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Detaljplan för del av Björkfors 1:239, ny anslutningsväg Avavägen 
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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 2018-01-16, § 12, att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med att ändra gällande detaljplan för 
området. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-02-14, § 28, att påbörja 

planarbetet.  
 

Syftet med planen är att få ett 
bättre trafikflöde till 
bostadsområdet samt att få 
bort all fordonstrafik från 
handelsområdet. I dagsläget 
kan det uppstå problem med att 
fordon parkerar efter Avavägen 
och därmed hindrar framkomst. 
Området ligger i centrala delen 
av Hemavan. Direkt område 
omfattar cirka 1000 
kvadratmeter. Marken ägs av 
Storumans kommun. 
I bilaga redovisas ett förslag till 
plankarta. 

 
Bestämmelser 
Aktuellt område ligger inom 
riksintresse för friluftsliv, 
riksintresse för 

kommunikationer (E12) och riksintresse för naturvård. Förslaget överensstämmer med 
fördjupade översiktsplanen för Hemavan. För området gäller byggnadsplan för 
fastigheterna Björkfors 1:8, 1:125 m.fl. fastställd 1972-12-22  
(kommunens beteckning 1:8). 
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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 
En ny infart till Avavägen från E12 bedöms inte påverka stads- och landskapsbild. 
 
Kulturmiljö 
Inom området finns inga registrerade fornlämningar. Kommunens bedömning är att 
området redan är så pass påverkat att en arkeologisk utredning inte krävs. 
 
Natur- och terrängförhållanden 
Området är beväxt med gräs och sly/björkar. Marknivån inom området varierar mellan 

cirka +474 och +475 
(RH2000). Området 
ligger i närheten av 
riksintresse för 
naturvård.  
Planförslaget bedöms 
inte påverka 
naturmiljön.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Flygfoto, eniro). 
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Rennäring 
Området ligger inom Ubmeje tjeälddies åretruntmarker vilket medför att åtgärder inte får 
vidtas som innebär avsevärd olägenhet för rennäringen (Rennäringslägen 30 §).  
 
Rekreation och friluftsliv 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (MB 3:6) och riksintresse för turism och 
friluftsliv övriga fjäll (MB 4:1, 2). Storumans kommun bedömer att förslaget inte påtagligt 
kommer att skada riksintressena. 
 
Strandskydd 
Området berörs inte av strandskydd. 
 
Kommunikationer 
Planens syfte är att få till trafiksäkrare lösningar i området. Boenden inom området ska 
kunna känna sig trygg i att området är tillgängligt, inga fordon som parkerar efter gatan 
och som blockerar framfart. Miljön för förskolan bedöms också bli bättre då trafik förbi 
förskolan minskas. 
 
Trafikverket har upprättat en vägplan (Tätortsupprustning genom Hemavan, Väg E12. 
Trafikverket 2016) för delar av Hemavan. Målet med vägplanen är:  
• En trygg och säker trafikmiljö – en jämn och anpassad hastighet.  
• Ett funktionellt och tillgängligt vägrum – ett vägrum för alla.  
• En trafikmiljö som fungerar bra vintertid med stora snömängder och många 

trafikanter och som bidrar till att Hemavan kan uppfattas som ett attraktivt samhälle. 
 

Utdrag från Trafikverkets vägplan. 
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Bilden ovan illustrerar en tänkt lösning till ny infart. Ett annat alternativ som har 
diskuterats är en ny infart vid den södra delen av Avavägen men efter kontakter med 
Trafikverket har besked lämnats att det södra alternativet inte är lämplig med anledning 
av den nya refugen som ska byggas på E12, se utdrag från Trafikverkets vägplan ovan. Då 
den nya infarten till Avavägen kan användas ska befintlig infart/utfart till Berglunds väg 
stängas av för fordonstrafik. 
 

 
Bild från E12 vid tilltänkta nya infarten. Google maps. 
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Bild söderut efter E12, tilltänkt ny infart till höger. Google maps. 
 

