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Förslag till detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:595 m.fl. i 
Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län  
   

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:595 m.fl. i Hemavan, Storumans 
kommun, Västerbottens län, upprättad 2019-02-06, reviderad 2019-05-17. 
 
Syftet med den nya planen är att möjliggöra bostäder, hotell, verksamheter, lokaler för 
handel och parkeringsytor i centrala Hemavan. 
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Samråd har tidigare skett från och med 
2019-02-13 till och med 2019-03-11. Ett samrådsmöte hölls i Hemavan 2019-02-19. 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Utlåtande med kommunens kommentarer efter granskningstiden avslutande. 
Granskning har skett under tiden 2019-06-18 till och med 2019-08-13.  
Efter att kommunen blivit uppmärksammad på att en av berörd sakägare uppger att 
man inte mottagit inbjudan till samråd eller underrättelse om granskning har 
kommunen beslutat att berörd sakägare får skälig tid för att granska och inkomma med 
yttrande, dock senast 2019-11-11.  
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten: 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap plan- och bygglagen (PBL) 
Utifrån inkomna granskningshandlingar har länsstyrelsen ingen erinran.  
 
Övrigt 
Markavvattning 
I området är grundvattennivåerna höga. Tillstånd för markavvattning kan 
krävas. 
 
Kommunens kommentar: I planbeskrivning, under rubriken Tekniska frågor, - behov 
av kompletterande tillstånd beskrivs att ” Tillfällig/permanent grundvattensänkning kan 
bli aktuellt i och med exploateringen vilket kan kräva tillstånd eller anmälan för 
vattenverksamhet.”  
 
Avloppsreningsverk 
Länsstyrelsen menar fortsatt att en omprövning och därtill 
processoptimering/ombyggnation av avloppsreningsverket bör ske innan tillkommande 
bebyggelse kopplas på nätet. Av planen bör framgå när utbyggnaden av reningsverket 
förväntas vara klar. 
 
Kommunens kommentar: Reningsverket i Hemavan har idag en kapacitet för 5000 pe 
(personekvivalenter). Under högsäsong (påskveckan 2018) var uppskattad maximal 
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genomsnittlig belastning 2111 pe. Det är påbörjat tillståndshantering av ombyggnation 
av det befintliga avloppsreningsverket för att utöka kapaciteten. Färdigställande av 
ombyggnationen beräknas vara klar år 2022/2023. 
 
När planen är genomförd bidrar området med ytterligare pe, bedömningsvis 
tillkommer inte mer än 500 pe under högsäsong. Eftersom reningsverket ska byggas 
ut bedöms att tillkommande belastning inte kommer att innebära problem i detta 
avseende. Planhandlingarna kompletteras med när utbyggnaden av reningsverket 
förväntas vara klar 
 
Översvämningsrisker – höga flöden 
Länsstyrelsen uppmanar kommunen att undersöka hur planområdet påverkas av ett 
100-årsflöde som finns tillgängligt i underlaget avseende dammbrott för Umeälven 
(WSP, 2015). Vid behov ska även ställningstaganden tas fram för planen rörande 
översvämningsrisker p.g.a. höga flöden. Se tidigare samrådsyttrande. 
 
Kommunens kommentar: I planbeskrivningen, sidorna 32-33 beskrivs bl.a. 100-års 
flöde utifrån underlaget avseende dammbrott för Umeälven (WSP, 2015). 
Dagvattenutredning är genomförd som bland annat redovisar översvämningskartering 
för Umeälven och nyligen framtagen skyfallsanalys avseende risker vid extrem 
nederbörd. Utredningen ligger som bilaga till planhandlingarna. Befintliga bostäder 
ligger direkt väster om aktuellt planområde samt inom redovisat översvämningsområde 
vid 100-årsflöde. Marken inom planområdet planeras att höjas så att 100-årsflödet inte 
riskerar att påverka området negativt. På plankartan regleras även detta genom att 
byggnaders markbjälklag inte får utföras på lägre nivå än +459,1 meter (RH2000) samt 
att eventuell uppfyllnad till nivån +459,1 ska utföras erosionsskyddat.  
 

