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Förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Björkfors 1:635 
och 1:636 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län  
   
Förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Björkfors 1:635 och 1:636 i 
Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 2019-12-11, reviderad 
2020-02-11. 
 
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder i form av 
lägenhetshus i ett centralt läge i Hemavan. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarandet. Samråd har tidigare skett under tiden 
2019-12-17 till och med 2020-01-16. Inkomna synpunkter och kommunens 
kommentarer har redovisats i en samredogörelse. 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Utlåtande med kommunens kommentarer efter granskningstiden avslutande. 
Granskning har skett under tiden 2020-02-24 till och med 2020-03-13. 
 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten: 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 
Utifrån inkomna granskningshandlingar har länsstyrelsen ingen erinran.  
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Lantmäteriet: 
Lantmäteriet har inga synpunkter på granskningshandlingarna för detaljplan för 
bostäder på fastigheterna Björkfors 1:635 och 1:636 i Hemavan.  
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Trafikverket: 
Trafikverket har inget att erinra. 
 
Kommunens kommentar: - 
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Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan.  
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Yttranden från privatpersoner, föreningar m m 
 
Ägare av fastigheten Björkfors 1:40: 
Synpunkter till samrådsredogörelse för ”detaljplan för bostäder på fastigheterna 
Björkfors 1:635 och 1:636 i Hemavan” 
Kommunens kommentar: Byggnadernas omfattning och placering Den omgivande 
bebyggelsen är en blandning av tvåvåningsbyggnader, 1 ½ plans byggnader, 
envåningsbyggnader samt badhuset som är jämförbart med en trevåningsbyggnad. Alla 
dessa byggnader ligger inom en radie på 100 meter från aktuellt planområde. Jämför man 
med omgivande bebyggelse avviker inte planförslaget, som medger 2 våningar från 
omgivningens övriga byggnader. 
 
Björkfors 1:635 är i dag endast bebyggd med ett garage/förråd och det finns gles björkskog 
på en del av fastigheten. Om fastigheten bebyggs med en bostad enligt gällande plan som 
har en outnyttjad byggrätt på ca 300 kvadratmeter kommer sannolikt en större del av 
björkskogen att tas ned. 
 
I en detaljplan kan man inte styra vilken boendeform det skall vara, bostäder kan nyttjas 
som både permanentbostäder samt fritidsbostäder, detta gäller i hela Hemavan. I 
exploatörens ansökan om planbesked är syftet att tillskapa mindre lägenheter. 
 
Sakägarens kommentar:  
I vårt första brev med synpunkter under detta samråd beskrev vi bebyggelsen som ligger 
i direkt anslutning till detaljplansområdet. Det blir för oss helt fel att jämföra fristående 
villor med den framtoning och det omfång en flerfamiljsbyggnad bestående av mer än ett 
dussin boenheter får. Vi vill förtydliga att vi inte är emot bebyggelse på det föreslagna 
planområdet, men att vi inte är för dimentionerna på den föreslagna byggnadsformen. 
 
Om flerfamiljsbostäder nödvändigtvis skall byggas anser vi att byggnationer i endast ett 
plan tillåts för att få till en trivsammare bebyggelse för oss, andra boende i området och 
även dem som eventuellt bor på planområdet i framtiden. Ser man till planbeskrivningen 
kommer det utifrån förslaget bli en 9,5 m hög "vägg" som för oss skymmer utsikten 
österut över det som ser ut att vara båda fastigheternas totala längd (se urklipp). En 
sådan omfattande byggnad skulle för oss bli en ren olämpa. 
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Den ekonomiska förtjänsten hos den privata aktör som önskar exploatera planområdet 
må bli lägre men detta bör knappast vara ett hänssynstagande som Storumans kommun 
bör ta i beaktning. Utöver det vill vi igen påpeka att vi har liten förståelse för placeringen 
av denna byggnadstyp då det i våra ögon finns andra områden som är bättre ägnad för 
ett lägenhetshus. 
 
