SAMRÅDSHANDLING
Dnr POM 20/122

Planbeskrivning

__________________________________________________
Detaljplan för

Brännan 1:6 m.fl. – Tallbacken fritidsby
Vännäs kommun, Västerbottens län.
Upprättad juni 2022

Till planen hör:
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse (efter genomfört samråd)
Granskningsutlåtande (efter genomförd granskning)

Medverkande
Vännäs kommun
Plan- och byggavdelningen
911 81 Vännäs
Kommunens handläggare:
Carola Nordlöf
e-post: carola.nordlof@vannas.se
tfn: 0935-142 13

Tyréns Sverige AB
Västra Norrlandsgatan 10B
903 27 Umeå
Uppdragsansvarig:
Johanna Smedberg
e-post: johanna.smedberg@tyrens.se
tfn: 010-451 97 21
Detaljplanen tas fram i enlighet med Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5).
Plankartan har ritats i AutoCAD med Focus detaljplan 2019 och
SWE_Detaljplan_SIS_Bestämmelsekatalog¬_v20180801.xml.

2022-06-03

POM 20/122

2 (31)

PLANPROCESSEN
Plan- och miljönämnden beslutade 2020-02-18 (POM § 18) att framtagande av
detaljplan får påbörjas. Under planprocessen framkom önskemål om
markanvändningen bostäder [B] för att kunna möjliggöra fritidshusförening.
Nytt planbesked togs därför av plan- och miljönämnden 2021-04-19 (POM § 34).
Detaljplanen handläggs genom utökat planförande då den saknar stöd i gällande
översiktsplan samt bedöms ha ett allmänt intresse. Ärendet bedöms även kunna
vara av principiell beskaffenhet för kommunen. Planprocessen regleras i planoch bygglagens 5:e kapitel (2010:900). Förfarandets olika steg redovisas nedan:
Kungörelse. Inför samrådet kungörs förslaget till detaljplan i ortstidning och
genom anslag på kommunens anslagstavla. Kungörelsen ska innehålla
information om var förslaget hålls tillgängligt, vilket område som avses, om
detaljplanen avviker från översiktsplanen, hur lång samrådstiden är och att den
som vill lämna synpunkter på förslaget kan göra det under samrådstiden, samt
till vem synpunkter lämnas.
Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och
synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede av 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
tillsammans med kommunens förslag till revideringar i en samrådsredogörelse.
Handlingarna revideras om 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 minst tre veckor. Inför granskningen
ska kommunen underrätta de 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 tillsammans med kommunens förslag till revideringar i ett
granskningsutlåtande. Även synpunkterna från samrådet ska inkluderas i
granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare. Handlingarna
revideras då det bedöms vara relevant.
Antagande. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
Laga kraft. Om inget överklagande inkommit tre veckor efter antagandet
vinner detaljplanen laga kraft. Bygglov med mera kan därefter medges.

Planprocessen (aktuellt steg i processen redovisas med rött)
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PLANENS SYFTE
Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för att utöka
fritidsområdet (Tallbackens stugby). Planförslaget möjliggör för tillfällig vistelse
[O], friluftsliv och camping [N] och fritidshus [B1]. Även badplats och bryggor
[W1] regleras. Att detaljplanen reglerar fritidshus [B1] möjliggör bildade av
fritidshusförening eller liknande med gemensamma lösningar för vägar,
parkeringsytor och VA. Fokus för området är fortsatt småskalig bebyggelse med
närheten till natur och friluftsliv.

BAKGRUND
Tallbackens Stugby (Vännäsby Fritidshus) har ansökt om planbesked för
upprättandet av ny detaljplan för utökning av befintligt fritidsområde. Idag finns
ett tiotal mindre uthyrningsstugor, servicehus, minireningsverk samt mindre
komplementbyggnader. I de västra delarna av området, mot tjärnen Sjödiket,
finns område för uppställning av husvagnar samt omklädningsrum och
grillplatser.
Stugbyn grundades 1968 och nu ser ägarna ett behov av att skapa en längre
säsong och fokusera på att hyra ut stugor. Exploatören avser att utöka området
mot sydost (se avsnittet Områdets läge och areal) med 25–30 uthyrningsstugor
(om cirka 35–45 kvm per enhet) och tillhörande kolonilotter. Genom att tillskapa
fritidshusföreningar bedöms attraktiviteten för området öka. Närheten till
naturen kommer fortsatt vara i fokus men för att göra en ”nystart” kommer
området namnges Tallbackens fritidsby.

