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Förslag till Detaljplan för bostäder på del av fastigheten Umfors 1:45, Storumans 
kommun, Västerbottens län 
 
Förslag till detaljplan för bostäder på del av fastigheten Umfors 1:45, Storumans kommun, 
Västerbottens län, upprättad 2020-01-16. 
 
Syfte med den nya planen är möjliggöra en nybyggnation av cirka 15 nya bostäder. 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samrådstid har hållits under tiden 2020-01-21 till och med 2020-02-10. Berörd sameby har 
fått förlängd samrådstid till senast 2020-02-17.  
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten: 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap plan- och bygglagen (PBL) 
Utifrån inkomna samrådshandlingar har länsstyrelsen ingen erinran. 
 
Övrigt 
Ras och skredrisker 
Marken inom planområdet har vid en okulärbesiktning av området bedömts som stabil. 
Länsstyrelsen önskar dock en tydligare beskrivning av förutsättningarna inom området för att 
det ska gå att utesluta risker för ras och skred.  
 
Räddningstjänstens behov  
Planhandlingen anger att räddningstjänstens behov av framkomlighet till angreppsvägar, 
brandposter och släckvatten ska beaktas i samband med markprojektering. Länsstyrelsen 
önskar att det tydligare ska framgå på vilket sätt som räddningstjänstens behov av t.ex. 
brandposter säkerställs.  
 
Kommunens kommentar:  
Ras- och skredrisker 
En tydligare redovisning införs i planbeskrivningen vad avser risker för ras och skred utifrån 
vad som framkom under okulärbesiktningen och lutningar.  
 
Räddningstjänstens behov  
Planbeskrivning tydliggörs vad avser räddningstjänstens behov. Räddningstjänsten är alltid en 
part vid framtagande av detaljplaner.  
 
 
Lantmäteriet: 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
Exploateringsavtal aktuellt men något otydlig redovisning 
I planbeskrivningen anges att ett genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och 
exploatören innan planen antas. Det anges också några olika åtgärder som avtalet ska reglera.  
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Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan i 
samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen 
helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska 
redovisas på en översiktlig nivå, men bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte 
uppfyller lagens krav på redovisning och därför behöver kompletteras.  
Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet för 
Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall 
avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL.  
 
Kommunens kommentar:  
Exploateringsavtalet ska reglera frågor kring parternas rättigheter och skyldigheter, som 
utförande och bekostande av lokalgata, dagvattenanläggningar efter lokalgata (diken), 
anläggande av vattentäkt m.m.  
 
Delar av planen som bör förbättras 
Grundkarta 
Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan är något 
föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för att det ska 
vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen. 
 
Kommunens kommentar:  
Noteras. 
 
Fastighetskonsekvensbeskrivning 
I fastighetsförteckningen redovisas några befintliga rättigheter som finns inom planområdet. 
Dock görs ingen vidare redovisning i planbeskrivningen om dessa rättigheter kommer 
påverkas av planens genomförande eller ej. Något som skulle förtydliga plan och 
genomförandebeskrivningen är att använda en fastighetskonsekvensbeskrivning, där 
påverkan på befintliga rättigheter inom planområdet och fastigheten Umfors 1:45 redovisas. 
 
Kommunens kommentar: 
Fastighetskonsekvensbeskrivning bedömer kommunen inte är aktuellt då redovisade 
rättigheter i fastighetsförteckning ligger inom berörd fastighet men inte inom planområdet. 
 
Nya gemensamhetsanläggningar  
På s. 13 i planbeskrivningen finns skrivningen: ”Utredningen redovisar att fastigheter som 
ligger i anslutning till vattenbrunnen föreslås anlägga gemensamhetsanläggningar, så att 
skyddsavstånd till vattenbrunn uppfylls”. Denna skrivning är något oklar. Vilken vattenbrunn är 
det som menas? Finns en befintlig vattenbrunn inom planområdet? Är tanken att hela 
planområdet ska ingå i gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, eller ska vatten- och 
avlopp lösas inom den egna fastigheten? 
På s. 19 under ” fastighetsrättsliga frågor” framgår bland annat att gemensamhets-anläggning 
(GA) ska bildas för lokalgatorna. Ska en GA bildas för alla lokalgator, eller är tanken att 
”kvarter” ska ingå i en egen GA för respektive GATA? 
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Det är viktigt att det framgår vilka anläggningar som förväntas att förvaltas med 
gemensamhetsanläggning, för att kunna utläsa vilka ekonomiska konsekvenser 
plangenomförandet och det framtida förvaltningen innebär. Eftersom GATA ska förvaltas med 
enskilt huvudmannaskap, behöver det också tydligt framgå vad begreppet innebär för att 
kunna bedöma konsekvenserna av denna förvaltningsform. 
 
