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Till planen hör: 

 Plankarta 
 Grundkarta 
 Planbeskrivning 
 Behovsbedömning för MKB (Storumans kommun, 2018-03-07) 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande  
 Trafikbullerutredning (Tyréns AB, 2018-06-28) 
 Geoteknisk undersökning (Tyréns AB, 2018-11-27) 
 Riskutredning farligt gods (Tyréns AB, 2018-08-21) 
 Översiktlig dagvattenutredning (Tyréns AB/Sweco, 2019-02-08) 
 Trafikutredning (Sweco/Tyréns AB 2018-09-07) 
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Medverkande 

 

Storumans kommun 
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 
923 81 Storuman 
e-post: mbn@storuman.se 
tfn: 0951-14000 

 
Kommunens handläggare: 
Ulrika Kjellsdotter 
e-post: ulrika.kjellsdotter@storuman.se 
tfn: 0951-140 71 
 

Balticgruppen Utveckling AB 

Box 489 
901 09 Umeå 
 

Ansvarig Balticgruppen Utveckling AB: 
Annika Ljungblad 
e-post: annika.ljungblad@balticgruppen.se 
tfn: 076-116 52 31 
 

Tyréns AB 

Lasarettgatan 13 
891 33 Örnsköldsvik 
 

Uppdragsansvarig/planhandläggare: 
Johanna Söderholm 
e-post: johanna.soderholm@tyrens.se 
tfn: 010-452 39 23 
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PLANFÖRFARANDE 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-28, § 80, att lämna ett 
positivt planbesked. 

Detaljplan handläggs med utökat förfarande eftersom planförslaget bedöms vara av 
stor betydelse/betydande intresse för allmänheten. 

Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel (2010:900), förkortat PBL. 
Förfarandets olika steg redovisas nedan: 

Kungörelse. Inför samrådet ska kommunen kungöra förslaget till detaljplan. I 
kungörelsen återfinns bland annat information kring planprocessen. 

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Dialog förs med länsstyrelsen, 
berörda myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, allmänhet 
med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till 
insyn och påverkan. 

Detaljplanen har varit föremål för samråd från och med 2019-02-13 till och med 2019-
03-11.  Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen och Brf Storfjället fick förlängd tid till och med 
2019-03-15. 

Ett samrådsmöte hölls i Hemavan 2019-02-19. 

Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 
Samrådsredogörelsen ingår inte formellt i processen, men bedöms öka tydligheten inför 
granskningen. 

Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget 
till detaljplan granskas under 2 veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta 
dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig 
under samrådet om förslaget till detaljplan. Den som vill lämna synpunkter på förslaget 
ska göra detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre 
ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en ny 
granskning genomföras. 

Detaljplanen har varit föremål för granskning från och med 2019-06-18 till och med 
2019-08-13.  Fastighetsägare för Björkfors 1:597 fick (på grund av rådande 
omständigheter, dödsbo) förlängd tid till och med 2019-11-11. 

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter 
tillsammans med kommunens förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Även 
synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte 
sammanställts tidigare. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 

Antagande. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 

Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter antagandet vinner 
detaljplanen laga kraft vilket innebär att den får rättsverkan. Därefter kan genomförandet 
av detaljplanen påbörjas.  
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Planprocessen (aktuellt steg i processen redovisas med rött) 

 

 

Detaljplanen har tagits fram i enlighet med Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Plankartan har ritats i AutoCAD med Focus detaljplan 17.2 och 
SWE_Detaljplan_SIS_Bestämmelsekatalog_v20170301.xml 

PLANENS SYFTE 
Syftet med planen är att möjliggöra bostäder, hotell, verksamheter, lokaler för handel 
och parkeringsytor. 

BAKGRUND 
Storumans kommun äger idag större delen av marken inom planområdet och har 
under 2016 haft en markanvisningstävling för området. Ett bidrag inkom, benämnt 
som ”Hemavan Resort”. Förslaget innefattar bostäder, hotell, verksamheter, lokaler 
för handel och parkeringsytor. Nuvarande exploatör tog under andra hälften av 2017 
över markanvisningen och har även köpt till en fastighet söder om området för 
markanvisningstävlingen (Björkfors 1:673) med syfte att exploatera enligt tidigare 
planer. 

Exploatören beskriver projektet med ”3 x K” – insikt om koncentration (levande 
ort med verksamheter och besökande), koppling (koppla ihop Hemavan genom 
nybyggnation av hotell och bostäder) och kommunikation (fantastiska 
kommunikationer med bara 600 meter till flygplats blir det ”fly-in-ski-out”-läge). 

Kommunstyrelsen och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden höll ett 
informationsmöte för allmänheten i Hemavan 2018-02-07 om olika satsningar och 
utvecklingsplaner. Exploatören presenterade då detta förslag. 
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ICA 

 

Statoil 

 

Bostäder 

 

Sibylla restaurang 

 

Centrumhuset 
och skidbacke/lift 

 
Skiss: Balticgruppen Utveckling AB 

PLANDATA 

Områdets läge och areal 
Planområdet utgör del av centrala Hemavan och omfattar cirka 2,5 hektar.  

Planområdet ligger intill väg E12 i öster och omgärdas i övrigt av lokalgator, 
bostäder, verksamheter och naturmark.  

 

  
Översiktskartor. Aktuellt planområde markeras ungefärligt med rött. Källa: metria.se,  
 2018-04-25.  
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Björkfors 1:597 

 

Björkfors 1:595  

 

Björkfors 1:639  

 

Björkfors 1:7  

 

Björkfors 1:342  

 

Björkfors 1:64  

 

Björkfors 1:673  

 

 

 

Markägoförhållanden 

Planområdet innefattar fastigheterna Björkfors 1:595, 1:673 och del av Björkfors 
1:342, 1:639, 1:64 och 1:7.  

Björkfors 1:64 och 1:595 ägs av Storumans kommun. Björkfors 1:342 ägs av 
Hemavan Alpint AB och Björkfors 1:673 ägs av Olsson Trading Åtta AB. Björkfors 
1:639 och 1:7 är i privat ägo. 

 

 
Fastighetskarta. Planområdet markeras ungefärligt med rött. Källa: metria.se 2018-04-25.  
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TIDIGARE BESLUT 

Riksintressen 
Området/fastigheterna ingår i riksintresseområde för friluftsliv (Vindelfjällen enligt 
3:e kap. 6§ miljöbalken) och rörligt friluftsliv – geografiska bestämmelser för kust, 
turism och friluftsliv (Södra Storfjället, Norra och Södra Gardfjället och Arefjället 
enligt 4:e kap. 2§ miljöbalken). Kommunen bedömer att föreslagen utveckling 
påverkar riksintressena för friluftsliv positivt då fler människor bland annat får 
möjlighet till boende i Hemavan.  

Väg E12 är riksintresse för kommunikationer (enligt 3:e 8§ miljöbalken) och ingår 
även i det nationella stamvägnätet och är av särskild nationell betydelse samt i det av 
EU utpekade Transport Network, TEN-T. Vägarna inom TEN-T är av särskild 
internationell betydelse. Väg E12 utgör därutöver rekommenderad väg för 
transporter av farligt gods. Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer 
innebär att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

Tillkommande bebyggelse bedöms inte på ett negativt sätt påverka varken nuvarande 
eller framtida nyttjande av trafikanläggningen. Den trafik som alstras av planområdet 
kan dock påverka funktionen av väg E12 avseende ökad fordonstrafik och konflikter 
med oskyddade trafikanter. 

Väg E12 byggs för närvarande om vid planområdet enligt den vägplan trafikverket 
tagit fram (Tätortsupprustning genom Hemavan, Trafikverket, 2016). Syftet med 
vägplanen har varit att avhjälpa de brister i trafikmiljön som bedöms finnas i 
Hemavan, bland annat höga hastigheter och osäkra passager över vägen. Ombyggda 
passager i plan kan enligt planförslaget kompletteras med en bro över väg E12 för att 
styra undan stor del av de oskyddade trafikanterna från vägen.  

Utfartsförbud regleras längs större delen av väg E12. I den norra delen möjliggörs 
dock för en eventuell infart till planområdet. Denna möjlighet är viktigt då området 
utgör en del av centrala Hemavan och att ”framsida” ska finnas åt både väster och 
öster. Om utfart blir aktuell krävs tillstånd enligt väglagen. Planområdets huvudinfart 
till parkeringar med mera planeras dock via Älvstigen/Kvarnstensvägen. Av nämnda 
anledningar bedöms att nyttjande av trafikanläggningen/riksintressets värden inte 
påverkas på ett betydande negativt sätt eller att större konflikter skulle uppstå som ett 
led av ökad fordonstrafik och mänsklig rörelse när planområdet exploateras.  

Strax väster om Kvarnstensvägen (utanför planområdet) berörs av 
riksintresseområde för naturvård (Ahasjön- Laisholmsdeltat enligt 3:e kap. 6§ 
miljöbalken). 

Strandskydd 
Kommunen bedömer att generellt strandskydd inte råder vid Kvarnbäcken med 
hänvisning till att den inte finns inritad på Terrängkartan, skala 1:500 000. 
Exploateringen påverkar inte förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången till 
bäcken.  
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Kulturskydd 
Planområdet berörs inte av några (kända) fornlämningar eller kulturskyddade 
områden eller objekt.  

I området kring Hemavan har inte någon fornminnesinventering gjorts sedan 1983. 
Inventeringar som genomfördes då inriktades huvudsakligen på ytor i anslutning till 
sjöar och vattendrag.  

Marken inom området har tidigare nyttjats som åkermark och eventuella spår efter 
äldre bosättningar har troligtvis därmed plöjts sönder. Kommunens och 
Länsstyrelsens bedömning är att arkeologiska utredningar inför detaljplanearbetet 
inte är nödvändigt.  

Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Om fornlämningar 
påträffas under byggskedet ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 

Naturskydd 
Planområdet berörs inte av några (kända) värdefulla, eller enligt lag, skyddade 
naturområden eller objekt. Området utgörs av impediment i centrala Hemavan/intill 
väg E12 och Centrumliften. Området är gräsbevuxet med några mindre träddungar 
(lövträd). Påverkan på naturmiljö och/eller biologisk mångfald bedöms bli mycket 
liten. 

Inga kända fynd av artskyddade eller rödlistade arter har (enligt artportalen, april 
2018) gjorts i närområdet under åren 2000-2018.  

Hemavandeltat (väster om planområdet) är en mycket värdefull rast-, spel- och 
häckningslokal för bland annat dubbelbeckasin. Den är även en viktig rastlokal för 
fjällgås. Dubbelbeckasin och fjällgås är två arter som omfattas av åtgärdsprogram för 
hotade arter. Eftersom området ligger inom tätorten i anslutning till väg E12 och 
bullerpåverkat (av bil- och flygtrafik) bedöms inte denna exploatering påverka 
fågelhabitatet. 

Mellankommunala intressen 
Några mellankommunala intressen bedöms inte påverkas av aktuellt 
detaljplaneförslag. 

