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PLANHANDLINGAR	  

I planen ingår följande handlingar: 

 Planbeskrivning med genomförandefrågor 

 Plankarta med bestämmelser  

 Behovsbedömning 

 Geotekniska förutsättningar för exploatering (Tyréns 2015-10-13) 

 VA-utredning (Sigma 2016-07-07) 

 Karta över fastighetsindelningsbestämmelser 

 Fastighetsägarförteckning 

PLANFORFARANDE	
Aktuell detaljplan handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 5:e kapitel. 
Förfarandets olika steg redovisas nedan. 

Samråd. Dialog med länsstyrelsen, berörda myndigheter, berörda kommuner, kända 
sakägare och boende, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra 
beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.  

Granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till detaljplan granskas. Den 
som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligt. 

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i ett 
granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.  

Antagande. Detaljplanen antas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

Laga kraft. Om inget överklagande inkommit tre veckor efter antagandet vinner detaljplan 
laga kraft. Bygglov kan därefter medges. 

 

Planprocessen standardförfarande.  
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PLANENS	SYFTE	OCH	HUVUDDRAG	
Syftet med ändring av gällande detaljplan är att möjliggöra för exploatering av ca 11 bostadshus inom 
området.  Planen syftar även till att reglera naturmarken i området så att dagvatten kan hanteras samt 
att fortsatt göra det möjligt att med skidor, från området ta sig till och från Hemavans skidsystem. 

PLANDATA 

Lägesbestämning	
Planområdet ligger i direkt anslutning till den samlade bebyggelsen längs med Utsiktsvägen i tätorten 
Hemavan Se figur 1. Hemavan ligger längs med väg E 12 ca 15 mil från Storumans tätort.  

 
Figur 1 Planområdets placering i Hemavan, Storumans kommun. 

Areal	och	markägoförhållanden	
Planområdet är ca 2 ha. Den del av fastigheten Björkfors 1:125 som avses avstyckas i och med 
detaljplanens genomförande ägs av Storumans kommun. Även Björkfors 1:222 och 1:223 ingår i 
planområdet och avses justeras i planförslaget. På angränsande fastigheter i öst och väst finns 
bostäder. I nord angränsar planområdet till skidnedfarter och på andra sidan Utsiktsvägen, i söder finns 
bostäder.  
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TIDIGARE	STALLNINGSTAGANDE	

Översiktsplaner	

Översiktsplan	

En ny översiktsplan för Storumans kommun antogs i maj 2011. Planen ligger till grund för planeringen 
i kommunen. I översiktsplanen reserveras aktuellt område för fritidsboende. 

Fördjupad	översiktsplan	Hemavan	

En fördjupad översiktsplan för Hemavan antogs 2011. En liten del av området ligger inom alpint 
intresseområde enligt gällande översiktsplan. I övrigt ligger planområdet i direkt angränsning till 
område som ska användas för fritidsboende. Planförslaget anses vara förenligt med gällande 
översiktsplan då det i planförslaget tagits hänsyn till intilliggande skidnedfarter. 
 

 
Figur 2 utdrag ur gällande detaljplan för området. Planområdets placering markerat i rött  

Gällande	detaljplan		
Inom området gäller detaljplan för Björkfors 1:7, 1:8 m.fl. (SP 3 Hemavan) och detaljplan för del av 
fastighet Björkfors 1:125 (SP3, Hemavan). I gällande detaljplan ligger nytt planområde främst inom 
område för park eller plantering samt delvis inom område för linbana och teknikbacke. Nytt 
planområde ligger även inom område som undantogs från områdes- och bestämmelsegräns. Detta 
gjordes då det vid utsättning av kvarteren visades sig att två tomter kom i konflikt med redan anlagda 
leder från teknikbacken och fjällsluttningen. 
 

Strandskydd	
Kommunen bedömer att generellt strandskydd inte råder för området hed hänvisning till att 
vattendragen inte finns inritade på Terrängkartan, skala 1:500 000 (karta tillhörande Länsstyrelsens 
beslut 1999-06-08 att undanta vissa mindre vattendrag och sjöar). 
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Riksintressen	
Riksintressen regleras i miljöbalken (MB). Att ett område klassas som riksintresse innebär att området 
har särskilt högt värde och är därför av särskild betydelse. Särskild hänsyn ska tas till klassade 
riksintressen i den fysiska planeringen.  De riksintressen som berör planområdet är främst riksintresse 
för friluftsliv och riksintresse för rörligt friluftsliv och turism. 

