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Detaljplan för bostäder på del av Björkfors 1:18 i Hemavan, 
Storumans kommun, Västerbottens län  
   

Förslag till Detaljplan för bostäder på del av Björkfors 1:18 i Hemavan, Storumans 
kommun, Västerbottens län, upprättad 2021-11-16, reviderad 2022-11-07. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra byggande av fem nya bostäder på fastigheten 
Björkfors 1:18. Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget bedöms 
strida mot gällande fördjupad översiktsplan för Hemavan då delar av området är utpekat 
som skyddsvärd jordbruksmark. Detaljplanen handläggs därför genom utökat 
förfarande. Genomförande av detaljplanen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan. 
 
Planförslaget har tidigare varit ute för samråd under tiden 24 november till och med 16 
december 2021. Inkomna synpunkter och kommunens kommentarer har redovisats i en 
samrådsredogörelse. Planförslaget har justerats utifrån det som framkom under 
samrådet, bl.a. har planområdets geotekniska förhållanden utretts vidare. 
 
Granskningstid har hållits under tiden 5 oktober till och med 26 oktober 2022.  
 
Ändringar efter granskningstiden 
Utifrån inkomna yttranden under granskningstiden föranleder inga ändringar i 
planhandlingarna.  
 
Efter granskningstiden har löpt ut har diskussioner förts med representanter från 
kommunstyrelseförvaltningens tekniska avdelning angående va-ledningar inom 
kvartersmark. Enligt överenskommelse har u-områden utpekats i plankartan. Ändring är 
inte anse som väsentlig förändring och därför bedöms att ingen ytterligare 
granskningstid krävs. 
 
Sammanfattning  
Då inga kvarstående synpunkter finns på planförslaget föreslås miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden godkänna detaljplanen och föreslå Kommunfullmäktige att 
anta densamma. 
 
Medverkande tjänstepersoner  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter, planerare 
Ulrik Norgren och förvaltningschef Elin Rutqvist. 
_____________________________ 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten: 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning. 
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Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 
prövas. 
 
 Kommunens kommentar: - 
 
 
 
Lantmäteriet: 
Lantmäteriets synpunkter i samrådsskedet har beaktats. Lantmäteriet har inga 
ytterligare synpunkter.  
 
 Kommunens kommentar: - 
 
 
Trafikverket: 
Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget ytterligare att anföra. 
 
 Kommunens kommentar: - 
 
 
Yttranden från företag 
 
Vattenfall Eldistribution AB: 
Vattenfall Eldistribution AB noterar att kommunen har tillgodosett de synpunkter som 
framfördes under samrådet och har därför inget ytterligare att tillägga i detta ärende. 
 

Kommunens kommentar: - 
 
 
Skanova (Telia Company) AB 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter 
berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 
 
Telenätet (kopparnätet) inom/i anslutning av planområdet är stängt/urdriftstaget och 
telestolpar (med tillhörande nät) kommer raseras fysiskt under första halvan av 2023.  
 
 Kommunens kommentar: - 
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