 
Utdrag ur ”Underlag för samordnad beredskapsplanering vid höga flöden och dammbrott i 
Umeälven, 2015-04-20”, WSP. 
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Vattenförekomster 
Kommunen har kompletterat tabellen på sid 44 med uppgifter om övrigt vatten, 
Kvarnbäcken. Texten är korrekt men enligt definition är ett övrigt vatten inte en 
vattenförekomst (se information nedan, utdrag från Vattenmyndigheternas hemsida), 
länsstyrelsen föreslår därför att kommunen tar bort ordet vattenförekomsten i texten. 
 
”Planområdet gränsar i norr till vattenförekomsten Kvarnbäcken (NW730350-146793) 
som rinner västerut ner mot Umeälven. Mottagande recipient är i huvudsak Umeälven 
(mellan Överuman och Hemavan). Kvarnbäcken berörs bara i liten utsträckning av 
planområdet då terrängen främst lutar mot söder. Kvarnbäcken klassas som övrigt 
vatten inom vattenförvaltningen och är därmed inte statusklassificerad och har ingen 
beslutad norm.” 
 
Text om indelning av vatten från Vattenmyndigheternas hemsida. 
”Det finns fyra olika typer av vattenförekomster: sjöar, grundvattenförekomster, 
vattendrag och kustvattenförekomster. Därutöver kan det finnas både sjöar och 
vattendrag som inte klassats som vattenförekomster. Dessa kallas övrigt vatten.” 
 
Länsstyrelsen kan inte hitta uppgifter om hur nära Kvarnbäcken som byggnation 
planeras och kan därför inte bedöma om tillräcklig skyddszon kommer att lämnas kring 
bäcken. 
 
Kommunens kommentar:  
Definitionen ändras från vattenförekomst till övrigt vatten.  
 
Planområdets nordvästra gräns ligger som närmast 20 meter från Kvarnbäcken, se bild. 
Planbeskrivning förtydligas med detta. 
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Lantmäteriet: 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har 
inget att erinra mot dessa.  
 
Kommunens kommentar: -  
 
 
Trafikverket: 
Då kommunen vidhåller att utfartsförbud inte ska gälla längs hela sträckan mot E12 
anser Trafikverket att plankartan ska kompletteras med en skrivning om att ny 
anslutning till allmän väg kräver tillstånd enligt Väglagen 39 §. 
  
Trafikverket har i remiss för behovsbedömning - detaljplan för del av Björkfors 1:64 och 
Björkfors 1:595 samt Björkfors 1:673 för att möjliggöra bostäder, hotell, restaurang och 
handel och i Hemavan, Storumans kommun (TRV 2019/29748) framfört att planskildhet 
är en förutsättning vid en exploatering av sådan storlek. Plankartan behöver justeras så 
att förutsättningen tydligt framgår vid genomförandet av planen. Texten i 
planbeskrivningen behöver också justeras på sid. 7 så att det framgår att planskildhet är 
en förutsättning. 
 
Kommunens kommentar:  
På plankartan införs information om att ny anslutning till väg E12 kräver tillstånd enligt 
Väglagen 39 §. I Planbeskrivningen (under rubriken Tekniska frågor, Behov av 
kompletterande tillstånd) framgår att ”Om utfart mot väg E12 blir aktuell krävs tillstånd 
enligt väglagen.”  
 
Utdrag från Trafikverkets samrådsredogörelse 2016-03-03 avseende Vägplan 
(tätortsupprustning E12 Hemavan):”Planskild korsning. Önskemål om en planskild 
korsning (bro eller tunnel) vid centrumliften, norrliften och Solkatten.  
Trafikverkets svar: Projektet har tagit upp frågan med Storuman kommun som ansvarar 
för ortens interna behov. Planskildhet anses dels som kostnadsdrivande och kan även vara 
tveksam då en passage under väg E12 kommer att bli djup och ställa krav på särskilt 
underhåll på grund av vattensamling. Grundvattennivån i området är hög.” 
Trafikverket tog i detta läge inte ställning till en brolösning. Kommunen anser att med 
antalet nya passager över E12 som har anlagts vid området, rådande hastighet (40 
km/tim) samt att det finns trottoar på östra sidan och separerad GC-väg på västra sidan 
av E12 att det bör räcka med att planen medger möjlighet till planskildhet.  
 
