
 
 

 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Datum 
2021-10-04 

 
Sida 1 av 22 
 
Vår beteckning 
2018.685-315 

 

 

 

 

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 fastigheten Björkfors 1:34, Björkfors 
1:733 m.fl., bostäder, motionshall m.m. vid Hemavans 
Fjällcenter, Storumans kommun, Västerbottens län  
 
Förslag till detaljplan för fastigheten Björkfors 1:34, Björkfors 1:733 m.fl., bostäder m.m. 
vid Hemavans Fjällcenter, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad april 2020, 
reviderad juni 2021. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder, 
verksamheter, utökat område för parkering, möjliggörande för nybyggnation av en 
motionshall/samlingslokal samt tillbyggnad av befintlig simhall med padelbanor, gym 
m.m. Planförslaget bedöms följa fördjupad översiktsplan för Hemavan. 
 
Planförslaget har tidigare varit ute för samråd under tiden 11 maj till och med 1 juni 
2020. Inkomna synpunkter och kommunens kommentarer har redovisats i en 
samrådsredogörelse. Planförslaget har justerade utifrån det som framkom under 
samrådet, bl.a. har höjder på byggnader, utformning och möjlighet till tillbyggnad av 
simhallen setts över. 
 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE  
Granskningstid har hållits under tiden 6 september till och med 27 september 2021. 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 granskningshandlingar har länsstyrelsen ingen erinran.  
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Lantmäteriet: 
Lantmäteriets synpunkter i samrådsskeendet har beaktats. Lantmäteriet vill ändå göra 
följande påpekanden.  
PLANBESKRIVNING  
Det saknas information om vem som skall ansöka om bildande eller omprövning av 
gemensamhetsanläggning. Det saknas även information om vem som avses bekosta 
omprövningen eller nybildningen av gemensamhetsanläggning. Denna information är 
viktig för att delägare, i gemensamhetsanläggning som kan tänkas komma att omprövas, 
skall kunna ta ställning till hur de påverkas av planförslaget. Det är även viktigt för de 
fastigheter som ligger utanför planområdet men som har sin nuvarande utfartsrättighet 
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inom det som lagts ut som allmänplats med enskilt huvudmannaskap. De behöver ha 
information om eventuella kostnader föra att kunna ta ställning till planförslaget.  
 
Kommunens kommentar: Under rubriken ”Ledningsrätt, servitut m.m.” framgår att 
”Gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller servitut för ledningar, vägar, 
parkeringsplatser behövs. Ansökan görs hos Lantmäteriet och bekostas av 
exploatör/fastighetsägare.” 
 
Frågan tydliggörs ytterligare. 
 
 
Trafikverket: 
Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet 
prövas positivt. 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Luftfartsverket (yttrandet inkom efter granskningstiden): 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 
detaljplanen.  
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.  
 
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning 
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 
447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva 
störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i 
Sverige, samt på ICAO DOC 015.  
 
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. 
Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 
meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli 
påverkade av en etablering. På grund av nytillkomna satellitbaserade 
inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser har LFV utökat influensområdet för 
hinderytor till 90 km från flygplats för att även täcka in de hinderytor som är 
förknippade med dessa procedurer. 
 
Kommunens kommentar: Noteras. Berörd flygplats har fått möjlighet att avge yttrande 
under både samråd- och granskningstid. 
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Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
Hemavan Tärnaby Airport AB (yttrande 1): 
Vi motsätter oss till att vår fastighet Björkfors 1:849 ligger i planområdet. 
 
Kommunens kommentar: Tillgodoses. Planområdet minskas ner och berörd fastighet 
ingår inte i detaljplanen.  
 
Hemavan Tärnaby Airport AB (yttrande 2): 
Hemavan Tärnaby Airport AB motsätter sig att den av oss ägda fastigheten Björkfors 
1:849 ligger i planområdet och tas med i nämnda detaljplan. Detsamma gäller den del av 
Björkfors 1:869 som nu ligger i planområdet. 
 
Kommunens kommentar: Se ovan avseende Björkfors 1:849. Björkfors 1:869 ligger inte 
inom planområdet, dock i anslutning, se illustration nedan. 

 
Björkfors 1:869 markerat med rött och Björkfors 1:849 som ligger inom planområdet markerat med 
i blått 

 
 
Storumans kommun, kommunstyrelsen: 
Planbeskrivning  
Förorenad mark och vatten  
I PM Geoteknik framgår att i den sydöstra delen blivit sonderingsstopp på ca 2 – 3 
meters djup. Lokalboende har upplyst om att detta område många år tillbaka blivit 
uppfyllt med blandade massor varierande mellan bl.a. jord, byggnadsrivningsrester, 
betong o.dyl. Detta är omnämnt under avsnittet Geotekniska förhållanden i 
planbeskrivningen.  
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Kommunens kommentar: Planbeskrivning kompletteras under rubrik Kompletterande 
tillstånd – ”Om frågan om sanering av förorenad mark blir aktuell ska den hanteras enligt 
miljöbalkens bestämmelser. Kommunens miljökontor kontaktas omgående vid misstanke 
om påträffade föroreningar vid markarbeten. Innan ett område ska saneras måste detta 
anmälas kommunens miljökontor.” 
 
Bullerskydd  
Idag finns en garagelänga uppförd inom område avsett för parkering. Denna fungerar 
idag som ett bullerskydd mot angränsande fastighet. Ifall garagelängan rivs för att ge 
plats för ytterligare parkeringsplatser bör ett bullerplank sättas upp som skydd mot 
intilliggande fastighet/er.  
 
Kommunens kommentar: En planbestämmelse införs kring bullerplank. 
 
Vatten och avlopp  
Ifall man ersätter ledningarna som går i Renstigen med nya ledningar, anpassade till 
aktuell bebyggelse, måste de nya ledningarna anslutas till befintligt va-ledningsnät både i 
norra och södra delen av området.  
 
Kommunens kommentar: Tillgodoses. 
 
Avfall  
Skrivningen om avfall bör utvecklas med anledning av att två avfallsplatser behöver 
iordningsställas och omfatta kärl för både restavfall och återvinning med flera fraktioner.  
 
Kommunens kommentar: Planbeskrivning ska tydliggöras vad som gäller för 
avfallsplatserna i området. Med tanke på att osäkerhet kring hur området ska disponeras 
och vad typ av avfallsanläggning det kan röra sig om i framtiden (underjordsbehållare) så 
ska frågan tas upp i exploateringsavtalet.  
 
Ledningsrätt, servitut m.m  
Skrivningen bör utökas att även avse plats för avfall och återvinning inom kvartersmark 
BC och BO.  
 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentar.  
 