Riksintresse	för	friluftsliv	–	MB	3	kap	6	§		

Hela Hemavan och därmed planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv. Områden av 
riksintresse för friluftslivet ska ha stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, 
variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten.  

Riksintresse	för	rörligt	friluftsliv	och	turism	–	MB	4	kap	2	§	

Området kring Hemavan och därmed planområdet ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv. Inom dessa 
områden ska det rörliga friluftslivet och turismens intressen särskilt beaktas.  

Övriga	miljökonsekvenser	

Rennäring	

I området kring Hemavan är Ubmeje tjeälddie fjällsameby verksam med sina åretruntmarker och 
renens trivselland.  

Ras‐	och	skredrisker	

Hemavan har under de senaste 20 åren upplevt höga vattenflöden som även lett till erosion och ras. 
Intill, samt i planområdet finns ett flertal diken samt en mindre bäck.  

Tyréns AB har på uppdrag av Snöstenen AB utfört en geoteknisk besiktning och undersökning av 
aktuellt område för ny exploatering. Av riskbedömningen som gjorts bedöms risken för jordskred som 
liten i området och även om jordskred uppstår bedöms mängden jordmassor så ringa att dessa kommer 
att stoppas upp av den flackare terrängen och kraftiga vegetationen och kommer därmed inte kunna 
påverka planområdet. Även risken för slamströmmar och störtfloder bedöms som liten. 

Diken	och	bäckar 

I den geotekniska utredning som genomförts rekommenderas befintlig bäcks sträckning bibehållas 
genom planområdet. I det läget är bäcken naturligt erosionsstabil. Bäckfåran bör ligga inom allmän 
mark och ej inom tomtmark. För att minska flödet genom området rekommenderas att det avskärande 
diket i pisten inte leds in i bäcken utan leds längs med pisten för att minska flödena genom 
planområdet. Befintliga diken och avrinningsområdet bör inte förändras. 

Skulle det behövas grävning i vattendrag krävs en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 9a § till 
Länsstyrelsen och breddning eller fördjupning av befintliga diken kräver tillstånd för markavvattning 
om det utförs för att varaktigt ändra grundvattenytans läge i området. 
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FORUTSATTNINGAR,	FORANDRINGAR	&	KONSEKVENSER 

Livs‐	och	utomhusmiljöer	

Mark,	vegetation	och	geotekniska	förhållanden	

Planområdet ligger i lutande terräng. Vegetationen i området består av kraftigt högvuxen 
fjällbjörkskog. Den naturligt lagrade jorden inom planområdet bedöms utgöras av stenig sandig siltig 
morän eller siltmorän. Moränen är tjällyftande och flytbenägen i vattenmättat tillstånd. Inget berg i 
dagen har observerats och berg bedöms kunna ligga inom ca 1 till 3m djup. Den naturliga jorden har 
bra bärighet och alla typer av grundläggning är möjlig d.v.s. platta på mark eller plintgrundläggning. 
Både suterrängvåning eller grundläggning på fyllning kan väljas beroende på utrymme och 
marklutningar inom tomten. 

Inom planområdet finns en mindre bäck som avbördar skidpisterna ovanför planområdet. Bäcken är 
erosionsstabilt i nuvarande läge med synliga stenar och mindre block i bäckbotten. Det finns flertalet 
mindre diken i området. De diken som finns inom området är viktigt och ska behållas i dess befintliga 
dragning i mesta möjliga mån, då det periodvis förekommer höga vattenflöden i området. Därför har 
området mellan de två tomterna i södra delen samt området kring bäcken angetts som naturområde 
vilket befästs i plankartan genom planbestämmelserna natur och dike. 
 

 
Figur 3 Bäcken genom planområdet. 
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Figur 4 Diken i området markerade i blått, samt planförslaget. 

