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SAMRÅD AV FÖRSLAG TILL 
Detaljplan för del av fastigheterna Umasjö 1:140 och Umasjö 1:152 
(skifte 3),  Storumans kommun, Västerbottens län 
  
Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Umasjö 1:140 och Umasjö 1:152 (skifte 3), 
Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad november 2022. 
 
Planens syfte 
Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, i form av fritidshusbebyggelse samt 
tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering. Syftet med detaljplanen är även att 
möjliggöra exploatering som tar hänsyn till omgivande bebyggelsestruktur och hantering av 
strandskyddsbestämmelserna. 
 
Bestämmelser och ställningstaganden 
Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planen handläggs genom standardförfarande då 
den bedöms följa gällande kommunövergripande översiktsplan för Storuman. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-16, § 86, att påbörja planarbetet.  Planförslagets 
genomförande bedöms inte ge betydande miljöpåverkan. 
 
Samrådstid 
För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan i ett tidigt 
skede inbjuder kommunen till samråd under tiden 22 november till och med 12 december 
2022. Inbjudna till samrådet är myndigheter, kända sakägare och boende, föreningar med flera. 
 
Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget 
Planförslaget finns tillgängligt under tiden 22 november till och med 12 december 2022 på 
kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna Samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 
11) under ordinarie öppettider, samt på kommunens webbplats www.storuman.se (klicka på 
Bygga, bo & miljö och vidare på Kommunens planarbete). 
 
Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 12 december 2022. Skicka 
synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman 
eller via epost mbn@storuman.se. Uppge vår beteckning 2021.630-315.  
 
Frågor kan besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 
0951-140 87, alternativt kundtjänst 0951-140 00 för vidare besked. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 
Planhandläggare 
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