Rennäring 
Området ligger inom Ubmeje tjeälddies åretruntmarker vilket medför att åtgärder 
som leder till avsevärd olägenhet för rennäringen (30 § Rennäringslagen) inte får 
vidtas. I tidigare yttranden från samebyn anser man att det är bättre att koncentrera 
bebyggelsen nere i Hemavan efter väg E12, istället för uppför fjällsluttningarna. 
Aktuell utveckling sker inom redan bebyggt område varför rennäringens intressen 
inte bedöms påverkas negativt. 
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Översiktliga planer och program 
Förslaget bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan (2011) eller fördjupning 
av översiktsplanen för Hemavan (2011). I den senare är planområdet utpekat för 
handel och service samt alpint intresseområde. 

 
Utdrag från den fördjupade översiktsplanen, planområdet markeras ungefärligt med rött 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 
För området gäller detaljplan för centrumanläggning m.m. (akt 2421-P90/9), 
lagakraftvunnen 1989-06-22. Genomförandetiden upphörde 1995-12-31.  

Planen reglerar bostäder, handel och lift-/skidområde. Byggrätterna i aktuell del 
regleras relativt strikt avseende bland annat placering och höjder. Aktuell detaljplan 
ersätter del av gällande detaljplan. 
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Gällande detaljplanekarta. Del som ersätts med aktuell detaljplan markeras ungefärligt med rött. 
Källa: Storumans kommun. 

 
Illustration tillhörande gällande detaljplan  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  

Mark- och vattenområden 

Mark- och terrängförhållanden 
Planområdet bedöms utgöra impediment i centrala Hemavan/intill väg E12 och 
Centrumliften. Området sluttar svagt mot söder. Marknivån inom området varierar 
mellan cirka +458 och +464 (RH2000). 

Markytan består av avverkat område där sly och gräs har återetablerats. Vissa delar av 
området är bevuxet med (löv-) träd. 

Under mitten av 1980-talet har en del utfyllnader utförts för att utjämna 
småkuperingar inom området. Norr om aktuellt område finns ett fritidshus och söder 
om området finns en matservering (Smörbollen).  

 
Foto mot öster från Kvarnstensvägen med centrumbacken i bakgrunden. Foto: Ulrik Norgren, 
Storumans kommun. 

Bebyggelseområden 
Planområdet är sedan tidigare inte bebyggt. 

Rekreation och friluftsliv 
Planområdet ligger bland annat inom riksintresseområden för friluftsliv. Planförslaget 
bedöms bidra till att tillgänglighetgöra det rörliga friluftslivet i större utsträckning, 
både vinter- och sommartid.  

Geotekniska och hydrologiska förhållanden 
En geoteknisk undersökning har genomförts i samband med aktuellt planarbete. 
Utredningen är en sammanställning av tidigare (1981 och 2009) och nu utförda 
undersökningar.  

Marken inom planområdet utgörs längst i norr av mulljord som underlagras av sandig 
siltmorän. På sina ställen överlagrar fyllningsmassor eller sandiga grusiga sediment 
moränen. Markytan sjunker sedan och bildar en sänka där djupet till moränen ökar 
och morän påträffas 5,5 – 7 meter under befintlig markyta. Moränen överlagras av 
torv och naturliga sediment som utgörs av siltig sand, grusig sand, sandigt grus, siltig 
grusig sand. Torvens mäktighet varierar mellan 0,1 – 1 meter. Längst söderut i sänkan 
har marken även fyllts upp på sina ställen och fyllningsmassor överlagrar torv och 
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naturliga sediment. Fyllningsmassornas mäktighet är drygt 1 meter. Längst i söder 
stiger marknivån igen och 1 meter fyllningsmassor påträffas från markytan. Därefter 
följer 1-1,5 meter mäktigt torvlager innan naturligt varviga sediment utgörandes av 
siltig sand, sandig silt, lerig silt, grusig sand. Avståndet till moränen ökar ytterligare 
och morän bedöms påträffas cirka 10 meter från befintlig markyta. 

Grundvattenytan inom området ligger mellan 0,1-1,2 meter under befintlig markyta. 
Djupet till grundvattenytan är som störst längts i norr och som lägst i sänkan, där 
grundvattenytan ligger strax under markytan. Fritt stående grundvatten noteras också 
i enstaka borrhål. Under perioder med höga grundvattenflöden, såsom vid 
snösmältning eller ihållande nederbörd bedöms grundvattenytan vara i nivå med 
markytan i sänkan. Grundvattennivån i norra delen av området bedöms kunna 
variera med ±1 meter under en årscykel. Vid bebyggelse kommer andelen hårdgjorda 
ytor inom planområdet att öka. Större mängd vatten kommer att omhändertas av 
dräneringar och ledningssystem vilket kan medföra att årstidsvariationen till en viss 
del minskar. 

Rekommendationer vid grundläggning 
Eftersom kommande byggnaders exakta utformning, storlek och grundläggningsnivå 
inte är bestämt redovisas endast generella grundläggningsrekommendationer. Exakt 
grundläggningssätt utreds och redovisas vid behov i bygglovsskedet. Då 
grundvattenytan är hög inom området rekommenderas även att en hydrogeologisk 
utredning utförs. 

Grundläggning av större byggnader (>3 våningar) kan utföras genom antingen 
pålning eller eventuellt kompensationsgrundläggning. Byggnader upp till 3 våningar 
kan grundläggas med platta på mark med plintar på grundsulor, eventuellt i 
kombination med förbelastning i form av överlast med liggtid. 

Torv har påträffats inom planområdet, både i markytan och under befintliga 
fyllningar. All torv måste grävas ur innan grundläggning kan ske. 

Grundläggning av passage över väg E12 kan utföras på naturligt lagrad jord på 
kapillärbrytande fyllning som packas enligt rekommendationer i AMA Anläggning 17. 

Beroende på val av passage kan tillfällig/permanent grundvattensänkning bli aktuellt, 
vilket kan kräva tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet. 

Uppfyllnad är utförd på delar av planområdet, främst den södra delen. Vid 
grundläggning av byggnader här ska alla befintliga fyllningar schaktas upp innan 
grundläggning sker. Befintliga fyllningsmassor kan, efter kontroll och ompackning, 
återanvändas om de uppfyller de geotekniska kraven. 

Radon 
Radon är en färg- och luktlös radioaktiv ädelgas som bildas när uran238 sönderfaller. 
Uran238 finns naturligt i berggrund och jord över hela Sverige. Radons halveringstid 
är 3,8 dagar och vid sönderfallet bildas radondöttrar med olika halveringstid och 
strålningsslag. Inandning av radon och radondöttrar i hög dos orsakar lungcancer. 

Mätning av radon i jordens porluft utförs vanligast med Markus 10 eller ROAC-
burkar i fält. Vid höga grundvattennivåer i marken är dessa metoder inte lämpliga 
eftersom radon fångas upp och sönderfaller i markens porvatten vilket kan ge 
underskattning av radonhalten i jorden. 
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Den planerade mätningen av markradon har inte kunnat utföras vid de geotekniska 
fältundersökningarna i området på grund av högt grundvatten. Då grundvatten ligger 
högt här året om rekommenderas därför att mätning av radon utförs med 
gammaspektrometer som 2- eller 4π-mätning när grundläggningsnivåerna för 
byggnaderna är fastställda.  

Höga radonhalter är generellt inte vanliga i fjällområdet. Bergarten inom planområdet 
utgörs av glimmerskiffer och kalkfyllit vilka är sedimentära och metamorfa bergarter. 
De högsta halterna av uran i Sveriges berggrund påträffas i graniter, sura vulkaniska 
bergarter, pegmatiter och alunskiffer. En översiktlig bedömning är därmed att 
marken klassas som normalriskområde för radon, det vill säga att planområdet utgörs 
av normalradonmark. Inom högriskområden ska byggnader där människor vistas mer 
än tillfälligt utformas radonsäkert. På normalriskområden kan enklare åtgärder vidtas. 
Metod ska redovisas i samband med bygglov. Radonsäkert byggande rekommenderas 
där markradon inte undersökts. 

Förorenad mark och vatten  
Planområdet är obebyggt och det finns ingen notering om förorenad mark här i 
länsstyrelsens MIFO-databas. Markföroreningar har inte påträffats vid genomförda 
markundersökningar och någon misstanke finns heller inte att några 
markföroreningar förekommer i området. Om frågan om sanering av förorenad mark 
blir aktuell ska den hanteras enligt miljöbalkens bestämmelser. 

Landskapsbild 
Gällande detaljplan medger byggnader i 3-7 våningar. Aktuell detaljplan möjliggör 
byggnader 5-10 våningar. Landskapsbilden i Hemavan kommer därmed att förändras 
något med högre byggnader på platsen, men föreslagen förtätning bedöms kunna 
leda till ett unikt och attraktivt område med tonvikt på både vinter- och 
sommarturism. Stor omsorg är dock viktig avseende utformningen av byggnader och 
utemiljö. 

Planförslag  
Planförslaget möjliggör för bostäder, hotell, handel, kontor, restaurang och 
tillhörande parkeringar. På plankartan regleras bostäder [B], centrumverksamhet [C], 
kontor [K] och tillfällig vistelse [O]. 

 

Användningen bostäder [B] tillämpas för områden med olika former av 
boende av varaktig karaktär. 

Användningen centrum [C] tillämpas för områden med kombinationer av 
handel med varor och tjänster, service, samlingslokaler och andra 
verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Här 
ingår exempelvis butiker, caféer, restauranger och kontor. 

Användningen kontor [K] tillämpas för områden för kontor och 
tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering. 

Användningen tillfällig vistelse [O] tillämpas för områden för alla typer av 
tillfällig övernattning samt konferenslokaler (exempelvis hotell och 
vandrarhem). 
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Kvartersmarken får inte bebyggas (prickad mark på plankartan) 6 meter närmast 
fastighetsgräns och vägområden. Syftet är att erhålla ett acceptabelt avstånd mot 
närliggande anläggningar samt att kommande byggnader kan skötas från egen 
fastighet. Byggrätten regleras därutöver till 50% BYA (byggnadsarea) [e1] av den 
mark som får bebyggas (det vill säga exklusive mark som inte får bebyggas på 
plankartan, prickad mark). Byggrätten uppgår därmed till cirka 4100 m2 BYA (cirka 
29 650 m2 BTA).  

Högsta nockhöjd på kommande byggnader får inte överstiga 20 respektive 30 meter, 
vilket i praktiken innebär 5 respektive 8 våningar. Därutöver kan mindre 
byggnadsdelar tillåtas stick upp inom del av kvartersmarken [f1]. Med ”mindre” avses 
att max 25% av reglerad byggnadsarea inom aktuellt område får utformas med en 
högsta nockhöjd om 37 meter. I praktiken innebär det att upp till 650 m2 får 
utformas med en högre nockhöjd. 

Gestaltning 
Den planerade exploateringen kommer att binda ihop bebyggelsen i Hemavan då 
området idag utgör ett impediment i ett relativt centralt läge i Hemavan. Bebyggelsen 
avser att tillgodose det ökande antalet besökande i Hemavan, sommar som vinter, lätt 
att nå både med bil, men också via flyg.  

Ambitionen är att området ska innefatta ett varierat utbud av boendeformer, allt från 
egna lägenheter till hotell och eventuellt vandrarhem samt olika verksamheter som 
kontors-, butikslokaler och restauranger. 

