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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. 
 
Syfte med den nya planen är möjliggöra för utveckling av området med nya bostäder i 
form av lägenhetshus i ett centralt läge i Hemavan. 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samrådstid har hållits under tiden 2019-12-17 till och med 2020-01-16. 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. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Lantmäteriet: 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-12-11) har följande 
noterats:  
 
Plankarta och bestämmelser  
GENERELLT  

 Egenskapsgräns och egenskapsgräns/administrativ gräns är lika.  
 
Kommunens kommentar: 
Plankartan justeras.  
 

 Grundkartan och plankartan har olika skalor. 
 
Kommunens kommentar: 
Eftersom kommunen använder sig av ett digitalt verktyg för att ta fram plankartor så kan 
plankartans skala justeras. Informationen om grundkartan är information om i 
vilken/vilket skala, koordinatsystem, höjdsystem mm som grundkartan är upprättad i.  
 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER 
 Nu gäller utnyttjandegraden i hela egenskapsområdet. Om det inte sker en 

fastighetsreglering kommer utnyttjandegraden gälla i hela egenskapsområdet och 
inte per fastighet.  

http://www.storuman.se/
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Kommunens kommentar: 
Plankartan förtydligas vad avser egenskapsområdet och att fastighetsgräns kryssas för 
att den ska utgå. 

 
 

 Egenskapsbestämmelser berör flera områden. Gäller dessa för båda områdena?  

 
 
Kommunens kommentar:  
Se ovan. 
 
 
Trafikverket: 
Trafikverket har inget att erinra. 
Trafikverket förutsätter att plankartan överensstämmer med vägplanen. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
 

http://www.storuman.se/
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Yttrande från företag 
 
Skanova AB: 
Skanova har inget att erinra mot rubricerad plan. 
 
Det finns kablar som angränsar till området. Det finns även en kopparkabel som är tagen 
ur drift som passerar tomten 
 
Kommunens kommentar:  
Noteras. 
 
 
Yttrande från privatpersoner, föreningar m m 
 
Ägare av fastigheten Björkfors 1:40: 
 
Yttrande om föreslagen detaljplan för bostäder på fastigheterna Björkfors 1:635 & 
l:636 i Hemavan. 
 
Ärendet 
”Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder i form av 
lägenhetshus i ett centralt läge i Hemavan”. 
 
”Björkfors Fastighets AB har ansökt om att fä upprätta detaljplan för bostäder på 
fastigheten Björkfors 1:635 och 1:636. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2019-06-26, § 96, att påbörja arbetet med att upprätta detaljplan. " 
 
Åsikter från undertecknade sakägare 
Vi som berörda grannar motsätter oss detaljplanförslaget (Dnr. 2019.0544-315) i den 
form som förslaget ser ut. Det finns ett antal punkter som gör att vi ställer oss kritiska 
och ifrågasättande till detaljplanförslaget.  
 
Byggnadernas omfattning och placering 
o Byggnadens föreslagna storlek och utformning avviker i våra ögon till den övriga 

bebyggelsen i direkt närhet. Som idag består av fristående villor/fritidshus i upp till 
1 ½ plan. Samt en simhall vars ensliga placering och utformande gör att den inte 

upplevs skrymmande. 
 

o Dagens bebyggelse framstår som gles med en lummig omgivning. Med föreslagen 
detaljplan skulle detta förändras och vi delar inte kommunens syn om att ”aktuell 
detaljplan bedöms inte påverka landskapsbilden på ett negativt sätt”. 
 

o Vad är avsikten med byggnationerna? Beskrivningen "bostäder" är något diffus och 
bör klargöras. Är avsikten att bygga fritidshusbostäder eller boende avsett för 
permanent boende? 

http://www.storuman.se/
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o Men oavsett boendedefinition anser vi att det finns mer passande alternativ för 
exploatören än aktuell detaljplan. Är planen att bygga flerfamiljsbostäder i form av 

hyreslägenheter finns möjlighet att förvärva tomter vid Storuman Kommuns 
kommande bostadsområde <Lassoskogen>. 
 

o Skulle avsikten vara att uppföra fritidshusbostäder har Hemavan Alpint just nu ett 
flertal tomter till salu som är avsedda för just flerbostadshus. Därför saknar i våra 
ögon Storumans Kommun anledning att utföra en ny detaljplan för att uppfylla detta 
ändamål i föreslaget område, dvs. Björkfors 1:635/1:636. 

 
Urklipp från prospekt för tomtområdet <Gorndolbyn> som just nu finns att förvärva och 
exploatera. Avsett för just fritidsboende. 
 