 
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, kommunstyrelsen: 
PLANBESKRIVNING  
I den presentation om vilka handlingar som tillhör planen, stämmer inte dateringen för 
alla handlingar. Bör ses över.  
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Administrativa frågor  
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap  
I näst sista stycket finns en skrivning kring eventuell flytt/förändring av ledningsnätet. 
Texten måste förtydligas på samma sätt som tidigare gjorts i teknisk beskrivning.  
 
Kommunens kommentar:  
PLANBESKRIVNING  
Datering av handlingarna ses över. 
 
Administrativa frågor  
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap  
Meningen ändras till: Exploatören bekostar flytt/förändringar av ledningsnätet som 
krävs för exploateringen. 
 
 
Yttranden från privatpersoner, föreningar m m 
 
Björkfors 1:596, Bostadsrättföreningen Storfjället (via ombud):  
I egenskap av ombud för Bostadsrättsföreningen Storfjället (”Föreningen”) får följande 
anföras 
 
Föreningen noterar att Storumans kommun (”Kommunen”) försökt tillgodosett 
föreningens synpunkter i viss mån. I fråga om föreningens inställning över planförslaget 
kvarstår de synpunkter som Föreningen framfört i yttrandet. Utöver detta kan med 
anledning av Kommunens ändringar i detaljplaneförslaget följande anföras. 
 
I planbeskrivningen under rubriken ”Gestaltning” anges att byggnaderna i Hemavan är 
relativt låg och byggt i etapper. Byggnaderna har olika stilar och är upp till två våningar 
höga. Byggnaderna är rödmålade med vita detaljer och har svart sadeltak. Bebyggelsen 
till vänster om planområdet är gulmålad. Mot bakgrund av beskrivningen av befintlig 
bebyggelse i Hemavan är det ostridigt att bebyggelsen som detaljplanen ger stöd för 
kraftigt avviker från befintlig bebyggelsestruktur i området. Kommunen har motiverat 
avvikelsen med att det är tillåtet att bebyggelsen i planområdet får sticka ut i fråga om 
höjd volym och arkitektur. Föreningen kan dock inte se att Kommunens planförslag 
uppfyller kraven på anpassning till omgivande bebyggelse och kravet på en god 
helhetsverkan. 
 
Vidare har Kommunen efter samråd med berörda sakägare minskat totalhöjden på 
bebyggelse till högst 30 meter. Dock tillåts max 25 % av reglerad byggnadsarea (ca 650 
kvm) att bebyggas med en högsta nockhöjd om 37 meter, varför kommunen inte 
tillmötesgått föreningens krav på en lägre byggnad, då förslaget i princip är detsamma 
som innan samrådet. Den höga höjden medför fortfarande att Föreningens fastighet 
träffas av skuggan från bebyggelsen i planförslaget, att Föreningen får minskat 
dagsljusinsläpp samt att Föreningens utsikt begränsas åt öster. Den betydande 
olägenheten för Föreningen till följd av detaljplaneförslaget kvarstår efter Kommunens 
ändring. 
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När det kommer till avskiljning av Föreningens fastighet från planområdet ur 
trafiksäkerhetssynpunkt samt ur olägenhetssynpunkt ställer sig Föreningen positiv till 
en sådan lösning. Dock ställer sig Föreningen frågande hur Kommunen praktiskt har 
tänkt sig ett genomförande av den avskiljande barriären då planområdet har enskilt 
huvudmannaskap. Kommer Kommunen att i ett exploateringsavtal med exploatören 
införa villkor om att exploatören ska ordna en avskiljande barriär mellan planområdet 
och Föreningens fastighet, vid äventyr av att Kommunen kommer att upprätta en 
avskiljande barriär på exploatörens bekostnad? Föreningen vill se en tydligare reglering 
i den frågan. 
 
Kommunen har i planbeskrivningen redogjort för att luftföroreningar till följd av den 
ökade trafiken inte kommer att överskrida miljökvalitetsnormen. Dock finns inga värden 
angivna med medföljande beräkningar som visar hur Kommunen kommit fram till detta 
varför Föreningen gärna ser en redovisning av beräkningen i planbeskrivningen. 
 