Storumans kommun kan mycket riktigt inte bestämma var folk skall bo men med tanke 
på att bostäderna avser byggas inom det som är ett fastboendeområde bör en 
nybyggnation inom detta område därmed anpassas för detta. Man bör ställa krav till att 
byggnader uppfyller de lagar och riktlinjer som finns för permanent bosättning i PBL 
(Plan- och bygglagen). Exempelvis när det gäller tillgänglighet och framkomlighet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
 
Kommunens kommentar:  
Detaljplanen möjliggör att en byggnad kan uppföras till en nockhöjd på maximalt 9,5 
meter. Nockhöjd innebär ett mått från medelmarknivå och upp till taknock. Kommunen 
har gjort den bedömningen att maximal nockhöjd till viss del kommer att begränsa 
utblick mot öst men det kommer att uppstå hur än aktuellt planområde bebyggs. 
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Påverkan från föreslagen exploatering bedöms sammantaget vara acceptabel då 
utvecklingen innebär en förtätning i redan centralt bebyggd miljö.  
 
Synpunkten kring att det blir lägre ekonomisk förtjänst hos den privata aktör som 
önskar exploatera är inte något som kommunen som ansvarig för planering tar i 
beaktande och kommunen ställer sig också frågande till påståendet. Det som kommunen 
uttryckte i samrådsredogörelsen som har något med kostnad att göra var utifrån antagen 
bostadsförsörjningsplan - "Förtätning ska med fördel ske genom att det tillåts bygga högre 
i tätortsområdena, vilket också är en kostnadsfråga vid nyproduktion." 
 
Kommunen har utifrån de vägledande dokument som vi har att ta hänsyn samt utifrån 
markens lämplighet och läge bedömt att denna typ byggnad är lämplig. Det är inte 
reglerat eller bedömt att detta område är just utpekat för fastboende. Men i samband 
med bygglovsprövning ställs de krav som finns reglerat i lagar, riktlinjer och föreskrifter, 
det gäller bl.a. tillgänglighetsfrågan och utformning för helhetsverkan.  
 
Medföljande skotertrafik 
Kommunen ska beskriva möjligheterna till åtkomst till skoterled i planbeskrivningen. I en 
del detaljplaner kan kommunen i själva plankartan lägga in områden som är tänkt att 
användas för visst ändamål, som skotertrafik. Eftersom denna detaljplan endast berör 
Björkfors 1:635 och 1:636 och inte omfattar mark fram till befintligt spårsystem kan vi 
endast beskriva det. Hantering av tillåtligheten hanteras via lokala trafikföreskrifter enligt 
trafikförordningen. 
 
Sakägarnas kommentar: 
Denna kommentar förstärker tyvärr den bild av kommunen vi och som vi upplever det 
många andra på orten har av Storumans Kommun. I brist på ett aktivt planarbete för att 
få en funktionell och trevlig turistort för både fastboende och besökare stoppar man 
"huvudet i sanden". Uppenbara problem som exempelvis dagens skotertrafik inom 
bebyggelse på orten, ges inte en tanke vid kommunens planarbete. Det är illavarslande 
att detta inte togs i beaktning vid den ursprungliga planbeskrivningen då det inte bara 
får en betydande påverkan på boendemiljön för oss som bor på orten, utan även för dem 
som är besökare och har ett fritidsboende. 
 
Senaste tidens reportage och debatt i media om skotrar som tanklöst körs genom byar i 
området och på privat mark, visar till det faktum att det varken är kontroll på eller 
förutsättning för ett fungerande skoternät i byn. Den ständigt ökande förekomsten av 
skotrar gör det som tidigare beskrivet naivt att tro att ca 16 nya boenheter med garage 
inte kommer att öka den närliggande skotertrafiken avsevärt. Utan att det finns en plan 
på hur dessa skall ta sig ut på kommunens hänvisade ledsystem kommer detta troligtvis 
att leda till att folk som nu finner egna vägar längs dagens E12 eller på andras privata 
mark. 
 
