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Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:125, ”Hyllan West”  
 

Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:125, ”Hyllan West”, i Hemavan, 
Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad februari 2016.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 11 tomter för 
fritidshus samt att fortsatt göra det möjligt att med skidor, från området ta sig 
till och från Hemavans skidsystem. 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Samrådsredogörelse med kommunens kommentarer efter samrådets avslutande. 
Samrådstid har hållits under tiden 17 februari till och med 7 mars 2016. 
Vid samrådstidens slut har yttranden med frågeställningar erhållits från: 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten, Peder 
Seidegård och Clara Ganslandt: 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap. PBL 
MKN-vatten 
I behovsbedömningen anges att aktuellt detaljplaneförslag inte bedöms 
påverka MKN för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten 
eller omgivningsbuller. 
 
Även i planbeskrivningen konstateras att planförslaget i sin helhet inte anses 
överskrida de miljökvalitetsmål som efterfrågas enligt gällande 
miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning enligt miljöbalkens 5:e 
kapitel. 
 
Det räcker inte att ange att planförslaget inte anses påverka MKN för vatten 
även om antagandet grundar sig på gällande översikts- eller detaljplan för 
området. I planförslaget behövs även: 
 motivering till varför ett genomförande av planförslaget inte anses påverka 

MKN. Motiveringen bör innehålla resonemang kring möjlig påverkan av 
den planerade verksamheten i berörda vatten, effekten på relevanta 
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kvalitetsfaktorer, och de försiktighetsåtgärder som man tänker vidta för att 
minimera påverkan. 

 redovisning och ställningstagande till hur fastställda miljökvalitetsnormer 
för yt- och grundvatten kan följas. 

 
Gällande status och miljökvalitetsnormer bör också finnas med, förslagsvis 
kan följande redovisas: 
 vilken/vilka yt- och grundvattenförekomster som berörs – både namn och 

ID bör anges så det är helt tydligt vilket vatten som avses 
 nuvarande ekologisk och kemisk status för ytvattenförekomsterna och 

kemisk och kvantitativ status för grundvattenförekomsterna 
 om vattenförekomster riskerar att inte uppnå god status och vilket/vilka 

miljöproblem som orsakar riskklassningen 
 fastställda normer för ekologisk, kemisk och kvantitativ status 
 
Information om Sveriges yt- och grundvatten finns samlad i databasen VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige). Här finns uppgifter om 
statusklassningar, miljökvalitetsnormer, åtgärder och miljöövervakning för 
enskilda vattenförekomster. 
 
Övrigt 
Brandsäkerhet 
Enligt Boverkets byggregler, BBR, kan avståndet mellan småhus, mellan 
komplementbyggnader eller mellan komplementbyggnader och småhus vara 
mindre än 8 meter om de uppförs enligt tabell 5:611. Då detaljplanen inte 
reglerar hur nära fastighetsgräns byggnader får uppföras kan det innebära 
olika krav på husens konstruktion för att klara brandkraven beroende på i 
vilken ordning man söker bygglov, något som kan tyckas märkligt för den 
sökande. Förslagsvis regleras det på plankartan att huvudbyggnaden ska 
placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnader 
minst 2,5 meter från fastighetsgräns. 
 
Strandskydd 
Då delar av planområdet ligger inom 100-meter från angränsande vattendrag 
bör det framgå av planhandlingarna att området trots detta inte omfattas av 
strandskydd. Detta på grund av det beslut Länsstyrelsen i Västerbotten tog 
1999-06-08 om avgränsning av det generella strandskyddet, d.v.s. att vissa 
vattendrag inte är strandskyddade. 
 
Anmälan om vattenverksamhet 
Länsstyrelsen tycker att det är bra att kommunen har för avsikt att det dike 
som finns inom området ska behållas i dess befintliga dragning i mesta möjliga 
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mån. Skulle det behövas grävning i bäcken krävs en anmälan om 
vattenverksamhet enligt 11 kap 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. 
 
Huvudmannaskap 
Enligt plan- och bygglagen ska alla allmänna platser ha en huvudman. 
Huvudregeln är att kommunen är huvudman för de allmänna platserna, men 
om det finns särskilda skäl kan någon annan vara huvudman. Det särskilda 
skälet ska framgå av planbeskrivningen. Ett särskilt skäl kan till exempel 
vara att området är avsett för fritidshusbebyggelse. 
 