Föreningen är fortfarande av uppfattningen att parkeringsbehovet för den tillkommande 
bebyggelsen är för lågt uppskattat. Då det redan nu är ont om parkeringsplatser kommer 
den tillkommande bebyggelsen medföra att det uppstår parkeringsbrist i området. 
Kommunen har anfört att boende i området inte kommer att ta bilen till liftarna vilket 
medför att parkeringsbehovet blir mindre. Föreningen är dock av uppfattningen att 
Kommunens ambition inte är verklighetsförankrad då bilen kommer att användas till 
liften för att frakta skidutrustning m.m.  
 
Ökningen av antalet fordonsrörelser i nära anslutning till Föreningens fastighet kommer 
att medföra en betydande olägenhet för Föreningen. Kommunen hänvisar till att 
beräkningen utgått från ett ”worst case” och att scenariot där hela byggrätten nyttjas och 
att alla ytor nyttjas samtidigt inte framstår som sannolikt. Dock är Föreningen av 
uppfattningen att detaljplanens förenlighet med lagstiftningen ska bedömas mot 
bakgrund av vad Kommunen planerat i planen och inte mot bakgrund av vad Kommunen 
finner sannolikt. Av den anledningen finns en risk att ett (”worst case”)-scenario uppstår 
varför planens påverkan på Föreningens boendemiljö måste bedömas mot bakgrund av 
det. Till följd av den ökade trafiken kommer Föreningens boendemiljö kraftigt försämras 
utifrån olycksrisk, störningar och försämrad luftkvalitet. Dessa omständigheter 
sammantaget medför en betydande olägenhet för Föreningen. 
 
Föreningen anser det av största vikt att det säkerställs att dagvattnet kan tas om hand på 
fastigheten på ett ändamålsenligt sätt för att undvika skada på Föreningens fastighet. Av 
den anledningen ställer sig Föreningen frågande till resonemanget i planbeskrivningen 
angående hantering av dagvattnet då denna hantering beräknats utifrån uppskattade 
parkeringsbehovet som anges i planen. Då parkeringsbehovet i verkligheten är större till 
följd av den föreslagna exploateringen finns risk att fler hårdgjorda ytor uppstår som 
medför att dagvattnet inte kan rinna undan. I planen finns punktprickad mark som inte 
får användas för bebyggelse. Dock är inte en parkeringsplats att betrakta som bebyggelse 
varför det inte utgör ett hinder att anordna parkeringsplatser på punktprickad mark. Då 
det finns risk för att den punktprickade marken hårdgörs är detaljplanens förslag på 
hantering av dagvattnet inte ändamålsenlig. En lämplig lösning vore att minska 
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exploateringen för att tillgodose parkeringsbehovet och säkerställa att dagvattnet kan 
tas om hand. 
 
Sammantaget är Föreningen av uppfattningen att exploateringen som föreslås i 
detaljplaneförslaget är för omfattande för att vara förenlig med plan- och bygglagen då 
den inte är anpassad till omgivningen och medför en betydande olägenhet för 
Föreningen. En lämplig exploateringsgrad enligt Föreningen är den exploateringsgrad 
som anges i den gällande detaljplanen från 1989. 
 
Kommunens kommentar:  
Utformning/gestaltning/skuggning 
Som kommunen nämner i samrådsredogörelsen har vi höga ambitioner vad gäller 
tillkommande byggnaders utformning. Exakt utformning är inte bestämd i dagsläget utan 
kommer att bedömas vid bygglovsskedet med stöd av kraven om god utformning i plan- 
och bygglagen. Byggnad ska utformas så att det är lämpligt med hänsyn till 
landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intressen av god helhetsverkan 
samt att byggnaden ska en god form-, färg- och materialverkan. 
 
Ett högt hus innebär skuggpåverkan på intilliggande befintliga byggnader, så även en 
byggnad som gällande detaljplan tillåter (3-7 våningar). Kommunen har gjort den 
bedömningen att gällande detaljplan leder till i stort sett samma typ av påverkan varför 
förutsättningarna inte förändras nämnvärt. Utblickar mot fjällen finns idag i alla 
väderstreck för befintliga byggnader. Planförslaget kommer till viss del begränsa 
utblickar mot öster, vilket uppstår hur än aktuellt planområdet bebyggs, men fina vyer 
mot fjällen i väster kvarstår. Påverkan från föreslagen exploatering bedöms 
sammantaget vara acceptabel då utvecklingen innebär en förtätning i redan centralt 
bebyggd miljö. 
 