Bebyggelsen ska tillåtas ”ta plats” i Hemavan genom att byggnadshöjderna tillåts vara 
högre än vad som tidigare uppförts i byn. Arkitekturen får gärna också ”sticka ut” på 
så sätt att det upplevs som ett landmärke och förstärka centrumkänslan. Det 
eftersträvas samtidigt att det nya området harmoniserar med omgivningen och 
Hemavan i stort och att området blir en del av en helhet och en attraktivitet till ett 
växande Hemavan. 

Hemavan är byggt i etapper och olika stilar. Omgivande bebyggelse är relativt låg i en 
till två våningar. Många byggnader är rödmålade (med vita detaljer) och har svarta 
sadeltak. Bebyggelsen direkt väster om planområdet är dock gulmålad. 

Eftersom bebyggelsen i planområdet tillåts sticka ut i sin höjd, volym och arkitektur 
är det extra viktigt med höga ambitioner i utformningen. Byggnaderna ska i 
samverkan med omgivande byggnader och den storslagna fjällmiljön ge en god 
arkitektonisk helhetsverkan. För att inte låsa upp utformningen regleras dock inte 
utformningen på plankartan. Bedömning måste därmed ske i bygglovsskedet med 
stöd av kraven om god utformning i pbl (plan- och bygglagen). Detta innebär bland 
annat att byggnader ska utformas på så sätt att det är lämpligt med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan (2:a kap. 6§ pbl) samt att en byggnad ska ha en god form-, färg- och 
materialverkan (8:a kap. 1§ pbl). 
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Berglundsvägen 

 

väg E12 /Blå vägen 

 

Fjällstigen 

 

Kvarnstensvägen 

 

Centrumvägen 

 

 

 

Älvstigen 

Kommunikationer 

Fordonstrafik 
Planområdet ansluter till väg E12/Blå vägen (via Älvstigen) och Kvarnstensvägen. 

Älvstigen/Kvarnstenvägen är kommunala gator som leder in i planområdet. För den 
del av Kvarnstensvägen som idag utgör kvartersmark (del av fastigheten Björkfors 
1:595) finns ett servitut för åtkomst till förmån för fastigheten Björkfors 1:597 
(bostadsfastigheten direkt norr om aktuellt planområde). Gatumarken (inom aktuell 
detaljplan) kommer att överföras till fastigheten Björkfors 1:64 och få enskilt 
huvudmannaskap. In-utfart till fastigheten Björkfors 1:597 kommer i den norra delen 
skyddas med servitut över fastigheten Björkfors 1:595 [a2]. 

 
Utdrag från gällande detaljplan 

  
Översiktskarta. Aktuellt planområde markeras ungefärligt med rött. Källa: metria.se,  
 2018-04-25.  
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Väg E12 utgör riksintresse för kommunikationer (enligt 3:e 8§ miljöbalken) och ingår 
i det nationella stamvägnätet (av särskild nationell betydelse) samt i det av EU 
utpekade Transport Network, TEN-T. Vägarna inom TEN-T är av särskild 
internationell betydelse. Väg E12 utgör därutöver primär rekommenderad väg för 
transporter av farligt gods.  

Väg E12 är en uppsamlingsled för gods- och persontrafik, både regionalt och 
internationellt. För godstransportörer är det viktigt med ett vägnät med förutsägbar 
standard som ger en god, kontinuerlig tillgänglighet. Väghållaren (Trafikverket) ska 
därmed undvika åtgärder som försvårar för den tunga trafiken att hålla en jämn 
hastighet, även genom tätorter och i korsningar. En jämn hastighet begränsar 
energianvändandet, luftföroreningar och buller.  

Väg E12 kantas av byar och mindre tätorter i hela sin sträckning. Europavägen har i 
dessa delar också en funktion som lokalgata, exempelvis i Hemavan, där väg E12 
fungerar som en del i det lokala trafiknätet. Detta innebär att vissa kompromisser är 
nödvändiga även om större delen av den lokala trafiken på sikt möjligtvis kan styras 
undan väg E12. Hemavan har därmed en inbyggd planeringskonflikt i det faktum att 
väg E12 löper genom hela det avlånga samhället som i dag saknar planskilda 
korsningar och tillfredställande övergångsställen. Hemavan utgör samtidigt målpunkt 
för en betydande del av den regionala trafiken längs väg E12. 

För väg E12 genom Hemavan har en vägplan tagits fram (Tätortsupprustning genom 
Hemavan, Trafikverket, 2016). Syftet med vägplanen har varit att avhjälpa de brister i 
trafikmiljön som bedöms finnas i Hemavan, bland annat höga hastigheter, 
otillfredsställande busshållplatser och osäkra passager över vägen. Samtidigt som 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter genomförs ska funktionen 
väg E12 har som transportled bibehållas. 

 

Utdrag från Trafikverkets vägplan (Källa: Trafikverket). Röda pilar visar var plankorsningar för 
oskyddade trafikanter planeras. 

I vägplanen föreslås att väg E12 förbi planområdet utformas med ”bykaraktär”. 
Vägbanan smalnas av till 6,5 meter på sträckan med en 3 meter bred gc-väg (gång- 
och cykelväg) på den västra sidan (befintlig gc-väg byggs om) respektive en 
gångbana/trottoar på 1,8 meter för gångtrafik på den östra sidan. Gång- och 

Centrumliften 
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cykelvägen separeras i detta avsnitt från vägen av en 5 meter bred grässlänt med träd 
och belysningsstolpar. Planskilda passager har valts bort på grund av 
samhällsekonomi och högt grundvattenstånd. Vägen har under sommaren/hösten 
2018 byggts om i enlighet med vägplanen. 

 

Utklipp från Vägplanen (granskningshandling 160215), Trafikverket. Typsektion för vägrummet 
inom karaktären By längs sträckan förbi Centrumliften.  

 

Väg E12 hade tidigare en skyltad hastighet om 50 km/h vid planområdet vilken 
sänkts till 40 km/h i enlighet med vägplanen. Den nya gestaltningen av vägrummet 
signalerar faktisk skyltad hastighet.  

Åtgärderna i vägplanen avses bland annat leda till en transportsnål samhällsplanering 
där bilresor ersätts med promenader eller cykling och längre resor med buss. Ny 
bebyggelse och nya etableringar måste därmed lokaliseras så att det skapas en 
möjlighet till hållbart resande.  

Enligt vägplanen har trafikmängden uppmätts till 860 fordon/dygn varav 130 tung 
trafik. Under turistsäsong kan dygnsmedeltrafiken uppgå till cirka 4000 fordon i de 
centrala delarna.  

För att nå en hållbar utveckling och nyttja redan befintliga investeringar är det i 
Hemavan nödvändigt att förtäta och bygga högre vilket innebär att även den västra 
sidan av väg E12 utvecklas. Detta måste dock ske med stor hänsyn till väg E12:s 
funktion. För oskyddade trafikanter är därför planskilda passager ett alternativ som 
bör övervägas, men passager kommer att nyttjas under relativt få högsäsongsveckor 
vilket innebär en låg samhällsnytta relativt den stora investeringen. Vid lägre 
hastigheter kan därför passager i plan vara ett alternativ. Passagerna måste dock 
samlas för att inte tillgängligheten längs med vägen påverkas negativt. 
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Trafikföringen till och från planområdet har utretts (Trafikutredning i samband med 
Detaljplanearbete för Björkfors 1:673 Hemavan, Sweco/Tyréns AB, 2018-09-07) med syfte 
att beskriva trafikkonsekvenser av etablering av planområdet, främst med avseende 
att området ligger intill väg E12 och en viktig målpunkt är Centrumliften på östra 
sidan av väg E12. 

Enligt trafikutredningen kan en etablering av en ny tung målpunkt rakt över 
Centrumliften innebära olika trafikkonsekvenser. En fördel ur trafiksäkerhetsaspekt 
är att miljön (aktuell omgestaltning av väg E12) signalerar till trafikanten om sänkt 
hastighet vilket stärker efterlevnaden av skyltad hastighet. Detta bedöms förstärkas 
av ytterligare förtätning enligt den fördjupade översiktsplanen och gällande/aktuell 
detaljplan (vilka bedöms vara förenliga med varandra). 

Med en ökad exploatering kommer följaktligen såväl flödet av fordonstrafik som 
oskyddade trafikanter längs och över väg E12 att öka. Detta kommer också att leda 
till att risken för olyckor ökar i passagerna. Det kommer därför bli av allt större 
betydelse att Trafikverkets tätortsupprustning av väg E12 uppnår den 
hastighetsdämpande effekt som avses. Om den inte gör det föreslås förstärkningar i 
form av refuger i passagerna eller hastighetskamera. 

Vad gäller planskilda passager har det i Trafikverkets utredningar valts bort på grund 
av samhällsekonomi och högt grundvattenstånd. Det är även så att planskilda 
passager ofta leder till stora omvägar för oskyddade trafikanter och när trafikflödena i 
sig inte utgör en tillräckligt stor barriär medför det ibland att planskilda passager inte 
nyttjas.  

Med de planer och visioner som finns för Hemavan centrum samt aktuell 
ombyggnation av väg E12 bedöms det inte nödvändigt med planskild passage längs 
den tätortsanpassade 40-sträckan. Därmed inte sagt att en planskildhet i form av en 
bro är onödig. Snarare bedöms den fylla en viktig funktion ur såväl 
trafiksäkerhetsaspekt som tillgänglighet till den nya fastighetens verksamheter. Då en 
bro samtidigt blir en alltför stor omväg för många oskyddade trafikanter mellan andra 
målpunkter är det fortfarande av stor vikt att trafiksäkerhet längs väg E12 uppnås.  

Detaljplanen möjliggör en bro över väg E12 vilken översiktligt studerats i 
detaljplanearbetet för att säkerställa att sådan inryms och kan uppnå en acceptabel 
lutning. Bron skulle förslagsvis ta stöd i terrängen vid Centrumhuset och landa på 2:a 
våningen i byggnad inom planområdet. Bron föreslås placeras i anslutning till ny 
planerad bebyggelse då dess skala och längd är relativt samstämmig med volymen hos 
de planerad byggnaderna/enligt reglerad byggrätt. På detta vis kan bron hållas relativt 
kort och ges en enkel form. Den raka formen utan ramper för av- och påfarter gör 
överfarten lätt att orientera sig kring samt ger ett nättare visuellt intryck. 

För kommunikation i väst-östlig riktning föreslås i övrigt de plankorsningar över väg 
E12 som redovisas i vägplanen. Asfalten på körbanan i en av passagerna bör ersättas 
med gatsten för att förstärka karaktären av stadsgata. Dessa förändringar regleras 
dock inte på detaljplanekartan.  
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Ungefärligt läge för ny bro (samt plankorsning enligt vägplanen) mellan skidbacken vid 
Centrumhuset och nytt planområde/ny byggnad. Källa: Tyréns AB. 

Illustration av möjlig brosektion mellan Centrumhuset och ny exploatering. Källa: Tyréns AB. 

 

Utfartsförbud regleras på plankartan längs större delen av väg E12. I den norra delen 
möjliggörs dock för en eventuell infart till planområdet. Denna möjlighet är viktigt då 
området utgör en del av centrala Hemavan och att ”framsida” ska finnas åt både 
väster och öster. Planområdets huvudinfart till parkeringar med mera planeras dock 
via Älvstigen/Kvarnstensvägen.  