Fastighetsindelning 
Om fastighetsindelning ska tas in i detaljplanen måste vissa villkor i 
fastighetsbildningslagen prövas i planärendet. Detta innebär att de 
fastigheter som enligt planbestämmelsen ska bildas ska vara varaktigt 
lämpliga för sitt ändamål. Det innebär också att de fastighetsregleringar som 
krävs för att genomföra fastighetsindelningen ska leda till att 
fastighetsvärdena ökar. 
 
Vid en efterföljande lantmäteriförrättning under detaljplanens 
genomförandetid görs ingen ny prövning av de nämnda villkoren och 
lantmäterimyndigheten är alltså bunden av den bedömning som har gjorts i 
planärendet. Fastighetsindelningsbestämmelserna måste vara uppfyllda för 
att berörda fastigheter ska vara planenliga vid en lovprövning. Det är därför 
viktigt för rättssäkerheten att villkorsprövningen görs i enlighet med den 
praxis som finns. Fastighetsindelningsbestämmelserna ska redovisas under 
rubriken administrativa bestämmelser. 
 
 
Kommunens kommentar:  
Överprövningsgrunder enligt 11 kap. PBL 
MKN-vatten 
Planbeskrivning ska kompletteras med redovisning av berörda grund- och 
ytvattenförekomster och en motivering till varför ett genomförande av 
planförslaget inte anses påverka MKN på ett negativt sätt. 
 
Enligt databasen VISS finns dessa vattenkategorier i närheten: 
- Vattendrag (Umeälven, SE730861-146315).  
- Grundvattenförekomst (SE730570-146353). 
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Övrigt 
Brandsäkerhet 
En egenskapsbestämmelse för kvartersmark införs (p1) att huvudbyggnaden ska 
placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnader minst 
2,5 meter från fastighetsgräns. 
 
Strandskydd 
Text att vattendrag i området inte omfattas av strandskyddet införs: Kommunen 
bedömer att generellt strandskydd inte råder för området med hänvisning till att 
vattendraget inte finns inritad på Terrängkartan, skala 1:500 000 (karta till-
hörande länsstyrelsens beslut 1999-06-08 att undanta vissa mindre vattendrag 
och sjöar). 
 
Anmälan om vattenverksamhet 
Planbeskrivningen kompletteras med: Skulle det behövas grävning i vattendrag 
krävs en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 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. 
 
Huvudmannaskap 
Skäl till enskilt huvudmannaskap förs in i planbeskrivningen. Skälet till enskilt 
huvudmannaskap är att området avses användas som fritidshusboenden. 
 
Fastighetsindelning 
Den linje som länsstyrelsen hänvisar till är en illustrationslinje som redovisar 
möjlig fastighetsindelning. Linjen är det vill säga inte en bindande 
bestämmelse/fastighetsindelningslinje enligt 4 kap. 18 § första stycket 1 och 30 
§ PBL. Föreslagen fastighetsindelning bedöms översiktligt vara lämplig, men 
exakt fastighetsindelning kommer att ske utifrån det förslag som redovisas i 
plankartan och på plats av det kommunala lantmäteriet. Eftersom terrängen i 
området är så pass kuperad bedöms att fastighetsindelningen bäst sker på plats. 
Detta ställningstagande är gjort i samråd med det lokala lantmäteriet. 
Planbeskrivningen kommer att kompletteras med ett resonemang kring den 
föreslagna fastighetsindelningens lämplighet och möjlighet att genomföras, 
samt enligt villkoren för fastighetsbildning 3 kap. 

 
Fastighetsindelningsbestämmelser ska däremot införas vad avser den berörda 
gemensamhetsanläggning som ligger inom området, då den behöver omprövas 
och senare upphävas. 
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Lantmäteriet, Gerd Johansson: 
 Delar av planområdet täcks av ett område som upplåtits för 

gemensamhetsanläggning, Björkfors ga:6. Den fastighetsbildning som är 
tänkt att genomföras med anledning av planen kräver därför att 
gemensamhetsanläggningen omprövas. Ett sätt att vara säker på att det 
genomförs enligt planens intentioner är att fastställa fastighetsindelnings-
bestämmelser. Eftersom Lantmäteriet är bundna av fastighetsindelnings-
bestämmelser måste prövning enligt anläggningslagen ske i planärendet. 
Oavsett om fastighetsindelningsbestämmelser upprättas eller inte kan 
avstyckning och fastighetsreglering inte ske i enlighet med planen utan att 
omprövning sker av gemensamhetsanläggningen för att upphäva den i det 
aktuella området, eftersom det inte går att bilda lämpliga fastigheter när de 
helt eller till stor del är upplåtna för parkmark. 