Luftföroreningar/dagvattenhantering/parkeringsbehov 
Kvävedioxider kan utgöra ett problem i samband med ökande trafikflöden där 
gaturummen är slutna på båda sidor. Detta innebär dåliga förutsättningar för utvädring 
och leder till att utsläppen stannar kvar lokalt. I aktuellt fall kommer inte sådana 
förutsättningar råda varför eventuella föroreningar kommer att vädras bort naturligt. Av 
denna anledning bedöms det inte aktuellt att uppskatta några värden och beräkna dessa. 
Av samma anledning bedöms heller inte att tillkommande trafik medför risk att 
miljökvalitetsnormen för luft överskrids. Detta kommer att förtydligas i 
planbeskrivningen. 
 
När det gäller ett plank eller liknande mot Föreningens fastighet så införs det i 
exploateringsavtalet följande: Exploatör ska uppföra ett plank eller liknande innan 
byggnation påbörjas inom planområdet. Bygglov ska sökas för åtgärden.  
 
I planarbetet har förutsättningarna för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering 
möjliggjorts inom planområdet. De beräkningar och förslag som lämnats avseende 
dagvattenhantering ska ses som översiktliga förslag. Långtidsmätning av 
grundvattennivån behöver göras innan slutligt val av dagvattenanläggning väljs och 
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arbetet med projektering av dagvattenanläggningarna sker. Det är möjligt att ändra 
placering på byggnader och parkeringar och ändå uppfylla tillräcklig fördröjning och 
rening av dagvattnet men då krävs en översikt av dagvattenanläggningar och deras 
placering.   
Beräkning och bedömning vad avser parkeringsyta har gjorts utifrån vad som möjliggörs 
i detaljplanen och ”worse case”. Lämplighet avgörs därutöver i bygglovsskedet. Krav på 
parkering regleras bland annat i 8 kapitlet 9 § plan- och bygglagen.  
 
 
Björkfors 1:597: 
1. Möjliggörandet av dagvattenhantering. Kapacitet av vattenförsörjning. VA anslutning 

till 1:597. 
 

Kommunens kommentar: 
Fastigheten Björkfors 1:597 ingår inte i aktuell detaljplan och frågor som rör exempelvis 
teknisk försörjning för denna fastighet ska därmed inte blandas ihop med hur detta löses 
för aktuellt planområde. Fastigheten Björkfors 1:597 påverkas dock i hög grad av 
planerad exploatering på grund av den direkta närheten. 
 
I planarbetet har förutsättningarna för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering 
möjliggjorts. De beräkningar och förslag som lämnats avseende dagvattenhantering ska 
ses som översiktliga förslag. Långtidsmätning av grundvattennivån inom planområdet 
behöver göras innan slutligt val av dagvattenanläggning väljs och arbetet med 
projektering av dagvattenanläggningarna sker. Det är möjligt att ändra placering på 
byggnader och parkeringar och ändå uppfylla tillräcklig fördröjning och rening av 
dagvattnet men då krävs en översikt av dagvattenanläggningar och deras placering. 
Beräkningar och utformning av dagvattenanläggningar ska hanteras i 
exploateringsskedet via exploateringsavtal. Exploateringsavtalet ska vara upprättat och 
underskrivet innan detaljplanen kan antas.   
  
Kommunen tolkar frågan att den avser fastigheten Björkfors 1:597. Idag finns kapacitet 
för berörd fastighet att koppla sig mot det kommunala nätet.  
 
2. Underjordiska ledningar. Ledningsrätt och utformningen av servitut. 
 
Kommunens kommentar: 
I planområdets norra del, mot Björkfors 1:597, ligger allmännyttiga underjordiska 
ledningar och detaljplanen har säkerställt detta med ett (från respektive ledning) 10 
meter brett markreservat. Reservatet innebär att ledningar kan ligga kvar på 
kvartersmark och att inga byggnader får uppföras inom området. Ledningsrätt 
alternativt servitut ska tas fram för att säkerställa att ledningarna ska vara kvar. 
 
