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PLANFÖRFARANDE 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSBN) beslutade 2019-11-06, § 161, att påbörja 
arbetet med att upprätta detaljplan. Planen handläggs genom standardförfarandet. 
Planprocessen regleras i plan- och bygglagens (PBL) 5:e kapitel (2010:900). 
Förfarandets olika steg redovisas nedan: 
 
Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Dialog förs med länsstyrelsen, berörda 
myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, allmänhet med flera. 
Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och 
påverkan. 
 
Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samråds-
redogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Samrådsredogörelsen 
ingår inte formellt i processen, men bedöms öka tydligheten inför granskningen. 
 
Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till 
detaljplan granskas under cirka 2 veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta 
dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig 
under samrådet om förslaget till detaljplan. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska 
göra detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar 
av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en ny granskning 
genomföras. 
 
Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter 
i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 
 
Antagande. Detaljplanen antas av MSBN. 
 
Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter antagandet vinner 
detaljplanen laga kraft. Bygglov kan därefter medges. 
 

 
 
HANDLINGAR 
Planhandlingar 
- Plankarta i skala 1:1500 (A3) med tillhörande planbestämmelser 
- Planbeskrivning (denna handling) 
- Samrådsredogörelse  
- Granskningsutlåtande (efter granskningstid) 
 
Övriga handlingar 
- Grundkarta 
- Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 
- Fastighetsförteckning 

http://www.storuman.se/
mailto:mbn@storuman.se
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PLANENS SYFTE 
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av befintliga verksamheter på fastigheterna 
med: 
Gjutaren 1 – parkeringsmöjligheter (carport/förråd) intill befintligt parhus. 
Gjutaren 2 – markanvändning handel tillförs gällande användning industri.  
Gjutaren 3 – möjliggöra för nybyggnation för parkeringsyta, garage/carport, utbyggnad 
av befintlig kontorslokal och nybyggnation av datacenter och växthus.  
I gällande stadsplan medges industriändamål på del av fastigheten Luspen 1:158 vilket i 
denna plan ersätts med naturmark. 
 
 
BAKGRUND 
IT4U Sweden AB m.fl. har ansökt om att få upprätta detaljplan för fastigheterna Gjutaren 
1, 2 och 3 med syfte att möjliggöra en utveckling av verksamheterna. Ett positivt 
planbesked lämnades av MSBN 2019-11-06, § 161. 
 
 
PLANDATA 
Området läge och areal 
Området ligger i södra delen av Storumans samhälle och omfattar cirka 3 hektar. 
   

 
Orienteringskarta. 

http://www.storuman.se/
mailto:mbn@storuman.se


 
                   

 
PLANBESKRIVNING 
 
2020-07-06 

 
Vår beteckning 
2019.0939-313 

 

 

 
Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

Sida 4 av 29 
 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheterna Gjutaren 1, 2 och 3 samt del av fastigheten Luspen 
1:158. Gjutaren 1 ägs av Sumbo AB, Gjutaren 2 ägs av All You Need från Storuman AB, 
Gjutaren 3 ägs av IT4U Sweden AB och Luspen 1:158 ägs av Storumans kommun. 
 
 
TIDIGARE BESLUT 
Riksintressen 
Aktuellt område ligger delvis inom riksintresse för naturvård (NRO24101, Storuman-
Luspnäset, geovetenskap) och intill riksintresse kommunikation (väg E12/E45). Väg 
E12/E45 är även en rekommenderad väg för transporter av farligt gods.  
Förslaget bedöms inte påverka riksintressena. 
 

 
Riksintresse naturvård, grönstreckat område. 
 
Strandskydd 
Planområdet ligger inte inom strandskyddat område. 
 
Kulturskydd 
Planområdet berörs inte av några (kända) fornlämningar eller kulturskyddade områden 
eller objekt. 
 
Om det i samband med markingrepp inom planen dyker upp lämningar från tidigare 
tiders verksamhet ska arbetet stoppas i den mån det berör fornlämningen och 
länsstyrelsen kontaktas. 
 
 
 
 

http://www.storuman.se/
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Naturskydd 
Planområdet berörs inte av några (kända) värdefulla, eller enligt lag, skyddade 
naturområden eller objekt. Någon information om fynd av artskyddade eller rödlistade 
arter har inte påträffats. 
 
Mellankommunala intressen 
Några mellankommunala intressen bedöms inte påverkas av aktuellt förslag till 
detaljplan. 
 
Rennäring 
Planområdet ligger inom Ubmeje Tjeälddies område. Förslag till detaljplan bedöms inte 
påverka rennäring då området ligger inom planerat område för lättindustri. 
 

 
Planområdet är markerat med grönt. 

 
Översiktliga planer och program 
Fördjupad översiktsplan för Storuman/Stensele (FÖP) 
I gällande FÖP från 2011 är området utpekat som boende med viss verksamhet. Förslaget 
bedöms överensstämma med gällande FÖP. 
 