 Enligt genomförandebeskrivning ska ” Samtliga vägar/vägbelysning för 
fordonstrafik och spår för skidfart utförs/bekostas av exploatör och övertas 
av samfällighetsförening.” Det framgår inte av planen hur övertagandet är 
tänkt att ske. Då vägar utförs av exploatören som är fastighetsägare blir 
vägarna fast egendom och övertagandet av vägar av samfällighetsförening 
bör ske genom en anläggningsförrättning, dvs fastighetsägare som har 
behov av vägen blir delägare i den. Är det något som ska styras i planen? I 
så fall bör samtliga krav i anläggningslagen prövas. Det torde inte vara 
någon svårighet att uppfylla kravet i anläggningslagen för att det är av 
väsentlig betydelse att vara delägare i vägen. Däremot är det tveksamt att 
kraven för väsentlig betydelse till delägande i skidnedfarten är uppfylld. Det 
går inte att tvinga den befintliga samfällighetsföreningen att överta skötseln. 

 Vidare framgår av genomförandebeskrivning att ” I och med att ny 
detaljplan vinner laga kraft kommer planområdet avstyckas från befintlig 
fastighet Björkfors 1:125. Fastigheterna Björkfors 1:122 och 1:1223 
kommer även att justeras. …..” Detaljplanen kan ge en möjlighet till 
regleringen genom att ett område som nu är avsett för parkmark avsätts till 
bostäder. En reglering skulle då kunna ske enligt planen enligt vad som 
skrivs i genomförandebeskrivning, men det finns inget krav på att så ska 
ske. Vill man med planen uppnå att regleringen genomförs på ett särskilt 
sätt ska fastighetsindelningsbestämmelser tas med i detaljplanen. 

 Det saknas u-områden i planen vilket underlättar om kommunen vid 
övertagande av vattenledningar eller leverantören av el vid ett senare 
tillfälle vill säkra sin rätt genom ledningsrätt. 
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Kommunens kommentar:  
Björkfors GA:6 
Gemensamhetsanläggningen måste omprövas/upphävas. Fastighetsindelnings-
bestämmelser ska införas. 
 
Vägar, vägbelysning och skidfarter 
Genomförandebeskrivningen förtydligas vad avser övertagande av vägar och 
belysning.  
 
Björkfors 1:222 och Björkfors 1:223 
Den linje som hänvisas till är en illustrationslinje som redovisar möjlig 
fastighetsindelning. Linjen är det vill säga inte en bindande 
bestämmelse/fastighetsindelningslinje enligt 4 kap. 18 § första stycket 1 och 30 
§ PBL. Föreslagen fastighetsindelning bedöms översiktligt vara lämplig, men 
exakt fastighetsindelning kommer att ske utifrån det förslag som redovisas i 
plankartan och på plats av det kommunala lantmäteriet. Eftersom terrängen i 
området är så pass kuperad bedöms att fastighetsindelningen bäst sker på plats. 
Detta ställningstagande är gjort i samråd med det lokala lantmäteriet. 
Planbeskrivningen kommer att kompletteras med ett resonemang kring den 
föreslagna fastighetsindelningens lämplighet och möjlighet att genomföras, 
samt enl. villkoren för fastighetsbildning 3 kap. 
 
U-områden 
U-områden införs för el och vatten- och avlopp. 
 