Ansvar och huvudmannaskap  
Det bör tydliggöras vilka anläggningar, inom både allmän platsmark och kvartersmark, 
som ska ingå i en gemensamhetsanläggning (lokalgata, parkering, natur, park, 
avfallsplats m.m.).  
 
Kommunens kommentar: Tillgodoses. 
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Övrigt  
En redaktionell ändring bör göras på sidorna 35 och 36 i avsnitten Infiltrationsyta, 
Takytor, Parkeringsytor samt Rening. Källa bör ändras till dagvattenutredning i stället för 
va-utredning.  
 
Kommunens kommentar: Noteras. 
 
Plankarta  
Avfall  
Hemavan är idag uppdelad på två olika renhållningsområden. Det renhållningsområde 
där fastigheterna Björkfors 1:34 och 1:733 idag ingår har hämtning vid fastighetsgräns 
för permanentboende. När nu dessa fastigheter förändras från tillfälligvistelse och 
besöksanläggning till att bli bostäder förändras även möjligheten att hämta vid 
fastighetsgräns. Det medför att vid uppdatering av Föreskrifter för avfallshantering inom 
Storumans kommun kan denna fastighet komma att ingå i det renhållningsområde där 
kvartersnära insamling endast erbjuds.  
 
Med anledning av ovanstående behöver ett alternativ två användnings-område/n 
avsättas för avfall och återvinning på plankartan inom område med användning B C och 
B O. Vi vill även uppmuntra till att gemensamhetsanläggning skapas för renhållnings-
platsen och dess skötsel.  
 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentar. 
 
 
Yttranden från privatpersoner, föreningar m m 
 
Ägare av fastigheten Björkfors 1:45 (utom plan enligt fastighetsförteckning): 
Jag motsätter mig Detaljplan för fastigheten Björkfors 1:34, 1:733 mfl i nuvarande 
utformning. 
  
Detaljplanen innehåller inte något tydligt villkor på att exploatören skall genomföra 
byggnation av simhall/gym/motionshall genom att avkräva tex. etappindelning där 
bygglov villkoras mot färdigställa aktivitetscentrum behöver det villkoret skrivas in i 
detaljplanen. Med nuvarande formulering är det valfritt för exploatören att välja att 
genomföra den delen på samma sätt som de kan välja att bygga mindre hus etc. Vare sig 
jag, bofasta eller turister garanteras någon form av säkerhet på att det som muntligen 
utlovats verkligen genomförs med den befintliga formulering. Jag ser inget skäl till att 
exploatören i nuläget skulle motsätta sig en sådan formuleringen om man anser sig vara 
seriös i sin utfästelser. 
 
Kommunens kommentar: En detaljplan medger byggnation vilket innebär att vi inte kan 
tvinga fastighetsägare/exploatörer att genomföra detaljplanen eller villkora 
färdigställandet. Diskussion pågår med kommunledning kring frågan om framtida 
nyttjande av simhall m.m. men hanteras inte via detaljplan. 
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Kommunen kunde också begära att något av de planerade husen avsätts som 
hyresfastighet för att tillfredsställa det behovet för kommuninvånarna. Exploatören har 
angett vid möte att man avser att erbjuda tjänster för att uthyrning av bostadsrätterna 
vilket innebär att man kommer att ha en organisation för fastighetsskötsel. 
 
Kommunens kommentar: Markanvändningen inom delar av planområdet är bostäder 
(B). I begreppet bostäder ingår alla slag av varaktigt boende. Upplåtelse eller 
ägandeformen är inte en detaljplanefråga utan det är upp till exploatören.  
Det finns område i Hemavan där kommunen äger mark och som är på väg att genomföras 
som omfattar lägenhetshus med hyresrätter vid Ackjaspåret eller s.k. Lassoskogen.  
 
I övrigt behöver kommunen följa FÖP 2011 intentioner för Hemavan framtill dess att det 
finns en ny FÖP för området tas fram. I FÖP 2011 poängteras tydligt att samhällets 
karaktär skall bevaras och stärkas, att ny tillbyggnad skall uppföras som måttligt stora 
byggnader i högst två våningar med souterrängvåning och inte göra så drastiska avsteg 
från den som denna detaljplan innebär. Det hänvisas till att det redan finns en högre 
byggnad inom området och att de fastigheter planeras endast är 1 m högre  respektive  6 
m högre än denna. Det är är en sanning med modifikation då nivåskillnaden mellan dessa 
fastigheter är ca 2 m räknat från marknivå  vilket i realiteten innebär att byggnaderna 
kommer att vara 3 resp 8 meter högre än den byggnad som man jämför dessa mot. Den 
befintliga byggnaden som anges som referens ligger i linje med trädtopparna, befinner 
sig längre in bakom det område som är tänkt att bebyggas och blir därmed vare sig 
iögonfallande eller dominerande på det sätt de planerade huskropparna kommer att bli 
om alla uppförs och sträcker ut sig både på höjden och på hela den yta som planeras. I 
dag kan  Jofjället ses igenom nuvarande område, men det kommer att försvinna över 
stora sträckor. Och samma planeras på en ytterligare tomt i direkt anslutning till 
området åt öster som även det kommer att "täppa igen" den visuella kontakten med 
Jofjället genom att det byggs i 3- våningshus nära E12. 
 
Kommunens kommentar: FÖP är ett viktigt styrdokument för t.ex. detaljplanering och 
bygglovshantering men är inte ett juridiskt bindande och utan ett vägledande dokument. 
FÖP ska också vara ett levande och framåtsyftande dokument.  
 
Enligt gällande FÖP ligger området utpekat som turistanläggning, boende/service och på 
sidan 15 i FÖP omnämns området som Centrumområdet väster om E12. Det står inte 
uttryckligen att byggnader generellt i hela Hemavan inte får vara högre än två våningar.  
Hemavans skyddsvärda jordbruksmiljö är också tydligt utpekad, se karta och kartans 
förklaring nedan. Med hänvisning till nedanstående utdrag för gällande FÖP vad gäller 
jordbrukets kärnområde bedöms att inga avsteg har gjorts från FÖP. 
 
Utdrag från FÖP: 
”KULTURLANDSKAPET 
Bedömningar 
Hemavans ursprung som jordbruksby har tidigare beskrivits liksom de riksintressanta 
raningarna. Värdet och förståelsen av bygdens bakgrund är stark, liksom viljan att bevara 
dess karaktär. Den utgör en del i Hemavan Tärnabys Varumärkesplattform. 
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På sikt bedöms Hemavans särart och historia, rätt förvaltad, få en allt viktigare turistisk 
betydelse i konkurrensen med andra, annorlunda profilerade fjälldestinationer. 
 
