas att u-områdena är lokaliserade där va-ledningarna kommer att läggas.  
 
Kommunens kommentar:  
Tillgodoses. 
 
PM VA-anläggningar Kungsplatån och Forsfallet  
I förslag till vattenförsörjning är angivet att en tryckstegring är byggd i Modovägens 
förlängning och där ska trycket höjas för att kunna förse intilliggande område, Trollhöjden, 
med vatten. Va-utredningen måste kompletteras med hur planområdet ska kunna förses med 
vatten med an-ledning av tryckförhållanden.  
 
Kommunens kommentar:  
VA-utredningen ska kompletteras med hur planområdet ska kunna förses med vatten med 
anledning av tryckförhållanden.  
 
 
Yttrande från företag 
 
Skanova AB: 
Skanova har inget att erinra. 
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Kommunens kommentar: - 
 
 
Vattenfall Eldistribution AB:  
Har inte yttrat sig under samrådstiden men har lämnat synpunkter över Undersökning av 
detaljplanens miljöpåverkan, daterad 2019-05-06. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Visit Hemavan Tärnaby AB och Hemavan Tärnaby näringsförening: 
Med anledning av förslag till detaljplan för ovan nämnda fastigheter, Kungsplatån samt 
Forsfallet i Hemavan lämnar Visit Hemavan Tärnaby ett yttrande.  
 
Kungsleden och Drottningleden  
En av våra största reseanledningar i området är vandring och skidåkning och Kungsleden – är 
en av Sveriges mest kända leder. Ca 400 km lång, den går genom fyra nationalparker och har 
fått stor publicitet internationellt genom åren. I år är sträckan mellan Hemavan och Ammarnäs 
utsedd till en av 12 signaturleder som valts ut i Sverige av STF.  
Antal vandrare/ skidåkare längs den första delen av leden från Hemavan är ca 30 000 personer 
över året. Fler och fler besökare väljer att komma till fjällen under flera delar av året och det är 
en tydlig viljeriktning från det lokala näringslivet att arbeta med ett åretrunt fokus. 
Naturturism och muskeldrivna aktiviteter ökar stadigt och vi kan via statistik se hur antalet 
besökare ökat under sommarhalvåret de senaste åren.  
 
Portal till fjället och det rörliga friluftslivet  
Kungsleden upp från Fjällparken är enda möjligheten att på ett enkelt sätt, utan att vara 
liftburen, ta sig upp på fjället året om. Här startar Kungsleden alla årstider, lite längre upp 
kommer man till Drottningledens sommarled samt flera vackra utsiktsplatser ner över 
Mortsbäcken.  
 
Det här området är välbesökt av såväl lokalbefolkning som besökare då det är lättillgängligt 
och tillåtande även för personer som inte har möjlighet att gå långa sträckor av olika 
anledningar - det är ett område som bör nyttjas/ planeras mycket klokt. Att erbjuda ”nära 
vandringar” är mycket viktigt för en destination som vår – det efterfrågas och kan vara 
avgörande i beslutet av vistelsens längd. I Hemavan är leden en naturlig länk upp till 
naturreservatet och fjällvärlden ovanför byn och den behöver värnas och bevaras för 
kommande generationer.  
 
Vi vill lyfta betydelsen av att leden till fjället är tydlig, välkomnande och lättillgänglig för 
vandrare och skidåkare. Att leden skall kantas av natur och att fjällkänslan bevaras för 
att det fortsatt skall vara en plats för alla. Området kring Mortsbäcken och vacker utsikt 
har väldigt höga naturvärden. Den fria naturen och det rörliga friluftslivet är något av 
det viktigaste vårt område har.  
 
Planförslaget – synpunkter/yttrande  
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Ett hotell är en attraktion i sig, en plats att besöka och nyttja av alla – det kan också innebära 
att planerad väg och skidspår får en huvudman som är beredd att ta ansvar över tid. Nu visar 
aktuellt planförslag att det istället för hotell och flerbostadshus avses byggas enskilda 
fastigheter i ett till ytan utökat område.  
• Det förslaget missgynnar naturupplevelsen och det rörliga friluftslivet enligt vår mening.  

• Hur säkerställs att lederna/ passagen kommer att fungera över tid?  

• Hur skilja (integrera) det privatägda från det rörliga friluftslivet och naturupplevelsen?  

• Vi förordar att en fysisk träff på plats i aktuellt område som genomförs tillsammans med 
kommunens representanter (politiker/ tjänstepersoner samt exploatör) och utvalda 
personer/ organisationer. Bjud in för att skapa en bred bild och förankring under hösten 
2019.  

• Naturen behöver värnas och bevaras, därför är det mycket viktigt att pågående 
detaljplanerade områden i anslutning - med gällande exploateringsavtal (med samma 
part) följs upp för att säkerställa att det som är överenskommet går enligt plan. Det bör 
vara en viktig faktor för framtida exploateringar/planbeslut.  

• Inga parkeringar ska planeras i området, det leder in ytterligare trafik upp på 
fjällsluttningen.  

• Planförslagets västra gräns är nu dragen för att Trollhöjdens område ej ska påverkas av 
denna planändring. Vi menar att det varit klokt att den tagits med, för att bidra till ett 
mer sammanhållet beslutsunderlag nu när förutsättningarna förändrats.  

 
Lift och skidövergången har förändrats med anledning av nya förutsättningar, här vill vi lyfta 
några punkter som kan vara av stor betydelse för att det skall fungera i praktiken:  
 
• Håll möjligheten öppen för att bredda tunneln i västlig riktning om/ när behov uppstår 

framåt i tiden - båda tunnlarna/ övergångarna är smala i gällande planer. Säkerställ att 
lutningar och svängradie är anpassade för skidåkare och pistmaskiner.  

• Inritade anslutningsspår längd och skoterspår behöver en fördjupad översyn för att 
säkerställa att de fungerar i praktiken (brant lutning, naturlig vattenavrinning mm)  

• Regleras pistning av Kungsleden vintertid genom exploateringsavtal kopplat till beslutad 
detaljplan?  

 
Sammanfattningsvis:  
Detaljplaneområdet som innefattas av detta ärende behöver ytterligare beredning och 
konsekvensanalys för att säkerställa beslut som samtliga parter kan stå för även i framtiden.  
 
Storuman kommuns vision om hur Hemavan skall utvecklas och vara en plats där medborgare 
vill bo och där olika näringar kan utvecklas, behöver vara sammanhållen och ansvarsfull. De 
naturresurser vår besöksnäring bygger på är inte oändliga och är många gånger de som varit 
avgörande vid valet av plats att bo, besöka eller köpa sin fritidsfastighet på. 
 
Kommunens kommentar: 
Hänvisar också till kommunens kommentar under Länsstyrelsens yttrande med avseende om att 
en samlad konsekvensanalys kring frågorna ska tas fram.  
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Området där broar/tunnlar är placerade omfattas av den detaljplan som vann laga kraft 2014 
och ingår inte detta planförslag. Bygglov för nybyggnation av pist, broar/tunnlar m.m. har 
lämnats och är färdigställda. 
 
Ansvar för skötsel och drift av Kungsleden och Drottningleden kommer fortsättningsvis vara 
Länsstyrelsen (ledägaren). 
 
 
Yttrande från privatpersoner, föreningar m m 
 
Björkfors samfällighetsförening: 
För att ett samhälle ska fungera och utvecklas har olika aktörer olika roller. Exploatörens roll 
är att efter en affärsidé skapa vinst åt aktieägarna. Kommunens roll är att ha en vision om 
framtiden, styra samhället i den riktningen och som verktyg har man sitt planmonopol. Jag som 
företrädare och ordförande för Björkfors samfällighetsförening har möjlighet att påpeka när 
uppgjorda planer inte följs och komma med synpunkter när nya planer skapas. 
 
Det har varit intressant att följa hur Fjällkedjan AB och kommunen agerat från starten till idag. 
Fjällkedjans strategi var från början att måla en bild av hur man skulle skapa ett stort 
mervärde för området. Mervärdet skulle skapas genom att bygga en ny sittlift med tillhörande 
nedfarter, en ny knapplift med barnbacke, butik, hotell, en restaurang på toppen av liften mm. 
För att kunna skapa detta mervärde och få fram kapital skulle man sälja tomter, fritidshus, 
bygga en camping och skotergarage. 
Tillit är det kitt som samhället vilar på, samhället skulle inte fungera om allt som sker skulle 
avtalas fram skriftligt. Jag som medborgare måste ha som utgångspunkt att exploatören har för 
avsikt att genomföra sin plan och om så inte sker ska kommunen agera. 
 