Övriga vägledande dokument 
Serviceplan (2019-2022)  
Utdrag ur planen: ”Målsättningen är att servicenivån ska bidra till att fler människor kan 
bo kvar och verka i kommunen, att den skapar attraktiva boende- och näringslivsmiljöer 
med möjlighet att starta upp och driva företag. Detta bidrar till att fler människor och 
verksamheter flyttar in men också attraherar fler att besöka vår kommun.”  

http://www.storuman.se/
mailto:mbn@storuman.se


 
                   

 
PLANBESKRIVNING 
 
2020-07-06 

 
Vår beteckning 
2019.0939-313 

 

 

 
Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

Sida 6 av 29 
 

 
Strategisk plan (2020-2023)  
I planen nämns bl.a. att ”miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 
förväntas särskilt prioritera  
• att planera för attraktiva centra, bostadsområden och industrimark  
• att förbättra förutsättningar för dem som vill bygga permanentboende, fritidshus eller 

företagsverksamhet  

• arbetet med översikts-, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner”.  
 
Detaljplaner  
Området ligger inom redan planlagt område. Gällande stadsplan för kv. Hantverkaren 
m.fl., (akt nr 24-P1979-112) fastställd 1979-04-17 medger markanvändning lätt industri 
och bostäder. I stora delar av området har byggnadsrätten begränsats i stadsplanen 
(prickmark), i första hand för att förhindra omfattande utbyggnad i området. 
 

 
Utdrag från gällande stadsplan. 

 
Övriga intilliggande planer:  
• Stadsplan för Grusbackaområdet (akt nr 24-STO-344)  

• Stadsplan för del av Luspen 1:158 (akt nr 24-P1981-6)  
• Detaljplan för del av Luspen 1:158 (akt nr 2421-P15/9)  
 

http://www.storuman.se/
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
Mark- och vattenområden 

Natur- och terrängförhållanden 
Marken består av delvis hårdgjorda och 
grusbelagda ytor samt vegetation. Marknivån är 
inte särskilt varierande.   

  
Ortofoto över området. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geotekniska förhållanden 
Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
består marken av fyllning, isälvseroderat område 
med blockrik till storblockig yta samt morän. 
Markförhållandena bedöms av kommunen vara 
goda för byggnation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
Rekommendationer för grundläggning 
Byggnader kan grundläggas på platta på mark med maximalt 1 meter fyllning av packad 
friktionsjord. Fyllnadsmassor bör vara material som inte är tjälskjutande. 
 

http://www.storuman.se/
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Vid grundläggning av större byggnader och byggnader med tung stomme av betong ska 
en analys utföras av specifik byggnads tillskottslast samt möjligheter till lastfördelning 
på plattor eller om pålgrundläggning erfordras. Byggnadens placering på fastigheten och 
höjdsättning påverkar också valet av grundläggningsmetod och dimensionering av 
denna. 
 
Grundläggningssätt ska redovisas i bygglovsskedet. 
 
Risk för översvämning, skred med mera 
Utifrån rapporten Underlag för samordnad beredskapsplanering vid höga flöden och 
dammbrott i Umeälven, WSP 2015-04-20 framgår att området inte berörs av 100-
årsflödet.  
 
Hydrologiska förhållanden 
Inget markavattningsföretag eller våtområde berörs som kan komma att påverkas 
negativt av aktuell exploatering. 
 
Förorenad byggnad, mark och vatten 

Enligt länsstyrelsens karta över förorenade områden 
(EBH-kartan) är f.d. cementgjuteriet (ID 176343) 
identifierad som potentiellt förorenad byggnad men är 
inte riskklassad. Primär bransch Verkstadsindustri - utan 
halogenerade lösningsmedel. 

  
Utdrag ur EBH-kartan. 

 
Ingen misstanke finns dock om att markföroreningar 
förekommer inom planområdet. Om frågan om sanering 
av förorenad mark blir aktuell ska den hanteras enligt 
MB:s bestämmelser. 

 
 
 
 
Radon 
Förekomsten av markradon har i samband med planarbetet inte undersökts inom 
området. Markradonmätningar från 1990 visar att hus vid Höjdvägen hade värden på 
0-1200 Rn Bq/m2. De varierande halterna bedöms bero på byggnadstekniska 
metoder (typ av husgrund, ventilation med mera). Översiktliga kartor över riskområden 
för radon visar dock på högre radonrisk, speciellt kring tätorterna Storuman-Stensele. 
Därför måste markstrålning särskilt beaktas vid grundläggning. 
 
Inom högriskområden ska byggnader där människor vistas mer än tillfälligt utformas 
radonsäkert. På normalriskområden kan enklare åtgärder vidtas. Radonsäkert byggande 
rekommenderas där markradon inte undersökts. Metod ska redovisas i samband med 
bygglov. 
 
 

http://www.storuman.se/
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Bebyggelseområden 
Befintliga förhållanden 
Området är bebyggt sedan många år tillbaka med kontorsbyggnad, byggnad för lätt 
tillverkningsindustri/lager (f.d. cementvarufabrik) och parhus. Befintlig kontorsbyggnad 
har tidigare varit ett bostadshus (uppfört i slutet av 1940-talet) men dåvarande ägare 
fick bygglov 1981 för tillbyggnad och ändrad användning. I mitten av 1940-talet byggdes 
cementvarufabriken upp och verksamheten bedrevs fram till slutet av 1970-talet eller 
början 1980-talet. Idag används byggnaden som lagerlokal. 
 
Närmaste bostadsområde utanför planområdet ligger cirka 35 meter nordost om 
kvartersmark för industri/handel/verksamhet. Sydost om planområdet finns bostäder 
cirka 85 meter från kvartersmark. 
 