Foto visar delar av befintlig stugby (Foto: Vännäs kommun 2020-06-23)

Visionen för området är att utöka befintligt fritidsområde (Källa: Vännäs Fritidshus)
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PLANDATA
Områdets läge och areal
Planområdet, om cirka 3,6 ha (36 324 m2), är beläget i Brännan cirka 17 km norr
om Vännäs tätort. I väster avgränsas planområdet mot tjärnen Sjödiket samt 20
meter från strandlinjen och ut i vattnet. I nordväst följer plangränsen
fastighetsgränsen till Vindeln Västerteg 2:35 (inom denna fastighet har
Trafikverket en rastplats). I samma gräns går även kommungränsen mot
Vindelns kommun. Planområdet omges i övrigt av skogsmark.

Översiktskarta, aktuellt planområde markeras ungefärligen med rött. (Källa
underlagskarta: Lantmäteriet.se 2020-06-08)

Ortofoto med fastighetsgränser, aktuell planområdesgräns markeras ungefärligen med
rött. Planområdet inkluderar fastigheten Brännan 1:6 (orange markering) samt del av
Brännan S:2 (vattenområde) och del av Brännan S:1 (väg). Kommungräns Vännäs –
Vindeln markeras med lila. (Källa underlagskarta: Lantmäteriet.se 2021-10-12).
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Skiss på föreslagen utökning av Tallbacken fritidsby, aktuellt planområde markeras
ungefärligen med rött (Källa: Tallbacken Fritidshus)

Markägoförhållanden
Aktuellt planområde omfattar fastigheten Brännan 1:6 (privat ägo) samt del av
Brännan S:2 (vattenområde) och del av Brännan S:1 (vägområde).

TIDIGARE BESLUT
Riksintressen
Aktuellt planområde ingår i riksintresseområde för rennäring enligt 3:5 mb och
angränsar till riksintresseområde för kommunikationer enligt 3:8 mb.
Riksintresseområdet för rennäring (3:5 MB) bedöms inte påverkas av
exploateringen på ett betydande sätt då detaljplanen avser en
komplettering/utbyggnad av befintlig verksamhet. Utökningen sker mot öster
och söder inom mark som delvis är avverkad och utgörs av sandtag, körbanor
samt enstaka byggnader.
Riksintresseområdet för kommunikationer (3:8 MB) omfattar väg E12 (UmeåRiksgränsen) som är ett viktigt stråk bland annat för godstransporter mellan kust
och inland. Campingen på Tallbacken har en befintlig anslutning mot E12 och
ingen ny anslutningsväg planeras. Utvecklingen av stugbyn bedöms inte påverka
anläggningen i någon mån som skulle innebära negativ inverkan på riksintresset.
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Strandskydd
Tjärnen (Sjödiket) inom planområdet omfattas inte av strandskydd enligt beslut
från Länsstyrelsen Västerbotten, 1979-06-01.

Utdrag från bilaga 1, planområdet markeras ungefärligen med rött (Källa:
Avgränsningar av generellt strandskydd i Västerbottens län – Länsstyrelsen
Västerbotten).

Kulturvärden och skydd
Kulturmiljö

Planområdet berörs inte av några (kända) fornlämningar, områden eller objekt.
Om fornlämningar påträffas under byggskedet ska arbetet avbrytas och
länsstyrelsen kontaktas. Fornlämningar skyddas av Kulturminneslagen (SFS
1988:950).
Naturvärden och skydd
Planområdet berörs inte av några (kända) värdefulla, eller enligt lag, skyddade
naturområden eller objekt. Under perioden 2000–2020, har det enligt
artportalen.se (2020-08-31) inte observerats några hotade eller rödlistade arter i
området.
Detaljplanens inverkan på naturmiljön bedöms inte bli betydande då det inte
finns några kända/utpekade naturvärden inom området samt då skogsområdet
som avses för utökning bedöms vara fragmenterat. Det södra området är avverkat
och inom det östra finns vägar, grustag och byggnader.
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Ortofoto med fastighetsbild, aktuell planområdesgräns markeras ungefärligen med
rött. Kommungräns Vännäs – Vindeln markeras med lila. (Källa underlagskarta:
Lantmäteriet.se 2021-10-12)