Med hänsyn till detta är det ytterst angeläget att de frågor gällande odlingslandskapets 
hävdhållande, som tas upp under avsnittet ”Naturvård och Kulturmiljö” ovan, får en snar 
lösning. 
 
Nya byggnader liksom ombyggnader inom det tidigare jordbrukets kärnområde bör därför 
utföras i samklang med den traditionella bebyggelsens skala, byggnadsmaterial och 
färgsättning. 
 
Långsiktiga riktlinjer 
• Hemavans kvarvarande jordbruksmark är av sådan betydelse för samhällets karaktär att 
den skall prioriteras som öppet odlingslandskap. 
 
• Tillkommande bebyggelse i anslutning till det äldre jordbrukslandskapet ska utföras så 
att dettas karaktär inte går förlorad utan istället stärks. Detta bör få styra och påverka 
såväl nya byggnaders placering och skala som valet av byggnadsmaterial och färgsättning. 
 
• För att inte skada Hemavans helhetskaraktär bör även ny fritidsbebyggelse utanför det 
tidiga jordbrukets kärnområde uppföras som måttligt stora byggnader i högst två 
våningar med souterrängvåning där så är motiverat.” 
 
Sista punkten som hänvisar till att ny fritidsbebyggelse utanför det tidiga 
jordbrukets kärnområde syftar till enskilda fristående fritidshus (se de gula 
områdena i kartan nedan), inte verksamheter som turistanläggning/service som är 
mer allmän i sin karaktär. Området kommer inte bli renodlat fritidhusbebyggelse 
utan detaljplanen medger bostäder [B], centrumverksamhet [C], tillfällig vistelse 
[O], besöksanläggningar [R] och parkering [P].  
 
Det finns detaljplaner i Hemavan, främst inom område som utpekas Centrumområdet 
väster om E12 i gällande FÖP, där byggnader tillåts ha samma höjd som denna plan, till 
och med högre. En detaljplan för hotell/handel/bostäder vann laga kraft i augusti 2021 
som medger en högsta totalhöjd på 30 meter. 
 
Det finns också uttalat i FÖP att ”En strikt åtskillnad mellan helårs- och fritidsboende kan 
inte styras med översikts- eller detaljplaner.” 
 
Området ligger inom ett utredningsområde, för att utreda bl.a. husvagnsuppställning, att 
Hemavan Fjällcenters planer klarläggs, strövstigar, leder/vinter-sommar, båtplatser, fiske 
och andra lämpliga fritidsaktiviteter i området och tankar runt lämplig samordning för att 
uppnå en vacker helhetsmiljö. 
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Utdrag från kartbilaga till FÖP. Aktuellt planområde är inringat i rött. 

 
Förklaring till kartbilaga i FÖP Hemavan 

 
Vad gäller skymd utsikt, nivåskillnad m.m. är utredningar framtagna som visar att 
påverkan på de intilliggande fastigheterna inte kommer ge betydande påverkan. 
Kommunen anser att den nu aktuella detaljplanen är utformad med skälig hänsyn till 
befintlig bebyggelse i närområdet och uppfyller kraven i 4 kap. 36 § PBL. 
 
Påverkan från föreslagen exploatering bedöms sammantaget vara acceptabel då 
utvecklingen innebär en förtätning i redan centralt bebyggd miljö.  
 
Det nya aktivitetscentret kommer även ställa krav på att det är tillgängligt på ett 
trafiksäkert sätt för alla som vistas där och skall till och från området. I denna detaljplan 
saknas i mina ögon en helhetssyn där snö, räddningstjänst, parkering, bil- och 
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skotertrafik och människor och snöskotrar skall samsas på ett litet område utan att man 
gör avkall trafiksäkerhet i/utanför det planerade området och E12 påverkas av detta. 
Redan idag är hastigheterna ofta långt över 40 km/h på just denna sträcka av E12 inkl 
den lastbilstrafik som passerar. (Och emellanåt körs det även bil på gångbanan i riktning 
mot Fjällcenter av oklar anledning). 
 
Kommunens kommentar: Kommunen anser att detaljplanen i tillräcklig grad har 
hanterat alla punkter som uppges ovan.  
 
Besökare till området, både fordon och oskyddade trafikanter till aktivitetscentret kommer 
att kunna röra sig på ett säkert sätt via befintlig GC-väg och trottoar.  
 
Skotertrafik till området och plats för parkering kommer att utredas vidare men som det 
som ser ut idag tillåts skotrar att färdas in en kort sträcka in i området norrifrån.  
 
Att fordonstrafikanter inte håller hastigheterna efter E12 är en polisiär fråga.  
 
Inom all kvartersmark finns möjlighet att anordna parkeringsytor. En större 
parkeringsplats har möjliggjorts i anslutning till anläggningen där man kan avsätta p-
plats för besökare till aktivitetscentret. Planbeskrivning har tydliggjorts vad gäller behov 
av parkeringsplatser.  
 
I samband med Trafikverkets tätortsupprustning planerades en infart bort i norra delen av 
planområdet, där det i dag är en busshållplats. Denna detaljplan möjliggör att 
fastighetsägaren kommer att tas sig till sin fastighet via Renstigen. Detta är förmodligen 
anledningen till att bilar nyttjar GC-väg vid Stockstugan idag. 
 
Kommunen behöver akut och omedelbart starta upp arbetet med en ny FÖP för 
Hemavan för att säkerställa att befintlig bebyggelse överensstämmer med vad som 
ursprungligen planerats, att kommunen säkerställer man fortfarande har samma 
förutsättningar som tidigare för vatten, avlopp,  avflöden ner till älven även i samband 
med höga vattenmängder, att det avsätts mark i tillräcklig omfattning för utbyggnad av 
viktiga samhällsfunktioner tex finns behov av fler platser på dagis, avsättning av 
områden för passage för djur och människor mellan olika områden, avsättning av 
områden för andra fritidsaktiviteter än utförsåkning och snöskoter för att bredda 
utbudet och därmed utveckla området. I nuläget tycks den utvecklingen i bästa fall vara 
stationär. Det behövs också tas hänsyn  nya och liksom kommande krav på 
kommunernas krigs- och katastrofberedskap och kunna hantera det även vid högsäsong 
lokalt i området. 
 
Kommunens kommentar: Det är en angelägen fråga och behovet är stort av en ny FÖP 
Hemavan. Kommunstyrelsen har 2019-05-28, § 76, tagit ett inriktningsbeslut i avvaktan på 
framtagande av ny FÖP Hemavan, läs mer här 
http://www.storuman.se/Nyheter/planeringsinriktning-for-fortsatt-utveckling-av-
hemavan/  
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Ett arbete pågår med att ta fram en friluftsplan (tematiskt tillägg till den kommun-
övergripande översiktsplanen). Den ska i ett första steg behandlas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott i oktober där delar av vad som efterfrågas behandlas. ”avsättning av 
områden för passage för djur och människor mellan olika områden, avsättning av områden 
för andra fritidsaktiviteter än utförsåkning och snöskoter för att bredda utbudet och 
därmed utveckla området.” 
 