Förorenad	mark	och	radon	

Enligt radonkarta över Storumans kommun är radon generellt utbrett i kommunen. Därför ska 
radonrisken tas i beaktning vid grundläggning. Radonsäkert byggande ska tillämpas om inte mätning 
kan påvisa att lägre säkerhetsnivå är acceptabelt. Inga övriga kända markföroreningar finns i området.  

Fornlämningar	

Planområdets berörs inte av några (kända) fornlämningar eller kulturskyddade områden eller objekt. 
Om fornlämningar påträffas under byggskedet ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 
Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (SFS 1988:950).  

Naturmiljö	och	rekreation	

Hemavan ligger i ett fjällområde som karakteriseras av naturtypen fjällbjörkskog av lav-ristyp.  
Skogstypen är lågväxt och gles och utanför tätorten relativt orörd. Kring planområdet och i närområdet 
kring Hemavan finns mycket goda möjligheter att nyttja den unika naturmiljön. Planområdet ligger i 
direkt anslutning till skidsystemet. Ny bebyggelse ska inte förhindra att det går att ta sig med skidor 
från liftsystemet till bostäder längre ner i området. Se figur 5 där möjligheten till ski-in/ski-out 
redovisas. 

Bebyggelse	

Den närliggande bebyggelsen består av friliggande bostadshus i en våning. Planförslaget innebär att 
ytterligare ca 11 tomter tillskapas som troligtvis kommer nyttjas för fritidsboende. För att anpassa ny 
bebyggelse till områdets skala och terräng är total byggrätt begränsad till 20 % av fastighetsstorlek, 
dock maximalt 200 m2 per fastighet. Föreslagen fastighetsindelning innebär att fastigheternas storlek 
varierar mellan 700 m2 och 1200 m2, minsta tillåtna fastighetsstorlek är reglera till 700 m2 och max en 
bostad per fastighet. Totalhöjden på tillkommande byggnader inom planområdet är begränsad till 7,0 
meter. Maximal tillåten takvinkel är bestämd till 45 grader och vind får inredas. Huvudbyggnad ska 
placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 2,5 meter från 
fastighetsgräns [p1]. 
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Eftersom marken i området är kuperad fastigheterna har stora höjdskillnader är det viktigt att anpassa 
utformning och placering av hus på fastigheten till terrängen. Fyllnader ska undvikas i den mån det är 
möjligt och på fastigheter där skillnader i marknivån är stor ska val av hustyp anpassas, exempelvis 
kan hus med förhöjd sockel eller hus i souterräng väljas för att undvika stora fyllnader och därmed 
höga och branta slänter i området. 

Service	

Kommersiell‐	och	offentlig	service	

I Hemavan tätort finns livsmedelsbutik, flera restauranger, hotell, simhall, samt flertal olika 
turistanläggningar som liftsystem, fjällcenter och fjällstation. Den service som finns i Hemavan kan 
enkelt nås från planområdet. Planförslaget bidrar till ökat nyttjande av den befintliga servicen och 
turistaktiviteter.  

Transporter	

Fordonstrafik	och	parkering	

Fån väg E12 svänger avfarten Utsiktsvägen av och fortsätter i ett bostadskvarter. Planområdet 
angränsar till Utsiktsvägen. Infart till nya fastigheter ska ske på två ställen från Utsiktsvägen.  
Eftersom området är relativt kuperat har en planskiss samt markprofil för föreslagen vägdragning 
tagits fram. Nya vägar är därmed anpassade till terräng och dikesområden. Längs med den övrevägen 
finns en vändplan. 

Parkeringsbehovet löses inom fastigheten.  

 
Figur 5 Illustration som visar möjliga skidnedfarter (grönt) samt lämpliga ytor för snöupplag (blått), 
transformatorstation (rött) och placering av sopkärl vid de båda infarterna. 
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Teknisk	försörjning	

Vatten	och	avlopp	

Kring planområdet finns huvudledningar för kommunalt vatten och avloppssystem, vilket den nya 
bebyggelsen kan ansluta till. På norra sidan om den övre vägen har ett u-områden avsattas för att 
marken ska vara tillgänglig för el, vatten och avlopp.  

Dricksvatten- och spillvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät. Befintliga kommunala vatten- 
och avloppsledningar har bedömts ha en kapacitet för exploateringen. En vatten- och avloppsutredning 
är genomförd som pekar ut lämpliga anslutningspunkter. Anläggning bekostas av exploatören och ska 
vara utförda innan bygglov för ny bebyggelse medges samt övergår efter godkänt färdigställande i 
kommunal regi. 

