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Detaljplan för fastigheten Laxnäs 1:127 i Tärnaby, Storumans 
kommun, Västerbottens län 
Samråd om miljöpåverkan  
 
Lagen om Miljöbedömningar av planer och program 
Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905), ska kommunen alltid 
göra en bedömning om en plans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Denna bedömning kallas behovsbedömning och ska genomföras utifrån kriterier som finns i 
bilaga till MKB-förordningen. 
 
Sammanfattningsvis handlar kriterierna om riskerna för människors hälsa eller miljön, det 
berörda områdets sårbarhet på grund av exempel överskridna miljökvalitetsnormer eller 
påverkan på kulturmiljön eller på skyddad natur. 
 
Om behovsbedömningen ger ett resultat att planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § genomföras. Inom ramen 
för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande 
miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. 
_________________________________________________________________ 
 
Bakgrund 
Carlson, Corin & CO AB har ansökt om att få ändra gällande detaljplan för 
fastigheten Laxnäs 1:127. Planens syfte är tillskapa byggrätt för bostäder som 
kommer att användas som turistboende. Gällande detaljplan fastställdes 1993 och 
enligt planen är största tillåtna byggnadsarean 400 m2 inom det aktuella 
egenskapsområdet, som förutom Laxnäs 1:127, även omfattar Laxnäs 1:119.  
 
En lantmäteriförrättning skedde under 2008 och Laxnäs 1:127 bildades. Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen godkände den förrättningen. Eftersom 
området redan var bebyggt så innebär det att endast har 18 m2 byggrätt finns 
kvar. Nuvarande fastighetsägare köpte fastigheten 2015 i tron att den har en 
byggrätt på cirka 200 m2.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-02-17, § 11, att påbörja 
arbetet med att upprätta detaljplan. Planarbetet avses hanteras i enlighet med 
begränsat förfarande då det rör sig om planförslag som innebär en åtgärd av 
mindre betydelse och där samrådskretsen är mycket liten och tydlig. Det är då 
möjligt för samrådskretsen att godkänna förslaget till detaljplan redan under 
samrådet. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen.  
 
Vid det begränsade standardförfarandet återstår det efter samrådet inte fler 
tillfällen att yttra sig över förslaget, utan planförslaget går till beslut om 
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antagande. Planförslaget kan inte antas direkt om det skett ändringar efter 
godkännandet, utan övergår då till att handläggas med standardförfarande. 
 

 
Översiktskarta. 

 

 
Ortofoto med planområdet inritat. Planområdet omfattar ca 845 m2. 
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Bestämmelser 
Aktuellt område ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB.  
Förslaget följer gällande fördjupad översiktsplan för Tärnaby där området är 
markerat som område för turistservice. 

 
Utdrag från gällande fördjupad översiktsplan för Tärnaby (1998) 

 
Gällande detaljplan för området vann laga kraft 1993: 

 Detaljplan för Kv. Turisten m.m. inom Tärna Kyrkby (vår beteckning 
2:145) 
 

 
Utdrag från gällande detaljplan. 
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Följande aspekter bedöms i aktuell detaljplan 
 Relevant Inte relevant 
Stads- och landskapsbild X 
Kulturmiljö  X 
Naturmiljö X 
Rennäring X 
Rekreation och friluftsliv X 
Strandskydd  X 
Kommunikationer X 
Hälsa och säkerhet, orsakat av detaljplanen X 
Hälsa och säkerhet, orsakat av omgivningen X 
Klimatpåverkan X 
Måluppfyllelse X 
 
De aspekter som bedömts vara relevanta för detaljplanen utvecklas närmare 
nedan. 
 
Stads- och landskapsbild 
Platsen ligger i inom område som redan är exploaterad runt omkring. 
Tillkommande bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden. Envåningsbyggnad 
med sutterrängvåning kommer att tillåtas, byggnadsarea ca 300 m2 (byggnaden 
ska inrymma cirka 6 lägenheter) samt ytor för parkeringar.   
 
Naturmiljö 
Området är beväxt med gräs och lite fjällbjörkar. I Behov av inventering av växt- 
och djurlivet anses inte aktuell. 
 