Kommunens kommentar:  
Sedan många år tillbaka råder ett skoterförbud i Hemavans by. Syftet med införande av 
förbudet var att få bort snöskoterkörning inom bl.a. skidspår, skidbackar och att minska 
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bullret inom bostadsområden. Under åren har det framförts klagomål och problem som 
hör ihop med förbudsområdet. Det hänger ihop med olovlig körning p.g.a. att snöskotern 
blivit en allt viktigare del av turismen och vi betraktar den nu som en självklar 
infrastruktur i all vår fysiska planering. Ett arbete gjordes 2014 för att få veta vad 
fastboende och fritidshusboende i Hemavan samt näringen tycker om skoterkörning och 
hur man bäst skulle lösa frågan genom öppna möten och chans att inkomma med 
synpunkter till kommunen. Utifrån synpunkter togs ett förslag fram som genomfördes 
som ett försök under vintern 2014/2015. Efter försöksperioden gjordes en utvärdering 
som visade att en majoritet var positiv till en fortsättning av skoterförbudsområde och 
spår som fick dispens.  
 
Som kommunen också nämner i samrådsredogörelsen så är snöskotertrafiken en sak 
som vi tittar på vid planläggningen - ”I en del detaljplaner kan kommunen i själva 
plankartan lägga in områden som är tänkt att användas för visst ändamål, som 
skotertrafik. Eftersom denna detaljplan endast berör Björkfors 1:635 och 1:636 och inte 
omfattar mark fram till befintligt spårsystem kan vi endast beskriva det. Hantering av 
tillåtligheten hanteras via lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen.” 
 
I planbeskrivning står det: ”Olika alternativ finns för att göra det möjligt att via 
grannfastigheten Björkfors 1:34 ta sig norrut till befintligt skoterspår. I samråd med 
pågående planläggning för fastigheten Björkfors 1:34 får ett slutgiltigt ställningstagande 
tas via en lokal trafikföreskrift enligt trafikförordningen (1998:1276).”  
 
Kommunen är medveten om att det är förekommer snöskotertrafik inom 
förbudsområdet som inte är tillåtet och rapporter om att snöskotrar framförs på gång- 
och cykelvägen m.m. Det som förslagsvis bör ske är en bättre tillsyn av snöskotertrafiken 
och mer information till fritidsboenden vad som gäller och att även turismnäringen 
informerar. Slutligen är denna fråga inte något vi kan hantera i den aktuella detaljplanen.  
 
Slutlig kommentar 
Då kommunen hor mottagit en ansökan om planbesked är vi skyldiga att lämna ett besked 
inom 4 månader. I beslutet ska det framgå om kommunen avser påbörja ett 
detaljplanearbete eller inte. Exploatören, tillika ägare av fastigheterna Björkfors 1:635 och 
1:636, inkom 2019-05-13 med en ansökan om planbesked om att få upprätta en detaljplan 
för att möjliggöra byggnation av lägenheter. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade ett positivt planbesked 2019-06-26 utifrån 
bedömning om markens lämplighet och läge. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har en 
del övergripande dokument/planer att ta hänsyn till när en ansökan om planbesked 
handläggs och vid framtagande av detaljplaner. Dels har vi fördjupad översiktsplan för 
Hemavan men även ett bostadsförsörjningsprogram och strategisk plan, samtliga 
fastställda av kommunfullmäktige. I bostadsförsörjningsplanen säger en av riktlinjerna att 
"Förtätning ska med fördel ske genom att det tillåts bygga högre i tätortsområdena, vilket 
också är en kostnadsfråga vid nyproduktion." 
I den strategiska planen för åren 2020-2023 sägs bl.a. att "Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen förväntas särskilt prioritera 
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• att planera för attraktiva centra, bostadsområden och industrimark 
• att förbättra förutsättningar för dem som vill bygga permanentboende, fritidshus 
eller företagsverksamhet 
 
Sakägarnas kommentar: 
Den gällande bostadsförsörjningplan som ni refererar till har vi inte lyckats finna och 
den förra slutade gälla 2018. Men en sådan plan avser att planera bostadsförsörjningen 
för boende på orten, vilket vi tyvärr vet att dessa bostäder med största sannolikhet inte 
kommer att göra och därmed blir referenser till en bostadsförsörjningsplan helt utom all 
logik. Köpstyrkan hos oss på orten är många gånger avsevärt mycket lägre än den hos 
den grupp av fritidshusköpare som kommer från kusten, Norge eller andra delar av 
landet. Därför blir tyvärr denna typ av exploateringar varken byggda för eller slutar 
sällan upp i ägo hos en fastboende. Risken är därmed övervägande att vi får ett stort 
mörklagt komplex som ekar tomt under en övervägande del av året och som ständigt 
kommer göra sig påmind för oss som bor i dess direkta närhet. 
 