Vägar	

Samtliga vägar/vägbelysning för fordonstrafik och spår för skidnedfart utförs/bekostas av exploatör. 
Vägar för fordonstrafik ska vara utförda innan bygglov för ny bebyggelse medges. Exploatören 
ansvarar för de åtgärder som krävs för att stärka slänter och återställa vegetation efter schaktarbeten. 

Dagvatten,	snöhantering	

Allt dagvatten som uppkommer inom planområdet ska omhändertas lokalt. Särskilt försiktighet ska 
iakttas vid de slänter som finns ner mot bäckområdet samt övriga dikesområden. Eftersom marken 
lutar inom området kommer fyllningar att krävas på flera av fastigheterna. Det är då viktigt att leda 
ytvatten från tomterna på ett kontrollerat sätt till anlagda diken och inte leda ut vattnet rakt ut i 
terrängen. Dagvatten ska ej ledas ned för slänterna, för att undvika erosion och därmed ras. För mer 
information om dikesområden för dagvattenhantering se under rubriken Mark, vegetation och 
geotekniska förhållanden samt övriga miljökonsekvenser. Fastighetsägare ansvarar för snöupplag inom 
egen fastighet. Se figur 5 för lämpliga områden för snöupplag. 

Avfall,	återvinning	

Avfallshanteringen inom området sköts av Storumans kommun. Se figur 5 för lämpliga ytor för 
placering av sopkärl. 

Räddningstjänst	

Räddningstjänstens behov av framkomlighet, samt behovet av brandposter och släckvatten ska beaktas 
vid planering i ett kuperat område som Hemavan. Planområdet ligger intill befintlig bebyggelse och 
räddningstjänstens framkomlighet till området bedöms vara tillräcklig. 

El‐anläggning	

Inom planområdet har ett E-område avsatts för uppförande av nätstation. På norra sidan om den övre 
vägen har ett u-områden avsattas för att marken ska vara tillgänglig för el, vatten och avlopp.  
 
Vattenfall har el-anläggningar inom och i närheten av planområdet. Det är viktigt att vid eventuell flytt 
eller förändring av el-anläggningar meddela Vattenfall i god tid.  

För framdragning av elnät inom området ansvarar Vattenfall AB. Förläggning av bredbandskabel bör 
samordnas med förläggning av el- och telekablar. Vid markarbeten ska exploatören tidigt kontakta 
Vattenfall AB för kabelutsättning i fält. Inmätning bekostas av Vattenfall AB. Eventuell 
flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall AB men bekostas av exploatören om 
inte annan överenskommelse finns. 
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MILJOKONSEKVENSER	
Enligt 6 kap. miljöbalken om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och 
program ska en myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program göra en 
miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen så 
att en hållbar utveckling främjas. Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i förordning 
1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar och ska alltid utmynna i ett motiverat ställningstagande.  
Innan myndigheten eller kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så 
ska den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen, programmet 
eller ändringen, ges tillfälle att yttra sig. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och 
program som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där konsekvenserna ska identifieras, beskrivas och bedömas. 
Krav på innehållet återfinns i 6 kap. 12-13§ MB. Hänvisning till detta finns även i Plan och 
bygglagens (PBL) 4 kap. (34§). 

Behovsbedömning	

Storumans kommun har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan (Behovsbedömning, 
Detaljplan för del av Björkfors 1:125 ”hyllan West”, 2015.0046-318).  

Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och någon fullständig 
MKB behöver inte upprättas. 

Förenlighet	med	miljöbalken	

Planförslaget anses vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna gällande hushållning av 
mark- och vattenområden enligt miljöbalkens 3:e kapitel 

Då planförslaget leder till att området kring Hemavan kan fortsätta utvecklas anses syftet med berörda 
riksintressens uppfyllas i och med planens genomförande. Planförslaget anses stödja möjligheten till 
utveckling av friluftslivet i och omkring Hemavan. Därför bedöms planförslaget vara förenligt med de 
särskilda bestämmelserna gällande hushållning av mark- och vatten för vissa områden i landet enligt 
miljöbalkens 4:e kapitel  

Planförslaget i sin helhet anses inte överskrida de miljökvalitetsmål som efterfrågas enligt gällande 
miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning enligt miljöbalkens 5:e kapitel. 

