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Förslag till detaljplan för Skyttenska skolan 1:2 i Tärnaby, Storumans 
kommun, Västerbottens län 
 
Förslag till detaljplan för Skyttenska skolan 1:2 i Tärnaby, Storumans kommun, 
Västerbottens län, upprättad februari 2021. 

 
Syftet med planen är att möjliggöra en avstyckning av befintliga uthyrningsstugor, 
utökad byggrätt för bostäder samt en utveckling av verksamheten med bl.a. bostäder i 
form av ägandelägenheter och mindre uthyrningslägenheter. 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samrådstid har hållits under tiden 12 februari 2021 till och med 1 mars 2021. Vid 
samrådstidens slut har yttranden med frågeställningar erhållits från: 
 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen Västerbotten: 
Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan 
Genomförande av detaljplanen antas av kommunen inte innebära en 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i yttrande 2020-12-03 delat 
kommunens bedömning. 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 
Utifrån inkomna samrådshandlingar gör länsstyrelsen bedömningen att 
prövning av antagen detaljplan inte kommer att ske. Planen bör dock 
kompletteras i enlighet med vad som anges nedan. 
 
Övrigt 
Farligt gods 
Länsstyrelsen vill göra kommunen uppmärksam på att det i vissa fall saknas 
angivna avstånd till transportled för farligt gods i tabellerna med skyddsavstånd. Det 
innebär att den beräknade risknivån i dessa fall är så pass låg att risken kan tolereras. I 
dessa fall bör behovet av åtgärder för att begränsa skadorna vid en olycka med farligt 
gods bedömas med utgångspunkt i planerad markanvändning och aktuellt avstånd till 
transportleden. Skadebegränsande åtgärder motiveras i detta fall inte av riskens storlek, 
utan det faktum att bebyggelsen uppförs i närheten av en transportled för farligt gods. 
 
Exempel på åtgärder som kan minska skadorna vid en olycka är att placera bebyggelsen 
så långt bort från transportleden som möjligt, att byggnader är möjliga att utrymma i 
riktning bort från transportleden, högt placerade friskluftsintag samt mekanisk till- och 
frånluft. Det kan också finnas ett behov av ett minsta bebyggelsefritt avstånd med 
anledning av exempelvis trafiksäkerhet och åtkomlighet för räddningstjänsten. 
Länsstyrelsen vill därför att kommunen bedömer behovet av sådana 
skadebegränsande åtgärder i den fortsatta planeringen. 
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Kommunens kommentar:  
Kommunen ser över bedömning kring farligt gods utifrån Länsstyrelsens framtagna 
riktlinjer (Riktlinjer för fysisk planering - Skyddsavstånd till transportleder för farlig 
gods i Norrbottens och Västerbottens län, 2019). 
När det gäller trafiksäkerhet så följer kommunen Trafikverkets riktlinje om 
bebyggelsefritt avstånd från väg E12 om 30 meter från vägområdet (körbana inklusive 
diken och slänter) 

 
Ras- och skredrisker 
Länsstyrelsen önskar att kommunen förtydligar huruvida en geoteknisk undersökning 
ska genomföras. På ett ställe står det att en radonmätning ska genomföras i samband 
med den geotekniska undersökningen, men på ett annat ställe står det att detaljerad 
geoteknisk undersökning rekommenderas för byggnad högre än 2 våningar när storlek 
och läge på byggnaden fastställts. 

 
Kommunens kommentar:  
Kommunen har bedömt att geoteknisk utredning inte krävs i detta skede, däremot 
uppges i planbeskrivning att ”Enligt 9 kap. 21 § PBL får kommunen kräva in de 
ritningar, beskrivning och andra uppgifter som behövs inför bygglovsprövningen, t.ex. 
kompletterande geoteknisk undersökning för att kunna bedöma lämplig 
grundläggningsteknik. Planbeskrivning justeras. 

 
Miljökvalitetsnormer 
Länsstyrelsen bedömer i likhet med kommunen att planen inte bör utgöra ett hinder för 
att nå miljökvalitetsnormen i recipienten Göuta. Då planförslaget inte innebär en stor 
förändring i exploateringsgrad eller föroreningshalt i dagvattnet bör inte heller planen 
orsaka en försämring av status i sjön. Som kommunen beskriver är det viktigt att 
använda sig av lokalt omhändertagande av dagvatten och i största möjliga utsträckning 
välja material som tillåter infiltration, rening och fördröjning samt ger säkra 
avrinningsvägar för dagvattnet. Det är viktigt både för att minska negativ miljöpåverkan 
i recipienten och för att minska risken för skador på byggnader och infrastruktur vid 
extremregn. 
 