Kommunens kommentar:  
Planbeskrivning tydliggörs vad avser gemensamhetsanläggningar. 
 
Enskilt huvudmannaskap  
Vid enskilt huvudmannaskap ligger ansvaret för de allmänna platserna på fastighetsägarna. 
Detta löses normalt genom att en gemensamhetsanläggning inrättas enligt anläggningslagen 
(AL). En beskrivning av detta framgår på s. 19 i planbeskrivningen. 
För att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas krävs att tillämpliga bestämmelser i 
anläggningslagen är uppfyllda. Bland annat ska väsentlighetsvillkoret enligt 5§ AL och 
båtnadsvillkoret enligt 6 § AL vara uppfyllda. Även om inte villkoren ska prövas under 
planprocessen bör det översiktlig resoneras kring dessa paragrafer för att säkerställa att 
gemensamhetsanläggningen sedan går att inrätta. I planbeskrivningen kan därför syftet med 
anläggningen för fastigheterna inom planområdet utvecklas och förtydligas. 
 
Kommunens kommentar:  
Planbeskrivning tydliggörs. 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
Dela upp olika bestämmelser 
För att listan med planbestämmelser ska bli tydlig och för att underlätta digitaliseringen av 
detaljplaner bör varje reglering formuleras som en egen tydlig planbestämmelse med eget 
lagstöd samt redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. Se exempelvis NATUR – som 
dels innehåller användningsbestämmelse ”NATUR” och dels innehåller 
egenskapsbestämmelser om ”vattentäkt med tillhörande pumphus får anordnas”. 
 
Kommunens kommentar:  
Noteras. 
 
Egenskapsbestämmelser om största exploatering/byggnadsarea  
I listan med planbestämmelser anges egenskapsbestämmelser som begränsar exploatering och 
byggnadsarea inom planområdet. För att göra läsningen av planbestämmelserna enklare, 
skulle varje bestämmelse kunna stå på en egen rad, och på ett tydligt sätt relateras till 
exempelvis fastighet eller användningsområde. 
 
Kommunens kommentar:  
Noteras. 
 
Uppställningsplats för sopkärl  
I plankartan redovisas en plats för sopkärl med användningen E1. E är en beteckning som 
enligt boverkets rekommendationer används för någon form av ”teknisk” anläggning. I 
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Boverkets planbestämmelsekatalog används exempelvis ”Avfallsanläggning” som en 
beskrivning för användningen E. 
I planbeskrivningen kan det förtydligas om hela planområdet ska ställa sina sopkärl på den 
angivna platsen, eller om det exempelvis ska vara en separat lösning för avfallshantering för 
norra kvarteret i planen. Det bör också beskrivas hur förvaltningen ska ske i framtiden. 
 
Kommunens kommentar:  
Noteras. 
 
 
Trafikverket: 
Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget. Kommunen kan med fördel se över 
möjligheten att planera området med samordnad anslutning till väg E12. 
 
Kommunens kommentar:  
Noteras. 
 
 
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, Kommunstyrelsen: 
Planbeskrivning  
Teknisk försörjning, dricks- och spillvatten  
Man kan med fördel förtydliga skrivningen på sidan 13 med att den gemensamhetsanläggning 
som ska anläggas avser spillvatten.  
 
Kommunens kommentar:  
Planbeskrivning förtydligas. 
 
Plankarta  
I plankartan finns angivet att startbesked inte ges för ny bebyggelse förrän lokalgata och 
vattentäkt har kommit till stånd. Även vattenledningar måste vara klara.  
Lokalgatorna bör förses med vändplaner i slutet av gatorna. Detta för att bl.a. 
slamtömningsfordon ska kunna vända.  
 
Kommunens kommentar:  
Tillgodoses. 
 
Övrigt  
I planbeskrivning på sidan 10 finns angivet tekniska anläggningar som transformatorstation 
och område för återvinning/sopkärl med beteckning (E#). Siffror bör anges. 
 
Kommunens kommentar:  
Noteras. 
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Yttrande från företag 
 
Skanova AB: 
Skanova har inget att erinra mot rubricerad plan. Det finns kopparkablar i området som är 
tagna ur drift. 
 
Kommunens kommentar:  
Noteras. 
 
 
Vattenfall Eldistribution AB:  
Inget yttrande/synpunkter har inkommit. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Yttrande från berörd sameby  
Umbeje Tjeälddie: 
Samebyn avslår /nekar till upprättande av detaljplan för bostäder på fastigheten Umfors 1:45 
Storumans kommun, Västerbottens län. 
 