Medföljande skotertrafik 
o En annan punkt som inte tas hänsyn till vid godkännande av föreslagen detaljplan är 

tillkomsten av skotertrafik. Utifrån vinterturismens utveckling vore det naivt att inte 
anta att byggnationen av ca 16 nya boenheter inte kommer tillföra någon 
skotertrafik. Det framgår inte i detaljplanen hur detta problem kommer att lösas. 
Om vi refererar till kommunens karta för skotertrafik ser man tydligt att berört 

http://www.storuman.se/
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område inte på något vis lämpar sig för den typ av skoterförekomst som vi tror 
kommer att uppstå. Detaljplanområdet ligger omringad av privatägda fastigheter 

och enda möjliga transporteringen skulle kunna ske via E12 eller dess intilliggande 
trottoar/gångbana. 

 
Översikt över tillåtna transportstråk för skoter inne i Hemavan. 
 
Slutlig kommentar 
Tyvärr finner vi som så många gånger tidigare kommunens företrädare gå enskilda 
aktörers intressen och planer till mötes, utan att man själv verkar bedriva ett 
övergripande planarbete. För tillfället sker en exploatering av tidigare obebyggd mark i 
västra delen av byn, som ur vår synvinkel är en bättre ägnad placering för turism i och 
med dess direkta närhet till både vandring, skidåkning och tillåtna skoterleder. 
 
Dessutom anser vi att man där får en mer lämplig placering för denna typ av bostäder. 
Då området till större delar i dag är obebyggt, finns det enligt oss en bättre möjlighet att 
skapa en bebyggelse som samsvarar med varandra. 
 
Vi som sakägare menar att nytt förslag till detaljplan avslås och att byggnationer sker i 
samhörighet med den ursprungliga avsikten för fastigheterna. Att på Björkfors 1:635 & 
l:636 tillåta uppförandet av var sin fristående enkelbostad i form av ett bostads- eller 
fritidshus.  

http://www.storuman.se/
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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. 
 
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.   
 
Slutlig kommentar 
Då kommunen har 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 samhällsbyggnads-
nämnden 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 samhällsbyggnads-
nämnden och kommunstyrelsen förväntas särskilt prioritera  
 att planera för attraktiva centra, bostadsområden och industrimark  
 att förbättra förutsättningar för dem som vill bygga permanentboende, fritidshus eller 
företagsverksamhet  

http://www.storuman.se/
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 arbetet med översikts-, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner”. 
 
 
Ägare av fastigheten Björkfors 1:45: 
Synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheterna Björkfors 1:635 resp 1:636 i 
Hemavan 2019.0544-315 
 
Som grannar till de berörda fastigheterna, med vår fastighet belägen mittemot, på andra 
sidan E12, vill vi framföra våra synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
Vi anser att den planerade bebyggelsen kommer att vara alltför hög i förhållande till den 
befintliga omgivande bebyggelsen, Vi motsätter oss inte att man bygger nya bostäder, 
men vill att det smälter in på ett bra sätt. Ett bra exempel tycker vi är de radhus i ett plan 
som byggts på Lassovägen på senare år. 
 
Vi saknar också en beskrivning i förslaget av hur de boende ska kunna komma ut på 
skoterled. Det är väl en fråga som borde ha belysts, med tanke på det stora intresset för 
skoterkörning, och de restriktioner som finns runt detta i Hemavan. 
 
Kommunens kommentar:  
Se föregående kommentar. 
 
 
Skogsvägens m.fl. samfällighetsförening GA:38: 
Synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheterna Björkfors 1:635 resp 1:636 i 
Hemavan 2019.0544-315 
 
Vi i styrelsen för Skogsvägen m fl vägsamfällighet, som förvaltar GA:38, som omfattar 
vägarna Lassovägen, Björkvägen och Skogsvägen i Hemavan, har följande synpunkter på 
förslaget till detaljplan; 
 
Förslaget till detaljplan saknar lösning för hur de boende ska tas sig ut på skoterled. I vår 
förening har vi tagit beslut om att våra medlemmar får köra skoter på vägen vid 
vinterväglag, detta beslut gäller dock inte för boende utanför de vägar som ingår i vår 
vägförening. 
 
Kommunens kommentar:  
Se tidigare kommentar.  
 
 
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. 
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Medverkande tjänstemän 
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter, planerare/byggnadsinspektör Ulrik Norgren och 
miljö- och samhällsbyggnadschef Mattias Åkerstedt. 
 
Förslag 
Efter genomförda förändringar föreslås att detaljplanen får ställas ut för granskning.  
 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
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