Ny anslutning till E12 inom planområdet är inte förenligt med den nyligen 
lagakraftvunna vägplan som Trafikverket tagit fram och nu genomför. Om utfart blir 
aktuell krävs tillstånd enligt väglagen.  
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Kollektivtrafik 
Ett flertal busshållplatser för regional trafik finns i planområdets närhet, vilka byggs 
om och förbättras i pågående arbete att förverkliga framtagen vägplan 
(Tätortsupprustning genom Hemavan, Trafikverket, 2016). 

Parkering 
Aktuellt planförslag medför ett parkeringsbehov för tillkommande bostäder och 
verksamheter. Det finns dock svårigheter att beräkna parkeringsbehovet för olika 
verksamheter då dessa ytor inte regleras exakt i detaljplanen. Detta är heller inte känt 
i dagsläget samt att behovet kan förändras under tid. Området har också goda 
kommunikationer, exempelvis ett perfekt ”fly-in-ski-out”-läge. Den centrala 
placeringen innebär det vill säga att besökande sannolikt inte behöver nyttja bilen i 
någon större utsträckning då man väl på plats lätt tar sig till Hemavans målpunkter 
till fots. 

En beräkning för hur många fordonsrörelser max exploatering i planområdet skulle 
innebära har gjorts med hjälp av trafikverkets trafikalstringsverktyg. För 
verksamheter [CKO] har det i beräkningen antagits att 1/3 utgör kontor, 1/3 
detaljhandel och 1/3 restaurang i de nedersta våningarna. Bottenvåningen nyttjas till 
parkeringsgarage och övriga våningar blir bostäder.  

 

Område BYA m2 Användning per våning BTA m2 

5 våningar (nockhöjd 20 meter) 1498  1 vån. parkering 1498 

  2 vån. verksamheter 1498 

  3-5 vån. bostäder 4494 

8 våningar (nockhöjd 30 meter) 2608 1 vån. parkering 2608 

  2-3 vån. verksamheter 5216 

  4-8 vån. bostäder 13040 

2 ”toppvåningar” (bestämmelse f1) 650 2 vån. bostäder 1300 

Total BTA cirka 29 650 m2 

 

Enligt beräkningen (som gjorts utifrån ovanstående siffror) skulle området kunna 
alstra omkring 3170 bilrörelser per dag under högsäsong. Beräkningen är dock grov 
och utgår från ”worst case”, det vill säga att hela byggrätten nyttjas och att alla ytor 
nyttjas samtidigt. Detta scenario bedöms inte särskilt sannolikt och trafikalstringen 
kommer i verkligheten bli mycket mindre då byggytorna bedömningsvis blir mindre, 
bostäderna till största del kommer att utgöra någon slags fritids-/tillfälligt boende, 
anläggningen sällan är fullbelagd och många besökare stannar flera dagar och därmed 
inte alltid behöver nyttja bilen till aktuella målpunkter (vilka framför allt antas vara 
Hemavan centrum och liftsystemen). Trafikflödet som det nya området genererar 
kommer därutöver att fördelas mellan Kvarnstensvägen via Älvstigen för boende och 
övrig transport samt, om möjligt, via infart direkt från väg E12 för angöring till 
handel och hotellobby.  
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Byggrätten är beroende av att parkeringsbehovet kan lösas inom området (alternativt 
inom annan fastighet via avtal). Detta regleras med en generell bestämmelse på 
plankartan. Vid bygglov kommer det ställas krav på att tillräckligt antal 
parkeringsplatser tillskapas, exempelvis med markparkering eller i garage. 

Olika verksamheter kräver olika parkeringslösningar. För Hemavan finns ingen 
parkeringsnorm varför det är lämpligt att jämföra med andra liknande orter, 
exempelvis Åre i Åre kommun. Åre är en stor och fortsatt kraftigt växande skidort. 
För Åre samhälle har Åre kommun därför tagit fram en parkeringsnorm enligt nedan: 

 

Verksamhet (användning) Antal bilplatser 

Hotell o lägenhetshotell (hotelldelen) 0,35 per dubbelrum eller 12/1000 m2 BTA 

Bostadsrättsföreningar (turistiskt boende), 
gemensamt nyttjade P-platser 

0,7 per 4-6-bäddslägenhet eller 12/1000 m2 
BTA 

Bostadsrättsföreningar (turistiskt boende) med 1 fast 
P-plats per lägenhet 

Förutom fasta platser: 0,35 platser per 2 extra 
bäddar per lägenhet, dock minst 4/1000 m2 
BTA 

Permanent boende, flerbostadshus 13/1000 m2 BTA, dock minst 1,1 per 
lägenhet 

Kontor, ej fasta platser 30/1000 m2 BTA 

Kontor med fasta P-platser Enligt pkt 8 + minst 5 fria P- platser per 1000 
m2 BTA 

Gym, frisörer m.m. inklusive personalparkeringar 30/1000 m2 BTA 

Butiker, ej livsmedel, inklusive personalparkeringar 40/1000 m2 BTA 

Livsmedelsbutiker inklusive personalparkeringar 50/1000 m2 BTA 

Restauranger inklusive personalparkeringar 40/1000 m2 BTA 

Parkeringsnorm för Åre samhälle, Åre kommun (Fördjupad översiktsplan för Åre samhälle, Åre 
kommun, 2005). I parkeringsnormenen har hänsyn tagits till andelen kollektivresenärer i Åre. 

 

Parkeringsnormen för Åre har översatts för aktuellt planområde nedan. För 
”verksamheter” beräknas parkeringsbehovet till 40 platser/1000 m2 BTA och för 
bostäder till 12/1000 m2 BTA. 

I bygglovsskedet kan gränsen mellan olika verksamheter vara flytande varför en 
rimlighetsbedömning av behovet måste göras. Nedan bygger som tidigare nämnt på 
”worst case”, det vill säga att hela byggrätten nyttjas och att alla ytor nyttjas samtidigt. 
I plan- och bygglagen ställs i 8:e kapitlet (9§) krav på att det på tomten eller i 
närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för exempelvis 
parkering och lastning och lossning av fordon. 
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Område Användning per 
våning 

BTA m2 P-
behov 

5 våningar (nockhöjd 20 meter) 1 vån. parkering 1498 - 

 2 vån. verksamheter 1498 60 

 3-5 vån. bostäder 4494 54 

8 våningar (nockhöjd 30 meter) 1 vån. parkering 2608 - 

 2-3 vån. 
verksamheter 

5216 209 

 4-8 vån. bostäder 13040 156 

2 ”toppvåningar” (bestämmelse f1) 2 vån. bostäder  1300 16 

Totalt parkeringsbehov ”worst case”                 495 p-platser 

 

Markparkering möjliggörs på flera ställen inom planområdet (exempelvis inom mark 
som inte får bebyggas, prickad mark på plankartan) och i övrigt planeras 
parkeringsgarage i byggnadernas botten-/källarplan. Utifrån den skiss som ligger till 
underlag för detaljplanen inryms cirka 180 markparkeringsplatser i området och i 
suterrängplan kan minst omkring 45-55 platser anordnas. Därutöver skulle ytterligare 
parkering under mark kunna anläggas beroende på hur byggnaderna utformas. 
Sammanfattningsvis täcker detta hälften av parkeringsbehovet beräknat utifrån 
”worst case”. Eftersom detta scenario inte är troligt och viss samordning av 
parkering torde bli aktuellt bedöms att det är möjligt att anordna behövlig parkering 
inom planområdet genom en kombination av att markparkering och 
parkeringsgarage i bottenvåningarna. 
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Skisser för hur parkering skulle kunna anordnas inom området samt i botten-/källarplan (skiss 
Tyréns AB/White) 
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Skotertrafik 
Storumans kommun är en av de skotertätaste kommunerna i Sverige och 
skoteråkningen är stor i Hemavan. Till planområdet finns anslutande skoterled.  

 
Skoterleder i anslutning till planområdet (som markeras ungeförigt med röd ring) 

Flygtrafik 
Planområdet ligger cirka 600 meter (fågelvägen) från Hemavans flygplats, HTAAB 
(Hemavan Tärnaby Airport AB). LFV (Luftfartsverket) bedömer att genomförandet 
av detaljplanen inte riskerar att påverka flygplatsens CNS-utrustning (utrustning för 
kommunikation, navigation och övervakning, Communication, Navigation, 
Surveillance).  

Enligt kontroll mot hinderdata/flygplatsens MSA-yta (flyghinderyta cirka 60 km ut 
från flygplatsen), kommer inte föreslagna nockhöjder påverka flygplatsens 
verksamhet. HTAAB ska dock alltid remitteras ärenden om bygglov som avser 
byggnadsverk över 20 meter. 

För fråga om flygbuller, se rubrik Störningar, risk och säkerhet – Trafik- och flygbuller. 
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Teknisk försörjning 
Hänsyn till eventuella befintliga ledningar måste tas under om- och tillbyggnad. Vid 
markarbeten bör berörda elnätsföretag kontaktas för begäran om kabelanvisning (i 
god tid innan planerade grävningsarbeten).  

Alla ledningar inom området bör så långt det är möjligt samlas för att minimera 
antalet ledningsstråk och utbredningen av dessa. 

Vatten och avlopp 
Idag finns cirka 300 fast boenden i Hemavan, men antal besökare är desto fler. 
Under den senaste 10-årsperioden har en fördubbling av antalet fritidshus skett och 
orten är därmed ett betydelsefullt regionalt besöksmål. Enligt bedömningar av 
teknisk belastning vistas upp emot 5000 personer samtidigt på orten under 
påskveckan (2018), vilka beräknas bli fler med åren.  

På grund av besökstrycket kommer ett nytt vattenverk byggas i Hemavan, vilket 
beräknas vara klart hösten 2020. Det nya vattenverket kommer att ha en kapacitet 
om 10 000 pe (personekvivalenter). 

Reningsverket i Hemavan har idag en kapacitet för 5000 pe men 
infiltrationsdammarna är dimensionerade för 10 000 pe. Under högsäsong 
(påskveckan 2018) var uppskattad maximal genomsnittlig belastning 2111 pe. Det 
pågår för närvarande tillståndshantering av ombyggnation av det befintliga 
avloppsreningsverket för att utöka kapaciteten. Det nya reningsverket beräknas vara 
klart 2022/2023. 

När planen är genomförd bidrar området med ytterligare pe, men exakt hur 
belastningen kommer att se ut är för närvarande svår att bedöma då gränsen mellan 
olika verksamheter/antal boenden är osäker. 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. 

Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Inom 
planområdet finns vatten- och spillvattenledningar vilka säkerställs med ett minst 10 
meter brett markreservat [u1] på plankartan. I områdets mittersta del finns ytterligare 
ledningar som behöver flyttas vid exploatering av området. Exploatören bekostar 
flytt/förändringar av ledningsnätet som krävs för exploateringen. 

Dagvatten- och snöhantering 
En dagvattenutredning har gjorts som underlag för detaljplanen (Översiktlig 
dagvattenutredning för detaljplan för Björkfors 1:595 m.fl, Tyréns AB, 2019-02-01) med syfte 
att översiktligt visa på vilka förutsättningar som gäller för dagvattenhantering inom 
planområdet samt ge förslag på hur dagvattenhanteringen principiellt kan lösas vid 
exploatering. 