Fjällkedjan AB har genomfört det skulle skapa resurser enligt den ursprungliga planen, men 
under resans gång har sittliften, barnområdet, hotellet, restaurangen mm plockats bort med 
kommunens goda minne. Dessutom har kommunen och exploatören lovat att ett nytt skidspår 
mellan elljusspåret och Kungsleden skulle byggas då befintligt spår byggdes bort. Något nytt 
spår har inte byggts och att bygga ett lika bra spår som tidigare fanns är idag inte möjligt, då 
kommunen i planarbetet underlåtit att reservera mark. 
Storumans kommun var drivande till att Fjällparken byggdes med den unika Fjällbotaniska 
trädgården, det fanns en vision om här skulle starten på Kungsleden och Drottningleden vara, 
vilket gjorde det till den naturliga ingången till Vindelfjällens naturreservat. I dag kan man 
konstatera att det blivit så, den naturliga starten för både korta och långa vandringar är vid 
Fjällparken och Naturum. Detta gör området mellan Mortsbäcken och Fjällparken, en sträcka 
på 700 m, till det mest besökta naturområdet barmarkstid i Tärnafjällen. 
 
Det är fullt logiskt att Fjällkedjan vill skapa och sälja tomter inom området, men att Storumans 
kommun ställer upp på det är svårbegripligt. Detaljplanen tillför inte Hemavan något som 
destination, men skadar upplevelsen av orörd fjällnatur. 
Att som i planbeskrivningen hänvisa till riksintresse för friluftsliv blir i det här sammanhanget 
något patetiskt. Meningen med riksintresse för friluftsliv och riksintresse för rörligt friluftsliv 
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måste väl ändå vara att allmänheten ska kunna röra sig i nära fjällmiljö utan att måsta ta 
hänsyn till bebyggelse. 
 
Det råder i dag ingen brist på obebyggd tomtmark i Hemavan. Fjällkedjan har själva ett 
obebyggt område nere vid Trollhålet, som inte stör det rörliga friluftslivet. 
 
Det är sällan man som byålderman kan uttala sig generellt, men i det här fallet med tänkt 
detaljplan kan jag göra det. Ingen som jag har talat med av delägarna i Björkfors samfällighet 
(förutom Storumans kommun som också är delägare), övriga fastighetsägare eller gäster i 
området kan se något mervärde i den tänkta detaljplanen. Däremot blir påverkan starkt 
negativ för byn som besöksmål året om. 
Därför bör den tänkta planen aldrig genomföras. 
 
Kommunens kommentar:  
När kommunen får frågeställningar kring exploatering har vi fördjupad översiktsplan (FÖP), 
antagen 2011-04-12, som ska ge vägledning. Enligt gällande FÖP för Hemavan ligger området 
inom ett utredningsområde för fritidsboende, hotell, husvagnsplatser, skidlift, skotergarage och 
annan turistinriktad service. En viktig förutsättning för områdets planering är att allmänt öppna 
sommar- och vinterleder löses på ett sätt som gör det lätt och naturligt att nå fjället, elljusspår 
och omgivande natur.  

 
Utdrag ur FÖP Hemavan  
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Redan 2010 i samband med förfrågningar om att exploatera aktuellt område upprättade 
kommunen ett planprogram. Syftet med att ta fram ett planprogram är att kommunen tidigt ska 
kunna få ett så brett och bra beslutsunderlag som möjligt för den fortsatta planprocessen. 
De berörda gavs insyn och möjlighet till påverkan genom att lämna synpunkter och idéer innan 
beslut om planprocessens fortsättning fattas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2010-10-20, § 225, att planprocessen får fortsätta. Den första detaljplanen som omfattar 
campingen, Kungshagen. Forskullen, Fjällutsikten, Fjällbacka vann laga kraft 2011-10-29. 
 

 
Utdrag från planprogram från 2010. 

 
Exploatör inkom 2016 med en ansökan om planbesked för att justera gällande 
planbestämmelser. Bland annat önskade exploatören att ändra planerat handelsområde. 
Ursprungliga ambitioner var att bygga en sittlift. I ansökan uppgav exploatören att en framtida 
sittlift bör placeras i Centrumbacken och önskade därför bygga en släplift istället. I och med det 
ville exploatören minska på byggrätt för handelsändamål och komplettera med byggrätter för 
bostadsändamål. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-18, § 62, att påbörja 
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arbetet med att upprätta detaljplan. Planen vann laga kraft 2019-04-10. Bygglov för 
nybyggnation av pist, broar/tunnlar m.m. har lämnats och är färdigställda. 
 
Delar av aktuellt område ingår i en gällande detaljplan som vann laga kraft 2014-01-09. I 
samband med detta planarbete utreddes Kungsledens dragning. För att få Kungsledens nya 
dragning i bästa läge inom områden som enligt gällande detaljplan får anläggas med vägar och 
tomter, har det arbetet skett i nära samråd med representanter från Länsstyrelsen.  
 

 
Utdrag från detaljplan som vann laga kraft 2014. Den del som nu ingår i pågående detaljplan är 
ungefärligt markerat i rött. 
 
Hänvisar också till kommunens kommentar under Länsstyrelsens yttrande med avseende om att 
en samlad konsekvensanalys ska tas fram av bl.a. hur starten av Kungsleden  
 
Området där broar/tunnlar är placerade omfattas av den detaljplan som vann laga kraft 2014 
och ingår inte detta planförslag.  
 
I dagsläget är inte allt genomfört men det är frågor som tas under hand med exploatör med stöd 
av exploateringsavtalet kopplat till respetive detaljplan.  
 
 
 

http://www.storuman.se/


 
 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Datum 
2019-10-30 
Rev. 2020-11-18 

 
Sida 22 av 38 
 
Vår beteckning 
2018.0370-315 

 

 

 

 

Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

 

Kompletterande yttrande från Björkfors samfällighetsförening: 
Efter en noggrannare genomläsning av detaljplanen finner vi att behovet för skydd av vattnet i 
Mortsbäcken inte har beaktats. Därför lämnar vi in ytterligare en skrivelse.     
I Sigmas utredning ”PM- Utredning dagvatten, Kungsplatån och Forsfallet 2019-05-23 
Projektnummer 74187” finns inte med ett ord nämnt att stora delar av detaljplanen ligger 
inom primärzonen för den nuvarande vattentäkten som kommer att bli framtida 
reservvattentäkt. Vattenskyddsområde med föreskrifter för Mortsbäcken/Storbäcken, 
Storumans kommun fastställdes 2017-01-16 och undertecknades av landshövding Magdalena 
Andersson. Det kommer att gälla även då nuvarande vattentäkt blir reservvattentäkt. 
 
I kapitel 2 i Sigmas utredning finns angett vilka underlag och styrande dokument de använt sig 
av. Det finns totalt tolv rapporter och dokument angivna, men det absolut viktigaste 
dokumentet om vattenskyddsområde för nuvarande vattentäkt saknas märkligt nog.    
 
Utredarna tar förvisso upp problematiken med ytvatten och vattentäkten, men att lösa det med 
ett dike som inte är beskrivet storleken på, blir till en helgardering för exploatören som kan 
göra som de själva vill. För att ett dike skall fungera med ökande nederbörd i framtiden, måste 
diket vara gigantiskt och kommer att förstöra miljön ytterligare.  
  
Enligt Miljöbalken är dagvatten likställt med avloppsvatten i detaljplanelagt område. Utanför 
dessa områden anses utsläpp av dagvatten som miljöfarlig verksamhet och berörs framförallt 
av de allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap. 
 
I fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Mortsbäcken/Storbäcken, 
Storumans kommun i 2§ primär zon står: ”dagvatten får inte ledas till 
Mortsbäcken/Storbäcken uppströms vattenintaget”. 
 
Tyvärr kantas Fjällkedjan AB:s exploatering av svikna löften. Inget av det som de storstilade 
planerna skulle ge området ett mervärde av har byggts. Sittlift, barnlift, toppstuga, hotell och 
affär är borttagna ur planerna. 
Bolaget har koncentrerat sig på det som ger pengar, att sälja tomter och hus. Dessutom 
struntar de i att återställa det bolaget har förstört.  
 

- Längdspår mellan elljusspåret och Fjällparken är bortbyggt och trots löften om nytt spår har 
inget hänt. 
 

- Trollhålet är förvandlat till sandmagasin efter det man grävt ut jordmassor och ytvattnet fört 
med sig sand som lakats ut. 
 