Kommunens kommentar:  
Noteras. 

 
Avloppsrening 
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen 
satsar på att utveckla Tärnaby, så även om kommunen bedömer att reningsverket i 
dagsläget klarar tillkommande boende inom planerat område bör kommunen ha en plan 
för att på sikt utöka reningsverkets kapacitet. 
 

Kommunens kommentar:  
Noteras. 
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Lantmäteriet: 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
FASTIGHETSGRÄNSER SOM FÖRMODLIGEN ÄR TRANSFORMERADE 
Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att planområdet ansluter mot gränser 
som har en kvalitet om 0.025 meter. Denna noggrannhet kommer av att punkterna och 
gränslinjerna en gång har transformerats från koordinatsystemet RT90 till Sweref. 
Eftersom transformation har gjorts mellan olika koordinatsystem så går det inte alltid att 
lita på att gränserna har sådan hög kvalitet. Lantmäteriet vill därför uppmana 
kommunen att kontrollera dessa gränser. 

 
 

Kommunens kommentar:  
Området ligger inom kommunens primärkarteområde, vilket innebär att kommunen 
har stor kontroll över fastighetsgränserna. Därmed bedöms att inga ytterligare 
kontroller av fastighetsgränser krävs i detta skede. 

 
ERSÄTTNING FÖR MINSKANDE AV GA 
Gemensamhetsanläggningen Skytteanska skolan ga:2 behöver som en följd av 
planförslaget omprövas och minskning av de upplåtna områdena behöver ske. 
Minskningen beror på att del av den befintliga gemensamhetsanläggningen blir planlagd 
med kvartersmark. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av 
med belastning av en ga betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n om det 
uppkommer en skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är 
dispositiva och numera gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning. 
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Kommunens kommentar: Kommunen bedömer inte att en uppkommen skada är 
trolig då syftet med anläggningen är gemensamma parkerings-, kommunikations- 
och grönytor. Ytan som berörs är parkeringsytan, men det rör sig om mindre 
justering då ytan har utökats något mot söder. Planhandlingarna tydliggörs kring 
detta.  

 
OMPRÖVNING AV GEMENSAMHETSANLÄGGNING 
Planförslaget innebär även att mer NATUR tillkommer runt kvartersmark för bostäder, 
som idag ej ingår i Skytteanska skolan ga:2. Det bör förtydligas att den befintliga 
gemensamhetsanläggningen måste omprövas för att införliva den nya NATUR-marken i 
gemensamhetsanläggningen. 
På s. 21 framgår att omprövning kommer behöva göras av Skytteanska skolan ga:2 
för att nya fastigheter ska få en säkrad rätt till utfart mot gata. Lantmäteriet tolkar 
detta som att även den ny GATA kommer att involveras in den befintliga 
gemensamhetsanläggningen, samt att nya fastigheter samtidigt ska anslutas till denna. 
Längre ner på samma sida står dock att områdets vägar och plats för återvinning ska 
förvaltas av en ny samfällighetsförening. 
Det behöver tydliggöras om avsikten är att vägarna ska ingå i befintlig gemensamhets-
anläggning (ga:2) eller om det ska bildas en ny gemensamhetsanläggning för vägar och 
plats för återvinning. 
 

Kommunens kommentar: Planhandlingarna justeras/förtydligas. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
GRUNDKARTA 
Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan är 
något föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för 
att det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen. 
Befintliga fastighetsgränser finns ej redovisade i grundkartan, inom planområdet. 
Befintlig gemensamhetsanläggning och ledningsrätt (akt: 2421-05/3.1) saknas. 
 

