
 
 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Datum 
2020-09-03 

 
Sida 1 av 4 
 
Vår beteckning 
2019.0743-315 

 

 

 

 

Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

 

Förslag till detaljplan för fastigheterna Björkfors 1:1143 m.fl. vid 
Elins väg i Hemavan 
 
Förslag till detaljplan för fastigheterna Björkfors 1:1143 m.fl. vid Elins väg i Hemavan, 
upprättad 2020-06-11. 
 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av enbostadshus och tvåbostadshus (parhus) 
samt justering av minsta fastighetsstorlek. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-28, § 114, att påbörja arbetet 
med att ta fram detaljplan och att den hanteras genom begränsat förfarande då det rör 
sig om planförslag som innebär en åtgärd av mindre betydelse och där 
samrådskretsen är mycket liten och tydlig. 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samrådstid har hållits under tiden 29 juni till och med 28 augusti 2020. Vid 
samrådstidens slut har yttranden med frågeställningar erhållits från: 
 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten: 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap plan- och bygglagen (PBL) 
Utifrån inkomna samrådshandlingar har länsstyrelsen ingen erinran. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Lantmäteriet: 
 
Delar av planen som bör förbättras 
Ekonomiska konsekvenser i samband med plangenomförandet 
I planbeskrivningen på s. 20 framgår att respektive exploatör/fastighetsägare ansvarar 
för samtliga kostnader som plangenomförandet medför. Det som behöver förtydligas i 
detta sammanhang är om det är nuvarande fastighetsägare Praare AB som anses vara 
exploatören eller om kostnaderna för utbyggnad av ledningar, omprövningar av 
gemensamhetsanläggning (GA) är kopplade även till framtida fastighetsägare som 
eventuellt köper en tomt under planens genomförandetid. Eller är tanken att samtliga 
åtgärder med ledningar, GA m.m. ska vara färdigt innan fastigheter säljs till nya ägare?  
Det kan också tydliggöras vad enskilt huvudmannaskap innebär för framtida 
fastighetsägare, samt om kommunen avser att ta ut anslutningsavgifter för att ansluta till 
det kommunala VA-systemet. 
 

http://www.storuman.se/
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Kommunens kommentar: Genomförandefrågor tydliggörs i planbeskrivningen.  
 
 
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, Kommunstyrelsen: 
 
Administrativa frågor  
Avtal  
Då detta är en revidering av en tidigare detaljplan med ett exploateringsavtal behövs ett 
nytt exploateringsavtal tecknas.  
 
Övrigt  
Vatten och avlopp  
Det nya vattenverket i Hemavan är redan taget i bruk.  
 
Fastighetsbildning  
Fastigheterna finns redan och har direktutfart till lokalgata. 
 
Kommunens kommentar: Planhandlingarna revideras/tydliggörs vad avser 
exploateringsavtal och det nya vattenverket. 
 
Fastigheter i området är redan bildade men av detaljplanens syften är att möjliggöra 
mindre fastighetsstorlekar (befintliga fastigheter kan delas). 
 
 
Yttrande från företag 
 
Skanova AB: 
Skanova har inget att erinra mot rubricerad plan.   
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format.  Kontakta 
https://www.ledningskollen.se 
  
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Vattenfall Eldistribution AB:  
Har inte yttrat sig. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
 

http://www.storuman.se/
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Yttrande från privatpersoner, föreningar m m 
 
Berörd sameby, Ubmeje Tjeälddie 
Ubmeje Tjeälddie har inga synpunkter på föreslagen detaljplan. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Kungsvägens samfällighetsförening (sf): 
Kungsvägens sf i Hemavan har tidigare framfört dessa synpunkter inför förändringar av 
detaljplaner som innebär utökade byggnadsrätter inom området Kungsbacken. Vi kräver 
att förutsättningar skapas för byggande av GC-väg från Oskars väg ut till E12 som 
förbättrar trafiksäkerheten för gående. 
 
I och med Mark- och miljödomstolens godkännande av lantmäteriets beslut, att inte 
inrätta gemensamhetsanläggning för GC-väg efter Kungsvägen, har föreningen ingen 
egen laglig möjlighet att finansiera en sådan. 
 
För varje detaljplaneförändring som innebär utökade byggnadsrätter inom området 
Kungsbacken ökar även all trafik, både gående och fordon. Den föreslagna ändringen av 
detaljplan för Björkfors 1:1143 m fl innebär en möjlig utökning från 22 lägenheter till 44 
lägenheter. Den förändringen anser föreningen vara så stor att ny detaljplan även måste 
ta hänsyn till hur den gångtrafik som genereras från detta område, Elins väg, ska säkras. 
 
Kungsvägens sf står alltså fast vid tidigare krav att kommunen snarast upprättar 
detaljplan för GC-väg längs Kungsvägen, minst från Oskars väg, och ut till E12. Innebär 
även att någon annan än Kungsvägens sf ska finansiera GC-väg. 
 
Ny detaljplan för Elins väg ska redovisa hur områdets egna gångtrafik ska ledas på 
ett säkert sätt, antingen via Kungsvägen eller på annat sätt! 
 
Kommunens kommentar: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ett vilande 
planärende från 2018/2019 om upprättande av GC-väg efter Kungsvägen. Planärendet har 
legat vilande i avvaktan på mark- och miljödomstolens dom i överklagat beslut kring 
anläggningsförrättning för GC-väg. Dom meddelades 2019-12-02 i Umeå.  
 
Det innebär dock exploatörerna/investerarna i Kungsbackenområdet måste samverka för 
att finansiera genomförandet/byggnation av GC-väg efter Kungsvägen.  
 
Gångvägar från aktuellt område är redovisat i planbeskrivningen men ska utvecklas något. 
 
 
Intressenter vars synpunkter inte tillgodosetts 
Alla synpunkter anses tillgodosedda. 
 
 

http://www.storuman.se/
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Ställningstagande  
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen anser i en samlad bedömning att  
planhandlingarna har tagit erforderlig hänsyn till inkomna yttranden och  
sammanvägt dessa i en helhetsbedömning mellan olika allmänna och enskilda  
intressen. 
 
Medverkande tjänstemän 
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter, planerare/byggnadsinspektör Ulrik Norgren och 
samhällsbyggnadschef Mattias Åkerstedt.  
 
Förslag 
Efter genomförda kompletteringar/justeringar föreslås att detaljplanen får ställas ut för 
granskning.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 

 

http://www.storuman.se/