Det finns även ett ställningstagande att FÖP Tärnaby prioriteras, därefter den 
kommunövergripande översiktsplanen och senare FÖP Hemavan. Kommunstyrelsen 
ansvarar för den övergripande planeringen. 
Som information kommer det efter valet år 2022 den s.k. aktualitetsprövningen ersättas 
med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje 
mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 
september 2024 ska fullmäktige ha antagit kommunens första planeringsstrategi. Om inte 
detta genomförs upphör översiktsplanen att vara aktuell. 
 
 
Ägarna av fastigheten Björkfors 1:65 (utom plan enligt fastighetsförteckning): 
Vi motsäger oss återigen den föreslagna omarbetade detaljplanen enligt ovanstående 
diarienummer.  
 
Förra gången vi bads om inlaga skrev jag enligt nedan. Denna inlaga gäller även idag: 
 
Vi motsäger oss härmed gemensamt den föreslagna detaljplanen av följande skäl: 
  
Planen anger att ”Området i mittersta delen av planen medger högsta totalhöjd 22 meter, 
vilket innebär en byggnad i 7 våningar.” Vi anser att det vore en alldeles för hög byggnad. 
En 7 vånings byggnad skulle INTE vara lämpligt med hänsyn till stads och 
landskapsbilden i Hemvan, då ortens bykaraktär skulle förstöras. Den föreslagna 7 
vånings byggnaden skulle INTE harmonisera med omgivningen och Hemavan i stort. 
  
Dagens högsta byggnad inom det aktuella området har två våningar vilket vi anser vara 
korrekt höjd. 
  
Vi er bekräfta att ni mottagit detta mail och bekräfta att vi INTE tillstyrker den 
föreslagna detaljplanen. 
 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentar. 
 
 
Ägare av Björkfors 1:440 (utom planområdet enligt fastighetsförteckning): 
Den fördjupade översiktsplanen för Hemavan 2011 föregicks av en bred 
förankringsprocess. Här är några klipp ur den: 
 
Sid 4 
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• Hemavans natur- och kulturvärden utgör dess styrka och stolthet. Delar därav är 
klassade som riksintressen och utgör en viktig grund för besöksnäringen. De skall därför 
ges en högprioritet och lämpligt skydd genom planens försorg. 
 
Sid 12 
KULTURLANDSKAPET 
Nya byggnader liksom ombyggnader inom det tidigare jordbrukets kärnområde bör därför 
utföras i samklang med den traditionella bebyggelsens skala, byggnadsmaterial och 
färgsättning. 
 
Långsiktiga riktlinjer: 
Tillkommande bebyggelse i anslutning till det äldre jordbrukslandskapet ska utföras så att 
dettas karaktär inte går förlorad utan istället stärks. Detta bör få styra och påverka såväl 
nya byggnaders placering och skala som valet av byggnadsmaterial och färgsättning. 
 
För att inte skada Hemavans helhetskaraktär bör även ny fritidsbebyggelse utanför det 
tidiga jordbrukets kärnområde uppföras som måttligt stora byggnader i högst två 
våningar med souterrängvåning där så är motiverat. 

Detaljplan för fastigheten Björkfors 1:34, Björkfors 1:733 m.fl., bostäder, motionshall 
m.m. vid Hemavans Fjällcenter överensstämmer inte med översiktsplanen och därför 
bör totalhöjden sänkas till max 12 meter. 

Planen innehåller i övrigt mycket som är positivt för Hemavan, för våra besökare och 
ortsbor. Förutsatt att maximal bygghöjd sänks till max 12 meter, ser vi positivt på 
förslaget. 

Kommunens kommentarer:  Se tidigare kommentarer kring kommunens bedömning 
utifrån gällande FÖP för Hemavan samt byggnaders utformning. 

 
 
Björkfors GA:38 (anläggningssamfällighet utom området enligt 
fastighetsförteckningen): 
Samfälligheten motsätter sig Detaljplan för fastigheten Björkfors 1:34, 1:733 mfl i dess 
nuvarande utformning. 
  
Det framgår av planbeskrivningen att den endast skall "möjliggöra en utveckling av 
området med nya bostäder, verksamheter, utökat område för parkering, möjliggörande 
för nybyggnation av en motionshall/samlingslokal samt tillbyggnad av befintlig simhall 
med padelbanor, gym m.m.". Några krav ställs inte av kommunen i denna detaljplan på 
exploatören verkligen kommer att genomföra byggnation av simhall/gym/motionshall 
genom att avkräva tex. etappindelning  där bygglov beviljas successivt efter varje del 
påbörjats/färdigställts. Boende i samfälligheten anger att aktivitetscenter uppfattas som 
en positiv utveckling och väsentlig för dem, byn och området. Det är därför väsentligt att 
kraven i planen konstrueras på ett sådant sätt att kommunen verkligen bidrar till att 
prioritera och säkerställa boendes och ortens utvecklingsbehov. I nuläget är 
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planbeskrivningen utformad på ett sådant sätt att exploatören godtyckligt kan avstå från 
att genomföra denna för orten viktigaste del. 
 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentar. 
  
Samfälligheten menar att förslaget inte tar hänsyn till gällande FÖP för Hemavan 2011. I 
den anges att  långsiktiga riktlinjerna är:  
”• Hemavans kvarvarande jordbruksmark är av sådan betydelse för samhällets karaktär 
att den skall prioriteras som öppet odlingslandskap.  
• Tillkommande bebyggelse i anslutning till det äldre jordbrukslandskapet ska utföras så 
att dettas karaktär inte går förlorad utan istället stärks. Detta bör få styra och påverka 
såväl nya byggnaders placering och skala som valet av byggnadsmaterial och 
färgsättning.  
• För att inte skada Hemavans helhetskaraktär bör även ny fritidsbebyggelse utanför det 
tidiga jordbrukets kärnområde uppföras som måttligt stora byggnader i högst två 
våningar med souterrängvåning där så är motiverat".  
 