Planförslag 
Planförslaget innebär att fastigheten Gjutaren 1 (B) får möjlighet att uppföra 
komplementbyggnad på max 50 kvadratmeter (e1). Högsta byggnadshöjd för 
huvudbyggnad är 6,5 meter och för komplementbyggnad 2,8 meter (e3). Marken är enligt 
gällande stadsplan prickad (mark som inte får bebyggas). Ett u-område (underjordisk 
ledning) på baksidan av huvudbyggnaden mot norr är infört för den fjärrvärmeledning 
som fastigheten är ansluten till (u).  
 
För fastigheten Gjutaren 2 tillförs förutom markanvändning industri (J) även 
detaljhandel (H) och verksamhet (Z). Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per 
fastighetsarea är 25 % (e2). Högsta byggnadshöjd 8,0 meter. 
 
För fastigheten Gjutaren 3 som i gällande stadsplan omfattas i största delen av prickmark 
(mark som inte får bebyggas) medges användning kontor (K), detaljhandel (H) och 
verksamhet (Z). Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 25 % (e2). 
Högsta byggnadshöjd 6,5 meter. 
 
Verksamhetsutövaren vill komplettera sin verksamhet med nybyggnation av datacenter, 
carport och möjliggöra en utbyggnad av befintlig kontorslokal. Inom fastigheten 
möjliggörs även uppförande av ett växthus. 
 
Tekniska anläggningar avser reservkraft, transformatorstation och laddstation (E). 
 
Användningen detaljhandel används för att reglera områden för handel med varor och 
tjänster. Användningen Z-verksamheter är bred och innehåller olika typer av ytkrävande 
verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för 
serviceverksamheter, tillverkning, lager. Även verksamheter med behov av lokaler för 
material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder 
hushållsnära tjänster ingår.  
 
Taklutning regleras till max 27 grader (f1). 
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Friytor 
Delar av området ska fortsatt hållas grönt naturmark (NATUR) där allmänheten fortsatt 
har tillträde. Storumans kommun kommer att vara huvudman och ansvara för att 
förvalta och sköta om området.  
 
Användningen natur (NATUR) tillämpas för friväxande grönområden som inte 
sköts mer än genom viss städning (och eventuell gallring). Även mindre park-, vatten- 
och friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets användning ingår. 
Det kan till exempel vara anlagda gångstigar, motionsslingor, gång- och cykelvägar eller 
utrymmen för omhändertagande av dagvatten. Dessa komplement ingår i användningen 
oavsett om de redovisas som egenskapsbestämmelser eller inte. 
 
Ett litet markområde har tillförts allmän platsmark (PARK) med anledning att det ska 
följa markanvändning som finns på angränsande detaljplan. Området ligger på 
kommunens fastighet Luspen 1:158. 
 

 
Utdrag från plankartan. 

 
Stads- och landskapsbild 
Genomförandet av aktuell detaljplan bedöms inte påverka landskapsbilden på ett 
betydande sätt. Växtlighet mot väg E12 kommer att vara kvar som grön ridå.  
 
Kommunikationer 
Fordonstrafik/gång- och cykel 
Området avgränsas i väster av E12/E45 och i söder av den kommunala gatan Höjdvägen. 
Från Höjdvägen går en mindre grusad väg in i planområdet (Gjutarvägen). Väg E12/E45 
utgör riksintresse för kommunikationer (enligt 3:e 8§ miljöbalken) och ingår i det 

http://www.storuman.se/
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nationella stamvägnätet (av särskild nationell betydelse) samt i det av EU utpekade 
Transport Network, TEN-T. Vägarna inom TEN-T är av särskild internationell betydelse. 
Väg E12/E45 utgör därutöver primär rekommenderad väg för transporter av farligt 
gods. 
 

 
Norrgående, området ligger till öster om väg E12/E45. Källa Google maps. 

 
Gjutaren 1 har idag befintlig direktutfart mot väg E12/E45 som fortsatt ska användas.  
 

 
Södergående, fastigheten Gjutaren 1 öster om väg E12/E45. Källa Google maps. 

 
Fordonstrafik till och från Gjutaren 2 och 3 ska ske via Höjdvägen. Den befintliga utfarten 
som Gjutaren 2 har mot väg E12 saknar tillstånd från trafikverket och skall den 
fortsättningsvis användas som utfart krävs tillstånd från trafikverket. 
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Med anledning av dålig sikt vid befintlig anslutning från Gjutarvägen till Höjdvägen ska 
anslutningen flyttas likt den gamla dragningen, se karta nedan. 
 

 
Bild mot nordväst vid den befintliga infarten till området, från Höjdvägen. Källa Google maps. 
 
 

 
Här syns den gamla dragning av Gjutarvägen, på det gröna området på kartan. 
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Gjutarvägen ligger inom kvartersmark och kommer att bli en gemensamhetsanläggning 
för fastigheterna Gjutaren 2 och 3, se vidare under rubrik Fastighetsrättsliga frågor. 
Behov att förbättra Gjutarvägen finns. 
Parkeringsbehov för verksamheterna ska lösas inom planområdet.  
 
Gång- och cykelväg finns längs E12/E45. Trottoar finns längs Höjdvägen, vilken har 
planerats att bli gång- och cykelväg i framtiden. Inom verksamhetsområdet ska 
oskyddade trafikanter kunna röra sig utan att konflikt uppstår med biltrafiken. 
 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Dricks- och spillvatten 
Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Huvudledningar för kommunalt vatten- och avloppssystem finns utbyggt i anslutning 
till planområdet (längs Höjdvägen och E12/E45) till vilken ny bebyggelse kan anslutas 
till. Anslutningspunkt anges av huvudman. 
 