- Leden efter husvagnsparkeringen är överfylld mot gällande detaljplan. Här skulle befintlig led 
vara kvar och en skogskorridor skulle ha lämnats mellan campingen och leden (se bild nedan). 
Det är ingen upplyftande syn som möter våra gäster som vandrar längs Mortsbäcken. 
 

- Husvagnsparkeringens södra del lutar mot Mortsbäcken. Enligt områdesbestämmelserna ska 
ytvattnet rinna mot Trollhålet.  (se bild nedan). 
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- Fjällkedjan AB tippar snö, grus och skräp rakt ner i Mortsbäcken, trots att det inte är tillåtet (se 
bild nedan) 
Mortsbäcken, Fjällkedjans snötipp vid campingplats, bild tagen 2019-06-10 

 
 
Vi kan förstå att exploatören beter sig som man gör, då kommunen som tillsynsmyndighet inte 
agerar. Men att Storumans kommun inte agerar är för oss en gåta. Storumans kommun måste 
se till att gällande planer följs och givna löften infrias av Fjällkedjan AB för att återställa 
kommunens skadade förtroende som tillsynsmyndighet. 
 
Då bolaget hittills inte hållit vad de lovat, finns ingen anledning att tro att de kommer att klara 
av att inget ytvatten rinner ner i Tvärbäcken/ Mortsbäcken från det nya planerade området. 
 
Då kommunen inte verkar bry sig om att säkerställa vattenkvaliteten inom primärzonen, måste 
Björkfors samfällighetsförening som vattenägare påpeka att vi inte accepterar detaljplanen, då 
den inte säkerställer vattenkvaliteten gällande ytvatten. 
 
Mortsbäcken tillhör Björkfors samfällighets fiskevatten. Fisket efter vandringsleden börjar vid 
vattentäkten, fortsätter förbi husvagnscampingen och sedan vidare ner till Umeälven. Efter 
leden finns rastkojor för fisketurism och kortare turer i närområdet. 
 
Exploatering av det tänkta området förstör miljön mycket mer än den tillför området med nya 
bäddar. Det finns gott om tomtmark i Hemavan som är inte är bebyggd, men där exploatering 
inte skadar miljön i samma utsträckning. Fjällkedjan AB har själva ett område vid Trollhålet. 
 
Vi kräver att den föreslagna detaljplanen för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl., Kungsplatån och 
Forsfallet i Hemavan stoppas, då man inte från exploatörens sida kan bevisa att inget förorenat 
ytvatten kommer att nå Mortsbäcken. Vattenkvaliteten måste säkras i ett 
flergenerationsperspektiv och med tanke på ökad nederbördsmängd.  
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Kommunens kommentar:  
Kommunen har i samrådshandlingar tagit hänsyn till föreskrifterna som hör till 
vattenskyddsområdet, dock har vi valt att inte ha med föreskrifterna som bilaga till 
planhandlingarna efter samråd med tekniska avdelningen. Det stämmer att det aktuella 
planområdet berör primärzonen men däremot inte vattentäktszon. 
 
En ny grundvattentäkt har anlagts vid Klippavan i Hemavan samt ett nytt vattenverk har byggts i 
den norra delen av Hemavan. I och med det så har ett förslag till nytt vattenskyddsområde med 
föreskrifter tagits fram. Kommunfullmäktige har 2020-04-21, § 64, beslutat att godkänna 
upprättat förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter och att ansöka hos 
Länsstyrelsen Västerbotten om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter samt 
att samtidigt begära att länsstyrelsen beslutar upphäva skyddsområde och tillhörande 
skyddsbestämmelser för Mortsbäcken/Storbäckens ytvattentäkt. Ärendet ligger för närvarande 
för handläggning hos länsstyrelsen. 
 
Även i exploateringsavtalet kommer hänsyn till gällande skyddsföreskrifterna att tas. 
 
I planbeskrivningen sidan 6, ”Tidigare ställningstagande” och sidorna 12-13, ”Grund/ytvatten, 
dagvatten, råvatten, hydrologi” finns hänvisningar till gällande skyddsföreskrifter för 
vattenskyddsområdet.  
 

Dagvattenutredning har kompletterats med beskrivning/utredning hur avrinningen sker i 
området utifrån skyfallskartering från 2018. 
 
De punkter som Björkfors samfällighet tar upp som problem berör inte aktuellt planförslag och 
därför får dessa frågor tas upp i annat forum. Kommunen är medveten att brister finns i 
uppföljning av exploateringsavtal och ett arbete pågår att komma till rätta med problemet.  
 
 
Kungsvägens samfällighetsförening i Hemavan: 
I Planbeskrivning under avsnittet Fordonstrafik, kollektivtrafik och bilparkering anges ”Längs 
vägslingan runt Kungsplatåns södra del finns en kantparkering som kan nyttjas för såväl 
besökare till boende, utsiktsplats och natur.” Detta riskerar bli hinder för samfällighetens 
snöröjning med långtidsparkerade fordon, både bilar och släpvagnar. Varje bostadslägenhet 
bör ha 2 parkeringsplatser vardera varav det ingår i samfällighetens uppdrag att snöröja en 
(1). Utöver detta behövs särskilt område för parkering av släpfordon, gärna i närheten av 
skoterparkering. 
Under Renhållning och snöröjning anges att ”För underhåll svarar samfällighetsföreningen”. 
Detta motsvaras inte i samfällighetens uppdrag enligt lantmäteriförrättning utan är helt en 
affär mellan varje fastighetsägare och Storumans kommun. Som praxis, för att underlätta för 
alla, har dock Kungsvägens sf i samråd med kommunen, föreslagit var sopkärl kan uppställas 
så att snöröjningen inte ska fördyras. Innebär att för grupper av fastigheter bör gemensamma 
ytor för sopkärl anvisas. De ska vara placerade så att de av husägare så lätt som möjligt, utan 
att soporna besvärar omgivande boenden, kan nås.  
I detaljplanen, och sedan i förlängningen av byggnadsloven, måste alltid hänsyn tas till att varje 
fastighet själva ska ta hand om sin snö. Gäller även där samfällighetens uppdrag är att snöröja 
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en parkeringsplats för fastighet. För vägarna ska beräknas naturliga ytor för snöavlägg som 
inte får störa bebyggda fastigheter. Att snö måste bäras ska endast förekomma i enstaka, 
särskilt svåra tillfälliga situationer. Det får inte planeras så att snöbärning blir regel. 
Under Tekniska frågor, vägar anges felaktigt ”skidfart” i en uppräkning av åtgärder som 
övertas av Kungsvägens samfällighetsförening. Samfälligheten får enligt gällande förrättning 
inte ta ansvar för anläggande eller underhåll av skidspår. 
 
Kommunens kommentar:  
Fordonstrafik, kollektivtrafik och bilparkering 
De planerade parkeringsplatserna efter lokalgata ska inte snöröjas. Dessa kan skyltas upp att de 
under barmarkstiden får nyttjas av rörelsehindrade och familjer. Möjlighet till parkeringsyta för 
släpvagnar i närhet av skoterparkering ska ses över. 
 
Renhållning och snöröjning 
Se tidigare kommentar (kommunstyrelsens synpunkter). 
 
Tekniska frågor 
Tillgodoses. 
 
 
Fjällbotaniska trädgårdens vänner: 
Som granne till det planerade projektet ser vi det som märkligt att dessa detaljplaneändringar 
inte inkommit till föreningen Fjällbotaniska trädgårdens vänner. Vi väljer hur som helst att 
lämna ett yttrande kring planförslaget.  

De byggnationer som beskrivs i planen innebär 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 idag 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. 

Kungsleden och Drottningleden nyttjas idag av omkring 30 000 personer årligen med en starkt 
uppåtgående trend. Att kunna parkera bilen vid starten för båda dessa leder 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.  

http://www.storuman.se/


 
 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Datum 
2019-10-30 
Rev. 2020-11-18 

 
Sida 26 av 38 
 
Vår beteckning 
2018.0370-315 

 

 

 

 

Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

 

Kommunens kommentar:  
Området för trädgården har inte bedömts bli berörd av detta planförslag, se karta nedan. 

 
Grönt område är ungefärligt läge av Fjällbotaniska trädgården, rött område ungefärligt läge för detta 
planförslag.  
 
Möjlighet att parkera vid starten för Kungsleden kommer inte att påverkas av detta planförslag.  
 