Miljökvalitetsnormer	

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). 
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Storumans kommun bedömer att aktuellt detaljplaneförslag inte påverkar någon MKN på ett 
betydande negativt sätt (se även behovsbedömningen). 

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 är så pass begränsad och bedöms därför 
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). Beslut har ännu inte tagits. 

Idag har den ekologiska statusen för berört vattendrag Umeälven (SE730861-146315) med 
huvudavrinningsområde Umeälven, klassificerats som måttlig men uppnår god kemisk ytvattenstatus 
med undantag av kvicksilver* (www.viss.lansstyrelsen.se, 2016-04-12). 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. 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 (SE730570-146353), 
sand- och grusförekomst väster om aktuellt planområde med huvudavrinningsområde 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 som uppkommer inom planområdet 
ska omhändertas lokalt vilket bedöms vara genomförbart då stora naturområden bevaras inom 
planområdet. De diken och bäckar som går genom området kommer att bevaras i dess befintliga 
dragning. 
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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.  
Eftersom Hemavan 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.  
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GENOMFORANDE 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA	FRÅGOR	

Fastighetsbildning	

Detaljplanen innebär att ett antal bostadsfastigheter kan bildas, se figur 4. För att uppnå en lämplig 
fastighetsbildning ger detaljplanen också möjlighet att utöka bostadsfastigheterna Björkfors 1:222 och 
1:223 med mark från Björkfors 1:125, se figur 5 nedan. Fastigheterna har idag ingen säkrad rätt till 
utfart mot gata. En sådan marköverföring (fastighetsreglering) innebär att mark överförs till 
bostadsfastigheterna Björkfors 1:222 och 1:223 och att fastigheterna kommer att få direktutfart till 
lokalgata (gemensamhetsanläggning). 
 
En fullständig sammanställning av i planförslaget ingående fastigheter redovisas i 
fastighetsförteckning tillhörande detaljplanen. AB Snöstenen får enligt gällande markanvisningsavtal 
förvärva all mark inom området. Enskilda fastigheter för fritidsboende kommer därefter att styckas 
utifrån denna detaljplan innan erforderliga bygglov prövas. Vidare bildas samfälligheter och 
gemensamhetsanläggningar som ska övertas av Sp3 samfällighetsförening. 
 

 
Figur 6 Förslagen ny fastighetsindelning av Björkfors 1:222 och :223. 

 
Delar av marken inom planen är upplåten för gemensamhetsanläggningen Björkfors ga:6 som omfattar 
vägar och grönytor inom ett större område i Hemavan. För att genomföra fastighetsbildning enligt 
detaljplanen krävs att gemensamhetsanläggningen ändras. Syftet med att införa 
fastighetsbestämmelser är att Björkfors ga:6 ska omprövas och minska gemensamhetsanläggningens 
område för att istället avsättas för bostadsfastigheter och därigenom säkerställa att planen kan 
genomföras. Vidare ska de områden inom planen som inte är kvartersmark eller tekniska anläggningar 
och som inte tidigare varit gemensamhetsanläggning för grönytor eller väg ingå i Björkfors ga:6 eller 
bilda nya gemensamhetsanläggningar. 
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Bestämmelsernas omfattning 
För att kunna pröva förutsättningar för omprövning av en gemensamhetsanläggning behöver man 
normalt veta vilka befintliga och blivande fastigheter som kommer att beröras. Omprövning av 
Björkfors ga:6 berör samtliga delägande fastigheter i gemensamhetsanläggningen. Inom aktuell plan är 
Storumans kommun ensam ägare till samtliga fastigheter. Även om endast ett fåtal fastigheter skulle 
komma att bildas bedöms nyttan av tillgång till väg och att områdets skötsel får en ordnad förvaltning 
innebära att fördelarna av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen 
medför. Med anledning av detta bedöms inte omprövning/nybildande av gemensamhetsanläggning 
kräva att det i detaljplanen också fastställs fastighetsindelningsbestämmelser också för avstyckning 
och fastighetsreglering berörande bostadsfastigheterna. 
 
