
   

 
  

 

 

Behovsbedömning 
Detaljplan för bostäder, 

hotell, skidnedfarter och 
liftområde, "Västbyn" i 

Hemavan, Storumans 
kommun, Västerbottens län   

 

 
 

 

 

  Dnr: 2018.0185-315 
Upprättad: 2018-05-21 



 
 

 

BEHOVSBEDÖMNING 
 

 
Sida 2 av 13 

 

 

 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

 

Detaljplan för bostäder, hotell, skidnedfarter och liftområde inom 
fastigheterna Björkfors 1:446, 1:707, "Västbyn" i Hemavan  
Samråd om miljöpåverkan  
 
Lagen om Miljöbedömningar av planer och program 
Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905), ska kommunen alltid göra 
en bedömning om en plans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Denna 
bedömning kallas behovsbedömning och ska genomföras utifrån kriterier som finns i bilaga till 
MKB-förordningen. 
 
Sammanfattningsvis handlar kriterierna om riskerna för människors hälsa eller miljön, det berörda 
områdets sårbarhet på grund av exempel överskridna miljökvalitetsnormer eller påverkan på 
kulturmiljön eller på skyddad natur. 
 
Om behovsbedömningen ger ett resultat att planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § genomföras. Inom ramen för 
denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande 
miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. 

_________________________________________________________________ 
 
Bakgrund 
Tärnafjällens Exploatering AB har 2017-10-24 ansökt om planbesked för att möjliggöra ett 
större område för bostäder, nytt liftområde och skidnedfarter inom fastigheterna 
Björkfors 1:446 och 1:707. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisade ärendet 

för Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
2017-12-13 med ett förslag 
till beslut om att påbörja 
arbetet med att upprätta 
detaljplan, att detaljplanen 
skulle handläggas genom 
utökat förfarande då det 
bedöms ha betydande 
intresse för allmänheten 
samt i övrigt av stor 
betydelse.  Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2017-12-13, § 
168, att ett informations-
möte ska hållas i Hemavan 
innan beslut kan fattas i 
planbeskedet. Ett 
informationsmöte hölls i 
Hemavan 2018-02-07. 
 
 

Markerat område är ungefärligt planområde. 

 



 
 

 

BEHOVSBEDÖMNING 
 

 
Sida 3 av 13 

 

 

 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-02-14, § 26, att påbörja arbetet 
med att upprätta detaljplan. Planen handläggs genom utökat förfarande.  
 
Bestämmelser 
Riksintressen 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (Vindelfjällen enligt 3 kap § 6 MB), och 
riksintresse rörligt friluftsliv (Södra Storfjället, Norra och Södra Gardfjället och Arefjället enligt 4 
kap § 2 MB) samt i anslutning till naturreservat Vindelfjällen och Natura 2000-område. Delar av 
området berör riksintresse för rennäring (svår passage). Området ansluter också till riksintresse 
för kommunikationer (väg E12 enligt 3 kap § 8 MB). Väg E12 är även en rekommenderad väg för 
transporter av farligt gods. 
 
Fördjupad översiktsplan 
Enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) för Hemavan är området tänkt för fritidsboende och alpint 
intresseområde. Enligt FÖP får gränserna för nya exploateringsområden i viss omfattning 
justeras med stöd av fortsatta utredningar och detaljplanläggningar. Byggnader, avsedda att 
tjäna sportsliga och turistiska aktiviteter får uppföras inom det alpina intresseområdet. 
 

 
Utdrag från gällande översiktsplan för Hemavan. Den röda markeringen är ungefärligt föreslaget 
planområde enligt sökandens skiss. 
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Detaljplaner 
Området ligger utanför detaljplanelagt område. Gränsar i söder till detaljplan för del av 
Björkfors 1:598 m.fl., Solbacken, laga kraft 2013, beteckning 2421-P13/6. 
 
 
Miljökvalitetsnormer Vatten 
Platsen ligger nordöst om grundvattenförekomst (SE730570-14653) samt i närheten av 
vattendrag Umeälven (SE730861-146315) och Ahasjön (SE730050-146627) som är 
klassat enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige).  
 
Följande aspekter bedöms i aktuell detaljplan 
 Relevant Inte relevant 
Stads- och landskapsbild X 
Kulturmiljö X 
Naturmiljö X 
Rennäring X 
Rekreation och friluftsliv X 
Strandskydd  X 
Kommunikationer X 
Hälsa och säkerhet, orsakat av detaljplanen X 
Hälsa och säkerhet, orsakat av omgivningen X 
Klimatpåverkan X 
Måluppfyllelse X 
 
De aspekter som bedömts vara relevanta för detaljplanen utvecklas närmare nedan. 
 