Rennäring 
Området ligger inom Vapstens samebys åretruntmarker. Samebyn ska få 
möjlighet att avge yttrande.  
 
Rekreation och friluftsliv 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB. Storumans 
kommun bedömer att förslaget inte kommer att skada riksintresset.  
 
Kommunikationer 
Området ligger efter lokalgatan John Åkerlunds väg. Tillfart till området kommer 
att ske via lokalgatan. 
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Hälsa och säkerhet, orsakat av detaljplanen 
VA- och dagvattenutredning – Hantering av dagvattenhantering ska tydligt 
hanteras i planarbetet.  
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och 
befintligt ledningsnät och reningsverk klarar den ökade tillrinningen som just 
detta planområde kommer att ge.  
Markförhållandena – Området bedöms byggbart inga ytterligare utredningar 
krävs.  
 
Hälsa och säkerhet, orsakat av omgivningen 
Miljökvalitetsnormner (MKN) 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes 
med miljöbalken 1999 (5:e kap.) för att komma till rätta med miljöpåverkan från 
diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan anges 
som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller 
vatten) men kan även beskrivas i ord om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett 
geografiskt område. MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå 
miljökvalitetsmålen (www.miljomal.nu). 
 
Det finns idag MKN för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), 
olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660), olika parametrar i 
havsmiljön (SFS 2010:1341) olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten 
(SFS 2001:554) samt för omgivningsbuller (SFS 2004:675).  
Storumans kommun bedömer att aktuellt detaljplaneförslag inte påverkar någon 
MKN på ett betydande negativt sätt. 
 
MKN för utomhusluft 
Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av 
kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina 
partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i 
utomhusluft. 
Tillkommande trafik i och med detaljplanens genomförande bedöms inte 
innebära betydande luftutsläpp som leder till att MKN riskerar att överskridas. 
 
MKN för vattenförekomster 
Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar 
hela Norrbottens län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i 
Norrbottens län har utsetts till vattenmyndighet i distriktet. Vattenmyndigheten i 
Bottenvikens vattendistrikt beslutade i december 2009 om MKN för samtliga yt- 
och grundvattenförekomster i vattendistriktet vilka ska uppnå god ekologisk 
status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvattenstatus år 2015 om inte 



 
 

 
BEHOVSBEDÖMNING 
 

 
Er beteckning 
 
Vår beteckning 
2016.0062-315 

 

 Postadress 
923 81 Storuman 

Gatuadress 
Blå vägen 242 

Telefon 
0951-140 00  

Telefax 
0951-140 09 

Ulrika Kjellsdotter 

E-post: mbn@storuman.se 

Direkt 0951-140 71 

Mobil 070-389 00 83 

 

 

särskilda skäl finns. MKN innefattar även ett krav på ickeförsämring, vilket 
innebär att vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en lägre 
statusklass. Under 2015 har åtgärdsprogram, förvaltningsplan och 
miljökvalitetsnormer reviderats (avseende perioden 2015-2021). Beslut har ännu 
inte tagits. 
 
Idag har den ekologiska statusen för berörd ytvattenförekomst Göuta (SE727782- 
148680) med huvudavrinningsområde Umeälven, klassificerats som måttlig men 
uppnår god kemisk ytvattenstatus med undantag av kvicksilver* 
(www.viss.lansstyrelsen.se, 2016-03-29). Flödesförändringar har konstaterats 
vara orsak till att god ekologisk status inte uppnås. Ytterligare utredningar 
kommer därför att behövas för att avgöra vilka åtgärder som krävs för att skapa 
hydromorfologiska förutsättningar för att uppnå god ekologisk status senast 2021. 

*Gränsvärdet för kvicksilver i stort sett alla ytvattenförekomster (sjöar, vattendrag och 
kustvatten) i Sverige idag, så även Göuta. Detta beror på att det under lång tid har skett 
utsläpp av kvicksilver, främst från internationella luftnedfall. 
 