I dagsläget sluttar planområdet jämt åt sydväst. Väg E12 går på bank öster om 
planområdet och fungerar som en barriär för dagvatten österifrån. Vägdiken som 
finns utmed väg E12 leder vägdagvatten söderut förbi planområdet. 

I samband med den geotekniska undersökningen (maj 2018) mättes 
grundvattennivån. I det grundvattenrör som installerades inom planområdets norra 
del, som ligger lite högre upp i terrängen, återfanns grundvattenytan omkring 1,2 
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meter under befintlig markyta. I de två södra grundvattenrören som installerats i den 
lägre terrängen varierade grundvattenytans nivå mellan 0,1 till 0,6 meter under 
befintlig markyta. Det har även noterats fritt stående vatten i ytterligare tre fristående 
borrhål vid provtagningstillfället. 

I den norra delen av planområdet består jordarten till största delen av morän som är 
tätt lagrad vilket innebär att infiltrationskapaciteten är mycket begränsad. I 
planområdets mellersta och södra del är jordarten mer genomsläpplig och består till 
stor del av siltig sand men då grundvattenytan här är hög finns mycket små 
möjligheter att infiltrera dagvatten i dessa områden. Detta betyder att möjligheterna 
för infiltration är mycket begränsade inom hela planområdet. Behov finns därmed av 
att fördröja och/eller leda bort dagvattnet.  

Dagvattennätet i anslutning till planområdet är gammalt och antas dimensionerat för 
mellan 2-5 års återkomstid. Möjlighet finns att ansluta till det kommunala 
dagvattennätet men då behöver en erforderlig fördröjning ordnas inom fastigheten 
för att inte överbelasta befintligt dagvattensystem. 

Beräknat utifrån ett framtida 100 års regn som fördröjs till ett nutida 2 års regn 
behövs en fördröjningsvolym om cirka 700 m³ vilket motsvarar en yta på 
fördröjningsmagasinet om cirka 3400 m² om vattendjupet är 0,2 meter. Om regnet 
istället fördröjs till en underjordisk stenkista eller dagvattenkassett är 2200 m² 
tillräckligt, eventuellt också mindre beroende på porositeten av magasinet. En yta om 
drygt 300 m2 reserveras i planområdets nordvästra del för fördröjning av dagvatten 
[E2] och snöupplag [E3]. Närmast/längs efter Kvarnstensvägen reserveras ytterligare 
mark, cirka 1600 m2, för fördröjning av dagvatten [n2]. Inom den senare ytan kan 
ytor för parkering och infarter anordnas om tillräckliga ytor för fördröjningsmagasin 
för dagvatten säkerställts [n3]. Ytterligare ytor (om minst 1600 m2) finns även att tillgå 
i öster och norr (prickad mark på plankartan) om behov uppstår. Sammanfattningsvis 
bedöms att möjlighet finns att inom planområdet ordna fördröjning och bortledning 
av vattenvolymer i alla beräknade scenarier. Förslag på principiell dagvattenhantering 
redovisas nedan, men exakt beräkning och utformning måste hanteras i 
exploateringsskedet.  

Principiell dagvatten- och snöhantering  
Vattnets naturliga väg är idag mot sydväst. Markplanering behövs därmed både för 
att säkerställa planområdet från översvämning samt för att styra vattnet bort från 
byggnader och till planerade ytor där dagvatten kan fördröjas eller till 
diken/ledningssystem som kan leda bort vattnet vid höga flöden.  

För det dagvatten som uppkommer i planområdet vore det lämpligt att i första hand 
ytligt avleda detta till de raingarden, även kallat växtbäddar, exempelvis längs med 
Kvarnstensvägen. För att minska påverkan från dagvattenföroreningar på 
mottagande recipient är det viktigt att dagvatten från främst trafikerade ytor och 
parkeringar genomgår renande steg innan de lämnar planområdet.  

Vatten från de ytor som inte kan avledas ytledes till ett raingarden kan avledas i 
ledning och om dagvattnet bedöms vara förorenat av olja eller petroleumprodukter 
bör oljeavskiljare installeras. Dagvattenbrunnar behöver utformas med sandfång. Det 
är fördelaktigt ifall reningen kan ske nära källan där föroreningarna uppstår för att 
minska utspädningen och öka effektiviteten i reningen. För att ytterligare öka 
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reningseffekten kan funktioner som first flush användas. Detta gäller oavsett ifall 
dagvattnet avvattnas via ledningsnät eller ytligt. 

Eftersom markområdet behöver fyllas upp (se även avsnitt Störningar, risker och 
säkerhet – Översvämning) ökar avståndet till grundvattenytan vilket underlättar 
anläggandet av ytliga öppna dagvattensystem. 

Snöupplag bör placeras så att smältvattnet i första hand kan omhändertas i 
dagvattensystemet. Både för att minska andelen transporter vid bortfraktning samt 
för att smältvattnet ska kunna renas från föroreningar som ansamlas under vintern. 
Öppna dagvattensystem kan vintertid nyttjas till snöupplag. Det är dock viktigt att 
utloppet från anläggningen inte placeras under snöupplaget som kan orsaka att det 
fryser igen vintertid och orsakar bräddning av smältvattnet. Svackdiken kan också 
magasinera stora mängder snö.   

El och värme 
Vattenfall (Eldistribution AB) har elanläggningar som berör planområdet till vilket 
den nya bebyggelsen kan ansluta sig till. Exploatören/fastighetsägaren står för 
flytt/förändringar men utförs av Vattenfall om inte annat överenskommes.  

Nya och befintliga ledningsgator inom kvartersmarken skyddas som markreservat 
[u1] på plankartan.  

Befintlig transformatorstation i områdets nordvästra del regleras som teknisk 
anläggning [E1].  

Tele- och datakommunikationer 
Skanova har markförlagd kopparkabel (telekabel) inom området som så långt det är 
möjligt bibehålls i nuvarande läge. Optokabel (fiber/bredband) finns även inom 
området till vilket den nya bebyggelsen kan ansluta sig till.  

Nya och befintliga ledningsgator inom kvartersmarken skyddas som markreservat 
[u1] på plankartan.  

Exploatören/fastighetsägaren står för flytt/förändringar om inte annat finns 
överenskommes. Exploatören/fastighetsägaren tar kontakt med respektive leverantör 
för tele- och datakommunikationer i samband med projektering. 

Avfall  
Avfallshanteringen kommer att skötas av Storumans kommun. I planområdets norra 
del regleras ett cirka 300 m2 stort område [E4] för uppställning av sopkärl. 
Intilliggande vändplan för exempelvis sopbil möjliggörs upp till 23 meter i diameter. 
Enligt trafikverkets dimensioneringsnorm har en sopbil 20 meter vänddiameter och 
en personbil med släp 23 meter. 

Räddningstjänstens behov 
Framkomligheten för räddningstjänsten till och från planområdet bedöms som god 
då åtkomst till kommande byggnader kommer att finnas både från Kvarnstensvägen i 
väster och väg E12 i öster (eventuellt via befintlig gång- och cykelväg). Byggnaders 
utformning och Räddningstjänstens behov av åtkomst, framkomlighet till 
brandposter och släckvatten beaktas därutöver i samband med bygg- och 
markprojektering i enlighet med gällande regler. 
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I Tärnaby, 15 minuter från Hemavan, finns närmaste brandstation och 
räddningsstyrka. Ett förstärkt räddningsvärn finns även i Hemavan. 

Service 
Planområdet ligger centralt i Hemavan där olika typer av service finns. 

Tillgänglighet och trygghet 
Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i alla åldrar kan bli fullt 
delaktiga i samhällslivet, ska alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Alla ytor ska 
göras tillgängliga, trygga och användbara för alla grupper av människor så långt det är 
möjligt och inom rimliga kostnader. Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet 
- allt från den faktiska framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergier 
som gör det svårt för vissa människor att vistas i miljön eller sådant som kan orsaka 
känslan av otrygghet, till exempel bristande belysning eller skötsel. 

Störningar, risker och säkerhet 
Planeringen får inte leda till störningar som kan innebära olägenheter för människors 
hälsa (vilket definieras i 9 kap. 3§ miljöbalken). Med olägenhet för människors hälsa 
avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan ha en menlig 
inverkan på hälsan. Även de störningar som i första hand påverkar välbefinnandet 
kan vara olägenheter för människors hälsa, till exempel buller. Bedömningen av om 
en störning inverkar menligt på hälsan beror på hur människor i allmänhet uppfattar 
situationen. För att störningen ska omfattas av bestämmelsen krävs att den har en 
viss varaktighet, antingen genom att den pågår under en sammanhängande tid eller 
att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet. 

Trafik- och flygbuller 
Planområdet ligger intill väg E12 och cirka 600 meter (fågelvägen) från flygplatsen 
från vilka anläggningar planområdet utsätts för buller. 

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216/2017:359), vilken tar 
stöd i 9 kap. 12§ miljöbalken (skydd mot olägenheter för människors hälsa), 
innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och 
flygplatser vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen av 
om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i plan- och bygglagen 
är uppfyllt i planläggning, bygglov och förhandsbesked.  

Buller från spårtrafik och vägar bör inte enligt förordningen överskrida: 

1. 60 dBA ekvivalentnivå (medelljudnivå under en given tidsperiod) vid fasad 
respektive 65 dBA ekvivalentnivå för en bostad om högst 35 m2 

2. 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
3. 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Om ljudnivån som anges i punkt 1 ändå överskrids vid en bostadsbyggnads fasad 
bör: 

 minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
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 minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Om ljudnivå 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats ändå överskrids, bör nivån dock 
inte överskrida med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan 
kl. 06.00 och 22.00. 

Det finns inga riktvärden för högsta trafikbullernivåer utomhus vid fasad för kontor, 
hotell och restaurang. Boverkets byggregler (BBR) hänvisar till Ljudklass C enligt 
Svensk Standard 25268:2007 som minimikrav för högsta ljudnivå inomhus, vilket 
innebär riktvärdet 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå i 
gästrum i hotell och i större konferensrum. För övriga utrymmen så som 
kontorsrum, restaurang, reception etc. varierar riktvärdet mellan 35-40 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 50-55 dBA maximal ljudnivå beroende på typ av utrymme. 

I förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader anges att buller från flygplatser 
inte bör överstiga 55 dBA FBN (flygbullernivå, medelljudnivå för flygtrafik) 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå 
överskrids bör nivån inte överskridas mer än 16 gånger mellan klockan 06:00 och 
klockan 22:00 och tre gånger mellan klockan 22:00 och klockan 06:00. 

Flygbuller 
Hemavans flygplats trafikeras idag med 3 320 flygrörelser/år, i snitt cirka 9 stycken 
start- och landningar per dag, vilket understiger riktvärdena. Av denna anledning 
bedöms att inga särskilda åtgärder gällande flygbuller behöver vidtas. Antalet 
flygrörelser bedöms heller inte öka på så sätt att risk för överskridande av 
bullervärdena finns. 