Fastighetsindelningsindelningsbestämmelser 
Björkfors ga:6 ska omprövas och ändras och eventuellt nya gemensamhetsanläggningar bildas. 
Mark som i planen är kvartersmark, det vill säga bostäder och tekniska anläggningar, ska inte ingå i 
Björkfors ga:6. Allt som i detaljplanen är avsatt som allmän platsmark, det vill säga gata och 
naturmark, ska ingå i en eller flera  gemensamhetsanläggningar. Det som i planen är avsatt som gata 
ska utgöra gemensamhetsanläggning för väg och det som i planen är naturmark ska vara grönytor. 
 
Prövning av bestämmelserna 
Omprövning enligt 35 § anläggningslagen får ske vid en ny förrättning om förhållandena i en fråga 
som slutligt avgjort har ändrats på ett sätt som väsentligt inverkar på frågan eller om det i annat fall 
har framkommit ett klart behov av omprövning. För att genomföra detaljplanen framgår ett klart behov 
av omprövning av gemensamhetsanläggningen. Eftersom ändring av utövningsområdet inte medför att 
någon anläggning behöver flyttas eller tas bort torde en omprövning av gemensamhetsanläggningens 
utövningsområde kunna ses som en fråga av enklare slag för fastigheter som idag ingår i Björkfors 
ga:6. 
 
För att skapa tillgång till väg och att områdets grönytor kan skötas är det av väsentlig betydelse för 
befintliga och blivande bostadsfastigheter inom detaljplanen att ingå i gemensamhetsanläggning för 
väg och grönytor inom planområdet (5§ AL). Om ny gemensamhetsanläggning bildas eller om 
nyanlagda vägar och grönytor inom planen ansluts till en befintlig gemensamhetsanläggning får 
prövas i en lantmäteriförrättning. Omprövningen innebär en utökad kostnad för väghållning men det 
kompenseras av att fler kommer att dela på gemensamhetsanläggningens kostnader, varför 
omprövningen inte torde medföra några betydande kostnader för fastigheter utom planområdet. 
Oavsett om nya gemensamhetsanläggningar bildas eller Björkfors ga:6 utökas bedöms fördelarna med 
gemensamhetsanläggning överväga kostnader och eventuella olägenheter som kan komma ifråga på 
grund av deltagandet i anläggningarna (6 § AL). 

Ekonomi	

All utbyggnad inom planområdet kommer att bekostas av exploatören. Kostnaderna för 
fastighetsbildning regleras vid respektive förrättning. Plankostnadsavtal har upprättats. Anslutnings- 
och förbrukningsavgifter för vatten och avlopp kommer efter avstyckning och försäljning att tas ut 
enligt kommunens taxa.  För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för 
byggnadsnämndens verksamhet. 
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ORGANISATORISKA	FRAGOR	

Tidplan	

Den 2015-03-18 §26 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ändring av gällande 
detaljplan ska genomföras. Målsättningen är att ny detaljplan kan antas under våren 2016. 

Genomförandetid	

Genomförandetiden är tio år från och med den dag planen vinner laga kraft. Planen gäller dock tills 
den upphävs eller ersätts med ny detaljplan.  

Avtal	

Ett markanvisningsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören som reglerar parternas 
rättigheter och skyldigheter. 

Huvudmannaskap	

Enligt plan- och bygglagen 4 kap 7§ ska kommunen vara huvudman för allmänna platser. Kommunen 
får dock, om det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet i stället 
ska vara enskilt för en eller flera allmänna platser. I aktuell detaljplan gäller enskilt huvudmannaskap 
för de allmänna platserna. Särskilt skäl till enskilt huvudmannaskap är att området avses användas som 
fritidshusboenden. Med huvudmannaskap avses bl. a ansvaret för iordningställande och underhåll av 
allmän platsmark inom planområdet. 

Medverkande	tjänstemän	

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Storumans kommun är beställare av detaljplanen. Ulrika 
Kjellsdotter har medverkat som kommunen handläggare.  

	
 

 

 

 

Frida Lindberg, planarkitekt Tyréns AB  Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare  

april 2016 (rev. juli 2016)   Storumans kommun 