Kommunens kommentar: Grundkartan upprättades augusti 2020 och kommunen 
är fullt medveten om att inga förändringar har skett i området sedan dess.  Enligt 
HMK (handbok i mät- och kartfrågor) är det kommunens ansvar ”avgöra om 
grundkarta behövs eller inte enligt 5 kap. 8 § PBL - avgöra grundkartans geografiska 
täckning, innehåll och kvalitet”. För denna detaljplan syfte bedöms grundkartans 
fastighetsredovisning samt övriga detaljer fullt tillräcklig. 
Befintliga fastighetsgränser finns redovisade i grundkartan, inom planområdet. 
Kommunen har sedan tidigare tagit ställning att inte redovisa gemensamhets-
anläggningar och ledningsrätter i grundkartan och den främsta orsaken är brister i 
geometrin. I fastighetskartan tillhörande fastighetsförteckningen finns dessa dock 
redovisade.  
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ENDAST u-OMRÅDE SÄKERSTÄLLER INTE LEDNINGARNA 
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-
område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på 
kvartersmark dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, men 
det bildas ingen rättighet genom att kommunen lägger ut ett u-område i planen. För att 
säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut 
upplåtas. Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. 
 

Kommunens kommentar: Noteras 
 
u-OMRÅDE SAKNAS FÖR LEDNING SOM INTE FÖRSÖRJER KVARTERSMARK 
Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för vatten och avloppsledningar till 
förmån för Storumans kommun. Det finns dock inget u-område utlagt i den 
aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för 
allmänna ändamål bli planstridig om ledningen inte är till för försörjningen av det 
aktuella planområdet. Om det är kommunens avsikt att vatten och 
avloppsledningarna ska tas bort behöver detta beskrivas i planbeskrivningen. I 
annat fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med u-område. 
 

Kommunens kommentar: Se tidigare kommentar under kommunstyrelsens 
synpunkter. 
 

HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER? 
På s. 5 i planbeskrivningen framgår vilka planer som påverkas av nuvarande planförslag. 
Av planbeskrivningen bör det också framgå vad som sker med gällande detaljplaner som 
berörs av planområdet. Det är viktigt för allmänheten att det går att förstå 
konsekvenserna av planläggningen. Detta kan till exempel beskrivas genom en text i stil 

http://www.storuman.se/
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med ”Om föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör tidigare detaljplan att 
gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet.” 
Glöm inte att kontrollera så att gällande planer och eventuella fortfarande går att 
genomföra efter att den aktuella planen fått laga kraft. 
 

Kommunens kommentar: Noteras 
 
INNEBÖRDEN AV ENSKILT HUVUDMANNASKAP 
I plankartan och planbeskrivningen anges att allmänna platser ska förvaltas med 
enskilt huvudmannaskap. Det som skulle kunna tydliggöras i planbeskrivningen är 
vad begreppet innebär för att nuvarande och blivande fastighetsägare ska kunna 
bedöma konsekvenserna av denna förvaltningsform. 
 

Kommunens kommentar: Noteras 
 
FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING SAKNAS 
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för 
den egna fastigheten/ga:n. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett 
genomförande av detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och 
miljön framgå. Med detta menas att det för i princip varje enskild fastighet bör redovisas 
vad detaljplanen innebär med avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens 
tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i 
gemensamhetsanläggningar. (prop. 2009/10:170 s. 435)” 
I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men 
plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där 
respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär 
för den aktuella fastigheten. 
Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en fastighetskonsekvenskarta 
där förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. gemensamhetsanläggningar, 
med plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse av 
juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra 
detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning. 
 

Kommunens kommentar: En fastighetskonsekvensbeskrivning för denna plan 
bedöms inte behövligt då det är så få berörda fastigheter.  

 
MOTIVERING KRING VAL AV PLANBESTÄMMELSER 
I planförslaget används bestämmelser om minsta tomtstorlek om 300 kvm och största 
exploatering om 70 kvm byggnadsarea, inom användningsområdet för bostäder. Det som 
skulle kunna tydliggöras kring dessa bestämmelser är en motivering kring val av 
bestämmelser, samt hur fastighetsbildningen uppfyller lämplighetsvillkoret i 3 kap 1 § 
fastighetsbildningslagen. Exempelvis kan detta göras genom att upprätta en 
illustrationskarta som visar förslag på nya fastighetsgränser, hur tillgång till utfart, 
vatten och avlopp ordnas” 
 

http://www.storuman.se/
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Kommunens kommentar: Noteras. 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 
skulle förbättra detaljplanen.) 
 
TEXTEN (SCHAKTNING PÅGÅR) I PLANKARTAN 
I plankartan anges ”(schaktning pågår)” på kvartersmark för bostäder. Det ser ut att 
vara en text som tillhör grundkartan dock saknas en sådan beteckning bland 
”grundkartans beteckningar”. Kommunen kan i detta fall förslagsvis se över om texten 
har någon betydelse för planen. I annat fall kan det tas bort från planområdet. 