Idag har den ekologiska och kemiska statusen för berörd grundvattenförekomst 
(SE729352-147900), sand- och grusförekomst öster om aktuellt planområde med 
huvudavrinningsområde Göuta-Umeälven, klassificerats som god 
(www.viss.lansstyrelsen.se, 2016-03-29). Inga risker att MKN kommer att 
överskridas har identifierats. 
 
Utveckling enligt planförslaget bedöms inte påverka huruvida normerna för god 
ekologisk eller god kemisk yt- och grundvattenstatus kan uppnås/upprätthållas för 
nämnda vatten. Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Dagvatten kommer att ledas i öppna diken till befintliga dagvatten-
ledningssystem. 
 
MKN FÖR havsmiljön 
Inget vatten som påverkar kustvatten/MKN berörs av aktuell utveckling. 
 
MKN för fisk- och musselvatten 
Ingen vattenförekomst som är utpekat som fisk- eller musselvatten enligt 
Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2002:6) finns eller berörs av aktuell 
utveckling. 
 
MKN för omgivningsbuller 
MKN för buller bygger på ett EG-direktiv för buller som infördes i svensk 
lagstiftning i förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen 
finns en skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram samt sträva 
efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. 
Kravet på kartering börjar gälla när ett samhälle har fler än 100 000 innevånare. 
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Eftersom Tärnaby har färre än 100 000 innevånare, finns det inte något formellt 
krav på bullerkartering. Det finns därför inte heller några beslutade 
miljökvalitetsnormer. 
Tillkommande trafik bedöms inte innebära betydande problem med buller. 
 
Markföroreningar - Ingen misstanke finns om att markföroreningar förekommer 
inom planområdet. Om frågan om sanering av förorenad mark blir aktuell ska den 
hanteras enligt miljöbalkens bestämmelser. 
 
Markradon - Förekomsten av markradon har inte undersökts inom området. Rent 
generellt är höga radonhalter inte vanliga i fjällområdet. Radonsäkert byggande 
rekommenderas dock generellt där markradon inte undersökts. 
 
Klimatpåverkan 
Utifrån rapporten Underlag för samordnad beredskapsplanering vid höga flöden 
och dammbrott i Umeälven, WSP 2015-04-20 framgår att området inte berörs av 
100-årsflödet. 
 
Detaljplanen ska uppfylla de säkerhetsnivåer som ställs för planer och 
nyexploatering enligt IEG:s (Europastandarder inom Geoteknik) 
tillämpningsdokument. Redan bebyggda delar inom en ny detaljplan ska uppfylla 
de stabilitetskrav som ställs på nyexploatering alternativt måste restriktioner 
finnas. Eventuella restriktioner eller krav på åtgärder måste säkerställas i planen. 
 
I kommande planbeskrivning ska det redovisas de planeringsförutsättningar och 
de överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till 
förväntad klimatpåverkan. Vid behov kan särskilda planbestämmelser föras in på 
plankartan i syfte att möjliggöra skyddsåtgärder och förhindra olämplig 
markanvändning. Planen ska dock inte göras mer detaljerad än vad som är 
nödvändigt med hänsyn till syftet med planen. 
 
Måluppfyllelse 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Myllrande våtmarker 
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11. Levande skogar 
12. Ett rikt odlingslandskap 
13. Storslagen fjällmiljö 
14. God bebyggd miljö 
 
Ställningstagande 
Kommunen bedömer, med anledning av ovanstående, att detaljplanen inte medför 
betydande miljöpåverkan och någon fullständig MKB till detaljplanen kommer 
inte att utarbetas. 
 
Planen kommer att hanteras genom begränsat förfarande då det rör sig om 
planförslag som innebär en åtgärd av mindre betydelse och där samrådskretsen är 
mycket liten och tydlig samt att den följer intentionerna i gällande fördjupad 
översiktplan för Tärnaby. 
 
Medverkande tjänstemän 
Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare 
Sonja Eliasson, förvaltningschef/stadsarkitekt 
Roger Jonsson, miljöinspektör 

 
 
 

 
Ulrika Kjellsdotter 
Planhandläggare  
 