Området är en del av det kärnområdet. Samfälligheten menar att uppföra en byggnad 
med en höjd på 22 m och föreslagen förtätning är inte förenlig med befintlig FÖP. I direkt 
anslutning till området som detaljplanen berör (Storuman Björkfors 1:1345) finns 
planer på att byggas flera hus som även de kommer att bidra till att skapa stora sjok av 
huskroppar som begränsar sikten mot Jofjället dels för berörda fastighetsägare men 
även för besökare som passerar och går utmed E12. Samfälligheten menar att 
sammantaget att dessa förändringar drastiskt frångår den inriktning som slogs fast i FÖP 
2011 och det kommer irreversibelt att påverka och förändra upplevelsen av byn.  
  
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentar. 
 
Det framkommer tydliga brister i detaljplanen: 
  
*) Byggnadshöjd Det anges att det redan inom närområdet finns befintlig byggnad med 
nockhöjd 15 m. Denna byggnad befinner sig ca 458 möh  dvs ca 2 m lägre än den nivå 
som man idag avser att bygga på vilket innebär att det den faktiska skillnaden i höjd är 9 
m snarare än 7 m som man kan förledas att tro. (Kommentar: Bilderna som presenteras i 
förslaget ter sig inte skalenliga utan förminskade ) . Det är även oklart hur mycket nivån 
kommer att höjas i samband med grunden läggs vilket innebär att det är oklart hur högt 
det blir jämfört med den byggnad som det refereras  till. Man har inte heller redovisat 
hur skuggning från de höghus som planeras påverkar omgivningen under olika årstider 
som gjorts för 1:733.  Samfälligheten menar att byggnaderna som planeras är för höga. 
 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentar kring byggnaders höjder, 
nivåskillnader m.m. Vad gäller skuggbildning bedömer kommunen att befintliga 
fastigheter inte kommer att påverkas. 
  
*) Flyg: Det har muntligen angetts att den planerade byggnadshöjden på 22 m inte skulle 
innebära ett hinder för flygtrafiken, men det hade inte förankrats med annan myndighet 
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annat än lokalt och muntligen med flygplatsens personal. I nuvarande förslag förefaller 
det inte ha undersökts vidare. Byggnaden kommer gissningsvis ha en höjd som är ca 24-
26 m över flygplatsen nollpunkt. Det bör undersökas noggrant av kommunen att, för en 
varaktig framtid, att en sådan byggnad inte medför problem för nuvarande verksamhet 
och att det inte finns föreslagna eller redan planerade förändringar på nationell nivå som 
kan inverka på att flygplatsens framtida möjligheter att utöka sin verksamhet. 
Flygplatsen är viktigt för att Hemavan-Tärnaby skall kunna fortsätta utvecklas och vara 
konkurrenskraftigt framöver. 
 
Kommunens kommentar: Se yttrande från Luftfartsverket ovan. Hemavan Tärnaby 
Airport AB har försett kommunen med det underlag som används för att kontrollera 
flyghinder m.m. Planbeskrivning kompletteras med denna bedömning: Enligt kontroll mot 
hinderdata/flygplatsens MSA-yta kommer inte föreslagna nockhöjder påverka flygplatsens 
verksamhet.  
 
*) Snöröjning: När området bebyggs försvinner även ytor där snö kan deponeras. I 
nuvarande förslag finns inte mycket yta kvar för snö. Det måste tas hänsyn till det när 
området bebyggs och så att avrinning sker på ett lämpligt sätt när den tinar. Det måste 
också tas hänsyn till att snöhögar skymmer sikt för både bil-och skoterförare vilket kan 
vara en säkerhetsrisk för ffa. för barn och unga men även vuxna som kommer att befinna 
sig i området dels som boende och dels som besökare till planerad aktivitetsanläggning.  
 
Kommunens kommentar: Snöhanteringen och avrinning har hanterats i planen. Att det 
ska uppstå en säkerhetsrisk utifrån snöhantering inom området bedöms som ringa.  
  
*) Parkering: Det är oklart hur man beräknat behov av antal parkeringsplatser. Det för 
att klara av behovet lägenheterna då ett stort antal av  lägenhetsägarna kan förväntas ha 
med snöskoter vilket kräver ytterligare parkeringsplatser för både släp och skoter. De 
utritade parkeringsplatserna ter sig jämförelsevis få till planerade antalet lägenheter och 
planerade verksamheter. Det finns inget dedikerat område för besökare till 
aktivitetscentrum och ingen trafiksäker plats för hämtning och lämning vid 
aktivitetscentrum. Det medför risker att parkering kommer att ske på icke-avsedda 
platser med risk för olyckor. Problemet kommer i första hand uppstå i samband med 
högsäsong. Det är viktigt att det vid platsbrist att  det inte leder till att bilar förflyttar sig 
till busshållplatser (skedde i helgen), till privat mark,  E12 eller att hämtning/lämning 
förflyttas ut till E12 eller till tvärs över vägen in i området för Ga38 då gångtrafik över 
vägen är ett riskmoment. 
 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentar. 
 
*) Trafik: Det framkommer visserligen att man inte har tänkt färdigt runt 
trafiksituationen in/ut i området. Med en ökande trafik  pga planerad förtätning och 
utökad finns risker för olyckor inne området mellan bil-fotgängare-skoter. Även in- och 
utfart till E12 är en risk som måste beaktas då hastigheten vid både nuvarande infarter 
är högre än tänkta 40 km/h och att det är tung trafik som passerar. Det är just i det här 
området av E12som ffa. den tunga trafiken ökar/sänker sin 
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hastighet.  Gissningsvis kommer att rörligheten över E12 av gångtrafikanter öka och det 
behöver tas med  i planeringen ffa. så att barnperspektivet finns i åtanke så att det inte 
introduceras nya risker för dem. 
 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentar. 
  
*) Buller: Någon närmare specifikation har inte redogjorts för och den utredning som 
refereras till har inte lämnats ut. Det är därför mycket oklart om det man redogör för 
baserar sig på dagens trafiksituation i området eller om man gjort några ansatser till 
att bedöma en uppskattad framtida situation som inkluderar den ökad biltrafik inne i 
området från boende och gästande till de olika anläggningarna. Delar av de planerade 
anläggningarna anges bli tillgängliga dygnet. Även skotertrafik till/från området samt 
och inne i området utgående från den tänkta bebyggelsen kommer att påverka ljudbilden 
i närområdet och inte endast i riktning mot E12. Det är även oklart om man avser att 
använda sig av byggmaterial och tekniker som minskar ljudpåverkan utomhus. 
 
Kommunens kommentar: Bullerfrågan är hanterad i planen, se planbeskrivning. Det 
finns inget särskilt dokument upprättat men hjälp från konsult har tagits (”bullerstuds”) 
och införts i planbeskrivning. Skotertrafik – se tidigare kommentarer.  
  