Foto taget från södra delen av planområdet. Området avses för utökning av stugby och
är sedan tidigare avverkat (Foto: Vännäs kommun 2020-06-23)
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Friluftsliv

En utökning av Tallbackens fritidsby bedöms bidra positivt till rekreation och
friluftslivet samt öka de sociala värdena då fler människor får möjlighet att
komma närmare naturen. Inom planområdet finns en allmän badplats som
Tallbackens stugby ansvarar för. För att utveckling av badplatsen och friluftslivet
ska kunna ske inom vattenområdet möjliggörs ett område för bryggor och
badplats [W1] 20 meter ut i vattnet. Det finns ett nyttjanderättsavtal mellan
samfälligheten för vattenområdet (Brännan S:2) och fastighetsägaren för
fritidsbyn (Brännan 1:6) för nyttjande av vattenområdet. För att anlägga en
brygga krävs vanligen även en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen,
som för varje enskild anläggning prövar om bryggan är lämplig eller inte.
Norr om aktuellt planområde finns, enligt länsstyrelsens kartering, värdefulla
skogs- och utsiktsområden för friluftslivet. Direkt nordväst om planområdet finns
en rastplats i anslutning till E12 som Trafikverket ansvarar för. Rastplatsen
bedöms också skapa förutsättningar för människor att komma närmare naturen
och friluftslivet.

Tjärnen Sjödiket vid Tallbackens stugby (Källa: Foto Tyréns 2020-06-29)

Översiktskarta, planområdet markeras ungefärligen med rött och viktiga områden för
friluftslivet markeras med grönt (skogsområden) och grått (utsiktsområden) (Källa
underlagskarta: Länsstyrelsen – Länskartan 2020-04-29)
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Mellankommunala intressen
Den nordvästra plangränsen följer kommungränsen mellan Vännäs och Vindeln.
Planområdet ligger i sin helhet inom Vännäs kommun däremot ligger befintlig
infartsväg från E12 till området inom Vindelns kommun. Detaljplanen syftar
endast till en utveckling av befintlig stugby och bedöms därmed inte medföra
några mellankommunala konsekvenser.
Grundvatten

Länsstyrelsen i Västerbotten tog år 2013 fram en regional plan för
dricksvattenförsörjning med syfte att identifiera de viktigaste
dricksvattenresurserna i länet. Planområdet ligger inom tillrinningsområde för en
utpekad viktig dricksvattenresurs (Umeälvsåsen) som sträcker
sig in i Vindelns kommun och består av två grundvattenmagasin med mycket
goda uttagsmöjligheter. Vännäs kommun har två vattentäkter i åsen, varav en är
huvudvattentäkt. Umeälvsåsen ska därmed skyddas mot exploatering, se karta
nedan.

Umeälvsåsen ovanför Vännäs utgör grundvattenmagasin i sand och grus med mycket
goda uttagsmöjligheter, markerat i blått. Aktuellt planområde markeras ungefärligen
med röd cirkel. Området markerat med rosa anger direkt tillrinningsområde till
magasinet och anses ha potentiellt stor påverkan på grundvattnet. (Källa:
Dricksvattenförsörjning, regional plan för Västerbottens län från 2013)

Planområdet ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten - och
avlopp (VA). Då planområdet ligger inom ett tillrinningsområde för en viktig
grundvattenresurs är det viktigt att vatten- och avlopp löses på ett säkert sätt som
inte medför risk för inverkan på grundvattenförekomsten. Se mer information av
vatten- och avloppsfrågorna under rubriken Teknisk försörjning.
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Vattenskyddsområde

Norr om planområdet (ca 800 meter) inom Vindelns kommun finns vattenskyddsområde
med tillhörande skyddsföreskrifter för Vindelns vattentäkt, Tvärålund Abbortjärn. Ett
plangenomförande bedöms inte komma att påverka vattentäkten i någon omfattning.