 
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, kommunstyrelsen (tekniska avdelningen, Magnus 
Andersson: 
Transporter 
I planbeskrivningen finns beskrivet att den övre vägens innersta del planeras bli 
endast 3 meter bred och är tänkt att fungera som infart endast till den tomt som 
ligger längst in. Ingen vändplan finns planerad i anslutning till vägen. 
Denna väg bör göras lika bred som övrig gata och en vändplan ska finnas i 
slutet av vägen för att möjliggöra en väl fungerande snöröjning m.m. 
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten, snöhantering 
I figur 4 i planbeskrivning finns två områden inritat för snöupplag. Den västra 
markeringen är lokaliserad utanför planområdet på kommunens mark vilket inte 
accepteras. Snö ska omhändertas inom området. 
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Vatten och avlopp  
Tillkommande vatten- och avloppsledningar ska säkras genom u-områden. 
Lämpligen läggs u-områden i den prickmark som finns intill gatumarken. Vid 
de två västra tomterna läggs ny prickmark ut med u-områden. 
 
Genomförande 
Fastighetsbildande 
Planområdet är idag beläget inom Björkfors GA:6. Detta bör framgå av 
planbeskrivningen. 
 
Kommunens kommentar:  
Transporter 
Synpunkt tillgodoses. 
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten, snöhantering 
Ny plats för snöupplag tas fram inom planområdet. 
 
 
Vatten- och avlopp 
Exploatören ska bygga ledningar som senare ska godkännas och övertas av 
kommunen. U-områden förs in på plankartan enligt synpunkt. 
 
 
Genomförande 
Fastighetsbildande 
Fastighetsindelningsbestämmelser ska tas fram där frågan kring 
gemensamhetsanläggningen ingår. 
 
 
Yttrande från företag 
 
TS Skanova Access, Kjell-Åke Johansson: 
Har inget att erinra. 
 
Kommunens kommentar: - 
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Vattenfall Eldistribution AB, Conny Öhman:  
Vattenfall har el-anläggningar i närheten av planområdet vilket visas av bifogad 
karta. Friledning visas som heldraget streck och kabel i mark visas som 
streckad linje där 0,4kV är markerat i blått. Jordlinor i mark visas ej i kartan.  
 
För förstärkning av nätet önskar Vattenall, enligt bifogad karta, ett u-område 
om 4 meter, 2 meter på varsin sida kabel, inom kvartersmark samt E-område för 
nätstationen 5*5 meter. När E-området för nätstationen planeras ska det 
horisontella avståndet mellan nätstation och brännbar byggnadsdel eller 
brännbart upplag uppgå till minst fem meter, enligt gällande Starkströms-
föreskrifter. Dessutom måste tillfartsväg för arbetsfordon finnas. 

 
Den blå linjen illustreras tillkommande u-område för ledning samt E-område för nätstation (svarta 
fyrkanten) 

 
Inom kvartersmark skall u-området vara prickmark. Inom detta område får  
byggnad inte uppföras eller markanläggning t.ex. träd o buskar planteras. 
 
Vägbanekant för parallell väg bör placeras minst 2,5 meter horisontellt avstånd 
från markkabelns närmaste fas. Vägbanekant för parallell gång- och cykelväg 
bör placeras minst 0,5 meter horisontellt avstånd från markkabelns närmaste 
fas. 
 
Byggnader som kräver grundläggning skall placeras på ett minsta avstånd av 5 
meter till markkabelns närmaste fas. Vid ny korsande väg och GC-väg skall 
befintlig markkabel förläggas i rör. Enligt kundavtalet, Nät 2009 K § 7.3, får 
inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas som 
äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. 
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Eventuell flytt/förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall men 
bekostas av exploatören om ej annan överenskommelse finns. 
 
Om anläggningsflytt behövs yrkar Vattenfall på att ett avtal, där kostnader och 
ansvar regleras, finns upprättat innan detaljplanen antas. Detta skall framgå av 
detaljplanehandlingarna. Vid arbete nära våra anläggningar krävs bevakning. 
Vid markarbeten skall kabelutsättning i fält alltid begäras. 
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 planen. 
 
Kommunens kommentar: 
U-område och E-område 
Planbestämmelser införs i enlighet med Vattenfalls yttrande. Befintliga 
ledningar i utanför planområdet berörs inte. Ny plats för tilltänkt snöupplag 
måste tas fram då det är olämpligt att snö läggs upp i närheten av 
transformatorstation. 
 