*) Brandskydd: Kan brandkåren i området klara av en evakuering i nuläget om behov 
skulle uppstå? Når man till de högsta våningarna som planeras? Har man idag inom 
kommunen möjligheter att tillkalla behövliga extra resurser för brand och räddning 
inom den tidsperiod som rekommenderas för en brand (även i brandsäkra utrymmen) i 
ett hus av den här storleken/höjden eller behöver kommunen utöka bemanning och 
införskaffa annan utrustning/utökad utbildning? 
 
Kommunens kommentar: Räddningstjänstens framkomlighet har behandlats i 
detaljplanen. Vid bygglovsprövningen kommer det att ställas krav utifrån brandskyddet, 
som t.ex. utrymningsvägar m.m. enligt Boverkets byggregler.  
  
*) Avrinning vatten: Det har gjorts en utredning som påvisar att vattenavflöde inom 
området bedöms gott. Gissningsvis utgår kommunen från FÖP 2011 när man bedömer 
att avflödet till ån är tillräckligt för det planerade området. Tyvärr har man i närområdet 
problem med att det rinner ner slam/partiklar/silt från andra exploateringsområden där 
man inte vidtagit åtgärd mot detta vilket leder till att områden nedströms ansamlas slam 
och fyller ut trummor mm. Det finns även numera en hel del ris och sly som 
påverkar vattenavrinningen. På flera fastigheter har man även fyllt upp våtområden i 
stor omfattning. Det är oklart om kommunen beaktat andra fastigheters inverkan på 
Fjällcenter. Det är även oklart vilka krav kommunen ställer på Fjällcenter för att 
förhindra att silt läcker ut i vattendrag. Det framkommer i den geologiska utredningen 
förekomst av sådant vilket även påverka valet av grund med ev. behov av pålning.  
 
Kommunens kommentar: Det finns en särskild utredning som ligger till grund för 
dagvatten och avrinning avseende detta område. I denna utredning hanteras hur 
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avrinningen sker idag och hur det blir efter denna exploatering. Hur dagvattnet 
transporteras från andra områden hanteras inte i denna plan.  
 
 
Ägare av fastigheten Björkfors 1:70: 
Hej som ordförande för Umepolisens semesterhemsförening ägare till Björkfors 1: 70 
Skogsvägen 7 i Hemavan vill jag framföra våra synpunkter. I och med att byggnaden 
planeras att bli 22 meter kommer det att göra en avsevärd påverkan på vår stuga och 
dess plats. vi riskerar att alltid hamna i skuggan för det höga huset. detta skulle kunna 
leda till värdeminskning på hela det äldre kvarteret. det måste finnas bestämmelser om 
hur höga byggnaderna får vara. jag anser att byggnaden kan få vara lika hög som 
hangarbyggnaden, det finns gott om mark och plats så det finns inga hinder att bredda 
eller förlänga byggnaden istället för att godkänna en så hög byggnad. 
 
Kommunens kommentar: Enligt kommunens mening finns det inte någonting som talar 
för att de föreslagna förändringarna kommer inverka på fastigheters marknadsvärde. 
Tvärtom talar all erfarenhet för att ökad exploatering på turistorter genererar högre 
marknadsvärden för fastigheterna 
 
Vad gäller skymd utsikt så anser kommunen att det till mindre del kommer att påverka er 
fastighet, med andra ord är bedömningen att utformningen är godtagbar. Utredningar är 
framtagna som visar att påverkan på de intilliggande fastigheterna inte kommer ge 
betydande påverkan. Kommunen anser att den nu aktuella detaljplanen är utformad med 
skälig hänsyn till befintlig bebyggelse i närområdet och uppfyller kraven i 4 kap. 36 § PBL. 
 
Påverkan från föreslagen exploatering bedöms sammantaget vara acceptabel då 
utvecklingen innebär en förtätning i redan centralt bebyggd miljö.  
 
 
Ägare av Björkfors 1:71: 
Vi äger stugan Skogsvägen 9. Med detta nybygge i Hemavan vill vi klaga på det kommer 
att sätta ned värdet på stugan som vi har renoverat. Och skymma vår utsikt med ett så 
hög byggnad. 
 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentar. 

 

Boende i Hemavan: 
Jag är boende i Hemavan och har gått igenom planförslaget för fastigheten Björkfors 
1:34, Björkfors 1:733 m.fl., bostäder, motionshall m.m. vid Hemavans Fjällcenter. 
 
Jag har följande funderingar och tankar i frågan. 
 
Jag saknar en redovisad marknadsundersökning av behovet av boenden från 
exploatören för ett så pass stort boendeprojektet. Vi har idag alltid tillgång till boenden i 
stugor och lägenheter med äganderätt även under högsäsong. Risken med att bygga fler 
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bostäder med äganderätt är att mängden boenden ökar allt för stort och vi i slutändan 
står med en bostadsbubbla liknande den vi upplevde på 90-talet. Idag ser vi en ökande 
trend med vandring under barmarksperioden där STF ökat sin besöksstatistik med 17% 
och länsstyrelsen sett en ökning på närmare 20% mot ifjol till naturum/besökscentret 
och längs Kungsleden. Och då var ändå fjolåret det år med absolut mest besökare på 
fjällederna hittills. Därtill ökar barmarksperioden i stort och därmed antalet dagar som 
vandringslederna nyttjas. Många rör sig numera till fots ända in på höstlovet 
(november). Dessa besökare behöver tillfälliga boenden och tältplatser. Vi saknar idag 
en riktig stor camping.  Området kring fjällcenter har idag ett stort grönområde som 
skulle kunna nyttjas än mer för denna typ av verksamhet. Trycket från vandringen och 
turskidåkningen förväntas öka än mer de närmaste åren varför ledsystemet byggs ut 
med även en led söderut från Hemavan till Borgafjäll. Därför är tillfälliga boenden idag 
ett större behov än stora lägenheter 40-100 kvadratmeter med äganderätt. Den typen av 
boende som föreslås i planen nyttjas till större delen vintertid under ett fåtal veckor och 
står sedan tomma en stor del av året. Så låt oss inte stänga möjligheterna till att 
ytterligare förstärka vår vandringsprodukt. Det vore synd att låsa denna yta för boenden 
med äganderätt som inte genererar skattepengar till kommunen som ett 
uthyrningsboende gör. Under sommaren finns även ett stort behov av ställplatser för 
husbilar och husvagnar under kortare perioder från europeiska turister på väg till 
nordnorge och även allt fler vandrare som tar bilen hit och gör dagsturer i området. En 
ström som säkerligen inte kommer att minska när vi får kontroll på Coronapandemin.  
 