Se även tidigare kommentarer under Länsstyrelsens synpunkter och Visit Hemavan Tärnaby 
AB/Hemavan Tärnaby Näringsförening vad gäller t.ex. naturupplevelser och tillgänglighet.  
 
 
Privatperson 1, boende i Hemavan: 
 
Närheten och tillgängligheten till en storslagen fjällmiljö är Hemavans viktigaste 
attraktionskraft nu och i framtiden! 
  
Förslaget innebär att fjället kommer längre från byn. 
  
Det är ingen liten ändring av planområdet – ett genomförande skulle få stora negativa 
konsekvenser för det rörliga friluftslivet samt minska Hemavans attraktionskraft. 
Det är högst förvånande att kommunen inte har bjudit in till ett öppet samrådsmöte i frågan. 
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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). 
Även om lederna dras om, kommer den första delen av lederna och ”Vacker utsikt” att vara 
bebyggda och inte längre samma obebyggda fjällmiljö. 
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. 
  
Av underlaget framgår att vinterturismen ökat kraftigt. Det stämmer, men ökningen gäller inte 
enbart vintern. Vi har sett en markant säsongsutjämning och en allt starkare barmarkssäsong 
de senaste 15 åren. 
Kungsleden, Drottningleden, Vacker Utsikt och hela planområdet har stor betydelse för det 
rörliga friluftslivet året om. 
  
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!  
 
Efter att ha läst Storumans kommuns information om planprocessen, kan jag inte förstå att 
”standardförfarande” tillämpas för detta planförslag. Det ska användas när det inte är av 
betydande intresse för allmänheten.  
 
Detta förslag är i högsta grad av betydande intresse för allmänheten!  
Allmänheten är här alla ortsbor, men också alla besökare, nu och i framtiden. 
 
Det är självklart att förslaget är av stort intresse för allmänheten och att ett utökat 
planförfarande skall tillämpas! 
 
Kommunens kommentar:  
Se tidigare kommentar under Länsstyrelsens och Visit Hemavan Tärnaby AB/Hemavan Tärnaby 
Näringsförening. 
 
Vad gäller val av förfarande så finns kriterier i plan- och bygglagen för när kommunen ska 
tillämpa respektive standard- och utökat förfarande. Standardförfarandet kan tillämpas om 
förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, 
inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Kommunen har 
bedömt att ett standardförfarande kan användas för denna detaljplan med anledning av tidigare 
framtaget planprogram och att den följer FÖP´s intentioner. Den del som berör leders 
omdragning har i stora drag redan behandlats i nu laga kraftvunnen detaljplan. 
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Privatperson 2, boende i Hemavan: 
Som bofast i Hemavan och väl insatt i betydelsen av turism näringen så undrar jag hur det är 
tänkt med det nya området som planeras i anslutning till en av Sveriges viktigaste varumärke 
när vi pratar friluftsliv- Kungsleden. Detta är ett viktigt område för både turismen och vi som 
är bofasta.  
 
Blir det något samrådsmöte här på plats för närmare förklaring vad som är tänkt? 
 
Det måste finnas andra områden att exploatera än en av våra viktiga reseanledningar. 
Kungsleden är viktig och detta område är otroligt fint precis som det är idag, bynära fin natur 
med en otroligt viktig led igenom, våran pulsåder. 
 
Ser fram emot ett (förhoppningsvis) möte här i Hemavan för mer information och konstruktiva 
diskussioner! Jag tror alla vill samma sak, att utveckla området på ett hållbart sätt.  
 
Kommunens kommentar:  
Se tidigare kommentar under Länsstyrelsens och Visit Hemavan Tärnaby AB/Hemavan Tärnaby 
Näringsförening. 
 
 
Privatperson 3, boende i Hemavan: 
Måste överklaga ert beslut att förstöra den finaste o sista utflyktsmålet för oss i Hemavan, 
projektet kungsplatån forsfallet. Om det byggs på de områdena är ni i kommunen för alltid 
skylldiga att ha varit med om att förstöra Hemavans finaste område. Vi måste nog nu dra åt 
bromsen på sådana idiot projekt.  Vi ha ju faktiskt barn o kommande generationer som 
behöver nått lugnt område i framtiden. Nu tänker ni bara kortsiktigt o i folkmun här i Tärna 
området är ordspråket om man talar norska eller bryter på stockholmska får man göra vad 
som helst. 
Så råder er i kommunen tänk om o gör rätt.  
 
Kommunens kommentar:  
Se tidigare kommentar under Länsstyrelsens och Visit Hemavan Tärnaby AB/Hemavan Tärnaby 
Näringsförening. 
 
 
Privatperson 4, boende i Hemavan: 
Marken och området ovanför Fjällparken är 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 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. 
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Området är början till en av de viktigaste reseanledningarna för Hemavan Tärnaby. 
Kungsleden är en nationell angelägenhet. För många är den kanske bara en oansenlig stig. Men 
det går inte komma ifrån att Kungsleden är 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 så vi vill att det ska se ut. Är utvecklingen 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 fritidsområde. Är det bättre än det är i dag? Blir 
det vackrare? Har vi skapat utveckling för 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 utvecklingen av ett extrem 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 så 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 för 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 är som att 
det skulle byggas fritidshus på Gamlia i Umeå eller på Djurgården i Stockholm. Eller varför inte 
sommarstugor i Slottskogen, Göteborg. Nu borde vi ta tillvara området ovanför Fjällparken 
behålla och göra det till det vandringsområde och skidområde 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. 
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• Kungsleden, Drottningleden, skidbackar, längdspår. 
• Här möts cyklister, vandrare, joggare under sommaren. 
• Här visas 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! 
• Entrén 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. Låt det stå, om det måste stå, 
hotell/allmännytta på kartan och INTE göra om det till privata hustomter. 
 
Låt Fjällparken vara sista utposten mot fjället för skidåkare, vandrare och icke motordrivna 
fordon. Fortsätt bygg någon annanstans. 
 
Kommunens kommentar:  
Se tidigare kommentar under Länsstyrelsens och Visit Hemavan Tärnaby AB/Hemavan Tärnaby 
Näringsförening. 
 
 
Flera privatpersoner 5, boende i Hemavan: 
Denna plan är från första början ett stort ingrepp i den enda vildmark som finns i Hemavan. 
Skjutbanan försvann,strandskyddet mot Morstbäcken  naggades stort och obegripligt och det 
rörliga friluftslivet angreps väsentligt.Ohyggliga fyllningar i fjällsluttningen förfular området 
till oigenkännlighet och skotergarage av gigantiska mått som upptar bästa tomtmarken gör att 
man begrundar hur sådant kan ske. 
 
Det nu aktuella området är i högsta grad av allmänt intresse,Kungsleden passerar här till och 
från Fjällparken som det var meningen skulle bli ett nav för områdets unika fjällnatur,något 
som överträffat alla förväntningar.Utgångspunkten, där Kungsleden börjar,har idag blivit en 
nationellt och internationellt välkänd attraktion och är också startpunkten för  korta och långa 
turer för besökare och för ortens invånare i alla åldrar eftersom man här  enkelt kan komma ut 
i naturen.Nyttjandegraden är hög. 
 
Kungsleden skall dessutom förlängas söderut med just detta avsnitt som centralt vägskäl. 
Det rörliga friluftslivet är viktigare än alla enskilda ekonomiska intressen i detta område.Det 
kan aldrig vara tal om att enskilda intressen ska gå före de allmänna intressena så högt upp 
mot fjället.Här är natur,rennäring och rent vatten viktigast. 
 
Här skall också reservvattentäkt finnas och den skall naturligtvis ha ett stort skyddsområde 
som sammanfaller med det allmänna intresset. 
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Framtida markexploatering i Hemavan skall  planeras i demokratisk ordning med fördjupad 
översiktsplan som förnyas vart 4:e år och och inte genom utökade planförfaranden utan 
demokrati och hänsyn till allmänna intressen. 
 
Den tilltänkta planen skall aldrig genomföras. 
 
Kommunens kommentar:  
Se tidigare kommentar under Länsstyrelsens och Visit Hemavan Tärnaby AB/Hemavan Tärnaby 
Näringsförening. 
 
 
Flera privatpersoner 6, boende i Hemavan: 
Samrådskretsen 
Av kommunens hemsida framgår det att: 
-  Inbjudna till samrådet är fastighetsägare, arrendatorer, intresseorganistationer och andra 

som har väsentligt intresse av frågan. 
 
Boende som har intressen i området står inte med i denna inbjudan, men ska självklart ingå i 
samrådskretsen. Vi skriver detta yttrande utifrån att vi har ett väsentligt intresse av området 
som nu är aktuellt för planen. 
 