Vattenskyddsområde, Tvärålund Abbortjärn Vindelns kommun, är markerat med
skrafferad blå yta. Planområdet markeras ungefärligt med röd linje.
(Naturvårdsverket.se 2021-10-28)

Översiktliga planer och program
Översiktsplan

Planområdet omnämns inte i kommunens översiktsplan (laga kraft 2018) varför
kommunen bedömer att planläggning saknar stöd i översiktsplanen.
Enligt översiktsplanen ska kommunen säkerställa ett långsiktigt skydd för
nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning. Planområdet ligger inom ett
tillrinningsområde för en viktig grundvattenresurs vilket ställer krav på att
vatten- och avlopp löses på ett sätt som innebär att negativ inverkan på
grundvattenförekomsten inte sker. Utveckling enligt detaljplanen bedöms inte
medföra några förändringar som innebär att det långsiktiga skyddet för
dricksvattenförsörjningen skadas varför planförslaget bedöms vara i linje med
kommunens översiktliga planeringsinriktning.
Aktuellt planförslag skapar förutsättning för ett stärkt friluftsliv då fler
människor kommer att ha möjlighet att vistas inom planområdet. Enligt Vännäs
översiktsplan (laga kraft 2018-04-16) gällande friluftsliv och fritid ska alla
människor oavsett ekonomiska möjligheter ha möjlighet att få naturupplevelser,
välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.
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I Vindelns kommuns översiktsplan pekas vägstråket (E12) ut men då
planområdet ligger som minst cirka 90 meter från vägen bedöms planförslaget
inte påverka några planeringsinriktningar eller bestämmelser angående
vägstråket.
Detaljplaner och områdesbestämmelser
Berört område ligger idag utanför detaljplanerat område samt utanför
områdesbestämmelser. Ny detaljplan innebär en prövning av ej tidigare
planbelagd mark.
Pågående planprocesser
Det pågår inga andra planprocesser som påverkar aktuell detaljplan.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Mark- och vattenområden
Natur- och terrängförhållanden

Planområdet utgörs av den befintliga stugbyn med tillhörande komplement samt
oexploaterade omkringliggande områden där utveckling planeras. De områden
som planeras för utökning utgörs av körbanor, byggnader, avverkad tallhed och
sandtag.
Marknivån inom planområdet är lägst i den västra delen, kring tjärnen (cirka
+157 meter RH 2000). Den norra delen av planområdet ligger högst (cirka +172
meter) medan de södra delarna ligger lite lägre (cirka +161 meter).

Avverkat
E12

TV: Befintlig stugby är uppbyggd i etage för att följa den naturliga marknivån.
TH: Sjödiket och det avverkade området som avses för utökning av stugbyn samt väg
E12 till höger i bild (Foton tagna från nordvästra delen av planområdet, Tyréns AB
2020-06-29
Geotekniska och hydrologiska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs de norra delarna av planområdet av
isälvslagring med ryggar och kullar medan området i söder består av lera-silt.
Enligt SGI:s kartunderlag om ras, skred och erosion bedöms inte aktuellt område
utgöra ett riskområde för ras- och skred. Längs strandlinjen finns däremot
potentiellt hög eroderbarhet. Då befintlig bebyggelse har funnits under en längre
tid utan att risker noterats samt att befintlig och tillkommande bebyggelse består
av enklare enheter bedöms markens lämplighet för avsedd användning vara
säkerställd. Med hänsyn till strandens risk för eroderbarhet reglerar dock
detaljplanen att inga nya byggnader inom område där fritidshus möjliggörs får
uppföras närmare stranden än 20 meter (prickad mark i plankartan). Inom
område för friluftsliv och camping möjliggörs endast byggnader för tillfällig
vistelse eller flyttbara enheter varför avståndet till strandlinjen kan hållas kortare.
Inför framtida byggnationer kommer geoteknisk undersökning krävas för att
redovisa lämpligt grundläggningssätt i samband med bygglov.
Dagvatten och risk för översvämning

Enligt Vännäs översiktsplan bedöms inte aktuellt område vara inom ett
riskområde för översvämning vid ett så kallat 100-års regn och eller 200-års regn.
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Begränsad andel hårdgjord yta finns inom planområdet i form av vägar (grusade)
och byggnader. Idag hanteras dagvattnet inom området helt av naturlig avrinning
och infiltrering. Den östra delen av planområdet ligger på en tallbacke (cirka +172
meter RH2000) medan de södra delarna ligger lite lägre (cirka +161 meter).
Marknivån vid Sjödiket ligger lägre (cirka +157 meter), varför dagvatten naturligt
ansamlas här. Befintliga stugor ligger på en brant slänt ovanför tjärnen, cirka 40
meter från strandlinjen med en höjdskillnad om cirka 6–7 meter.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon nämnbar skillnad
i andelen hårdgjorda ytor i området. Naturlig avvattning och infiltration i
sandbädd kommer även efter ett genomförande av detaljplanen att vara möjlig då
planen innebär ett relativt lågt exploateringstal och att vägar sannolikt förblir
grusade. För att säkerställa fri passage kring tjärnen får inga byggnader uppföras
närmare strandlinjen än 20 meter inom användningen [ONB1] vilket regleras
med prickad mark i plankartan. Inom den del som reglerar [N] möjliggörs endast
mindre byggnader för tillfällig vistelse eller flyttbara enheter varför avståndet till
strandlinjen kan hållas kortare.
Radon