Kommunens kommentar: Exploatören Hemavans Fjällcenter har gjort bedömningen att 
det finns behov av ytterligare boenden i området och därför ansökt om att ändra 
detaljplanen för området. I förslaget till ny detaljplan möjliggörs även utbyggnad av 
befintlig verksamhet med tillfälligt boende eftersom man kan bygga på befintliga 
envåningsbyggnader med ytterligare en våning. I områdena med beteckning BC/BO 
medges byggande av bostäder och tillfälligt boende och är inte låst för en viss boendetyp.  
 
Planen anger boende för 550 personer. Enligt planen delas parkeringsytan mellan 
boende och besökare till en tänkt simhall/sporthall, handel osv. Parkeringen känns snålt 
tilltagen och det saknas en siffra för hur många parkeringar som behövs. Vad vi idag vet i 
de besökarundersökningar som gjorts är att våra besökare till stor del, speciellt vintertid 
kommer med egen bil. Detta innebär kanske ett behov av 150 platser bara för boende, ev 
mer. Var ryms då övriga besökare till området?  
 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer. 
 
Jag ställer mig positiv till en sportanläggning med badhus. Behovet är stort och under 
perioder med dåligt väder, sport och påsklov är nuvarande anläggning alldeles för liten. 
Därtill ökar befolkningen i vår kommundel och det blir allt fler barn som behöver kunna 
lära sig simma. Jag bli lite fundersam när jag i planen ser olika bokstäver på ytorna. I en 
bild står det tydligt R på badhusets yta medan det i bilden med var skoterspåren 
kommer in till anläggningarna även står ett B. Vad gäller? Kommunen bör säkerställa att 
det verkligen är ett badhus med sportanläggning som gäller. För det är idag vårt största 
behov både för bofasta och turister.  
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Kommunens kommentar: Det är plankarta som gäller, d.v.s. är juridiskt bindande. Kartan 
som återfinns i planbeskrivning är en illustration. Kartillustrationen tas bort för hur 
skotertrafik skulle kunna lösas inom planområdet tas bort. 
 
Aktuell markanvändning för området där badhuset ligger är besöksanläggningar [R], som 
används för områden för verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella 
och religiösa verksamheter, sport- och idrottsverksamheter samt övriga besöks-
verksamheter. Även komplement till verksamheten besöksanläggningar ingår i 
användningen. 
 
Ytterligare en fråga är var ansvaret kommer att ligga på gemensamma ytor när alla 
boenden är sålda, är det en bostadsrättsförening som sköter allt när lägenheterna är 
sålda? Här vore det bättre att skapa boenden för uthyrning med en fast ägare som sköter 
fastigheterna och ytorna runt omkring. Risken är som alltid att boendena byggs och säljs 
för snabba pengar vilket skett i allt för stor grad redan i området. I slutändan har ingen 
ansvaret i framtiden. Områdena runt husen återplanteras sällan utan blir sand och 
grusmiljöer som läcker sediment till omgivningen vilket är stor risk för med ökad 
nederbörd i form av regn. Detta problem har vi redan sett vid skapandet av Fjällforsens 
åretrunt husvagnsplats vilket lett till stora kostnader för kommunen.  
 
Kommunens kommentar: I och med genomförandet ska det bildas 
gemensamhetsanläggning/ar för både allmänna och enskilda ytor. För skötsel och drift av 
gemensamhetsanläggningar bildas en samfällighetsförening. Detta förtydligas ytterligare i 
planbeskrivningen.  
 
Jag saknar också ett klargörande om när dagens reningsverk utvidgas. Befintligt 
reningsverk är tänkt för 5000 personer. Redan idag överskrids detta många gånger om 
under vinterns högsäsong och stundvis även under sommar och höst. I liftstatistiken har 
tex uppemot 30 000 unika besökare befunnit sig i systemet under en enda dag i påsktid. 
Och då är inte de som kör skoter, går på tur, handlar osv med i denna siffra.  
 
Kommunens kommentar: Enligt tekniska avdelningen beräknas utbyggnaden vara 
färdigställd år 2022/2023, vilket också framgår i planbeskrivningen. Kommunen 
kontrollerar belastning på reningsverket kontinuerligt. Det mått som används är 
personekvivalanter (pe), en föroreningsbelastning som används vid en dimensionering av 
avlopp och motsvarar den mängd som en person avger schablonmässigt på ett dygn.  
 
Jag efterfrågar en FÖP innan vi gör fler snabba planer i vårt område. Ingen ny har tagits 
efter 2011 trots att nya byggnationer sker konstant. Det gör att vi inte får en samlad bild 
av vad kommunen och de boende vill med byn. Vilka behov finns totalt sett, vad söker 
våra besökare?  
 
Kommunens kommentar:  Se tidigare kommentar. 
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Sedan kommer vi till det rent estetiska.  
 
Jag jobbar idag i näringen sedan en lång tid tillbaka och idag kommer många av våra 
besökare med inspel på att vi kunde gjort orten mysigare när den exploaterats. Många 
klagar på enorma ytor med sten och grus, erosion, igenväxta tomter och att husens 
utseende spretar.  Husen i den här planen är inte en sak som gör byn mer enhetlig och 
attraktiv för någon som förväntar sig en fjällby där de gärna stannar några nätter. Många 
åker från staden och vill inte mötas av en stadsmiljö dit de kommer.  
 
Att anlägga så pass höga byggnader som 22 meter gör att bygden förlorar sin profil som 
fjällby. I planförslaget står det att: ”Det eftersträvas att ny bebyggelse harmoniserar med 
omgivningen och Hemavan i stort och att området blir en del av en helhet och en 
attraktivitet till ett växande Hemavan. Något som byggnaderna i planen helt emotsäger 
då nuvarande bebyggelse är låg. Vidare hänvisar kommunen i sina svar vid 
samrådsredogörelsen till att det redan finns en byggnad med nockhöjd 15 meter. Det 
redovisas inte vilken byggnad som då avses. Är det här frågan om skorstenen på 
fjällcenters pelletsanläggning eller det lilla tornet på badhuset? I sådana fall blir 
jämförelsen haltande när nu den nya byggnaden som uppförs med 22 meters nockhöjd 
täcker 100-tals kvadratmeter. Som många redan påpekat i tidigare samråd skymmer 
anläggningarna utsikten för östra delen av vår by. I planförslaget är foto från östra delen 
av byn taget i marknivå vilket blir fel. För att se hur byggnaderna påverkar en gående 
längs gångvägen vid Blå vägen bör fotot tas i normal synhöjd, runt 1,5 meter upp. 
 
Kommunens kommentar: Det finns områden i Hemavan som upplevs som beskrivs ovan, 
mycket sten och grus, erosion o.s.v. Det är också så att det finns genomförandetid för 
områden och att kommunen har återkommande möten med exploatörer där bl.a. 
”ostädade” områden tas upp.  
 