Friluftsliv 
Vi saknar att planhandlingarna beskriver det värde som området utmed Mortsbäcken utgör för 
oss boende i Hemavan. Vi menar att planen kommer att ta i anspråk ett område som under 
många år varit 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. 
 
Skälet är att området vid det som vi sedan länge kallar ”Vacker utsikt” är att det ligger högt i 
landskapet i förhållande till byn men ändå är lätt att nå via fina stigar utan stora 
höjdskillnader, att det är vänt mot sydväst och Mortsbäckens ravin varför både utsikt och 
solinstrålning är optimal här och att detta är ett av de ställen vi går till för att fika, plocka bär 
eller svamp. Under många års scoutverksamhet i Hemavan har detta område, som nu ingår i 
planen, varit en av de viktigaste målpunkterna för scouternas utflykter. 
 
Av planbeskrivningen sid 5 framgår kommunens kommentar med anledning av riksintresset 
för friluftsliv: Föreliggande planförslag följer koncentrationsprincipen och understödjer i hög 
grad rörligt friluftsliv. Vi kan inte se att kommunen argumenterar för hur denna etablering 
stödjer koncentrationsprincipen. I stället menar vi att det funnits skäl för kommunen att 
överväga andra, mer centrala lokaliseringar som inte tar i anspråk ett värdefullt område både 
för oss ortsbor och för de turister som angör Kungsleden. 
 
Ingen del av MKB:n avsnitt Miljökonsekvenser, vare sig avsnittet Friluftsliv eller Hälsa, 
hanterar platsens värde för det lokala friluftslivet så som vi beskrivit den ovan. 
 
Slutsats: Planen och MKB:n brister i beskrivningen av platsens värde för det lokala friluftslivet. 
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Kungsleden 
Planbeskrivningen är mycket oklar kring hur förutsättningarna för Kungsleden kommer att 
förändras. Vi kan inte utläsa av planbeskrivningen, varken av text eller kartor, vad som 
planeras. I MKB:n finns en beskrivning i och i anslutning till figur 11. Av denna går det dock 
inte enkelt att förstå hur förändringarna kommer att te sig när planen nu är ändrad. 
 
I Abisko har Kungsledens norra port fått en ny utformning, noga övervägd, planerad och 
utformad. Kungsledens port i Hemavan är ingången för de allra flesta som ger sig ut i den 
västerbottniska fjällvärlden, och det stora riksintresset för friluftsliv. Med hänsyn till detta 
menar vi att den hantering som Kungsleden får i nu liggande planförslag saknar respekt i 
förhållande till vad frågan förtjänar. 
Slutsats: Planens brister i hanteringen av Kungsleden, porten till Västerbottensfjällen, behöver 
åtgärdas. 
 
Strandskydd 
Av planbeskrivningen framgår med hänsyn till strandskyddet utmed Mortsbäcken följande: 
Strandskyddet återinträder om en detaljplan ersätts med en ny detaljplan. Strandskyddet kan 
dock återigen upphävas om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i 
anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 
 
Kommunen har inte i denna planprocess visat hur skälen kvarstår, utan enbart hävdat att de 
kvarstår. Kommunen har inte i planbeskrivningen tydligt visat att det angelägna allmänna 
intresset av ny bebyggelse inte kan tillgodoses utanför planområdet. Vi menar att 
förutsättningarna för natur och rörligt friluftsliv – grunderna för strandskyddet – har 
förändrats i Hemavan under de sju år som gått sedan den förra detaljplanen antogs 2012. Den 
avsevärda expansionen av bebyggelse har gjort att tillgängligheten för nära naturupplevelser 
idag inte är de samma som då. 
Slutsats: En ny strandskyddsutredning bör genomföras. 
 
Brister i MKB 
MKB:n upprättades för mer än 8 år sedan. Det är känt att MKB-instrumentet utvecklats 
avsevärt under 2010-talet, och att ribban för en godtagbar MKB är betydligt högre idag än den 
var för 8 år sedan. Några brister som vi vill peka på i MKB:n motiverar att MKB:n uppdateras: 
- Hur naturinventeringen genomfördes framgår inte. Idag finns en nationell SIS-standard för 

naturvärdesinventeringar som tillämpas inför de flesta detaljplaner som rör naturmark, 
- Artskyddet har idag en stor tyngd i många prövningsprocesser. Det framgår inte av MKB:n 

att frågor om skyddade arter har beaktats. Texter i MKB:n som 
o Stora flockar med rödvingetrast och björktrast förekom i hela det inventerade 

området…liksom 
o …påträffades torkade fröställningar från bland annat karaktärsarterna smörboll, 

nordisk stormhatt, fjällkvanne, torta och fräken… 
o visar att eventuella inventeringar av arter gjordes under hösten, dvs vid helt fel tid på 

året i förhållande till vad som är ändamålsenligt. 
 

- Det framgår inte hur skyddsåtgärder som rör natur och friluftsliv blir åtaganden. Svepande 
formuleringar i MKB:n så som; 
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o …bör ambitionen vara att bevara så mycket som möjligt av denna skog…” 
o var visserligen vanliga i MKB:er i början av 2010-talet, men idag är praxis förskjuten mot 

att MKB och planhandling ska hänga ihop bättre. 
Slutsats: MKB:n behöver uppdateras för att det ska vara möjligt att förutse konsekvenserna av 
planen. 
 
Bristande orienterbarhet 
Det är svårt att orientera sig i planbeskrivningen. Resonemangen om vad som omfattas av 
befintlig plan eller vad som redan bebyggts i förhållande till beskrivningen av det nya förslaget 
till detaljplan brister. Av kartan på sid 8 i planbeskrivningen går det till exempel inte att förstå 
vilka stråk för friluftslivet som är befintliga respektive vilka som planeras nya. 
 
Ett av skälen till att planbeskrivningen brister i orienterbarhet är att den inte byggts upp med 
en tydlig struktur som skiljer mellan befintlig bebyggelse, gällande plan och ny plan. Ett annat 
skäl är att planbeskrivningens kartor är otydliga. Löptexterna innehåller ett stort antal 
platsnamn som inte återfinns på kartorna (Tvärbäcken, Trollhålsbäcken, Örjelnjuonje, 
Näverskogen m fl). För att exemplifiera: Trots att flera bäckar anges med namn: Planområdet 
består av Örjelnjuones sydsluttning väster om Tvärbäcken och Mortsbäcken (ur 
Planbeskrivningen sid 8) går det inte att återfinna något av de platsnamnen på karta i 
planbeskrivningen, inte heller på plankartan eller illustrationskartan. 
 
Likaså innehåller planbeskrivningens löptexter beskrivning av förändringar av nedfarter, en 
ny lift, en förändring av Kungsleden mm, men av kartorna går det inte att orientera sig om vad 
som planeras eller vad som är befintligt. Till exempel saknar kartan på sid 11 ”Kungsledens 
vinterspår” som ska visas med vitt. Än mindre beskriver den förändringen av Kungsledens 
sommarspår. 
Slutsats: Planens brister i orienterbarhet gör att det inte går att ta ställning till planen. 
 
Kommunens kommentar:  
Se tidigare kommentar under Länsstyrelsens och Visit Hemavan Tärnaby AB/Hemavan Tärnaby 
Näringsförening. 
 
När det gäller MKB så har ett samråd har skett med Länsstyrelsen (se Undersökning, daterad 
2019-05-06, sidan 2) – ”Kommunen bedömer att detaljplanen inte medför betydande 
miljöpåverkan och någon ny MKB till detaljplanen kommer inte att utarbetas.”  Länsstyrelsen har 
i sitt svar meddelat att man delar kommunens bedömning. 
 
Planhandlingarna ska tydliggöras med beskrivningar om bl.a. påverkan på naturupplevelse för 
vandrare längs Kungsleden, illustrationer m.m. inför en eventuell granskningstid, se tidigare 
kommentar under Länsstyrelsens samrådsyttrande. 
 