Stads- och landskapsbild 
Området ligger i anslutning till befintligt fritidshus- och skidområde. Det är viktigt att 
tillkommande bebyggelse anpassas till landskapsbilden. 
Bebyggelsestrukturen ska leda till ett unikt och attraktivt område med tonvikt på både 
vinter- och sommarturism. Höga arkitektoniska ideal bör prägla området. Fasadmaterial 
bör utföras av trä i dämpande naturtoner. Ett gestaltningsprogram ska tas fram som 
harmoniseras med övrig bebyggelse vid området sydöst (Solbacken, Gondolbyn). 
 
Kulturmiljö 
Exploatören har redan kontakt med Länsstyrelsen Västerbotten om arkeologisk utredning 
som ska tas fram sommaren 2018. Inga registrerade fornlämningar finns idag inom 
aktuellt område. Däremot sydost om området finns ett brytningsområde (RAÄ-nummer 
Tärna 1092) av vit kvartsit. Blocken är 1-3 x 0,5-2 meter stora och 0,2-1 meter höga. Alla 
blocken uppvisar slagspår. Flera av blocken är delvis överväxta. 
  
Natur- och terrängförhållanden 
Området består av fjällbjörkskog. En naturvärdesinventering av växt- och djurlivet krävs.  
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Utdrag från film ”Investeringsdagarna i Hemavan Tärnaby september 2016.” 

 

 
Ortofoto. 
 



 
 

 

BEHOVSBEDÖMNING 
 

 
Sida 6 av 13 

 

 

 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

 

Exploatören har vid helikopterbesiktning november 2017 konstaterat att det finns 3-5 
meter hög, lite glesare fjällbjörkskog även inom de högre föreslagna bebyggelseområdena, 
se bild nedan. Björkskogen går allmänt högre upp i detta område än vid t.ex. vid 
restaurang Björk, se sökandens tidiga idéskiss. Det rena kalfjället börjar norr om 
planområdets övre gräns. Huvuddelen av terrängen har dock en jämn sluttning, vilket 
innebär att nedfarterna troligen inte behöver anpassas till terrängformationer.  
Bebyggelsens placering får studeras mer i detalj under den fortsatta planprocessen. 
 

 
 
Rennäring 
Området ligger inom Ubmeje tjeälddies åretruntmarker vilket medför att åtgärder inte får 
vidtas som innebär avsevärd olägenhet för rennäringen (Rennäringslagen 30 §). De norra 
delarna berör riksintresse för rennäring och strategiska områden (svår passage). 
Kumulativa effekterna på renskötseln måste belysas och utredas i kommande planarbetet.  
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Rekreation och friluftsliv 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (MB 3:6) och riksintresse för turism och 
friluftsliv övriga fjäll (MB 4:1, 2). I närheten finns även riksintresse Vindelfjällen (MB 4:1, 
5, 8 och 3:6) tillika Natura 2000 habitat. Storumans kommun bedömer att förslaget inte 
påtagligt kommer att skada riksintressena. Däremot bedöms nya skidliftar och 
skidbacksystem tillgängliggöra det rörliga friluftslivet i större utsträckning, både vinter- 
och sommartid. 
 
Kommunikationer och parkeringar 
Biltrafik och parkeringsytor  
Området är tänkt att anslutas till väg E12. Det krävs en vägutredning för att klara de 
interna vägarnas lutning då vissa sträckor riskerar väglutningar på mer än 10 %. Med 
hänsyn till att det totala besökstrycket på skidområdet i Hemavan, även från 
daggäster, förväntas öka är behovet av bilparkering nära skidlift en angelägen fråga  
som särskilt måste utredas. Kollektiva färdmedel kan komma att utvecklas.  
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Riktlinjer för parkeringsplatser för tillkommande bostäder, restaurang m.m. ska tas fram. 
För övrigt kommer kommunen att snarast se över tättbebyggt område (TBO) för Hemavan 
och även se över hastigheterna i samråd med väghållarna. 
 
Skotertrafik 
Det finns en skoterled som passerar den västra delen (mot Kungsleden, Viterskalet och 
Ammarnäs). Skotertrafik inom området får ses över i det kommande planarbetet. 
 
Gångvägar/skidspår 
Området planeras att ansluta till gång- och cykelväg (GC-väg) som planeras söder om detta planområde. 
Efter tidigt samråd med Trafikverket ska GC-väg inte förläggas inom vägområdet längs med E12 
(rumsligt separerad lösning). I fördjupad översiktsplan för Hemavan har man tittat på möjligheter att 
förlägga GC-väg i närhet av E12, möjligtvis inte inom vägområdet dock, se bild nedan. Plats för 
längdåkningscentral med spår västerut planeras tillföras planen och bör ligga i anslutning till p-plats och 
centrumområdet så familjer kan välja aktivitet.  
 