Trafikbuller 
En trafikbullerberäkning (Tyréns AB, juni 2018) har genomförts (med programmet 
SoundPLAN 7.4) i samband med planarbetet med syfte att utreda hur planområdet 
utsätts för buller från väg E12. Bullerutredningen utgår från prognosår 2020 då väg 
E12 beräknas trafikeras av 4100 fordon ÅDT (årsdygnstrafik). Andelen tung trafik 
beräknas till drygt 7% och hastigheten är 40 km/h. Beräkningarna är genomförda 
utifrån tidiga skisser vilka legat till grund för planens utformning.  

Genomförda beräkningar utan planerade byggnader visar att riktvärdet 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad för en bostadsbyggnad i 6 våningar innehålls på cirka 15 
meters avstånd från vägkant på väg E12. Riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
uteplats innehålls på cirka 90 meters från vägkant på väg E12 och riktvärdet 70 dBA 
maximal ljudnivå innehålls på cirka 30 meters avstånd.  

Med placering av byggnaderna enligt skissen/planförslaget beräknas planerade 
byggnader få ekvivalenta ljudnivåer mellan 54-56 dBA vid fasad mot väg E12. 
Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad enligt trafikbullerförordningen 
innehålls därmed och ingen särskild hänsyn behöver tas till planlösningen för att 
uppfylla så kallad ljuddämpad sida. Beräkningen visar även att fasad mot väst 
innehåller riktvärdet för uteplats både gällande ekvivalent och maximal ljudnivå. 
Eventuella fastighetsnära uteplatser bör därmed förläggas vid den fasaden.  
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Med lämpligt val av väggkonstruktion, fönstertyp och eventuellt uteluftdon kan 
BBR:s riktvärden för högsta ljudnivå inomhus innehållas. Detta bör studeras i ett 
senare skede och anpassas efter slutgiltig planlösning och byggnadsutformning. 

Byggnaderna inom planområdet kommer att fungera som ett bullerskydd mellan 
befintlig bebyggelse och väg E12. 

 

Utdrag från bullerutredningar som visar ekvivalenta bullernivåer vid fasad 

 

Närhet till väg E12  

Bebyggelsefritt avstånd och säkerhetszon 
Vägens sidoområde behöver generellt utformas så att risken för svåra personskador 
vid avkörningsolyckor förebyggs. Normalt ska det finnas en så kallad säkerhetszon 
längs vägen, en zon med jämnt underlag, flack lutning och fri från oeftergivliga 
hinder (högre än 0,1 m ovan marknivån), stup och djupt vatten (≥ 0,5 meter). 
Säkerhetszonens bredd är beroende av bland annat högsta tillåten hastighet och 
trafikflöde. Det finns också andra skäl till att det behövs ett fritt utrymme längs 
vägar, bland annat för snöupplag och för att få plats med vägmärken och belysning. 

För aktuell vägsträcka behövs en säkerhetszon om 2 meter mellan vägbanekant 
(avseende övergripande huvudväg/tätortsgenomfart med flack släntutformning) och 
närmaste hinder. Därutöver måste Trafikverkets riktlinje om bebyggelsefritt avstånd 
från väg E12 om 30 meter från vägområdet (körbana inklusive diken och slänter) tas 
i beaktande. 

Planförslaget tillåter ingen bebyggelse eller område för stadigvarande vistelse närmare 
vägområdet än 6 meter. Mellan körbanan och område som kan bebyggas är det drygt 
20 meter. Mellan körbanan och planområdet finns två diken samt en gång- och 
cykelbana. På grund av avståndet bedöms exploateringen inte hamna i konflikt med 
trafikanläggningen avseende säkerhet, drift med mera. 
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Farligt gods 
Väg E12 är primär rekommenderad transportled för farligt gods. Det är viktigt att 
beakta transporter av farligt gods när ny bebyggelse planeras intill 
transportanläggningar för att minska riskerna. Genom lämplig lokalisering kan 
konsekvenser av olyckor undvikas eller begränsas.  

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet vid riskidentifiering i den kommunala 
planprocessen och håller för närvarande på med att ta fram regionala riktlinjer för 
skyddsavstånd till transportleder för farligt gods (Riktlinjer - Skyddsavstånd till 
transportleder för farlig gods i Västerbottens län, utkast 2017-05-09). Dessa riktlinjer baseras 
på riktlinjer framtagna av Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

En riskutredning har genomförts i samband med planarbetet (Riskutredning farligt gods, 
Tyréns AB, 2018-08-21) för att utreda huruvida en nyetablering av handel (Zon C), 
bostäder samt hotell (Zon D) inom planområdet är lämpligt. Utredningen svarar på 
hur planområdet påverkas av farligt gods på väg E12 och vilka åtgärder eller 
begränsningar som måste beaktas i genomförandet (riskreducerande åtgärder). 

Utifrån genomförd riskutredning bedöms följande åtgärder nödvändiga för det 
aktuella området i syfte att erhålla en tolerabel risknivå för byggnader som placeras 
inom uppmärksamhetsavståndet 60 meter. Uppmärksamhetsavståndet räknas från 
närmaste vägkant (där vägbeläggningen slutar). 

Nedan regleras/uppfylls på plankartan. 

 Byggnader i Zon C kan placeras 0 meter från väg E12 utan ytterligare 
åtgärder. 

 Byggnader i Zon D kan placeras 40 meter från väg E12 utan ytterligare 
åtgärder. 

Byggnader i Zon D kan placeras 10 meter från väg E12 om följande åtgärder vidtas: 

 Byggnaderna ska utföras med brandskyddad fasad i EI30 mot väg E12. 

Utöver ovanstående finns det ytterligare åtgärder som kan reducera konsekvenserna 
från en olycka med farligt gods, dessa är att betrakta som rekommendationer: 

 Utrymmet mellan byggnader och väg E12 kan hållas fri från ytor där 
personer inbjuds att vistas mer än tillfälligt såsom lekplatser och uteplatser. 

På plankartan regleras att fasad ska utformas brandskyddad i EI30 för byggnader 
innehållande bostäder och tillfällig vistelse inom ett avstånd av 40 meter från 
körbanan (m1). 

Översvämning 

Umeälven 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har låtit kartera Umeälven ur 
översvämningssynpunkt för att underlätta för samhällsplanering och 
klimatanpassning. MSB:s översvämningskarteringar visar de områden som hotas av 
översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå: 

 50-årsflöde för dagens klimat: Visar vilka områden som sätts under vatten vid 
en översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 50 år. Detta flöde har 
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endast karterats för de orter som pekats ut enligt förordningen om 
översvämningsrisker. 

 100-årsflöde för framtidens klimat: Visar vilka områden som sätts under 
vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 100 år. 

 200-årsflöde för framtidens klimat: Visar vilka områden som sätts under 
vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 200 år. 

 Beräknat högsta flöde för dagens klimat: Visar vilka områden som sätts under 
vatten när alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar, till 
exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark etc. (grovt uppskattat 
ett 10 000-årsflöde). 

Karteringarna med klimatanpassade 100-årsflöden och 200-årsflöden visar en 
förväntad situation år 2100. 

 
Redovisat beräknat högsta flöde (10 000-årsflöde) enligt MSB:s översvämningskartering för 
Umeälven. Planområdet markeras ungefärligt med rött. 

 

Planområdet riskerar i stort sett inte att översvämmas vid ett 100-årsflöde, men 
påverkas i den södra delen vid ett beräknat högsta flöde (10 000-årsflöde). Området 
sluttar svagt mot söder och marknivån varierar mellan cirka +458 och +464 
(RH2000). Markområden över +459 bedöms generellt klara sig vid högsta flöde. 

En översvämningskartering avseende dammbrott har även tagits fram för Umeälven 
(Underlag för samordnad beredskapsplanering för höga flöden och dammbrott i Umeälven, WSP, 
2015-04-20). Karteringen visar att planområdet i dagsläget delvis riskerar att 
översvämmas vid dammbrott och att markområden över +459 generellt klarar sig. 
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Flygbilden visar det förväntade översvämningsområde av Umeälven vid ett 100 års flöde (blå linje). 
Umeälven till vänster i bilden, planområdet markeras ungefärligt md rött (© WSP, Google Earth 
Pro). 

Skyfall 
Länsstyrelsen Västerbotten har som ett led av klimatförändringar låtit ta fram 
skyfallskartering för länets kommuner och tätorter (Skyfallskartering Västerbottens län 
Storumans kommun, Länsstyrelsen i Västerbottens län, April 2018). Skyfallskarteringen visar 
hur tätorter i respektive kommun påverkas vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 
samt vid ett så kallat ”Köpenhamnsregn” (vilket inträffade under 2011). Studien visar 
maximala vattendjup och eventuell översvämningsutbredning. Den omfattar även 
flödesriktning och flödeshastighet. Hänsyn har tagits till dagvattensystemets 
avbördningskapacitet motsvarande ett 10-årsregn och markens hårdhetsgrad. 

 

Utdrag från skyfallskarteringen med beräknade maximala vattendjup i meter där aktuellt 
planområde markeras ungefärligt med svart ring. 
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Utdrag från skyfallskarteringen med flödesriktning vid maximala markvattenflöden (l/s/m) där 
aktuellt planområde markeras ungefärligt med svart ring.  

 

Planområdet riskerar enligt skyfallskarteringen och utifrån dagens marknivåer och 
befintligt dagvattensystems avbördningskapacitet att översvämmas upp till nivå cirka 
+463 (RH2000).  

Åtgärder 
På grund av översvämningsrisken regleras på plankartan att byggnaders markbjälklag 
inte får utföras på lägre nivå än +459,1 (RH2000) och en eventuell uppfyllnad till 
nivå +459,1 ska utföras erosionsskyddad. En yta om drygt 500 m2 reserveras i 
planområdets nordvästra del för fördröjning av dagvatten [E2] och snöupplag [E3]. 
Närmast/längs efter Kvarnstensvägen reserveras ytterligare mark, cirka 1340 m2, för 
fördröjning av dagvatten [n2]. Inom den senare ytan kan ytor för parkering och 
infarter anordnas om tillräckliga ytor för fördröjningsmagasin för dagvatten 
säkerställts [n3]. Ytterligare ytor (om minst 2200 m2) finns även att tillgå i öster och 
norr (prickad mark på plankartan) om behov uppstår. Sammanfattningsvis bedöms 
att möjlighet finns att inom planområdet ordna fördröjning och bortledning av 
vattenvolymer i alla beräknade scenarier. Exakt utformning måste dock hanteras i 
exploateringsskedet. Vattnets naturliga väg är idag mot sydväst. Markplanering 
behövs därmed både för att säkerställa planområdet från översvämning samt för att 
styra vattnet bort från byggnader och till planerade ytor där dagvatten kan fördröjas 
eller diken/ledningssystem som kan leda bort vattnet vid höga flöden.  

Utblickar och skuggning 
Inom planområdet möjliggörs höga byggnader vilket innebär viss skuggbildning och 
förändrad utsikt för omkringliggande bostäder. En skuggstudie har gjorts (Tyréns 
AB, april 2019) för att se hur max utbyggnad* enligt detaljplanen påverkar 
omgivningen. Skuggbilder redovisas nedan för olika årstider och klockslag. I januari 
är solen uppe få timmar varför det endast är möjligt att redovisa hur skuggor slår mitt 
på dagen (i övrigt är det relativt mörkt).  