 
Privatperson 7, boende i Hemavan: 
Jag önskar överklaga planerna på privata fritidshus/ villor i anslutning och som kommer 
omgärda Kungsleden i Hemavan. Denna utformning skiljer sig avsevärt från dom preliminära 
planer som presenterades för allmänheten innan området började exploateras. Då var det ett 
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Hotell som skulle byggas vid denna plats och således en i mångt och mycket offentlig inrättning 
som kunde blivit till gagn för både besökare och ortsbor inte minst genom fler arbetstillfällen. 
Privata fritidshus skulle avsevärt inskränka på det rörliga friluftslivet i Hemavans absoluta 
närhet och förfula den natursköna området runt kungsledens inledning från Hemavan. Vi 
ortsbor har dessutom blivit uppmanade av myndigheterna att hålla oss borta från andra 
populära friluftsområden i närområdet pga näringslivsintressen,så en ytterligare inskränkning 
vore ytterst allvarlig. En annan aspekt mot denna exploration är hotet mot vårt dricksvatten, 
Hemavans nuvarande vattentäkt riskerar att förorenas av dagvatten avrinning från de 
planerade bostadsbyggnationerna. 
 
Kommunens kommentar:  
Se tidigare kommentarer (bl.a. Visit Hemavan Tärnaby AB/Hemavan Tärnaby Näringsförening, 
Länsstyrelsen). 
 
 
Privatperson 8, ägare av fritidshus:  
Hemavan har för mig alltid varit en plats för naturupplevelser och rekreation ända sedan jag 
var liten. Med anledning av detta vill jag därför få lämna mina synpunkter på föreslagen 
detaljplan.  
När jag tittade på detaljplanen blev min första tanke: Hur tänker man nu? Hemavans signum, 
närhet, är på väg att offras för den s.k. förtätningen. 
I Hemavan har det alltid varit nära och enkelt att ta sig ut på fjället och med lätthet nå och 
uppleva dess vackra natur på gångavstånd från bebyggelsen. I och med den nya detaljplanen 
kommer man att i början av, såväl Kungsleden som Drottningleden att bygga hus och vägar 
vilket gör att flera fina utflyktsmål kommer att förstöras, gå förlorade och aldrig återkomma.  
Till vilket pris måste Hemavan exploateras?  
Jag har förstått, att det, enligt Storuman Kommun, behövs ytterligare förtätning i Hemavan. Om 
så är, anser jag, att det finns betydligt lämpligare områden för nybyggnationer och 
förtätningar, som kan genomföras utan att de sker på bekostnad av byns sköna och vackra 
natur. Ett kännetecken för Hemavan, som över tid har gjort att turisterna valt just 
Hemavanfjällen som sitt turistmål.   
Det vore ett stort misstag om den föreslagna planen skulle komma att genomföras. 
 
Kommunens kommentar:  
Se tidigare kommentar under Länsstyrelsens och Visit Hemavan Tärnaby AB/Hemavan Tärnaby 
Näringsförening. 
 
 
Privatperson 9, ägare av fritidshus:  
Jag vill med detta brev lämna min syn på den aktuella detaljplanen.  
Hemavan har en unik fjällmiljö runt ”hörnet” från sin bebyggelse. Här passerar och startar flera 
välkända leder, t.ex. Kungsleden och  Drottningleden, och dessa inbjuder och erbjuder både 
den oerfarne och rutinerade fjällbesökaren olika sätt att uppleva fjällets storhet. Närheten och 
enkelhet att nå unika fjällmiljöer är om inte helt unik så mycket värdefull. En startpunkt för 
fjällbesökaren är Fjällparken & Naturum, från vilka de nämnda lederna startar. Den första 
delen av dessa leder är mycket poplära och gör det möjligt för även den mindre rutinerade och 
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den som har lite svårare att ta sig fram att få uppleva Hemavanfjällen. Att genom fortsatt 
exploatering förstöra denna miljö är både olämpligt och onödigt. Olämpligt då området mellan 
Naturum och Mortsbäcken är mycket välbesökt och har en hög tillgänglighet och onödigt då 
det finns gott om andra lediga markområden, som väsentligt mindre stör friluftlivet i Hemavan. 
Jag anser därför att den aktuella planen aldrig ska genomföras. 
 
Kommunens kommentar:  
Se tidigare kommentar under Länsstyrelsens och Visit Hemavan Tärnaby AB/Hemavan Tärnaby 
Näringsförening. 
 
 
Privatperson 10, ägare av fritidshus 
Jag föreslår att planen avvecklas direkt i sin helhet, även området strax väster om det aktuella 
planområdet. Den tillför inte destination Hemavan någonting - snarare förtar. 
 
Den föreslagna planen har betydande negativ inverkan på det rörliga friluftslivet och minskar 
åtkomsten till det attraktiva naturområde som fjällsluttningen idag utgör! Så här långt upp på 
fjället borde fritidsbebyggelse inte vara tillåten. 
 
Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet, angränsande till Vindelfjällens 
Naturreservat samt Natura 2000 intressen. Det är bara att granska de fantastiskt vackra bilder 
av Mortsbäcken, vilka ingår i Planbeskrivningen, så borde man förstå att bebyggelsen direkt 
påverkar naturupplevelsen av rörligt friluftsliv. 
 
Den jättefina vandringsleden upp efter Mortsbäcken besväras idag redan vid gamla skjutbanan 
av byggrester och spår av markarbeten och avverkning, vilka förtar charmen av vandringen. 
Det borde varit självklart att lämna en kantzon med orörd natur mellan stigen och bebyggelsen 
något som kommunen ansvarar för att bevaka. 
 
När stigen sedan kommer upp i nivå med planområdet känns det fruktansvärt tråkigt att 
naturupplevelsen skall brytas av planerad bebyggelse. 
 
Kommunens övergripande ansvar för samhällsplaneringen har luckrats upp efterhand som 
området expanderat. Allmänhetens och det rörliga friluftslivets intressen borde beaktas i 
högre utsträckning än exploatörens planer. Exempelvis är möjligheterna att, utan lift, ta sig 
upp på platån ovanför Centrumliften idag begränsade till Kungsleden, en start med begränsad 
bilparkering. Att Kungsleden skall behöva trassla sig igenom bebyggelse förtar helt känslan av 
att man är på väg upp i ett Naturreservat, krångel med plogade vägar och skidbroar får man 
anta. 
 
En genomtänkt översiktsplan kunde ha öppnat för alternativa uppfarter som t.ex. från 
elljusspåret via gamla bandvagnsspåret, en färdväg som nu blockeras av bebyggelse och vägar 
bla i aktuellt planområde. 
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Kommunens tillsyn under processen och granskning vid avslut kan man också ifrågasätta. Det 
verkar saknas fungerande kontrollrutiner och förmåga att agera, t.ex. finns sedan många år ett 
anskrämligt bygge på min granntomt Oscars väg. 
 
Kommunens kommentar:  
Se tidigare kommentar under Länsstyrelsens och Visit Hemavan Tärnaby AB/Hemavan Tärnaby 
Näringsförening. 
 
 
Privatperson 11, fastighetsägare  
Jag ifrågasätter den förslagna detaljplanen då den starkt kommer att begränsa möjligheten att 
röra sig i området. Området håller idag ett högt naturvärde tack vare bäckarna i området samt 
den för området typiska fjällbjörkskogen. Försvinner detta naturområde finns det snart inget 
lättåtkomligt och oexploaterat område upp till trädgränsen i Hemavan och därmed kommer 
tillgängligheten till fjällmiljön att minska avsevärt.  
 
För bebyggelse av boende i Hemavan finns andra områden som är klassade som tomtmark och 
de bör bebyggas i första hand innan den sista marken upp till fjället bebyggs. Enligt uppgift 
äger Fjällkedjan ett obebyggt område vid Trollhålet samt ur ett större perspektiv är det ingen 
brist på obebyggd tomtmark i Hemavan. 
 
I planbeskrivningsunderlaget står följande ” Istället för en förhållandevis storskalig exploatering 
av ”Kungsplatån” planeras därför nu istället en mer småskalig fritidshusbebyggelse som med 
större anpassning till den omgivande naturen får stora attraktionsvärden. 
 
Min tolkning av detta är att någon insett att det tidigare förslaget var för stort (ekonomi eller 
något annat?) och nu ska planen vara mera småskaligt men med stora attraktionsvärden. Det 
låter ju bra, men för vem är det stora attraktionsvärden? Är det kanske exploatören som ser 
stora ekonomiska vinster eller är det något annat. För friluftslivet minskar attraktionen i 
området. 
 
Till sist tycker jag att det är anmärkningsvärt att exploatören av området har 
medverkat/författare i Planbeskrivningsunderlaget (2019-05-24) då jag trodde att det var ett 
underlag från kommunen. 
 
Den föreslagna detaljplanen bör ej genomföras samt att den tidigare detaljplanen (2014-01-
09) bör upphävas för de avstyckade 13 tomterna. 
 