 
Utdrag från fördjupad översiktsplan för Hemavan 

 
Liftar och skidnedfarter 
Ett antal nya liftsystem och skidnedfarter planeras.  
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Hälsa och säkerhet, orsakat av detaljplanen 
Miljökvalitetsnormner (MKN) 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 
miljöbalken 1999 (5:e kap.) för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor som 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 om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område. MKN kan ses som 
styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen (www.miljomal.nu). 
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. Tillkommande trafik i och med detaljplanens genomförande bedöms inte 
innebära betydande luftutsläpp som leder till att MKN riskerar att överskridas. 
 
MKN för vattenförekomster 
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. Vattenmyndigheten i 
Bottenvikens vattendistrikt beslutade i februari 2017 om MKN för samtliga yt- och 
grundvattenförekomster i vattendistriktet vilka ska uppnå god ekologisk 
status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvattenstatus om inte särskilda skäl 
finns. MKN innefattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att 
vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en lägre statusklass. Under 2017 
har åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer reviderats (avseende 
cykeln 2010-2016). 
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Vattenförekomster EU-CD Ekologisk 
status/potential 

Kemisk 
status 

MKN 
Ekologisk 
status 

MKN 
Kemisk 
status 

Miljöproblem 

Ahasjön SE730050-
146627 

God ekologisk 
status 

Uppnår 
ej god 
(Hg och 
PBDE) 

God 
ekologisk 
status 

God 
kemisk 
status 
med 
undantag 
för Hg 
och 
PBDE 

Miljögifter 
(Atmosfärisk 
deposition) 

Umeälven SE730861-
146315 

Otillfredsställande 
ekologisk 
potential 

Uppnår 
ej god 
(Hg och 
PBDE) 

God 
ekologisk 
potential 
2027 

God 
kemisk 
status 
med 
undantag 
för Hg 
och 
PBDE 

Miljögifter 
(Atmosfärisk 
deposition), 
flödes-
förändringar, 
morfologiska 
förändringar 
och 
kontinuitet 

Syterbäcken SE730835-
146885 

God ekologisk 
status 

Uppnår 
ej god 
(Hg och 
PBDE) 

God 
ekologisk 
status 

God 
kemisk 
status 
med 
undantag 
för Hg 
och 
PBDE 

Miljögifter 
(Atmosfärisk 
deposition) 

 
 

Grundvattenföre-
komst 

EU-CD Kemisk 
status 

Kvantitativ 
status 

MKN 
Kemisk 
status 

MKN 
Kvantitativ 
status 

Miljöproblem 

Sand- och 
grusförekomst 

SE730570-
146353 

God God God 
kemisk 
grundvat
ten 
status 

God 
kvantitativ 
status 

Inga 
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Samlad bedömning av MKN för vattenförekomster  
Utveckling enligt planförslaget bedöms inte påverka om normerna för god 
ekologisk eller god kemisk yt- och grundvattenstatus kan uppnås/upprätthållas för 
nämnda vatten. Området kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. En VA-utredning ska tas fram. För en långsiktigt hållbar dagvattenhantering 
ska de naturliga förhållande på platsen bibehållas så långt som möjligt. Anläggande av 
byggnader och vägar innebär oundvikligen att naturliga avrinningsförhållanden förändras 
men bl.a. genom lämpliga materialval och ytor för infiltration, rening och fördröjning kan 
denna påverkan minimeras. Dagvattenfrågan ska tydligt hanteras i kommande detaljplan. 
 
 
Hälsa och säkerhet, orsakat av omgivningen 
Markradon – Förekomsten av markradon har inte undersökts inom området. Rent 
generellt är höga radonhalter inte vanliga i fjällområdet. Radonsäkert byggande 
rekommenderas dock generellt där markradon inte undersökts. Markradon ska 
kontrolleras i samband med att geoteknisk undersökning utförs. 
 
Markföroreningar - Ingen misstanke finns om att markföroreningar förekommer inom 
planområdet. Om frågan om sanering av förorenad mark blir aktuell ska den hanteras 
enligt miljöbalkens bestämmelser. 
 
Markförhållanden - Geoteknisk undersökning krävs. Detaljplanen ska uppfylla de 
säkerhetsnivåer som ställs för planer och nyexploatering enligt IEG:s (Europastandarder 
inom Geoteknik) tillämpningsdokument. Redan bebyggda delar inom en ny detaljplan ska 
uppfylla de stabilitetskrav som ställs på nyexploatering alternativt måste restriktioner 
finnas. Eventuella restriktioner eller krav på åtgärder måste säkerställas i planen. 
 