Dagvatten 
Inom området finns det allmänna dagvattensystem. Dagvatten från takytor betraktas 
normalt som tillräckligt rent för att släppas på ledningsnätet utan föregående rening. 
Parkeringsytor förläggs så att extremregn kan avledas ner mot ett fördröjningsmagasin. 
Det föreslås reningsfördröjning via svackdiken, översilning och filtrering i marklager 
eller anlägga infiltrationstråk. 
 

 
Exempel på svackdike. 

  
Anläggande av byggnader och vägar innebär att naturliga avrinningsförhållanden 
förändras, genom lämpliga materialval och ytor för infiltration, rening och fördröjning 
kan denna påverkan minimeras. Dagvatten kommer att omhändertas enligt LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten). Öppna gröna stråk av naturmark inom planrådet kan 
användas som för fördröjning av ytdagvatten. Lösning av dagvattenhantering ska 
redovisas i samband med bygglov. 
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Exempel på gräsarmerat makadamdike. 

 
El och värme 
Vattenfall (Eldistribution AB) har elanläggningar som berör planområdet. Elförsörjning 
kan ombesörjas genom anslutning till befintlig huvudmatning för el och fjärrvärme. 
Anslutningspunkt anges av huvudman. Eventuell flytt/förändring av befintliga ledningar 
utförs av respektive ledningsägare men bekostas av exploatören om inte annan 
överenskommelse gjorts.  
 
Ägare av Gjutaren 3 har för avsikt att omhänderta överskottsvärme från planerat 
datacenter för att använda till t.ex. uppvärmning av kontor/växthus. 
 
Tele- och datakommunikationer 
Storumans kommun (SumNet) har optokabel (fiber/bredband) inom området som så 
långt det är möjligt bibehålls i nuvarande läge. Den nya bebyggelsen kan ansluta sig till 
stadsnätet SumNet för bredbandstillgång.  
 
Skanova har befintliga teleanläggningar inom området som så långt det är möjligt 
bibehålls bibehålls i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning. För att fastställa i vilken omfattningen Skanovas 
teleanläggningar berörs skall en besiktningsrapport upprättas när byggnationen 
fastställts 
 
Exploatören/fastighetsägaren står för flytt/förändringar om inte annat finns 
överenskommet. Exploatören/fastighetsägaren tar kontakt med respektive 
ledningsägare för tele- och datakommunikationer i samband med projektering. 
 
Avfall 
Avfallshantering inom området sköts av Storumans kommun.  
 
Räddningstjänstens behov 
Framkomligheten för räddningstjänsten till och från planområdet bedöms som god då 
åtkomst till kommande byggnader kommer att finnas. Byggnaders utformning och 
Räddningstjänstens behov av åtkomst, framkomlighet till brandposter och släckvatten 
beaktas därutöver i samband med bygg- och markprojektering i enlighet med gällande 
regler. 
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Service 
Planområdet är beläget cirka 1 km från Storumans centrum där olika typer av service 
finns. 
 
Tillgänglighet och trygghet 
Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i alla åldrar kan bli fullt 
delaktiga i samhällslivet, ska alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Alla ytor ska göras 
tillgängliga, trygga och användbara för alla grupper av människor så långt det är möjligt 
och inom rimliga kostnader. Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet - allt från 
den faktiska framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergier som gör det 
svårt för vissa människor att vistas i miljön eller sådant som kan orsaka känslan av 
otrygghet, till exempel bristande belysning eller skötsel. 
Placering av byggnad och dess entréer är avgörande för hur tillgänglighet kan uppnås 
och ska beaktas vid bygglovsprövningen. 
 
Störningar, risker och säkerhet 
Planeringen får inte leda till störningar som kan innebära olägenheter för människors  
hälsa (vilket definieras i 9 kap. 3§ miljöbalken). Med olägenhet för människors hälsa 
avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan ha en menlig 
inverkan på hälsan. Även de störningar som i första hand påverkar välbefinnandet  
kan vara olägenheter för människors hälsa, till exempel buller. Bedömningen av om  
en störning inverkar menligt på hälsan beror på hur människor i allmänhet uppfattar  
situationen. För att störningen ska omfattas av bestämmelsen krävs att den har en  
viss varaktighet, antingen genom att den pågår under en sammanhängande tid eller 
 
Generellt om buller 
Buller kan inte anges som ett enda mått då människor störs i olika sammanhang i och 
utanför bostaden, på arbetet och så vidare. Praxis är numera att sammanfatta ljudmiljön 
med fyra tekniska mått: 
 
• Ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå över dygn inomhus 
• Maximal (högsta) ljudnivå nattetid inomhus 
• Ekvivalent ljudnivå över dygn utomhus (vid fasad) 
• Maximal ljudnivå utomhus i anslutning till bostaden 
 
Decibel är ett logaritmiskt begrepp. Det innebär bland annat att vid summering av 
buller från två lika starka källor ökar ljudnivån med 3 dBA. På samma sätt ger en 
fördubbling/halvering av trafikmängden på en gata 3 dBA högre/lägre ekvivalent 
ljudnivå. 3 dBA kan förnimmas som en knapp hörbar förändring. Ökning respektive 
minskning om 8-10 dBA upplevs som en fördubbling eller halvering av ljudet. 
 