Kommunens kommentar: 
Se tidigare kommentar under Länsstyrelsens och Visit Hemavan Tärnaby AB/Hemavan Tärnaby 
Näringsförening. 
 
Det är kommunen som är ansvarig för all detaljplanering. Att exploatören står med som 
medverkande i planbeskrivningen är inte ovanligt. Kommunen är en politisk styrd organisation 
och det är miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att besluta kring frågor om 
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detaljplanering. Förslag till detaljplan inför samråd och granskning behandlas och beslutas av 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Planbeskrivningen är ett dokument som ska beskriva planeringsförutsättningar, syftet med 
detaljplanen och hur detaljplanen ska genomföras.  
 
 
Privatperson 12, boende i Hemavan: 
Synpunkter korsningar i anslutning till byggande av ny skidlift.  
 
Skidkorsning skidtunnel. Väldighet stor höjdskillnad västra anslutningen. Svårigheter att 
preparera med så stora höjdskillnader och snäva svängar, vilket kommer att medföra 
svårigheter att ha snö på aktuellt skidspår. 
 
Placering utav tunnlar är viktiga inför framtiden, för att möjliggöra förlängning av tunnlar 
västerut. Det gäller alla fyra tunnelrör. Det kan bli aktuellt pga säkerheten vid skidnedfarten. 
 
Enligt detaljplanerna ska allt dagvatten från Klippkanten och de övre områdena avvattnas 
västerut, vilket innebär korsning utav skidbacken och måste fungera även vintertid vid kraftiga 
regn. 
 
Olämpligt med skoterled i diket för dagvatten. 
Det kan medföra att snön packas hårt och det blir översvämning. 
 
Kommunens kommentar: 
Synpunkterna tillhör gällande detaljplan men kommunen tar till sig synpunkter i hantering av 
bygglov och uppföljning av exploateringsavtal kopplat till detaljplanen.   
 
 
Sammanställning av en del av de justeringar som utförs utifrån inkomna synpunkter: 
- En planbestämmelse införs på plankartan som innebär marklovsplikt inom område NATUR 
- Kontrollprogram avseende erosionsskador, ras och skred revideras.  
- Motiv till upphävande av strandskyddet ska tydliggöras. 
- En ny naturvärdesinventering  
- Förtydligande/kompletterande dagvattenutredningen. 
- Planbeskrivning kompletteras med en hänvisning till Kulturmiljölagen. 
- Förtydligande kring avtalsfrågor. 

- En samlad konsekvensanalys kring bl.a. om naturupplevelsen vid vandring  
- Förtydliga bedömning av hur Räddningstjänstens behov uppfylls. 
- Teckenförklaring av fastighetsgräns tas bort under Gränsbeteckning och linjer. 
- Egenskapsbestämmelse kring fastighetsstorlek och utnyttjandegrad ses över. 
- Planhandlingarna justeras kring renhållning. 
- Planhandlingarna justeras kring redovisning kring planläggning av gång- och cykelväg.  
- U-områdena kommer att säkerställas. 
- VA-utredningen ska kompletteras med hur planområdet ska kunna förses med vatten med 

anledning av tryckförhållanden.  
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- Redovisning av skid- och vandringsspår samt cykel- och skotertrafik ska tydliggöras i 
planhandlingarna. 

- Underhållsfrågor kring snöröjning tydliggörs. 
- Text justeras avseende skidfart under Tekniska frågor, Vägar i planbeskrivningen.  
 
Synpunkter som inte berör planförslaget men som kommunen uppmärksammar i 
kontrollprogram: 
- Gällande kontrollprogram ska revideras för att även innefatta en punkt kring eventuell 

avlagring av slamströmmar och erosion vid Storbäckens/Mortsbäckens sträckning vid 
Forsfallets camping.  

- Utredning kring hur frågan om riskerna att delar av Tvärbäcken bryter igenom vallen till 
vattenförsörjningen av konstsnöanläggningen.  
Se PM – detaljerad undersökning avseende stabilitetsförhållandena samt risk för 
slamströmmar och störtfloder inom området, slutrapport 2011-06-23, reviderad 2019-01-18, 
Tyréns AB. 

 
Ställningstagande  
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen anser i en samlad bedömning att planhandlingarna 
har tagit erforderlig hänsyn till inkomna yttranden och sammanvägt dessa i en helhets-
bedömning mellan olika allmänna och enskilda intressen.  
 
 
Medverkande tjänstepersoner 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter, planerare/byggnadsinspektör Ulrik Norgren, miljö- och 
samhällsbyggnadschef Mattias Åkerstedt,  
 
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. 
 
Förslag 
Efter genomförda justeringar och tillägg föreslås att detaljplanen får ställas ut för granskning.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 
 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
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Öppet informationsmöte om förslag till detaljplan 

Kungsplatån/Forsfallet i Hemavan 

  

Datum:  2019-10-09, kl 18:00-19:45 

Plats:  Hemavans Fjällcenter, lokal Varglyan 

Representanter från  
Storumans kommun: Peder Wiklund, ordf. i Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden (MSBN) 
 Runar Frohm, vice ordf. i MSBN 
 Mattias Åkerstedt, förvaltningschef MSBF 
 Ulrik Norgren, planerare MSBF 
 Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare MSBF 
 Karin Malmfjord, vice ordf. i Kommunstyrelsen (KS) 
 Tomas Nordström, teknisk chef, KS förvaltning 
Representanter från  
Hemavan Fjällkedjan AB 
(HFAB, exploatör): Freddy Olsen, VD, HFAB 
 Steinar Olsen, administrativ chef, HFAB 
 Magnus Knutsson, konsult planarkitekt (Arkivolt AB) 
 Håkan Björkman, konsult byggnadsingenjör 

(Visbyark AB) 
 Mikael Yngvesson, konsult avdelningschef (Sigma 

Civil AB) 
  
Inledning 
Peder Wiklund hälsar alla välkomna till mötet och redovisar dagordning och 
upplägget för mötet. Kommunens och HFAB´s representanter presenterar sig.  
 
Bakgrund/historik 
Mattias Åkerstedt redovisar bakgrund och historik för den nu föreslagna 
detaljplanen. 2010 togs ett planprogram fram över ett stort område beläget 
öster om Kungsvägen och begränsades i öster av Mortsbäcken och Tvärbäcken, 
området för planprogrammet omfattade ca 55 hektar. MSBN beslutade efter 
samrådstid och samrådsmöte att planprocessen fick fortsätta (upprättande 
detaljplan). Parallellt med detta arbete togs en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) 
för Hemavan fram. I FÖP la man in aktuellt område som utredningsområde för 
fritidsboende, hotell, husvagnsplatser, skidlift, skotergarage och annan 
turistinriktad service.  
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Utifrån MSBN´s beslut togs 2012 ett förslag till detaljplan fram. I samband med 
planarbetet utreddes ny sträckning av Kungsleden. MSBN beslutade dock att 
minska ner planområdet. 2014 fastställdes gällande detaljplan som omfattar 
områdena Klippkanten, Branten, Trollhöjden och Kungsplatån. Ny sträckning av 
Kungsleden med tillhörande broar/tunnlar, gångbroar ingick i detaljplanen.  
 
Det nu föreslagna planområdet omfattar dels befintligt område Kungsplatån 
men även nytt område kallat för Forsfallet som sträcker sig längs Tvärbäcken.  
 
Vad gäller planprocessen så är första steget passerat, samrådstid. Detaljplanen 
är tänkt att revideras utifrån en del av synpunkterna som inkommit samt att en 
del utredningar ska också tas fram. Det är MSBN som tar ställning om 
planförslaget ska skickas ut igen för synpunkter efter revidering, kallat för 
granskningstid. Efter granskningstiden ska ett utlåtande tas fram av kommunen 
där man kommenterar inkomna synpunkter. Endast mindre ändringar får göras 
efter granskningstiden. Om större ändringar ska göras måste en ny granskning 
ske. Därefter är MSBN som tar ställning till antagande. Möjligheten att överklaga 
ett antagande finns 3 veckor från och med det att protokollet är justerat. 
 
Magnus Knutsson visar en karta över hela HFAB´s område, både områden 
som är utbyggda och områden som inte är genomförda av olika 
anledningar. Gällande detaljplan från 2014 är illustrerad, liksom det nu 
föreslagna detaljplaneområdet. Varför man nu vill ändra gällande 
detaljplan med hotell till enskilda bostäder beror på att tiderna förändras, 
bl.a. planeras just nu för ett större hotell i centrala delen i Hemavan och 
Högfjällshotellet tänker utveckla sin verksamhet.  
 