 
Bild norrut efter E12, tilltänkt ny infart till vänster. Google maps. 
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Hälsa och säkerhet, orsakat av detaljplanen 
I det fortsatta planarbetet ska trafiksäkerheten beskrivas. Trafikbelastningen bedöms inte 
bli förändrad för befintlig bebyggelse så att en särskild bullerutredning krävs. 
 
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 
särskilda skäl finns. MKN innefattar även ett krav på icke-försämring, vilket 
innebär att vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en lägre 
statusklass. Under 2015 har åtgärdsprogram, förvaltningsplan och 
miljökvalitetsnormer reviderats (avseende perioden 2015-2021). 
 
Grundvattenförekomst (SE730570-146353) 
Idag har den kemiska och kvantitativa statusen för berörd grundvattenförekomst 
(SE730570-146353) med huvudavrinningsområde Umeälven, klassificerats som goda men 
risk finns att den kemiska statusen inte uppnår god kemisk status år 2021 
(www.viss.lansstyrelsen.se, 2018-03-01): 
Förekomsten bedöms vara i risk på grund av sitt utsatta läge i Umeälven. Vid 
extremt högflöde har lågt pH och hög konduktivitet uppmätts, liksom ovanligt 
höga halter av sulfat, bly, ammonium, järn, kalcium, kobolt, koppas, krom, 
magnesium, mangan, nickel och zink. Skrotsten i form av tunnelborrmassor 
(TBM) med höga tungmetallhalter har använts vid väg- och flygplatsbyggen på och vid 
förekomsten samt lagras i närheten av förekomsten.  

http://www.miljomal.nu/
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Förekomsten bedöms inte av risk utifrån påverkansbedömning. I bedömningen av potentiell 
föroreningsbelastning som gjordes av grundvattenförekomsten sommaren 2013 blev 
totalpoängen 6,7 vilket bedöms som liten potentiell föroreningsbelastning. Referens 51753. 
 

 
Grundvattenförekomst (SE730570-146353) 
 
Vattendrag (Umeälven, SE730861-146315) 
Idag har den ekologiska statusen för berört vattendrag Umeälven (SE730861- 
146315) med huvudavrinningsområde Umeälven, klassificerats som 
otillfredsställande (arbetsmaterial, ej fastställd) men uppnår god kemisk ytvattenstatus 
med undantag av kvicksilver (www.viss.lansstyrelsen.se, 2018-03-01): 
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. 
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Sjö (Ahasjön, SE730050-146627) 
Idag har den ekologiska statusen för berörd sjö (, SE730050-146627) med 
huvudavrinningsområde Umeälven, klassificerats som god ekologisk status och god 
kemisk ytvattenstatus med undantag av kvicksilver (www.viss.lansstyrelsen.se, 2018-03-
01). 

 
 
Kommunens samlade bedömning kring MKN vattenförekomster: 
Planförslaget bedöms inte påverka huruvida normerna för god ekologisk eller god kemisk 
yt- och grundvattenstatus kan uppnås/upprätthållas för nämnda vatten. För en långsiktigt 
hållbar dagvattenhantering ska de naturliga förhållande på platsen bibehållas så långt som 
möjligt. Anläggande av vägar innebär oundvikligen att naturliga avrinningsförhållanden 
förändras men bl.a. genom lämpliga materialval och ytor för infiltration, rening och 
fördröjning kan denna påverkan minimeras. Dagvattenfrågan ska tydligt hanteras i 
kommande detaljplan. 
 
 
Hälsa och säkerhet, orsakat av omgivningen 
Markföroreningar – ingen misstanke finns om att markföroreningar förekommer inom 
området. Om frågan om sanering av förorenad mark blir aktuell ska den hanteras enligt 
miljöbalkens bestämmelser. 
 
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.  
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Utdrag från Underlag för samordnad beredskapsplanering vid i Umeälven (WSP 2015-04-20) 

 
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 
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. 
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Medverkande tjänstemän 
Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare,  
Ulrik Norgren, byggnadsinspektör/planerare, 
Sonja Eliasson, miljö- och samhällsbyggnadschef/stadsarkitekt och  
Roger Jonsson, miljöinspektör. 
 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
Planhandläggare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga: 
Plankarta (utkast)



 