Vägbuller 
Planeringsriktvärden för buller från väg i verksamhetsområden finns inte (buller 
regleras i arbetsmiljölagar), men beräknade bullernivåer kan jämföras med gällande 
riktvärden för vägbuller vid bostäder.  
Enligt 4 kap. 33a § PBL ska planbeskrivningen om detaljplanen avser en eller 
flera bostadsbyggnader innehålla en redovisning av beräknade värden för 
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omgivningsbuller. Det behövs dock inte redovisning om det anses obehövligt 
med hänsyn till bullersituationen, vilket enligt en preliminär bedömning från 
Boverket och SKL innebär åtminstone 5 dBA under riktvärdena. 
Vid beräkning med hjälp av metod 1 (enligt Boverkets och SKLs skrift ”Hur mycket 
bullrar vägtrafiken?”) så blir den dygnsekvivalenta ljudnivån lägre än 
55 dBA vid fasad från samtliga lokalgator. 
 
Utdrag från detaljplanen ”Entré Storuman” (detaljplan för del av Luspen 1:158, akt nr 
2421-P15/9) som angränsar i söder: 
”Planområdet utsätts för buller från väg E12/E45. En översiktlig bullerberäkning har 
genomförts (med hjälp av Trivectors program Buller Väg II ver. 1.2.1) och utifrån aktuella 
trafikuppgifter (enligt trafikverkets nationella vägdatabas, nvdb2012) för sträckan – 
2000-4000 fordon ÅDT (antal fordon per årsmedeldygn), andel tung trafik är 10 %. 
Skyltad hastighet på sträckan är 50/70 km/h. 
I bullerutredningen förutsätts ”värsta-fall scenario”, det vill säga att: 
· marken mellan E12/E45 och planområdet är hårdgjord 
· inga byggnader eller annat finns som reducerar bullerutbredningen 
· hastigheten är 70km/h (sträckan begränsas delvis till 50km/h) 
· antal fordon är 4000 ÅDT, varav tung trafik 10% (400 fordon ÅDT) 
Enligt bullerberäkningen ligger ekvivalentnivån på 66 dB(A) cirka 10 meter från 
E12/E45, utan bullerdämpande åtgårder. Maximalnivån uppgår enligt beräkningen till 
84 dB(A). Mitt i planområdet (50 meter från vägen) beräknas den ekvivalenta 
bullernivån till 59 dB(A) respektive maximalnivån 70 dB(A). Innenivåerna beräknas på 
detta avstånd uppgå till 32 dB(A) ekvivalentnivå respektive 43 dB(A) maximalnivå. 
 
Vid bostad accepteras ekvivalentnivån 55 dB(A) respektive maximalnivån 70 dB(A) vid 
uteplats, altan eller motsvarande. Inomhus accepteras ekvivalentnivån 30 dB(A) samt 
maximalnivån 45 dB(A) i utrymme för sömn och vila (kl. 22.00–06.00). Utifrån 
ovanstående bedöms att buller från E12/E45 inte utgör några större 
arbetsmiljöproblem.” 
 
Sammanfattningsvis bedöms den dygnsekvivalenta ljudnivåerna vid fasaderna vara 
betydligt lägre än enligt nu gällande riktvärdet på 60 dBA vid fasad. Det vill säga att 
någon utförligare bullerutredning inte behöver utföras. 
 
Buller från planområdet 
Tillkommande verksamheter bedöms innebära något ökade bullernivåer för 
intilliggande bostadsområden, framför allt med anledning antagande av ökad mängd 
varutransporter och besökstrafik till och från området. Gällande riktvärden för buller vid 
bostäder klaras vid närliggande bostäder. Placering av tillkommande byggnadernas 
ventilation kan placeras så att det inte ger upphov till störningar för närliggande 
bostäder. 
 
Utdrag från detaljplanen ”Entré Storuman” (detaljplan för del av Luspen 1:158, akt nr 
2421-P15/9) som angränsar i söder: 
”Följande planeringsmål, ”riktvärden för miljökvalitet” (övre gräns för vad som kan 
tillåtas utan behov att åtgärda problemet) gäller vid 
bostäder/vårdlokaler/utbildningslokaler: 
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Riktvärden för trafik (Infrastrukturinriktning för framtida transporter, 1996/97:53): 
· 30 dBA ekvivalentnivå inomhus i boningsrum 
· 45 dBA maximalnivå inomhus i utrymme för sömn och vila kl. 22:00-06:00 
· 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad 
· 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
Tillkommande trafik förväntas (genom överslagsberäkning i jämförelse med liknande 
verksamhetsområden) uppgå till 600 fordon ÅDT inom handelsområdet och andelen 
tung trafik beräknas utgöra 15 % (90 lastbilar eller liknande). Personbilar och den 
tunga trafiken delas upp så att den tunga trafiken kommer åka bakom handelshuset 
och personbilar kommer röra sig på parkeringen på framsidan (närmast E12/E45). 
Antagen mängd fordon bedöms var högt räknat, men kan ändå vara ett rimligt antagande 
för klara eventuell framtida utveckling. 
I bullerberäkningen har beräkning skett mot den mest utsatta bostadsfastigheten 
(mot Höjdvägen i norr) och hänsyn tagits till trafiken på väg E12 och Höjdvägen.” 
 