 
Yttrande från privatpersoner, föreningar m m 
 
Ägare av Björkfors 1:316 (utom planområdet): 
Det presenterte forslaget tar ikke i tilstrekkelig hensyn til de viktige ski vegene 
som har vært av vært av vesentlig betydning for området for å få skiferdselen til 
å fungere . Utrderene/forslagsstiller har valgt å se bort fra de tidligere 
merknader om denne skivegen. 
 
Det ble bygget en ny skibro som til og med er merket med «HASOO BRU» for 
12 år siden. Denne var da en erstatning for en bru som trolig ble etablert på 
1970 tallet. Dette er vist på vedlagte skisser. 
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Denne skivegen , til tross for at den ikke er ryddet for preparering med 
pistmaskin, er den viktigste nedfarten til Sommarvegens vestre del og Utsikts-
vegens nedre del. Det aksepteres ikke at Storuman Kommun forringer og øde-
legger de viktige elementene for ski kjøring i området. 
 
I planene er det også skissert en skiveg i skråningen ned mot vegen i den øvre 
delen av feltet. Forslaget må kunne betegnes totalt kunnskapsløst. Dette er over-
hode ikke et alternativ for noen anvendelse. 
 
Det kreves at det opprettholdes en skiveg som gir retur adkomst fra bakkene i 
samme området som vår ski veg er i dag . På de vedlagte skissene er det vist en 
alternativ skiveg. En slik løsning krever imidlertid at den nederste bebyggelsen 
sløyfes. 
 
Dersom dette imøtekommes av Storuman Kommun, er jeg villig til å akseptere 
en bebyggelse. Dersom dette ikke aksepteres , vil planforslaget bli anket til 
Lensmyndighetene. 
 
Kommunens kommentarer:  
Skidfarter 
Exploatören har tagit fram ett förslag utifrån det material som Sp3- områdets 
samfällighetsföreningens har på sin hemsida kring ”Ski in/Ski out”, se nedan. 
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Kommunen har dock under samrådstiden varit på plats med exploatören för att 
bland annat diskutera skidfarter. Det som kom fram var att förslaget måste 
justeras vad avser skidfartens sträckning och ny sträckning ska tas fram. Nytt 
förslag får samrådas kring med fastighetsägare och Sp3-områdets 
samfällighetsförening innan förslaget till ny detaljplan ställs ut för granskning. 
 
 
Sp3-områdets samfällighetsförening, Jerker Marklund: 
Som redan framförts i tidigare samråd har Sp3-områdets samfällighetsförening 
inget principiellt emot ökad bebyggelse i Hemavans västra del och i närheten av 
vårt område. Sp3 är dock planerat under en tid då man inte tänkte så mycket på 
skidgator. Idag är det helt annorlunda. Den frågan är central vid planeringen 
tillsammans med ett höjt säkerhetstänkande vad gäller att separera biltrafik från 
skidåkande. För att i möjligaste mån komma till rätta med bristerna i detta 
avseende har Sp3 de senaste åren satsat tid och resurser på att skapa nya 
skidgator. De skidgator vi åstadkommit pistas med pistmaskin. Det nu aktuella 
detaljplaneområdet används idag av skidåkare för att ta sig till och från Sp3:s 
västra del och liftsystemet.  
 
Vi är mycket angelägna om att den tänkta utbyggnaden ej försämrar dessa 
skidgator.  
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Tar man del av planbeskrivningen förfaller dessa frågor vara mycket 
styvmoderligt behandlade. Totalt finns endast en mening skrivit om detta 
nämligen. Ny bebyggelse ska inte förhindra att det går att ta sig med skidor 
från liftsystemet till bostäder längre ner i området.  
 
I figur 4 i planbeskrivningen finns två pilar som ska tillgodose behovet dels för 
övre delen av Utsiktsvägens fastigheter som ska till liftarna dels Sommarvägens 
fastigheter som ska till och från backarna. Pilarna ser ju bra ut på kartan men 
frågan är hur det blir i vekligheten.  
 
Om man betraktar den första långa gröna pilen så går den från början parallellt 
med den tilltänkta nya vägen. Men slänten som den är ritad på är mycket brant. 
En skidgata som pistas behöver vara minst 7 m bred. För att skidgatan ska 
rymmas tillsammans med den nya gatan förutsätter det att den nya gatan 
förskjuts mot bergssidan.  
 