*vitt parti på bilderna nedan visar del av byggrätten som får uppföras upp till nockhöjd om 37 
meter (bestämmelse f1). 
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Skuggbild 15 januari kl. 13.00 

 
Skuggbild 15 mars kl. 09.00 
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Skuggbild 15 mars kl. 13.00 

 
Skuggbild 15 mars kl. 17.00 



2019-12-03 2017.0397                        37 (51) 

 

Detaljplan för fastigheterna Björkfors 1:595 m.fl.               Planbeskrivning  
Storumans kommun                     Antagande
               

 

 

 
Skuggbild 15 juni kl. 09.00 

 
Skuggbild 15 juni kl. 13.00 
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Skuggbild 15 juni kl. 17.00 

 
Skuggbild 15 september kl. 09.00 



2019-12-03 2017.0397                        39 (51) 

 

Detaljplan för fastigheterna Björkfors 1:595 m.fl.               Planbeskrivning  
Storumans kommun                     Antagande
               

 

 

 
Skuggbild 15 september kl. 13.00 

 
Skuggbild 15 september kl.17.00 
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Sammanfattningsvis påverkas framför allt bostäderna i väster av skuggbildning när 
nya byggnader uppförs inom planområdet.  Påverkan sker på morgonen. Mitt på 
dagen finns ingen negativ skuggpåverkan någon del av året.  

Utblickar mot fjällen finns idag i alla väderstreck för omkringliggande bostäder. När 
nya byggnader uppförs inom planområdet kommer utsikten att starkt begränsas mot 
öster (mot liftsystem och backar). Mot väster, där även solinstrålning sker från 
lunchtid, kvarstår fina utblickar mot fjällen.  

Gällande detaljplan leder till i stort sett samma typ av påverkan varför 
förutsättningarna inte förändras nämnvärt. Påverkan från föreslagen exploatering 
bedöms sammantaget vara acceptabel då utvecklingen innebär en förtätning i redan 
bebyggd miljö. 

 

 

 
Illustrationer av max nyttjad byggrätt 
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Negativ påverkan på omgivningen 
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 (som är placerade relativt nära sin fastighetsgräns 
och gatuområdet) samt för bostadsfastigheten direkt norr om planområdet (Björkfors 
1:597) avses någon sorts avgränsning, exempelvis ett plank eller en häck, uppföras i 
samband med bygglov/exploatering. Detta kommer att regleras i exploateringsavtal 
innan detaljplanen antas. 

Värdeminskning av fastigheter 
Kommunen har skyldighet att betala ersättning för skador (exempelvis 
värdeminskning) som uppkommer till följd av beslut enligt plan- och bygglagen. 
Bedömning sker från fall till fall enligt lag och rättspraxis. En viktig utgångspunkt för 
lagstiftningen är att samhället har förbehållit sig rätten att besluta om ändrad 
markanvändning.  

Två begrepp som är viktiga att känna till är planskada och plannytta. Begreppen finns 
inte definierade i lag, men med planskada menas värdeminskning och andra 
kostnader till följd av en detaljplan och med plannytta menas följaktligen 
värdeökning till följd av en detaljplan. Utgångspunkten i lagen är att en planskada får 
tålas och att en plannytta tillfaller fastighetsägaren. En planskada ska beaktas vid den 
intresseprövning som görs när en detaljplan ska antas. Om planskadan blir alltför 
stor kan detaljplanen inte antas. De undantag som finns från denna grundprincip, det 
vill säga de planskador som ska ersättas, anges uttömmande i plan- och bygglagens 
14:e kapitel. 

Den negativa påverkan som kan uppstå på grund av detaljplanen bedöms vara 
acceptabel utifrån ett kommunalt samhällsbyggnadsperspektiv. Kommunen gör 
bedömningen att planens genomförande inte leder till sådan skada som beskrivs i 
plan- och bygglagens 14:e kapitel. 

MILJÖKONSEKVENSER 
Enligt 6 kap. 11§ MB (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.  

Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen där konsekvenserna ska 
identifieras, beskrivas och bedömas. Krav på innehållet återfinns i 6 kap. 12-13§ MB. 
Hänvisning till detta finns även i PBL (plan och bygglagen 2010:900) 4 kap. (34§). 
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Regeringen får därutöver meddela föreskrifter om vilka slags planer och program 
som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

* 6 kap. miljöbalken om miljöbedömningar ändrades 1 januari 2018. Eftersom aktuell 
detaljplan påbörjades innan förändringarna gäller den äldre lagstiftningen enligt 
övergångsbestämmelser. 

Behovsbedömning 
Storumans kommun har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan 
(Behovsbedömning, Detaljplan för bostäder, hotell, restaurang och handel på del av Björkfors 1:64 
och 1:595 samt Björkfors 1:673, i Hemavan, mars 2018). 

Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och 
någon fullständig MKB behöver inte upprättas. Följande utredningar bedöms behövs 
som underlag för detaljplanen: 

 Geoteknisk undersökning 
 Dagvattenutredning 
 Trafik- och parkeringsutredning 
 Trafikbullerutredning (väg och flyg) 
 Riskanalys farligt gods 

Länsstyrelsen har tagit del av kommunens behovsbedömning och delar kommunens 
bedömning att planen inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan och att 
någon MKB inte behöver upprättas. Länsstyrelsen utgår ifrån att de faktorer som 
behovsbedömningen har lyft fram, utreds uttömmande i kommande planhandlingar. 

Förenlighet med miljöbalken 
Aktuellt detaljplaneförslag bedöms vara förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. 
(Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden) och 4 kap. 
(Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet). 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 
miljöbalken 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor från 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.  

MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. 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). 

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. 
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Enligt trafikalstringsberäkningen skulle området kunna alstra drygt 3000 bilrörelser 
per dag under högsäsong. Beräkningen är dock grov och utgår från ”worst case”, det 
vill säga att hela byggrätten nyttjas och att alla ytor nyttjas samtidigt. Detta scenario 
bedöms inte särskilt sannolikt och trafikalstringen kommer i verkligheten bli mycket 
mindre då byggytorna bedömningsvis blir mindre, bostäderna till största del kommer 
att utgöra någon slags fritids-/tillfälligt boende, anläggningen sällan är fullbelagd och 
många besökare stannar flera dagar och därmed inte alltid behöver nyttja bilen till 
aktuella målpunkter (vilka framför allt antas vara Hemavan centrum och 
liftsystemen).  

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 utomhusluft överskrids.  

MKN för vattenförekomster 
Vattenmyndigheterna (5 stycken) har det övergripande ansvaret att se till att EU:s 
ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) genomförs i Sverige. Grundvatten, sjöar, 
vattendrag och kustvatten har delats in i vattenförekomster för vilka bedömning har 
skett vilken ekologisk, kemisk eller kvantitativ status som vattnet har och vilka krav 
som ställs för att kunna upprätthålla och förbättra denna status. 

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. Vattendistriktet beslutade i december 
2016 om (nya) MKN, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för åren 2016-2021. 
Beslutande MKN innebär kortfattat att alla ytvattenförekomster ska uppnå eller 
behålla hög eller god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus samt att alla 
grundvattenförekomster ska uppnå eller behålla god kvantitativ status och god 
kemisk grundvattenstatus (om inte undantag har meddelats). Yt- och 
grundvattenstatusen får generellt inte försämras. 

Inget av distriktets vatten uppnår god kemisk status till följd av storskalig och 
långväga spridning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE, används 
bland annat som flamskyddsmedel), vilka sprids till miljön via läckage från varor, 
avfallsupplag med mera. Bortsett från dessa är det ett femtiotal vattendrag, sjöar och 
kustvatten som inte uppnår god kemisk status på grund av påverkan från olika 
tungmetaller och tributyltenn (TBT). 

Vattenkvaliteten är överlag god inom distriktet, men vissa utmaningar finns att 
särskilt ta hänsyn till i samband med samhällsutvecklingen: 

 Fysiska förändringar, exempelvis utvinning av energi, vägar, ökad 
produktionen inom jord- och skogsbruk som påverkar vattnen negativt. 
Fysisk påverkan är den vanligaste orsaken till att god ekologisk status inte nås 
i distriktet. 

 Läckage av metaller och sura ämnen från sulfidjordar i kustområden, 
beroende av bland annat bearbetning och dikning. 
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 Storskalig påverkan från areella näringar, exempelvis genom gödsling, 
utdikning, ökad instrålning vid avverkning samt effekter från körskador i 
marken. 

 Läckage av metaller från avslutad och pågående gruvverksamhet. 
 Vattentäkter som saknar vattenskyddsområde eller där föreskrifter och 

skyddsområdets avgränsningar behöver revideras. I Bottenvikens 
vattendistrikt är det bara drygt 10 % av de allmänna vattentäkterna som har 
fullgott skydd. 

Nuvarande status och MKN för berörda vattenförekomster 
(www.viss.lansstyrelsen.se, 2018-08-07): 

Vattenföre-
komst 

EU-CD Ekologi
sk 
status/ 
potential 

Kemisk status MKN 
Ekologis
k status 

MKN Kemisk 
status 

Miljöproblem 

Ytvatten-
förekomst: 

Umeälven 

SE730861
-146315 

Otillfred-
sställande 

Uppnår ej god God 
ekologisk 
status 
2027 

God kemisk 
ytvattenstatus 
med undantag 
av kvicksilver/ 
kvicksilver-
föreningar och 
bromerad 
difenyleter. 

Miljögifter, 
flödes-
förändringar, 
morfologiska 
förändringar 
och 
kontinuitet 

Ytvatten-
förekomst: 

Ahasjön 

SE730050
-146627 

God God med 
undantag av 
kvicksilver/ 
kvicksilver-
föreningar. 

God 
ekologisk 
status 
2027 

Miljögifter 

Grundvatten-
förekomst 
(sand- och 
grusföre-
komst) 

SE730570
-146353 

 God samt god 
kvantitativ 
status 

 God samt god 
kvantitativ 
status 

Påverkan från 
exempelvis 
deponier, 
transport- och 
infrastruktur 

Övrigt vatten*: 
Kvarnbäcken 

Planområdet gränsar i norr till 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. 

*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.” 
 
För vattenförekomster i fjällmiljö eller nära fjällmiljö gäller oftast att vattendragen 
och sjöarna är mycket näringsfattiga till sin natur vilket gör dem extra känsliga för 
tillskott av näringsämnen som kväve och fosfor. 

Kommentar: Det är främst från trafikerade ytor och parkeringsplatser som 
dagvattenföroreningar uppkommer. På grund av känsligheten i närliggande vatten är 
det extra viktigt att rena dagvatten (och snö) innan det släpps vidare. Mindre 
föroreningsmängder kan i stor utsträckning hanteras av vegetativa ytor och 
filtervallar medan större föroreningsmängder behöver avskiljas via oljeavskiljare. De 
ytor som inte kan avvattnas ytligt till ett biofilter kan tas ner på ledning och om 
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dagvattnet bedöms vara förorenat av olja eller petroleumprodukter bör oljeavskiljare 
installeras. Dagvattenbrunnar behöver därutöver utformas med sandfång. Om gröna 
tak används är det viktigt att vara mycket sparsam med gödning för att inte orsaka 
näringsläckage till recipienten via dagvattnet. Se även Översiktlig dagvattenutredning för 
detaljplan för Björkfors 1:595 m.fl, Tyréns AB, 2019-02-01. 