Närhet till väg E12/E45  
Bebyggelsefritt avstånd och säkerhetszon  
Vägens sidoområde behöver generellt utformas så att risken för svåra personskador vid 
avkörningsolyckor förebyggs. Normalt ska det finnas en så kallad säkerhetszon längs 
vägen, en zon med jämnt underlag, flack lutning och fri från oeftergivliga hinder (högre 
än 0,1 m ovan marknivån), stup och djupt vatten (≥ 0,5 meter). Säkerhetszonens bredd 
är beroende av bland annat högsta tillåten hastighet och trafikflöde. Det finns också 
andra skäl till att det behövs ett fritt utrymme längs vägar, bland annat för snöupplag och 
för att få plats med vägmärken och belysning.  
 
För aktuell vägsträcka behövs en säkerhetszon om 2 meter mellan vägbanekant  
(avseende övergripande huvudväg/tätortsgenomfart med flack släntutformning) och 
närmaste hinder. Därutöver måste Trafikverkets riktlinje om bebyggelsefritt avstånd  
från väg E12/E45 om 30 meter från vägområdet (körbana inklusive diken och slänter) 
tas i beaktande.  
 
Planförslaget tillåter ingen bebyggelse eller område för stadigvarande vistelse närmare  
vägområdet än 6 meter. Mellan körbanan och område som kan bebyggas är det drygt 12 
meter. Mellan körbanan och planområdet finns ett dike och en vall. På grund av 
avståndet bedöms exploateringen inte hamna i konflikt med trafikanläggningen 
avseende säkerhet, drift med mera.  
 
Farligt gods  
Väg E12/E45 är primär rekommenderad transportled för farligt gods. Det är viktigt att 
beakta transporter av farligt gods när ny bebyggelse planeras intill transport-
anläggningar för att minska riskerna. Genom lämplig lokalisering kan konsekvenser av 
olyckor undvikas eller begränsas.  
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet vid riskidentifiering i den kommunala planprocessen 
och har tagit fram regionala riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder för farligt 
gods (Riktlinjer för fysisk planering - Skyddsavstånd till transportleder för farlig gods i 
Norrbottens och Västerbottens län, 2019).  
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Följande åtgärder nödvändiga för det aktuella området i syfte att erhålla en tolerabel 
risknivå för byggnader som placeras inom skyddsavståndet 55 meter. Skyddsavståndet 
räknas från körbanans kant. Beräknat på 501 ÅDT lastbil för prognosår 2040.  
Nedan uppfylls på plankartan.  
• Byggnader i Zon B kan placeras 0 meter från väg E12 utan ytterligare åtgärder.  

• Byggnader i Zon C kan placeras 0 meter från väg E12 utan ytterligare åtgärder.  
 
Utöver ovanstående finns det ytterligare åtgärder som kan reducera konsekvenserna  
från en olycka med farligt gods, dessa är att betrakta som rekommendationer:  
• Utrymmet mellan byggnader och väg E12 kan hållas fri från ytor där personer 

inbjuds att vistas mer än tillfälligt.  
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Skyfall  
Länsstyrelsen Västerbotten har som ett led av klimatförändringar låtit ta fram 
skyfallskartering för länets kommuner och tätorter (Skyfallskartering Västerbottens län 
Storumans kommun, Länsstyrelsen i Västerbottens län, april 2018). Skyfallskarteringen 
visar hur tätorter i respektive kommun påverkas vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 
1,3 samt vid ett så kallat ”Köpenhamnsregn” (vilket inträffade under 2011). Studien visar 
maximala vattendjup och eventuell översvämningsutbredning. Den omfattar även 
flödesriktning och flödeshastighet. Hänsyn har tagits till dagvattensystemets 
avbördningskapacitet motsvarande ett 10-årsregn och markens hårdhetsgrad. 
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Utdrag från skyfallskarteringen med beräknade maximala vattendjup i meter där aktuellt 
planområde markeras ungefärlig med svartring. 

 

Utdrag från skyfallskarteringen med flödesriktning vid maximala markvattenflöden (l/s/m) där 
aktuellt planområde markeras ungefärligt med svart ring. 
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Åtgärder 
Inga särskilda åtgärder bedöms behövas förutom att parkeringsytor förläggs så att 
extremregn kan avledas via svackdiken, översilning och filtrering i marklager eller 
anläggning av infiltrationstråk. 
 
 
MILJÖKONSEKVENSER 
Enligt 6 kap. MB om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och 
program ska en myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett 
program göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess 
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genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar 
utveckling främjas. Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i förordning 
1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar och ska alltid utmynna i ett motiverat 
ställningstagande. 
 
Innan myndigheten eller kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan 
antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som 
berörs av planen, programmet eller ändringen, ges tillfälle att yttra sig. Regeringen får 
meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 
 
Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där konsekvenserna ska identifieras, beskrivas och 
bedömas. Krav på innehållet återfinns i 6 kap. 12-13§ MB. Hänvisning till detta finns 
även i Plan och bygglagens (PBL) 4 kap. (34§). 
 
Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 
Storumans kommun har tagit fram en undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 
(Undersökning, detaljplan för fastigheterna Gjutaren 1, 2 och 3 i Storumans samhälle, 
upprättad 2020-01-02). Detaljplanens genomförande antas inte medföra betydande 
miljöpåverkan och en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § MB och 4 kap. 34 § PBL är inte 
nödvändig. 
 
Länsstyrelsen har tagit del av kommunens undersökning och delar kommunens 
bedömning att planen inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan och 
miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen 
(2010:900) är inte nödvändig. 
 