 
Kommunens kommentar: Noteras. 

 
 
Trafikverket: 
Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet 
prövas positivt. 
 

Kommunens kommentar: - 
 
 

Statens Fastighetsverk (SFV): 
I anslutning till planområdet förvaltar SFV fastigheten Skytteanska skolan 1:3. 
SFV:s fastighet påverkas inte negativt av rubricerat förslag till detaljplan och SFV har 
inte någon erinran. 

 
Kommunens kommentar: - 
 
 

Tullverket:  
Den synpunkten vi som hyresgäst på Skytteanska skolan 1:3 har är på placeringen av den 
redan befintliga in/utfartsvägen från fastigheten utifall trafiken ökar.  
 
Redan idag är det trångt och in/utfarten är precis i hörnet på vår uppställningsyta 
utanför tullstation. Rent visuellt så börjar deras in/utfart på det inre hörnet av vår 
uppställningsyta. Problemet finns som sagt redan, men om deras verksamhet satsar på 
en utökning så ökar även trafiken och också några risker. 
 
1. Att deras gäster vid parkeringsbrist vid högtryck som ex sportlov och påsk skulle 

parkera nere hos oss och blockera för vår trafik att stanna vid station. 
2. Att vår trafik blockerar in/utfarten och hindrar räddningstjänst från att ta sig in till 

fastigheten vid en utryckningssituation.  
3. Sikten vid utfart mot E12an kan vara mycket begränsad om det står tung trafik på 

vår plan. Hastigheten är visserligen 30km/h, men överträds ofta. 

http://www.storuman.se/
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Dessa risker finns redan idag då in/utfarten ligger där den ligger, men ett önskemål är 
att man i samband med detta överväger möjligheten att flytta den längre österut längs 
E12an, så att den tydligt särskiljs ifrån vår uppställningsyta. 

 
Kommunens kommentar: Kommunen vill upplysa Tullverket om att sträckan från 
utfart E12 och fram till fastigheten Skytteanska skolan 1:3 är ca 10 meter. Marken 
närmast väg E12 tillhör Skytteanska skolan 1:2, se karta nedan. Parkerade fordon som 
ska besöka Tullverket får inte blockera utfart/infart till detta område och Tullverket 
har tillgång en parkeringsyta på andra sidan av väg E12 som kan hänvisas till vid 
behov. Kommunen anser att Tullverket bör tydligt informera var man får parkera. En 
flytt av utfart/infart är inte aktuell.  
 

Röd markering är fastigheten Skytteanska skolan 1:2.  
 

 
Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, Kommunstyrelsen: 
 
PLANBESKRIVNING  
Vatten och avlopp  
Ledningsnätet för vatten och avlopp till de fem husen inom området är ett internt 
ledningsnät. Distributionsledningarna bör skyddas med u-område inom kvartersmark. 

http://www.storuman.se/
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Ifall ytterligare fastigheter ska anslutas till distributionsledningarna ska exploatören 
ansvara för utbyggnad av densamma innan försäljning av tomt.  
 
Gemensamhetsanläggning, ledningsrätt, servitut m.m.  
Texten för distributionsledningen behöver förtydligas.  
Gemensamhetsanläggning behöver bildas för vatten- och avloppsledningar som kommer 
att försörja de framtida avstyckade fastigheterna. Detta för gemensamt ansvar för 
framtida drift och underhåll av ledningsnätet.  
 
Övrigt  
På sidan 8 sista stycket står att all behövlig parkering ska lösas igenom den egna 
fastigheten/inom användningsområdet. Jag antar att igenom ska vara inom istället.  
 

Kommunens kommentar: U-områdena ska ses över i plankartan samt 
planbeskrivning ska tydliggöras kring ansvaret av utbyggnad av ledningar innan 
försäljning av tomter. 
Text kring gemensamhetsanläggning för distributionsledning för vatten- och 
avloppsledningar tydliggörs. 

 
 
Yttrande från företag 
 
Skanova AB: 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 
Kontakta https://www.ledningskollen.se 
 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
För ledningssamordning kontakta Nätcenter för det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 
50 50 00. 
 

Kommunens kommentar: Noteras. 
 