Den andra gröna pilen som passerar det tänkta läget för sopkärl är en nedfart 
som går i brant terräng som inte är lätt att passera. Dessutom ska skidgatan 
passera precis eller strax nedom Utsiktsvägens backkrön. Bilar som kör västerut 
på Utsiktsvägen kan få svårt att upptäcka skidåkare som kanske t o m ramlat när 
dom kommit ned för att passera Utsiktsvägen.  
 
Vi har fått synpunkter från fastighetsägaren av Björkfors 1:316 (se ovan) som 
har mycket god kännedom av området. Fastighetsägaren bor på Sommarvägen 
och är representativ för övriga fastighetsägare där. Vi samtycker i princip till 
synpunkterna från Børstad men förutsatt att skidgator anläggs som skisserats i 
figur 4 med den justering som nämnts ovan så torde framförda synpunkter bli 
tillgodosedda.  
 
Nedfart till Sommarvägens anslutning till Utsiktsvägens kurva sker då från 
Gröna spåret genom det släpp som märkts Natur och vidare på nya vägens 
dalsida till Utsiktsvägens kurva där Sommarvägen ansluter.  
 
Haasoo Bru måste ersättas på i princip samma ställe med en rejäl bro som 
pistmaskin kan gå över.  
 
SP3 är i ett skidområde med brister i tillgänglighet till backarna varför 
ingenting får göras för att försämra de pistade skidgatorna och ännu opistade 
skidlederna mellan bostäder och slalombackar och längdspår. Planeringen av 
det nya området måste göras så att inget blir sämre men gärna bättre i detta 
avseende.  
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Dessa frågor studeras bäst under barmarksperioden genom en gemensam 
besiktning på plats med tomtgränser utsatta.  
 
Vi förutsätter att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beaktar våra 
synpunkter och ser fram emot att ni kontaktar oss för att avtala om lämplig 
tidpunkt för en besiktning på plats. 
 
Synpunker kring parkeringen som försvinner p g a Hyllan West. Parkeringen 
har inte använts till parkering i någon omfattning. Däremot har den fungerat 
som reservyta för ev vägtrummor och grushögar som blivit över vid 
vägreparationer mm. Genom åren har väl någon släpvagn övervintrat där också. 
Skulle det bli så att vi medger skoterkörning på våra vägar så ökar nog 
efterfrågan på ytor för släpvagnar. Kort sagt är det naturligtvis en nackdel för 
oss att den försvinner. 
 
 
Kommunens kommentar:  
Skidfart 
Se föregående kommentar.  
 
Befintlig parkering 

Den ”parkering” som utpekats ligger på 
kommunens mark och parkmark enligt 
gällande detaljplan och den är inte 
”förankrad” på något sätt som en 
parkeringsyta för uppställning av 
släpvagnar eller annat. Däremot är 
kommunen medveten om att föreningen 
har tankar kring att tillåta skotertrafik i 
området och då krävs det att det tas fram 
lämplig plats för avställningsplats för 
släpvagnar. Lämplig plats inom Sp3-
området ska utredas av kommunen i 
samråd med Sp3-områdets 
samfällighetsförening.  

 
 
Ägare av Björkfors 1:661 (rättigheter inom planområdet): 
Syfte med synpunkterna  
Att från ett objektivt öga ge bidrag till en bra och trevlig utbyggnad av ”Hyllan” 
som är positivt och därmed ger lite mera ”drag” åt området nära Norrliften. 
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Då vi själva är fastighetsägare av Björkfors 1:661 och varit ägare av 1:662 
sedan mitten av 70-talet och känner området ganska väl så vill jag delge er lite 
synpunkter på det förslag i detaljplanen som lämnats av er. 
 
I det stora hela känns detaljplanen ok, men den övre delen av Västra hyllan är 
ganska kuperad och det bör beaktas med de problem som därmed kan komma 
att uppstå, framförallt vintertid  (se Utsiktsvägen övre del ) med parkering och 
snöröjning. 
 
Problem med vattenavrinning 
Bäcken som rinner genom den nya detaljplanen och väster om 1:661 är under 
vårkanten starkt strömmande, enligt ert förslag så ska den nedre västra 
fastigheten ligga väster om bäcken. Man skulle alltså bli tvungen att förlägga en 
vägtrumma för att nå fastigheten, med tanke på övriga vägtrummor på ”Hyllan” 
så vet vi att de brukar ”frysa igen” med problematiska vattenskador i området 
som följd. Det här är nu en naturlig bäck som klarat sig något sånär under alla 
år. 