3.    Teknisk försörjning tele, med högre byggnader än tidigare planerat. från 7-30 m. 
 
Kommunens kommentar: 
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Kommunen tolkar att frågan ”7-30 m” avser vad gällande detaljplan regalerar närmast 
fastigheten Björkfors 1:597 idag (d.v.s. bostäder i 2 våningar) till vad aktuell detaljplan 
nu föreslår samt hur teknisk försörjning kan lösas. 
Frågorna hanteras generellt i exploateringsskedet, men kommunen ser inte ser några 
farhågor att föreslagen exploatering inte skulle vara lösbar rent tekniskt eller att det 
skulle ”ställa till det” för omgivande fastigheter. 
 
Kommunen bedömer inte att mobiltäckningen m.m. kommer att påverkas negativt för 
Björkfors 1:597 med anledning av planerade byggnaders höjder.  
 
1. Utökad trafikering i anslutning till vår fastighet och påverkan på vår boende miljö. 

Häck föreslås av oss. Inget parkeringshus. Större obyggbar", prickad yta i ©direkt 
anslutning till vårt hus. 
 

Kommunens kommentar: 
Planområdets huvudinfart till parkeringar med mera planeras via 
Älvstigen/Kvarnstensvägen. För att tillkommande trafik inte ska leda till olägenhet för 
bostäderna längs gatan i väster samt för fastigheten Björkfors 1:597, avses någon sorts 
avgränsning, exempelvis en häck eller ett plank, uppföras i samband med 
bygglov/exploatering. Detta kommer att regleras i exploateringsavtal innan detaljplanen 
antas enligt följande: Exploatör ska anlägga en häck alternativt uppföra ett plank eller 
liknande innan byggnation påbörjas inom planområdet. Bygglov ska sökas för åtgärden.  
Närmast Björkfors 1:597 får marken inte bebyggas, vilket redovisas som prickad mark 
på plankartan. Däremot kan parkeringsplatser anordnas. Prickad mark kommer att 
utökas något närmast Björkfors 1:597. 
 
2. Väg till 1:597 m.m. Kommunen har inte visat var den ligger. Servitut för denna måste 

utformas för All framtid gällande tidsram. Med tanke på tomtens utformning bör 
parkering ligga som tidigare på vår parallellt med E12, Fastighetsägaren har sedan 
tidigare avtal med Kommunen om väg och VA anslutning till Björkfors 1:597. 
Eftersom jag fått en förfrågan från Er via Ulrika Kjellsdotter om bilaga 3.. ber jag att 
få återkomma till veckan med det. Kommunen har efterfrågat den tidigare och det 
upphittades" av er då. Detta var på Alf Nilssons tid vid Kommunen. Hur tänkte ni 
kring sophantering en för vår fastighet? 

 
Kommunens kommentar: 
Planhandlingar kommer att kompletteras med information angående det avtalsservitut 
som finns för väg för åtkomst till förmån för Björkfors 1:597. Fastigheten ska ingå i den 
gemensamhetsanläggning som ska bildas för vägen (Kvarnstensvägen). Vad gäller 
anslutning till det kommunala Va-nätet är det förberett med servispunkt i närhet till 
Björkfors 1:597. Ägaren ansöker till kommunen för att ansluta sig till ledningsnätet. 
Enligt protokoll upprättat av Lantmäteriet 1993 har en överenskommelse träffats att 
ingen anslutningsavgift ska tas ut.  
Vad gäller sophantering för Björkfors 1:597 får den anläggning för avfall som ska 
anläggas inom planområdet nyttjas. Avfallsanläggning kommer att ingå i en 
gemensamhetsanläggning.  
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Sakägare vars synpunkter inte tillgodosetts 
Trafikverket (krav på planskildhet vid väg E12) 
Björkfors 1:596, Bostadsrättsföreningen Storfjället (exploateringsgrad) 
 
 
Ställningstagande: I en samlad bedömning att bedöms att planhandlingarna har tagit 
erforderlig hänsyn till inkomna yttranden och sammanvägt dessa i en helhetsbedömning 
mellan olika allmänna och enskilda intressen. 
 
 
Medverkande tjänstemän 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter, planerare Ulrik Norgren, miljö- och 
samhällsbyggnadschef Mattias Åkerstedt och plankonsult Johanna Söderholm (Tyréns 
AB). 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Va-ingenjör Debora Jonsson och handläggare (markfrågor) Mari Salomonsson. 
 
 
Förslag 
Efter mindre genomförda justeringar föreslås att detaljplanen godkänns av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt föreslå att Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
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