 
Vattenfall Eldistribution AB:  
Har inte yttrat sig. 
 

Kommunens kommentar: - 

http://www.storuman.se/
https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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Vapstens sameby: 
Har inte yttrat sig. 
 

Kommunens kommentar: - 
 
 
Yttrande från privatpersoner, föreningar m m 
 
Fastighetsägare, utom planområdet:  
Vi har läst igenom förslaget och tittat på ritningarna. Vi har synpunkter på den byggnad 
för tillfällig boendevistelse som ligger längst österut på ritningen. Vår fastighet på 
Skyttevägen 11 där vi har vår permanentbostad är belägen ca 2.5 meter under 
markhöjden för nuvarande parkering. 
• Med den storlek (500 kvm) och höjd (10 m) som nämns kommer vår sikt att 

skymmas väsentligt. Mest troligt kommer kvällssolen att skymmas och försvinner 
därmed från den plats vi sitter ute på under sommaren. 

• Med en hel långsida och tre våningar blir det många fönster mot vår fastighet, detta 
medför att insynen ökar väsentligt. Vi är inte intresserade av att ha den insynen ner 
på vår permanentbostad. 

• Om man ser på hela fastigheten Skytteanska skolan 1:2 så finns det ingen annan 
byggnad med höjden 10 m, det är därför ologiskt att tillåta den höjden på en byggnad 
som ligger längst ut. Om man tex tar restaurangbyggnaden som ligger mot en slänt 
och inte skymmer för någon tillåts endast 4.5 meters höjd. Varför inte tillåta en 
bygghöjd på 10 m där? 

• Om man nu tycker att det finns ett behov av en byggnad i denna storlek så varför inte 
lägga den längre västerut, eller längs med E12:an, dvs med kortsidan mot 
Skyttevägen? 

 
Kommunens kommentar: Mellan planerad byggnad är det drygt 20 meter och 
enligt är marken närmast Skyttevägen NATUR mot plangräns. Enligt gällande 
detaljplan medges 3 våningar befintligt annex är placerad.  
Det är en nivåskillnad från planerad byggnation och till Skyttevägen och berörd 
fastighet, vilket framgår både av plankartan (höjdkurvor) och bild nedan.  

http://www.storuman.se/
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Vy från väg E12 mot nordöst, planerad byggnation där bilarna står parkerad och berörd 
fastighet något till höger (röd byggnad). Källa: Google maps. 
 
En dialog med berörd fastighetsägare har skett med förslag till ändrad placering och 
justering av byggnadshöjd. Det har resulterat i att förslagen byggnadshöjd har 
sänkts och byggrätten har justerats så att en vinkelbyggnad möjliggörs. 
 

 
Socialdemokraterna: 
Kommunikationer 
För att säkerhetsställa trygghet för gående och cyklister finns behov av gång -och 
cykelbanan längs E12 från Tärnaån till friluftsområdet Vikmyra. 
 
Avfall 
När det gäller avfallshantering ska det finns avsatta ytor för kretsloppshus för 
utsortering av förpackningar, matavfall, restavfall mm. 
 

Kommunens kommentar: Säkerställande av trygghet för oskyddade trafikanter 
efter väg E12, från Tärnaån till Vikmyrans friluftsområde (en sträcka på cirka 4 km) 
kan inte lösas i denna detaljplan. Det pågår ett arbete med både fördjupad 
översiktsplan Tärnaby där man tittar på frågan. För några år sedan pågick även en 
åtgärdssvalstudie initierad av Trafikverket där man tillsammans med representanter 
från kommunen, medborgare, verksamhetsutövare diskuterade gång- och cykelväg 
genom Tärnaby.  
 
En plats är redan avsatt för återvinnings- och avfallskärl i plankartan. Val av 
platsens placering är framtagen i samråd med kommunstyrelseförvaltningens 
tekniska enhet. 

http://www.storuman.se/
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Intressenter vars synpunkter inte tillgodosetts 
Alla synpunkter anses vara tillgodosedda. 
 
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 
Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare 
Ulrik Norgren, planerare/byggnadsinspektör  
Mattias Åkerstedt, miljö- och samhällsbyggnadschef 
 
Förslag 
Efter genomförda förändringar föreslås att detaljplanen får ställas ut för granskning.  
 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Ulrika Kjellsdotter 

 
 
 

http://www.storuman.se/