Vid möte mellan Ubmeje Tjeälddie och  exploatören Kunosson samt tjänstemän från 
Storumans kommun den 24 maj 2019 godtog Samebyn att Kunossons skulle få avstycka högst 
7 tomter för uppförande av fritidshus bland annat till sina barn detta enligt det  kartmaterial 
som upprättades vid mötet. 
 
Samebyn har vid tidigare möten med kommunen framhållit att samebyn i fortsättningen 
kommer att neka upprättande av nya detaljplaner inom samebyns renbetesområde. 
Avstyckningar och uppförande av enstaka fritidshus ska ansökas och prövas var för sig utan 
detaljplan, detta för att säkerställa för minsta påverkan för renskötseln inom området. 
 
Kommunens kommentar: 
Det stämmer att representanter från kommunen och exploatören har träffat samebyn på plats 
2019-05-24. Kommunen kan nu konstatera att kommunen och samebyn inte har samma 
slutsats av mötet. Efter mötet 2019-05-24 med samebyn har kommunen valt att gå vidare med 
planläggningen med en något justerad placering av planområdet. Samtidigt kan nämnas att 
exploatören har lagt ner resurser för fortsatt planläggning samt att ta fram en utredning kring 
vatten- och avlopp (efter krav från kommunen).  
 
Utdrag ur minnesanteckning (skickat till exploatör och samebyn 2019-05-27): 
”Samebyn beskrev betydelsen av att det ska kunna ske fri strövning av renar i området. Just 
detta område vid selen fryser tidigt på hösten och är därmed en viktig passage. Samebyn har 
varit och tittat i området och kommit fram till att man kan acceptera bebyggelse på aktuell 
mark om man håller sig söder om en på mötet angiven linje på en ås (se bifogade kartor). Det 
skulle innebära att ca halva det nuvarande planområdet blir exkluderat från bebyggelse. 
Samtidigt kunde samebyn acceptera en utökning av exploatering mot söder, längre ifrån den 
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angivna gränsen. Representanter och exploatören kom under mötet överens om detta. Vid 
fältbesök efter mötet kunde även konstateras att det finns möjligheter att utöka planområdet i 
söder.”  
Ingen av deltagarna vid mötet har lämnat synpunkter på minnesanteckningarna. 
 

 

 

Vänster karta tillhör minnesanteckningar från mötet 2019-05-24. Det svarta strecket illustrerar den gräns 
som visar att exploatörens idéer på byggplatser norr om denna gräns utgår och hela planområdet förskjuts 
söderut utifrån samebyns synpunkter. Till höger framgår planområdet.  
 

Ett möte till har hållits på platsen 2020-02-19: 

”I maj 2019 hölls ett möte i Umfors kring denna plan. Parterna var överens om att inte 
planera för bostäder norr om en viss linje i landskapet. Minnesanteckningar skickades 
av Storumans kommun till samebyn efter mötet. Av någon anledning har det mailet 
inte kommit fram och det råder nu delade uppfattningar om vad man kom överens om 
på mötet. Kommunen och exploatör uppfattade det som att det gick att etablera fler 
bostäder så länge som man höll sig söder om angivet streck. Samebyn hade uppfattat 
det som att max 7 bostäder fick etableras. Kommunen beklagade att det uppstått ett 
missförstånd och sa att det nu blir svårt att backa bandet. Efter en diskussion sa dock 
representanter från samebyn att man nog skulle kunna acceptera förslaget.”     
 

http://www.storuman.se/


 
 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Datum 
2020-02-17 

 
Sida 7 av 7 
 
Vår beteckning 
2019.0007-315 

 

 

 

 

Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

 

Sammanställning av en del av de justeringar som utförs utifrån inkomna synpunkter:  
 Tydligare redovisning i planbeskrivning kring ras och skred.  
 Planbeskrivning tydliggörs vad avser räddningstjänstens behov. 
 Planbeskrivning tydliggörs vad avser exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll. 
 Planbeskrivning tydliggörs vad avser vattentäkternas föreslagna placeringar. 
 Beskrivning kring gemensamhetsanläggning ändras.  
 Administrativa bestämmelser - justeras till ”Startbesked får inte ges för ny bebyggelse 

förrän lokalgata och vattenanläggning har kommit till stånd.” 
 Lokalgatorna förses med vändplaner i slutet av gatorna. 
 
 
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 Mattias Åkerstedt och miljöinspektör Anna Svingfors.  
 
Förslag 
Efter genomförda förändringar föreslås att detaljplanen får ställas ut för granskning.  
 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
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