Det är för oss i referenserna till era kommentarer som problematiken ligger, 
kommunens företrädare följer ingen för oss tydlig och sammanbindande plan i sitt 
vidare arbete med utvecklingen av orten. Där istället den enskilda exploatörens 
ekonomiska intresse helt styr planerna utan att kommunen agerar som motvikt för att få 
en fungerande utbyggning av orten där alla tas hänsyn till. Något som tydligt syns i den 
täta och i stort sett osammanhängande bebyggelse som uppstått de senast 10-15 
åren, där problematik kring parkering, skotertrafik, snöröjning, sophantering etc. 
ständigt är ett återkommande samtalsämne. Det blir därmed fel att referera till 
"kommunens planarbete", då det är exploatörerna och inte ni på kommunen som 
utformar detaljplanerna. Exploatering för att gynna turismens utveckling och hållbarhet 
skulle enligt oss som tidigare nämnt bättre passa in i det nya obebyggda område som tar 
form i den västra utkanten av byn, men tyvärr fortsätter kommunen "pressa in" det som 
föreslås i områden som sedan tidigare är bebyggda. Vi ber kommunen ta hänsyn till de 
åsikter som kommit in och omvärderar lämligheten för en bostad av denna storlek på 
föreslaget detaljplanområde. 
 
Kommunens kommentar:  
Vi ville i samrådsredogörelse redogöra att det finns andra dokument som ger oss 
vägledning i detaljplanearbetet och utdraget är från bostadsförsörjningsplanen för 
mandatperioden 2014-2018. Kommunen har valt, med anledning av att ingen ny 
kommunövergripande översiktsplan för mandatperioden 2019-2022 är fastställd, att 
inte heller ta fram en ny bostadsförsörjningsplan. Bostadsförsörjningsplanen, liksom 
översiktsplanen, fungerar ändå som en riktlinje/vägledning.  
 
Det är detaljplanekartan som är juridiskt bindande och ger möjlighet att bygga bostäder. 
Det är inte reglerat att det ska vara fastboende eller fritidshusboende. Kommunen 
upplever dock att utnyttjande av fritidsboende har på senare år förändrats till att nyttjas 
allt mer året runt.  
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För utveckling av Hemavan har vi en fördjupad översiktsplan som ger vägledning. En 
lokal bedömning görs även av markens lämplighet och läge. Det är kommunen som har 
planmonopol och de fall där kommunen inte själva har utformat detaljplanen så ska de 
granskas inom kommunen och ska alltid godkännas av kommunens förtroendevalda. 
Kommunen är en politisk styrd organisation och det är miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens uppdrag att besluta kring frågor om detaljplanering. Förslag till detaljplan 
inför samråd och granskning behandlas och beslutas av miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden.  
 
Det förekommer brister i både framtagna detaljplaner liksom brister i uppföljning av 
detaljplanernas genomförande. Kommunens ambition och vilja är att Hemavan ska ha en 
hållbar och långsiktig planering. Kommunstyrelsen, som har ansvar för den 
övergripande planeringen, har förstått behovet och tagit fram en planeringsinriktning 
kring fortsatt utveckling i Hemavans by i väntan på en ny fördjupad översiktsplan. En av 
bedömningarna kommunstyrelsen gjorde var att ”För att Hemavan ska kunna fortsätta 
expandera behövs förtätningar, mer tillåtande bygghöjder och nya utredningsområden 
för service/handel, lättindustri och bostäder som kan utredas utifrån föreslagen 
användning.”- utdrag ur kommunstyrelsens beslut 2019-05-28, § 76. 
 