En datormodell visas över gällande detaljplan från 2014 där tilltänkta 
lägenhetshus, hotell och omdragning av Kungsleden samt utsiktsplatsen Vacker 
utsikt är illustrerade. Cirka 80-90 boende-enheter, eller cirka 9 500 
kvadratmeter byggrätt, medges i gällande detaljplan. Eftersom att detaljplanen 
medger en stor exploatering så krävdes en stor parkeringsyta vid hotellet. 
Lägenhetsbyggnader och hotell närmast omdragen Kungsled medges till högst 
tre våningar. En volymstudie för hotell intill Kungsleden visas. Tanken var att 
Kungsleden delvis skulle bli spångad. Det har dock framkommit från 
Länsstyrelsen att man vill att Kungsleden fortsättningsvis ska utformas som en 
naturlig stig. 
 
Planförslaget Kungsplatån/Forsfallet 
Även en datormodell redovisas över föreslagen detaljplan. På platsen där man 
tidigare tänkt sig lägenhetshus och hotell i tre våningar föreslås mindre 
fristående bostäder i högst 2 våningar.  
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Parkeringsplats i gällande detaljplan föreslås att tas bort och ersättas med 
naturmark. I planarbetet har man undersökt möjligheten att anlägga en ny 
utsiktsplats vid förgreningen Kungsleden/Drottningleden. Vid området kallat 
Forsfallet föreslås mellan 8-16 stycken boende-enheter. Detaljplanen föreslås 
medge antingen fristående bostad eller sammanbyggda bostäder med högst två 
lägenheter i högst en våning. Sammanfattningsvis medger ny detaljplan cirka 
30-35 boende-enheter, eller cirka 6 500 kvadratmeter byggrätt, vilket betyder 
en halvering av boende-enheter.  
 
Håkan Björkman visar en sektionsbilder från tilltänkt hotell och ner mot 
Mortsbäcken samt skillnaden mot det nu föreslagna byggrätten för bostäder. I 
sektionerna framkommer att naturmarksridån mellan Kungsledens nya 
dragning och föreslagna bostäder kommer att bli något bredare.  
 
Information lämnades kring vad som pågår just nu i HFAB´s område. Bygglov är 
lämnat för nybyggnation av lift, broar/tunnlar, värmestugor och grillplatser. 
Fundamenten för liften är gjutna och planeras vara klar för användning 2019-
12-13. Marklov för att anlägga skidspår genom Näverskogen är också lämnat 
och ska färdigställas.  
 

Diskussion 
Peder Wiklund inbjuder till diskussion och frågor utifrån lämnad 
information. 
 
Det som diskuterades särskilt var: 
- Vem som sköter och ansvarar för serviceytor som till exempel 

grillplatser, värmestugor? – HFAB ansvarar för det.  

- En synpunkt lämnas att man har förstört möjligheten till att ta sig med 
längdskidor längs efter Mortsbäcken vid husvagnscampingen.  
HFAB svarade att alla åtaganden enligt gällande planer och avtal tyvärr 
ännu inte är genomförda. Men de kommer att fullföljas. 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 iordningställs även inför kommande vinter.  

- En synpunkt att husvagnscamping har placerats för nära Mortsbäcken, 
inte 12 meter som meddelats i gamla handlingar. Campingens 
nuvarande läge var bestämt före den detaljplan som anger avståndet till 
bäcken. I planbeskrivningen uppskattades avståndet mellan campingen 
och bäcken till minst 12 m. Men avståndet varierar förstås efter 
årstidsflödet. 

http://www.storuman.se/


 

MINNESANTECKNINGAR 

 

Datum 

2019-10-11 

 

 

Vår beteckning 

2018.0370-315 

4

 

 

Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

 

- Skjutvallen intill husvagnscampingen har inte sanerats. HFAB kommer 
att sanera i enlighet med gällande exploateringsavtal. 

- Lutningar av delar av nya dragning av Kungsleden kommer att bli för 
brant och kommer att innebära svårigheter att ta sig fram. Lutningen 
blir ev brantare utmed en kortare sträcka jämfört med befintlig dragning. 
I vinter provpistas Kungsledens nya dragning varefter vissa justeringar 
kan bli nödvändiga så att leden inte blir svårare att sig fram på än 
befintlig dragning.  

- Utsiktsplatsen Vacker utsikt är en viktig plats för området och 
kommunen borde ha bromsat tidigare för att inte förstöra det rörliga 
friluftslivet.  Kommunen delar uppfattningen att platsen har mycket stor 
betydelse för det rörliga friluftslivet. Utsikten ut över det orörda 
fjällandskapet och den dramatiska bäckravinen påverkas inte av 
exploateringen i gällande plan och nytt planförslag. Tillgängligheten ökar 
genom närliggande bilväg. Då exploateringen och det rörliga friluftslivet i 
närområdet ökar har HFAB inlett en diskussion med länsstyrelsen om att 
anlägga ytterligare en utsiktsplats ett stycke bortom den nuvarande. 

- Ska liften/pisten belysas? – Det håller på att förberedas med kabel för att 
möjliggöra belysning men det ska undersökas mer. 

- Vem äger marken vid området Forsfallet – Det är kommunen som äger 
marken och om detaljplanen fastställs så säljer kommunen marken till 
HFAB.  

- Skoterspår och parkering för skotrar diskuteras. Enligt gällande 
detaljplan är skotertrafik tillåten upp till Kungsplatån men inte längre. 
Det är inte tänkt att förändras i den nya planen.   

- En åsikt att kommunen inte ska planlägga för bostäder vid det nya 
området Forsfallet då området är känsligt.   

- Ett hotell är mer en allmännyttig och offentlig anläggning och ger 
dessutom arbetstillfällen – HFAB menar att med tanke på att det 
ekonomisk svårt att etablera ett traditionellt hotell att 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.  

- Området är en port till och från fjällvärlden. Det förslag till detaljplan 
förstör upplevelse av naturen. 

- Historik kring Fjällbotaniska trädgården diskuteras och om trädgården 
kommer att påverkas. 
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- Frågan kring varför man överhuvudtaget ska bygga i området. Det finns 
andra anläggningar man kan bygga än bostäder, t.ex. utegym. Något som 
ger mervärde för området. 

- En synpunkt är att jämföra området med bygga bostäder på Gammlia i 
Umeå.  

- En synpunkt att det spelar ingen roll om det byggs bostäder i början av 
Kungsleden eftersom upplevelsen av natur och tysthet ändå börjar när 
man kommit upp fjället. Det nya förslaget upplevs som bättre än 
gällande detaljplan.    

- En synpunkt framförs kring att HFAB har idéer att uppföra grillplatser 
med vindskydd vid Vacker utsikt är mycket dålig idé. Man ska uppleva 
att man är på fjället och i naturen. Utformning av rastplatser kommer att 
diskuteras mellan markägaren och Länsstyrelsen. 

- När blir det aktuellt med nästa steg i planprocessen? – Tidigast 
februari/mars 2020 kan det bli aktuellt med granskning av reviderat 
förslag. 

- Fråga om man kommer att uppdatera den gamla miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB) från 2012 – Vid prövningen av detta förslag till ny 
detaljplan tog kommunen ställningen att det inte krävs ny MKB, vilket 
också Länsstyrelsen har ansett. Men kommunen har ändå valt att ha med 
den gamla MKB i planhandlingarna. 

- Frågor kring vattenskyddsområdet ställs och man ifrågasätter varför 
man inte har beaktat det i planbeskrivning – Kommunen har tagit 
föreskrifterna i beaktande och det står nämnt i planbeskrivning.  
Kommunen har valt att inte ha med själva föreskrifterna som bilaga till 
planhandlingarna. Det har dock bestämts att avrinningen i området 
måste utredas ytterligare och kompletteras till dagvattenutredningen.  

 
 

Storumans kommun och Hemavan Fjällkedjan AB tackar för alla 
framförda synpunkter under mötet!  
 
Information 
Många av frågeställningarna och synpunkter som framkom under 
informationsmötet har inkommit skriftligen under samrådstiden (2019-06-
03—2019-06-24). Kommunen kommer att ta fram en samrådsredogörelse 
där alla synpunkter är nedskrivna och bemötta av kommunen. Denna 
handling kommer att vara en del av planhandlingar under granskningstiden 
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och finnas tillgänliga på kommunens hemsida, Tärna samservice samt en 
plats i Hemavan som meddelas i underrättelsen för granskning som delges. 
 
 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
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