 
Sen har ni gett som förslag att man ska ansluta den nedre ”Nya gatan” mot 
fastigheterna 1:661, 1:662. Det är med största sannolikhet risk för att en sådan 
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nedfart blir ytterligare en vattenförare för smältvattnet ned mot dessa 
fastigheter. Smältvattnet är sedan tidigare ett problem för dessa 2 fastigheter. 
 
Förslag till vägar 

När det gäller de 2 st nya 
fastigheterna närmast 1:661 + 
1:662 är jag lite bekymrad och 
fundersam hur ni ”tänkte” med 
anlutningsvägen till de nya 
fastigheterna. Befintlig väg till 
1:661 + 1:662 är definitivt inte 
dimensionerad och speciellt då 
vintertid för någon mer trafik än 
den som i dagsläget berör 
befintliga fastigheter. ”Vägen” 
utnyttjas enbart som 
parkeringsyta med plats för 4st 
bilar.  

 
 

För att göra det enklare för 
transport till och till/från de 2 

nya fastigheterna från Utsiktsvägen har jag 2st förslag. I båda förslagen bör man 
eventuellt kanske flytta tomterna något norrut. 
 
Alt.1  

 
En rak väg från Utsiktvägen in mot de nya fastigheterna. Anslutning mot 
Utsiktsvägen sker strax norr om den befintliga parkeringsyta som används av 
1:661. Den raka vägen blir en ”egen samfällighet” utan inblandning för 
befintliga fastigheter. Den nya vägen får en lätt tillgänglighet och enkel att 
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snöröja med snöupplag mot ”gamla barnbacken”, plats för sopkärl görs vid 
Utsiktsvägen.  
 
1:661, 1:662 påverkas inte heller av tunga transporter under byggnads och 
vägproduktionen. Parkering ryms inom nya vägdragningen.  
 
Nackdelar, Alt 1.  
 Utfarten mot Utsiktsvägen i den nedre delen av kurvan är inte optimal och 

till viss del trafikfarlig då sikten upp längs Utsiktsvägen är klart begränsad. 
Snöupplag medför vattenavrinning mot fastigheter nedanför. 

 Beroende på vilken typ av husbyggnad som uppförs, kan man bli tvungen att 
från nya gatan transportera sig ”upp” till huset. 

 Vägtrumma 

Alt.2 

 
Detta alternativ är kanske att föredra. En ny gata som ansluter mot Utsiktsvägen 
i jämnhöjd eller strax söder om Sommarvägen. Det ger en trafiksäkrare och 
naturlig infart ”uppifrån” till fastigheterna. Framförallt vintertid blir det med 
största sannolikhet enklare att ta sig till och från fastigheterna. Man kan även 
enkelt få till en bra och snygg Ski-In/Out transportled i samband med detta. 
Snöupplag sker även här väster om fastigheterna. Sopkärl placeras vid Utsikts-
vägen. 
 
Nackdelar alt 2. 
 Inga, förutom vägtrumma. 
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Kommunens kommentar: 
Problem med vattenavrinning 
Planhandlingarna ska förtydligas att inga förändringar kommer att ske som 
kommer att beröra befintliga vattendrag och diken. I den geotekniska 
undersökningen noteras under 6.3 Diken och bäckar: 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. 
 
Förslag till nya vägar 
Planhandlingarna ska förtydligas/justeras. Alternativ 2 är inte rimlig med 
anledning av skidfartens sträckning. Vägskissen (planskiss ny väg för nytt 
tomtområde, Tyréns 2015-09-29) är inte aktuell och har av misstag kommit med 
i planhandlingarna. 
 
 
Intressenter vars synpunkter inte tillgodosetts 
Alla synpunkter anses vara tillgodosedda. 
 
Medverkande tjänstemän 
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter, miljöinspektör Roger Jonsson, 
samhällsbyggnadschef/stadsarkitekt Sonja Eliasson.  
 
Förslag 
Efter genomförda förändringar föreslås att detaljplanen får ställas ut för 
granskning.  
 

 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
 

 
Ulrika Kjellsdotter 

 
 
 