Summering från sakägare: 
Vi vill avslutningsvis ännu en gång poängtera att vi inte motsätter oss att Nils-Erik 
Johansson och Björkfors Fastigheter AB önskar bebygga fastigheterna Björkfors 1:635 & 
1:636. Men i nuvarande förslagsform skulle vi få en stor 2-våningslänga som helt skulle 
skymma den öppna utsikt mot Mortstoppen som vi varje dag ser på från köket. Känslan 
av att bli "instängd" med en sådan stor byggnad rätt framför sin egen gårdsplan tror vi 
skulle få andra att reagera likadant om de hamnade i samma situation. 
Vi vill som i vår första skrivelse referera till den fördjupade översiktsplan som skall ligga 
till grund för det detaljplanearbete som utförs. Som ni nämner är detaljplaneområdet 
angett som ett ej tilltänkt markanvändningsområde, men det går inte att bortse från att 
detta område ligger inom det som är och länge har varit ett fast bosättningsområde. 
Därför har vi svårt att förstå hur man kan bortse från de riktlinjer och tydliga 
uppmaningar som den fördjupade översiktsplanen (FöP) tydligt framhäver. 
Det kan ta emot att ändra det ursprungliga beslut som man gett en exploatör i och med 
att man medgett en detaljplaneansökan, men det är ännu större svek att inte se till de 
människor som ni skall företräda och våra intressen eller integritet. För att påminna er 
som är de fastboendes företrädare vill vi igen referera till ett mycket viktigt ursnitt ur 
FöP, som vi vill att ni begrundar och tar med i er bedömning. 
 
"HELÅRSBOENDE 
Bedömningar 
Bostäder för Hemavans helårsboende befolkning återfinns dels inom den gamla jordbruks 
byns bebyggelsemönster, dels som förtätningar inom detta och slutligen inom några senare 
planerade bostadsområden. Bostadsbeståndet utgörs till allra största delen av egna hem 
och endast till en mindre del av lägenheter. 
Helårsbostäderna ligger med få undantag skilda från fritidsbebyggelsen vilket är 
fördelaktigt ur flera synpunkter. 
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En god kontakt mellan besökare och ortsbor är en kvalitet för båda parter. 
Erfarenheter från många turistorter visar dock att denna lätt kan förbytas till störningar 
och irritation om ortsbefolkningen inte kan styra graden av kontakt respektive personlig 
integritet. Denna svårighet uppstår ofta i tätare bebyggelse om de olika typerna av 
bostäder varvas. Under lågsäsong ger en samlad permanentbebyggelse förutsättningar för 
ett trivsammare och mer rationellt samhälle än ett av säsongsboende utglesat. Ur drifts- 
och skötselsynpunkt kan det likaledes vara en fördel." 
 
För att bemöta den önskan som finns att uppföra en flerfamiljsbostad kan vi mötas 
genom att godta att antalet boenheter halveras och att byggnaden endast får uppföras i 
ett markplan.  
 
Kommunens kommentar:  
När gäller det utsiktsfrågan, se tidigare kommentar. 
 
Kommunen är medveten om den vägledande texten kring helårsboende i fördjupade 
översiktsplanen, liksom att man på en karta har märkt ut områden det är mest lämpat att 
förlägga fritidshus och åretruntboenden. Det är frågor som vi har att ta hänsyn till. 
Kommunen är också skyldiga att när planbesked eller förhandsbesked också göra en 
samlad bedömning utifrån kommunövergripande översiktsplan, fördjupade 
översiktsplan, andra planer/riktlinjer samt en lokal bedömning av markens lämplighet 
och läge, se även tidigare kommentarer. 
 
 
Sakägare vars synpunkter inte tillgodosetts 
Björkfors 1:40. 
 
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 Ulrik Norgren och förvaltningschef 
Mattias Åkerstedt. 
 
Förslag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås anta detaljplan för bostäder på 
fastigheterna Björkfors 1:635 och 1:636 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens 
län. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
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