Kommunen har en vilja att utveckla Hemavan som ett av länets viktigaste turistmål. Det är 
en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Att höja 
exploateringsgraden i tätortens centrala delar bedöms som ett allmänt intresse i form av 
förtätning och hushållning med mark. Det finns områden i andra delar av Hemavan där 
byggnader tillåts ha samma höjd som denna plan, till och med högre.  
 
Vad gäller befintlig byggnad med nockhöjd om drygt 15 meter, detta ska tydliggöras mera i 
planbeskrivning, men det avser flyghangaren väster om planområdet, se utdrag nedan från 
planbeskrivningen. 
 
Slutresultat avseende vy-bild från östra sidan av E12 kan inte anses ge en så mycket 
annorlunda bild om fotot tas om. Vissa delar av fjällvyerna mot väster försvinner men 
bilden för gående blir förstås inte statisk.  
Se tidigare kommentarer angående utformning. 
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Björkfors samfällighetsförening (samtliga ägare av jordbruksmark inom 
Hemavans by): 

Det är märkligt att nedanstående text kan tolkas så olika. Texten är hämtad från 
Översiktsplanen för Hemavan:  

http://www.storuman.se/
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Fördjupad översiktsplan 2011  
  
Sid 4  
”Hemavans natur- och kulturvärden utgör dess styrka och stolthet. Delar därav är 
klassade som riksintressen och utgör en viktig grund för besöksnäringen. De skall därför 
ges en hög prioritet och lämpligt skydd genom planens försorg.  
  

Sid 12  

KULTURLANDSKAPET  
Nya byggnader liksom ombyggnader inom det tidigare jordbrukets kärnområde bör 
därför utföras i samklang med den traditionella bebyggelsens skala, byggnadsmaterial 
och färgsättning. 
 
Långsiktiga riktlinjer  

Tillkommande bebyggelse i anslutning till det äldre jordbrukslandskapet ska utföras så 
att dettas karaktär inte går förlorad utan istället stärks. Detta bör få styra och påverka 
såväl nya byggnaders placering och skala som valet av byggnadsmaterial och 
färgsättning.  
  
För att inte skada Hemavans helhetskaraktär bör även ny fritidsbebyggelse utanför det 
tidiga jordbrukets kärnområde uppföras som måttligt stora byggnader i högst två 
våningar med souterrängvåning där så är motiverat.” 
 
Att det i ovanstående text finns utrymme för ett sjuvåningshus är obegripligt.  
Att kommunen fullständigt ignorerar Översiktsplanen och dikterar egna regler blir 
förödande för Storumans kommuns trovärdighet.   
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till Flyghangaren som är 15 meter hög 
och det tänkta sjuvåningshuset 22m. Men hangaren ligger på 458 m över havet och 
sjuvåningshuset på 461 m över havet så i praktiken blir huset 25 meter.  
Det är acceptabelt att bygga hus på 12 meter alltså samma höjd som hangaren över 
havet. Ganska fult redovisat.  
  
Den skuggstudie som är gjord är inte redovisat på det högsta huset därför helt 
irrelevant.   
Det finns gott om mark inom planområdet att bygga fler hus och få ut samma byggyta 
utan att överstiga en bygghöjd på 12 m. Dessutom har kommunen ett stort område norr 
om tänkta detaljplan som man kan avyttra.  
  
Att underförstått sammankoppla en eventuell utbyggnad av simhallen med rätten att 
bygga bostadsrätter blir oseriöst då det i planförslaget inte finns några krav på 
exploatören. Exploatören kan bygga alla lägenheter och sälja utan krav på en fungerande 
simhall.  
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Vi från Björkfors samfällighetsförening är positiva till exploateringen trots att området 
ligger inom jordbrukets kärnområde så länge man håller sig under 12 meters totalhöjd, 
då det inte berör det rörliga friluftslivet som t ex exploateringen runt Kungsleden gör.  
  
Vi kräver att totalhöjden sänks till max 12m för området. 
 
Kommunens kommentar: Se tidigare kommentarer kring kommunens bedömning utifrån 
gällande FÖP samt byggnaders utformning m.m. 
 
 
Sammanfattning av de huvudsakliga justeringar som utförts efter 
granskningstiden  
Planbeskrivning 
- Beskrivning av hantering av eventuell förorenad mark. 
- Illustrationskarta av förslag till skotertrafik tas bort. 
- Text kring va-ledningar justeras. 
- Frågan kring avfall kompletteras. Placering tas via exploateringsavtal. 
- Ansvarsfördelning och huvudmannaskap har tydliggjorts. 
- Förtydligande om vem som är ansvarig för initiering och bekostande av 

gemensamhetsanläggning. 
 

Plankarta 
- Planområdet har justerats så att det inte omfattar fastigheten Björkfors 1:849. 
- Planbestämmelse kring bullerplank införs. 
 
Kommunen bedömer att ovanstående justeringar inte är att anse som väsentliga 
ändringar och ingen ytterligare granskningstid krävs. 
 

 
Sakägare enligt upprättad fastighetsförteckningen vars synpunkter inte 
tillgodosetts 
Björkfors 1:45 (byggnaders föreslagna höjder) 
Björkfors 1:65 (byggnaders föreslagna höjder) 
Björkfors 1:440 (byggnaders föreslagna höjder) 
Björkfors GA:38 (byggnaders föreslagna höjder) 
 
Synpunkter som rör trafiksäkerhet, parkeringssituation, buller, dagvatten, snöhantering 
m.m. har kommunen bemött och förklarat. 
 
Sammanfattning av bedömning av de yttranden som rör föreslagen utformning på 
nya bostäder 
Utifrån de vägledande dokument som kommunen har att ta hänsyn samt utifrån markens 
lämplighet och läge är bedömningen att utformningen är godtagbar. Utredningar är 
framtagna som visar att påverkan på de intilliggande fastigheterna inte kommer ge 
betydande påverkan. Kommunen anser att den nu aktuella detaljplanen är utformad med 
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skälig hänsyn till befintlig bebyggelse i närområdet och uppfyller kraven i 4 kap. 36 § 
PBL. 
 
Påverkan från föreslagen exploatering bedöms sammantaget vara acceptabel då 
utvecklingen innebär en förtätning i redan centralt bebyggd miljö.  
 
 
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 tjänstepersoner 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning:  
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter, planerare/byggnadsinspektör Ulrik Norgren, miljö- 
och samhällsbyggnadschef Elin Rutqvist.  
Kommunstyrelsens förvaltning, tekniska avdelningen:  
Va-ingenjör Debora Jonsson, Mari Salomonsson handläggare. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
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