Förenlighet med miljöbalken 
Aktuellt detaljplaneförslag bedöms vara förenligt med MB 3 kap. (Grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden) och 4 kap. (Särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet). 
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 
MB1999 (5:e kap.) för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor 
som till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan anges som en halt eller ett värde 
(högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord 
om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område. MKN kan ses som 
styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen (www.miljomal.nu). 
 
Det finns idag MKN för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika 
parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 
2010:1341) olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) samt för 
omgivningsbuller (SFS 2004:675). 
Storumans kommun bedömer i detta skede att aktuellt detaljplaneförslag inte påverkar 
någon MKN på ett betydande negativt sätt (se även Undersökningen). 
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MKN för utomhusluft 
Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid och 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och PM2,5), 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft. 
Tillkommande trafik i och med detaljplanens genomförande bedöms inte innebära 
betydande luftutsläpp som leder till att MKN riskerar att överskridas. 
 
MKN för vattenförekomster 
Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar 
hela Norrbottens län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i 
Norrbottens län har utsetts till vattenmyndighet i distriktet. Grundvatten, sjöar, 
vattendrag och kustvatten har delats in i vattenförekomster och bedömningar har 
skett vilken ekologisk, kemisk eller kvantitativ status som vattnet har och vilka krav som 
ställs för att kunna upprätthålla och förbättra denna status. 
 
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt beslutade i februari 2017 om MKN för 
samtliga yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet vilka ska uppnå god ekologisk 
status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvattenstatus om inte särskilda skäl 
finns. Under 2019 har åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer 
reviderats (avseende förlängd förvaltningscykel 2). Yt- och grundvattenstatusen får 
generellt inte försämras. 
 
Nuvarande status och MKN för berörda vattenförekomster (www.viss.lansstyrelsen.se, 
2020-01-23): 
 

Ytvatten-
förekomst 

EU-CD Ekologisk 
status/potential 

Kemisk 
status 

MKN 
Ekologisk 
status 

MKN 
Kemisk 
status 

Miljöproblem 

Umeälven, 
vattendrag 

SE722019-
156083 

Otillfredsställande Uppnår ej 
god (Hg 
och PBDE) 

Otillfreds-
ställande 
(2027) 

God 
kemisk 
status 
med 
undantag 
för Hg 
och PBDE 

Miljögifter 
(Atmosfärisk 
deposition) 

 
Grundvatten
förekomst 

EU-CD Kemisk status Kvantitativ 
status 

MKN 
Kemisk 
status 

MKN 
Kvantitativ 

Miljöproblem 

Umeälvsåsen, 
Stenseleomr. 

SE721900-
156299 

God God God God Inga 

 
Samlad bedömning av MKN för vattenförekomster  
Utveckling enligt planförslaget bedöms inte påverka om normerna för god 
ekologisk eller god kemisk yt- och grundvattenstatus kan uppnås/upprätthållas för 
nämnda vatten.  
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Anläggande av byggnader och vägar innebär oundvikligen att naturliga 
avrinningsförhållanden förändras men bl.a. genom lämpliga materialval och ytor för 
infiltration, rening och fördröjning kan denna påverkan minimeras.  
 
MKN FÖR havsmiljön 
Inget vatten som påverkar kustvatten/MKN berörs av aktuell utveckling. 
 
MKN för fisk- och musselvatten 
Ingen vattenförekomst som är utpekat som fisk- eller musselvatten enligt 
Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2002:6) finns eller berörs av aktuell utveckling. 
 
MKN för omgivningsbuller 
MKN för buller bygger på ett EG-direktiv för buller som infördes i svensk 
lagstiftning i förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen finns en 
skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram samt sträva efter att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Kravet på kartering 
börjar gälla när ett samhälle har fler än 100 000 innevånare. 
Eftersom Storuman har färre än 100 000 innevånare, finns det inte något formellt krav 
på bullerkartering. Det finns därför inte heller några beslutade miljökvalitetsnormer. 
 
Tillkommande trafik bedöms inte innebära betydande problem med buller. 
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Tidplan 
Målsättningen är att detaljplanen ska kunna antas under vintern 2020/2021. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planen gäller dock 
tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden förutsätts 
att syftet med detaljplanen förverkligas. 
 
Gällande plan har ingen genomförandetid kvar. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
MSBN, Storumans kommun, ansvarar för upprättandet av detaljplanen. 
 
Storumans kommun kommer att vara huvudman och ansvara för skötsel av allmän 
platsmark (NATUR/PARK). 
 
Exploatör/fastighetsägare av Gjutaren 2 och 3 ansvarar för genomförandet av planen. 
Ledningsnät för vatten, avlopp, el, värme med mera kommer inom kvartersmark att ägas 
och förvaltas av respektive fastighetsägare som även ansvarar för drift och underhåll 
inom den egna fastigheten. 
 
Avtal 
Planen tas fram av Storumans kommun, MSBN genom avtal med exploatör. 
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Via ett marköverlåtelseavtal mellan Storumans kommun och exploatör/fastighetsägarna 
av Gjutaren 2 och 3 hanteras bl.a. flytt av utfart från planområde mot Höjdvägen som 
kommer att bli placerad likt den ursprungliga utfarten från området. 
 

 
På bilden syns den usprungliga utfarten från fastigheterna. 
 
