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Förslag till Detaljplan för del av Björkfors 1:239, ny anslutningsväg 
Avavägen 
 
Förslag till Detaljplan för del av Björkfors 1:239, ny anslutningsväg Avavägen, upprättad 
2018-05-25. 
 
Syfte med den nya planen är möjliggöra för ett bättre trafikflöde i området, främst med 
anledning av den trafik- och parkeringssituation som råder vid intilliggande 
handelsområde. 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samrådstid har hållits under tiden 2018-05-30 till och med 2018-06-21. Vid 
samrådstidens slut har yttranden med frågeställningar erhållits från: 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten: 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap plan- och bygglagen (PBL) 
Utifrån inkomna samrådshandlingar har länsstyrelsen ingen erinran. 
 
Övrigt 
Trafikverkets eventuella synpunkter ska beaktas. 
 
Kommunens kommentar:  
Tillgodoses. 
 
 
Trafikverket: 
Det framgår inte hur planen avser hantera oskyddade trafikanter. Trafikverket 
förutsätter därför att gång- och cykelväg anläggs via internväg och inte ut till E12. 
Trafikverket har inget övrigt att erinra. 
 
Kommunens kommentar:  
Avavägen kommer efter anläggande av den nya utfarten att stängas av för fordonstrafik 
till och från Berglunds väg vid Bayhill center och fortsättningsvis kan gång- och 
cykeltrafikanter nyttja den delen av Avavägen för åtkomst av befintlig gc-väg, vilket står 
beskrivet i planbeskrivningen. 
 
 
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag.  
 
Kommunens kommentar: - 
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Yttrande från företag 
 
Skanova AB: 
Skanova har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Vattenfall Eldistribution AB:  
Vattenfal Eldistribution AB, nedan kallat Vattenfall, har tagit del av samrådshandlingarna 
för rubricerat detaljplan och lämnar följande yttrande. 
 
Vattenfall har en 20 kV markkabel inom planområdet vilket visas av bifogad karta. 
 
Vid ny korsande vägsträcka, både bilväg samt gång- och cykelväg, skall befintlig 
markkabel förläggas i rör. 
 
Eventuell flytt/förändring av befintliga el-anläggningar och rörförläggning utförs av 
Vattenfall men bekostas av exploatören om ej annan överenskommelse finns. 
 
Det är viktigt att byggherren kontaktar oss i god tid för offert på telefonnummer 020-82 
10 00 eller https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/el-till-
verksamheten/bestall-offertforfragan/  
 
Vid markarbeten skall kabelutsättning i fält alltid begäras. 
 
Anläggningarnas lägen är inte exakta då inmätning ännu inte är gjord. Beställs och utförs 
av Vattenfall. 
 
Bevakning och kabelutsättning beställs hos vår Kundtjänst på telefonnummer 020-82 10 
00 eller via e-post: kabelanvisning@vattenfall.com  
Om beställningen görs minst fem arbetsdagar i förväg är tjänsten kostnadsfri. 
 
Vattenfalls anläggningar måste hållas tillgänglig under alla skeden av genomförandet av 
projektet. 
 
Under förutsättning att ovanstående uppfylls tillstyrker Vattenfall detaljplanen. 
 
Kommunens kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras med delar av yttrandet. 
 
 
Yttrande från privatpersoner, föreningar m m 
 
Fastighetsägaren av Björkfors 1:251:  
Nu har jag sett förslag och planskiss på ny infart till Avavägen från väg E12. Enligt 
tidigare skrivelse i februari som jag gjorde skulle jag gärna se infarten görs på platsen 
där brevlådorna befinner sig i dag. Se bifogad skiss/bild. 
 

https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/el-till-verksamheten/bestall-offertforfragan/
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/el-till-verksamheten/bestall-offertforfragan/
mailto:kabelanvisning@vattenfall.com
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Jag är ägare till fastigheten Björkfors 1:251 och blir berörd av ert förslag i högsta grad. 
Jag vill inte ha en infart framför huset eller direkt väster om i kurvan. 
 
Nuvarande förslag innebär infart i en kurva medan förslaget jag har är i en redan 
befintlig korsning. Ska man se framåt kanske det blir utbyggnad och aktivitetshus med 
mera av dagis, aktiv ungdom huset och gymnastiksal. Då skulle mitt förslag på infart 
kunna vara ett alternativ till det nya utvecklade området. 
 
Jag hoppas ni finner detta förslag värt att ändra ert beslut om. 
 

 
 
Kommunens kommentar:  
Eftersom Trafikverket kommer att anlägga en refug på väg E12 vid ditt förslag till 
placering är det en olämplig placering av den nya utfarten. Detta nämns också i 
planbeskrivningen på sidorna 7 och 8. 
 
 
Fastighetsägarna av Björkfors 1:421:  
Vägens tänkta dragning skulle få en negativ inverkan på vår fastighet - med kraftigt ökad 
trafik vid två av fastighetens sidor. Trafiksäkerheten vid fastigheten kommer att 
försämras då områdets samtliga bilar kommer att passera vår fastighet. Vi kommer få 
förhöjt buller, försämrad luft samt även få in strålkastarljus rakt in i vårt hus.  
 
Dessutom antar vi att det kommer att bli negativt för snöröjningen - dels för vår uppfart 
och dels för vägen som sådan då platsen för den tänkta vägen idag utgör plats för plogad 
snö.  
 
Vi frågar oss varför inte vägen kan dras i enlighet med bifogad karta.  
 
Två alternativ ser vi som betydligt bättre - där det första är att föredra:  
1) Dragning längre ned mot ICA - vid brevlådorna. Där skulle infarten inte påverka någon 
av fastigheterna på Avavägen.  
2) Där den tänkta vägen nu är planerad - fast med en annan dragning.  
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Kommunens kommentar:  
Alternativ 1 är inte aktuell för placering av ny utfart eftersom Trafikverket kommer att 
anlägga en refug på väg E12 som gör den placeringen olämplig. 
Alternativ 2 hamnar i direkt anslutning till ett av Trafikverket utökat vägområde som 
också gör denna placering olämplig (se bild, blåmarkerat område). 
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Ställningstagande  
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen anser i en samlad bedömning att  
planhandlingarna har tagit erforderlig hänsyn till inkomna yttranden och  
sammanvägt dessa i en helhetsbedömning mellan olika allmänna och enskilda  
intressen. 
 
Medverkande tjänstemän 
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter, planerare/byggnadsinspektör Ulrik Norgren, 
samhällsbyggnadschef/stadsarkitekt Sonja Eliasson och miljöinspektör Roger Jonsson.  
 
Förslag 
Efter genomförda förändringar föreslås att detaljplanen får ställas ut för granskning.  
 

 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
 
 
Ulrik Norgren 

 
 
 