Utveckling enligt planförslaget bedöms i övrigt 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. I planarbetet har förutsättningarna för en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering möjliggjorts. Berörd grundvattenförekomst påverkas minimalt då 
infiltrationsmöjligheterna är mycket begränsade och planområdet ligger som närmast 
cirka 20 meter från och ingen byggnation tillåts närmare än 26-27 meter från 
Kvarnbäcken. 

Anläggande av byggnader och vägar innebär oundvikligen att naturliga 
avrinningsförhållanden förändras men genom lämpliga materialval och ytor för 
infiltration, rening och fördröjning minimeras denna påverkan.  

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. 

De förändringar som planförslaget medför jämfört med dagens situation redovisas 
under rubriken Störningar, risker och säkerhet. 
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ADMINSTRATIVA FRÅGOR 

Tidplan 
Målsättningen är att detaljplanen ska kunna antas vintern 2019/2020. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planen gäller dock 
tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden 
förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas. 

Gällande detaljplan har ingen genomförandetid kvar. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för upprättandet och genomförandet av 
detaljplanen. 

Kvarnstenvägen [GATA1] är idag en kommunal gata som leds in i del av 
planområdet. Gatumarken kommer att överföras till fastigheten Björkfors 1:64 och få 
enskilt huvudmannaskap [a1]. Enskilt huvudmannaskap tillämpas eftersom större 
delen av vägnätet inom Hemavan sköts och underhålls av 
gemensamhetsanläggningar.  

Trafikverket är huvudman och ansvarar för drift och underhåll av väg E12 [VÄG].  
Exploatören/fastighetsägaren kommer att ansvara för anläggande av eventuell bro 
[bro1] över väg E12. Kommunen kommer att vara huvudman för bron.  

Ledningsnät för vatten, avlopp, el, värme med mera kommer inom kvartersmark att 
ägas och förvaltas av respektive fastighetsägare som även ansvarar för projektering, 
byggande, drift och underhåll inom den egna fastigheten. Exploatören bekostar 
flytt/förändringar av ledningsnätet som krävs för exploateringen. 

Hemavan Alpint AB (eller aktuell ägare av skidbacken) kommer att äga och ansvara 
för drift av skidbacken [N1]. 

Avtal 
Planen tas fram av MSBN (Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) Storumans 
kommun, genom avtal med exploatör/ fastighetsägare/konsult. 

Markanvisningsavtal (för del av Björkfors 1:64 samt Björkfors 1:595) har tecknats 
mellan Storumans kommun och exploatören/fastighetsägaren. Avtalet innebär att 
köparen, under två års tid, från och med 2018-02-06, har ensamrätt att förhandla 
med kommunen avseende exploatering av markområdet. Som huvudprincip gäller 
sedan att markområdet överlåts med äganderätt för angivet ändamål. 

Avsikten med markanvisningsavtalet är att köparen och kommunen ska samverka för 
att markområdet detaljplaneläggs för hotell, handel och aktiviteter och att den nya 
bebyggelsen ska berika miljön både funktionsmässigt och visuellt men också 
samverka med omgivande byggnader och den storslagna fjällmiljön ge en god 
arkitektonisk helhetsverkan. De nya byggnaderna ska tillföra en egen karaktär och 
komplettera samt förstärka centrumkänslan. Avtalet reglerar vidare kostnader där 
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köparen bland annat står för alla planläggnings- och exploateringskostnader och står 
för all ekonomisk risk i samband med detta. 

Innan planen antas behöver ett exploateringsavtal upprättas mellan Storumans 
kommun och exploatören/fastighetsägaren som bland annat hanterar frågor kring 
byggande och drift av bro över väg E12 samt anläggande och drift av övrig 
infrastruktur. Bron byggs lämpligast samman med en byggnad inom planområdet och 
förvaltningen således blir enhetlig. Verksamheterna inom planområdet kommer 
därutöver vara huvudsaklig målpunkt för de som rör sig över bron. Konsekvenserna 
av exploateringsavtalet är att exploatören/fastighetsägaren står för kostnader för 
anläggande och drift av all infrastruktur inom området.  

Avtal ska upprättas mellan Storumans kommun och Trafikverket gällande brons 
ägande, byggande och underhåll. Trafikverket ska godkänna brons utformning.  

Lovplikt 
Enligt 4 kap. 14-15§ plan- och bygglagen kan kommunen inom visa ramar besluta att 
minska eller utöka bygglovspliktens omfattning. Lättnader i bygglovsplikten får 
emellertid inte beslutas om bygglov krävs för att tillvarata grannars intressen eller 
allmänna intressen.  

Det bedöms i aktuell detaljplan inte finns anledning att besluta om förändrad 
lovplikt. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Fastighetsreglering avses i samband med plangenomförandet. Förslag på hur detta 
kommer att ske beskrivs i tabellen nedan. 

Fastighet Ägare Rättigheter Föreslagna förändringar 

Björkfors 1:595 Storumans 
kommun 

Last: Avtalsservitut väg 
Akt 2421IM-04/5105.1 
 
Last: Ledningsrätt 
eldistributionsledningar 
Akt 2421-95/7.1  
 
Last: Avtalsservitut 
kraftledning, nätstation 

Akt D201700706435:1.1 

Älvstigen/Kvarnstenvägen är 
kommunala gator som leder in i 
planområdet. För den del av 
Kvarnstensvägen som idag utgör 
kvartersmark (del av fastigheten 
Björkfors 1:595) finns ett 
avtalsservitut väg för åtkomst till 
förmån för fastigheten Björkfors 
1:597 (bostadsfastigheten direkt norr 
om aktuellt planområde).  

Last Akt 2421IM-04/5105.1 för 
åtkomst till förmån för fastigheten 
Björkfors 1:597 hävs/revideras så att 
åtkomst kan ske på lämpligt sätt.  

Del av Björkfors 
1:639 

Privat  Ingen förändring 

Del av Björkfors 
1:7 

Privat  Ingen förändring 

Del av Björkfors 
1:342 

Hemavan 
Alpint AB 

Förmån: 
Officialservitut, 
skidbacke, skidlift 
Akt 2421-89/5.1 

Ingen förändring 

Björkfors 1:64 Storumans 
kommun 

Last: Ledningsrätt 
eldistributionsledningar 
Akt 2421-95/7.1 

Last: Eldistributions-
ledningar 
Akt 2421-93/83.1 

Förmån: Officialservitut 
gång- och cykelbana 
Akt 2421-93/83.1 

Genom fastighetsreglering tillförs 
Björkfors 1:595 den del av Björkfors 
1:64 som är kvartersmark enligt 
detaljplanen.  

Del som utgör GATA1 i detaljplanen 
(Kvarnstensvägen) tillförs fastigheten 
Björkfors 1:64. Gatan får enskilt 
huvudmannaskap och en 
gemensamhetsanläggning bildas dit 
berörda fastigheter ansluts.  

Del av Björkfors 
1:673 

Olsson 
Trading 
Åtta AB 

 Fastigheten tillförs fastigheten 
Björkfors 1:595.  
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Björkfors 1:597 

 

Björkfors 1:595  

 

Björkfors 1:639  

 

Björkfors 1:7  

 

Björkfors 1:342  

 

Björkfors 1:64  

 

Björkfors 1:673  

 

 

 

 
Fastighetskarta. Planområdet markeras ungefärligt med rött. Källa: metria.se 2018-04-25.  

Gemensamhetsanläggningar 
För lokalgata [GATA1] samt de tekniska anläggningarna [Ex] (med undantag av 
transformatorstation) kommer gemensamhetsanläggningar att bildas. 

Rättigheter 
Inom området finns, förutom de rättigheter som redovisas under rubriken 
Fastighetsbildning, rättighet allmän väg (väg E12) och ledningsområden (el, tele och 
optokabel och vatten- och avlopp). 

De allmännyttiga underjordiska ledningar som finns inom planområdets 
kvartersmark och som behöver ligga kvar säkerställs på plankartan med ett 10 meter 
brett markreservat [u1]. Markreservatet innebär att ledningarna kan ligga på 
kvartersmark utan att det strider mot detaljplanen samt att lovpliktiga åtgärder inte 
får utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar 
behövs därutöver ledningsrätt eller servitut upplåtas. I områdets mittersta del finns 
ytterligare ledningar som behöver flyttas vid exploatering av området. Exploatören 
bekostar flytt/förändringar av ledningsnätet som krävs för exploateringen. 
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In-utfart till fastigheten Björkfors 1:597 kommer i den norra delen skyddas med 
servitut över fastigheten Björkfors 1:595 [a2]. 

Tredimensionell fastighetsindelning 
De flesta fastigheter utgörs av en yta på marken, men en fastighet kan också vara 
under jord (exempelvis ett garage) eller ovanför marken (exempelvis en ägarlägenhet i 
ett bostadshus). Garaget och ägarlägenheten är exempel på tredimensionella 
fastigheter. Fördelarna med 3D-fastigheter är exempelvis att byggnader kan användas 
effektivare då befintliga hus byggs på med ytterligare våningsplan eller att det byggs 
bostäder, affärer och kontor över spårområden.  

Detaljplanen utgör inget hinder för 3D-fastigheter. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar och bekostar upprättandet och 
genomförandet av detaljplanen samt lantmäteriförrättningar för 
bildande/ombildande av fastigheter, gemensamhetsanläggningar, upphävande av 
servitut, ledningsrätter, flytt av ledningar med mera. 

Planavgift 
Planavgift kommer inte att tas ut vid bygglov. 

Inlösen, ersättning 
Ingen fastighet är föremål för inlösen. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Behov av ytterligare utredningar 
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar och bekostar detaljutredningar för de 
kommande förändringarna. 

Behov av kompletterande tillstånd 
Tillfällig/permanent grundvattensänkning kan bli aktuellt i och med exploateringen 
vilket kan kräva tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet. 

Om utfart mot väg E12 blir aktuell krävs tillstånd enligt Väglagen 39 §. 

Hemavan Tärnaby Airport AB ska remitteras ärenden om bygglov som avser 
byggnadsverk över 20 meter. Enligt kontroll mot hinderdata/flygplatsens MSA-yta 
cirka 60 km ut från flygplatsen, kommer dock inte föreslagna nockhöjder påverka 
flygplatsens verksamhet. 
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SAMRÅD/GRANSKNING 
Efter samråd har inkomna synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse och 
handlingarna har reviderats/kompletterats om det bedömts vara relevant. 

Ett samrådsmöte hölls i Hemavan 2019-02-19. Minnesanteckningar fördes under 
mötet, vilka bifogas samrådsredogörelsen. 

Efter granskning har inkomna synpunkter att sammanställts i ett 
granskningsutlåtande och handlingarna har reviderats/kompletterats om det bedömts 
vara relevant. 

Planfrågor har diskuterats under hand med berörda. 

 

 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

 

 

Mattias Åkerstedt   Ulrika Kjellsdotter 

Planchef    Handläggare 