Lovplikt 
Enligt 4 kap. 14-15§ PBL kan kommunen inom vissa ramar besluta att minska eller utöka 
bygglovspliktens omfattning. Lättnader i bygglovsplikten får emellertid inte beslutas om 
bygglov krävs för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen. 
 
Kommunen bedömer att det i aktuell detaljplan inte finns anledning att besluta om 
förändrad lovplikt. 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 
Detaljplanen innebär att fastighetsregleringar kommer att ske av fastigheterna Gjutaren 
2 och 3 samt Luspen 1:158.  
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Fastighet Ägare Rättigheter Förändringar 
 

Gjutaren 2 All You Need från 
Storuman AB 

Inga 
registrerade 
rättigheter 
eller laster  

Genom fastighetsreglering tillförs 
Luspen 1:158 den del av Gjutaren 2 
som är allmän platsmark (NATUR) 
enligt detaljplanen, cirka 360 
kvadratmeter. 

 
 

Luspen 1:158 (del av) Storumans kommun Inga berörda 
rättigheter 
eller laster 

Genom fastighetsreglering tillförs 
Gjutaren 2 den del av Luspen 1:158 
där Gjutarvägen är belägen, cirka 
2090 kvadratmeter. 
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Luspen 1:158 Storumans kommun  Genom fastighetsreglering tillförs 
Gjutaren 3 den del av Luspen 1:158 
där kvartersmark med 
markanvändning KHZE enligt 
detaljplan, cirka 415 kvadratmeter. 
 

 
 

Gjutaren 2 All You Need från 
Storuman AB 

Inga 
registrerade 
rättigheter 
eller laster 

Genom fastighetsreglering tillförs 
Gjutaren 3 den del av Gjutaren 2 där 
kvartersmark med markanvändning 
KHZE enligt detaljplan, cirka 2790 
kvadratmeter. 
 

 
 

http://www.storuman.se/
mailto:mbn@storuman.se


 
                   

 
PLANBESKRIVNING 
 
2020-07-06 

 
Vår beteckning 
2019.0939-313 

 

 

 
Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

Sida 28 av 29 
 

Gjutaren 2 och 3 All You Need från 
Storuman AB och IT4U 
Sweden AB 

Inga 
registrerade 
rättigheter 
eller laster 

Väg till området (Gjutarvägen) får 
ligga på fastigheten del av Gjutaren 2 
och 3 men vägen övergår från 
kommunalt ansvar till enskilt 
huvudmannaskap och en 
gemensamhetsanläggning bildas dit 
berörda fastigheter ansluts.  
 

 
Ledningsrätt, servitut m.m. 
Gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller servitut för vägar och ledningar behövs 
sannolikt. 
 
Exploatör/ fastighetsägare av Gjutaren 2 och 3 kommer att ansvara för justering av 
Gjutarvägen och för denna kan en gemensamhetsanläggning bildas.  
 
För initiering och bekostande av bildandet av gemensamhetsanläggning ansvarar 
exploatör/fastighetsägare av Gjutaren 2 och 3 för. De fastigheter som har nytta av dessa 
anläggningar kommer att knytas till bildad gemensamhetsanläggning. Lämpligtvis bildas 
en samfällighetsförening för skötsel och drift av gemensamhetsanläggningen. 
 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi 
Exploatör/fastighetsägare av Gjutaren 2 och 3 ansvarar och bekostar upprättandet av 
detaljplanen samt lantmäteriförrättningar. 
 
Anläggande och justering av väganslutning mot Höjdvägen bekostas av 
exploatör/fastighetsägare av Gjutaren 2 och 3. 
 
Planavgift 
Planavgift kommer inte att tas ut vid bygglov. 
 
Inlösen, ersättning 
Ingen fastighet är föremål för inlösen. Om parterna inte kommer överens om 
fastighetsreglering kan Gjutaren 2 bli föremål för inlösen av den del i fastigheten som 
utgör naturmark i det nordöstra hörnet av fastigheten. 
 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
Behov av ytterligare utredningar 
Exploatören/fastighetsägare av Gjutaren 2 och3 ansvarar och bekostar även 
detaljutredning angående utformning av ledningsnät och dagvattensystem inom egen 
fastighet, vilket ska redovisas i samband med bygglov. 
 
Behov av ytterligare tillstånd 
Storumans kommun, tekniska avdelningen, ska godkänna eventuell ändrad 
väganslutning mot Höjdvägen. 

http://www.storuman.se/
mailto:mbn@storuman.se


 
                   

 
PLANBESKRIVNING 
 
2020-07-06 

 
Vår beteckning 
2019.0939-313 

 

 

 
Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

Sida 29 av 29 
 

SAMRÅD/GRANSKNING 
Efter samråd respektive granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en 
samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande. Handlingarna kommer att 
reviderats/kompletterats om så bedöms vara relevant. 
Planfrågor diskuteras under hand med berörda. 
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Medverkande tjänstemän i framtagande av detaljplanen är Ulrika Kjellsdotter, 
planhandläggare, Ulrik Norgren, planerare/byggnadsinspektör, Mattias Åkerstedt, miljö- 
och samhällsbyggnadschef och Anna Svingfors, miljöinspektör. Dessutom har 
representanter från andra förvaltningar deltagit. 
 
 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Mattias Åkerstedt   Ulrika Kjellsdotter 
Miljö- och samhällsbyggnadschef  Planhandläggare 
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