Omgivningsbuller – Enligt plan- och bygglagen 4 kap. 33a § ska planbeskrivningen om 
detaljplanen avser en eller flera bostadsbyggnader innehålla en redovisning av beräknade 
värden för omgivningsbuller. Det behövs dock inte redovisning om det ej anses behövligt 
med hänsyn till bullersituationen, vilket enligt en preliminär bedömning från Boverket och 
SKL innebär åtminstone 5 dBA under riktvärdena. För beräkning av bullernivåer det 
blir vid ett genomförande av planen ska Boverkets och SKLs skrift ”Hur mycket bullrar 
vägtrafiken?” användas. 
 
Vatten- och avlopp - Området kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. En utredning från tekniska avdelningen krävs för att visa att befintligt 
ledningsnät och reningsverk klarar den ökade tillrinning som just detta planområde 
kommer att ge. 
 
Riskbedömning med avseende av farligt godstransporter på E12 – En 
riskbedömning kan krävas för att identifiera de risker avseende transporter av 
farligt gods förbi aktuellt planområde samt utreda vilka konsekvenser dessa kan 
medföra. Länsstyrelsen i Västerbotten håller för närvarande på med att fram regionala 
riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Dessa riktlinjer baseras på 
riktlinjer framtagna av Länsstyrelsen i Norrbottens län.  
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Klimatpåverkan 
Utifrån rapporten Underlag för samordnad beredskapsplanering vid höga flöden och 
dammbrott i Umeälven, WSP 2015-04-20 framgår att området inte berörs av 100-årsflödet.  
 
Markförhållanden måste klarläggas i en geoteknisk undersökning. Detaljplanen ska 
uppfylla de säkerhetsnivåer som ställs för planer och nyexploatering enligt IEG:s 
(Europastandarder inom Geoteknik) tillämpningsdokument. Redan bebyggda delar inom 
en ny detaljplan ska uppfylla de stabilitetskrav som ställs på nyexploatering alternativt 
måste restriktioner finnas. Eventuella restriktioner eller krav på åtgärder måste 
säkerställas i planen. 
 
I kommande planbeskrivning ska det redovisas de planeringsförutsättningar och de 
överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till förväntad 
klimatpåverkan. Vid behov kan särskilda planbestämmelser föras in på plankartan i syfte 
att möjliggöra skyddsåtgärder och förhindra olämplig markanvändning. Planen ska dock 
inte göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med planen. 
 
Risker för ras-, skred- och slamströmmar ska utredas i det kommande planarbetet. 
 
Måluppfyllelse 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Myllrande våtmarker 
11. Levande skogar 
12. Ett rikt odlingslandskap 
13. Storslagen fjällmiljö 
14. God bebyggd miljö 
 
Ställningstagande 
Med stöd av denna behovsbedömning bedömer kommunen att det finns risk att 
genomförandet av i Storumans kommun, medför betydande miljöpåverkan, varför särskild 
MKB ska upprättas. 
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Motiv till ställningstagandet 
Kommunen ska vid valet av planförfarande bedöma om planförslaget kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Hur kommunen ska gå tillväga för att bedöma den betydande 
miljöpåverkan regleras i förordningen om miljökonsekvensbeskrivning. Bedömning ska 
alltid utgå från förordningens bilaga fyra, och även från bilaga två i de fall som 
planförslaget innebär att planområdet får tas i anspråk för en verksamhet eller åtgärd som 
är uppräknade i plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap. 34 §. Bl.a. skidbacke, skidlift eller 
linbana med tillhörande anläggningar, hotellkomplex utanför samlad bebyggelse kräver 
MKB. 
 
Sammanfattning av vilka utredningar/undersökningar som krävs av exploatör 
- MKB.  
- Naturvärdesinventering. 
- Geoteknisk undersökning inklusive kontroll av markradon (PM geoteknik samt 

markteknisk undersökning). 
- Utredning kring ras, skred och slamströmmar.  
- Dagvattenutredning (ska innehålla förslag till hur dagvattnet ska hanteras inom 

området så att det inte påverkar omkringliggande fastigheter/anläggningar samt MKN 
vatten). 

- VA-utredning. 
- Arkeologisk undersökning.  
- Vägutredning. 
- Trafik- och parkeringsutredning. 
 
 
Medverkande tjänstemän 
Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare,  
Ulrik Norgren, planerare/byggnadsinspektör, 
Sonja Eliasson, miljö- och samhällsbyggnadschef/stadsarkitekt och  
Roger Jonsson, miljöinspektör. 
 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
Planhandläggare 
 
 
 
 
 
Bilaga: 
Exploatörens första idéskiss 
 
 
 
 

 