Förekomsten av markradon lokalt har inte undersökts i samband med
planarbetet men enligt kommunens översiktsplan ligger planområdet inom ett
område med hög risk för markradon. Radonmätning ska genomföras senast inför
granskning för att säkerställa att gränsvärden för radonhalt och gammastrålning
inte överskrids i byggnader där människor vistas mer än tillfälligt. I plankartan
finns en upplysning om att området ligger inom ett högriskområde för radon. Det
är byggherrens ansvar att byggnader uppförs i enlighet med bestämmelserna i
gällande lagstiftning.
Förorenad mark och vatten

Ingen misstanke finns i dagsläget om att markföroreningar förekommer inom
planområdet. Frågan om sanering av förorenad mark hanteras om aktuellt enligt
miljöbalkens bestämmelser.
Det finns en grustäkt cirka 450 meter norr om planområdet. Täktverksamheten
bedöms inte påverka planområdet på ett betydande sätt då skog finns mellan
planområdet och täktområdet.
Bebyggelseområden
Befintliga förhållanden

Området ligger avskärmat och enskilt med läge direkt norr om tjärnen och
kringliggande landskap som består till största del av natur och skogsmark.
Närmsta bostadshus finns cirka 400 meter öster om planområdet.
Centralt i planområdet finns tiotalet småstugor samlade på led som alla vetter ner
mot vattnet. Tjärnen ligger cirka 40–50 meter väster om stugorna. Bebyggelsen,
som i relation till tjärnen ligger på en höjd, är uppförda i en våning och de flesta
med en byggnadsarea på cirka 40–50 m2. Det befintliga stugområdet utgör en
sammanlagd byggnadsarea (BYA) om cirka 600 m2. Stugorna är av enkel
karaktär, utförda med träpanel och sadeltak eller pulpettak. Färgskalan är dov
med röda, bruna, svarta och grå färger. Grundläggningen har generellt skett
genom plintgrund även om undantag finns. Befintliga stugor har vatten och
avlopp. Inom området finns ett servicehus där WC/dusch finns.
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Vid stranden finns en relativt stor gräsbeklädd badplats. Här finns ett antal
mindre byggnader uppförda (totalt cirka 130 m2 BYA) som utgör bland annat
omklädningsrum, utrymmen för samvaro med sittplatser, grillplats och
lekställningar. Funktionerna nyttjas framför allt av camping- och badgäster. I
anslutning till badplatsen finns uppställningsyta för campingvagnar.

Småstugorna som vetter mot Sjödiket och gräsbeklädd badplats samt uppställningsyta
för campingvagnar (Källa: Foto taget från nordväst, Tyréns 2020-06-29)
Planförslag

Planförslaget möjliggör för tillfällig vistelse [O], fritidshus [B1], friluftsliv och
camping [N] samt badplats och bryggor [W1].
Användningen tillfällig vistelse [O] är en generell bestämmelse som
tillämpas för områden med syfte att tillgodose vistelse eller boende som
inte är av varaktig karaktär. Inom användningen är det inte tillåtet med
varaktigt boende och inte heller fritidshus. I användningen ingår
servicebyggnader och de byggnader och anläggningar som behövs för
driften av stuguthyrningen. Det kan till exempel vara byggnader för
personlig hygien, miljöhus, transformatorstationer, kiosker,
receptionsbyggnader, förråd, lekplatser, badplatser och parkering.
Markanvändningen fritidshus [B1] används för områden med olika former
av boende av varaktig karaktär. Användningen i aktuell detaljplan syftar
till att möjliggöra fritidshus och fritidshusförening.
Användningen friluftsliv och camping [N] är en generell
användningsbestämmelse som bör användas för områden, anläggningar
och byggnader som ska vara till för det rörliga friluftslivet samt
campingplatser. Användningen är endast avsedd för tillfällig uthyrning
och för enkelt flyttbara enheter. I användningen ingår även bland annat
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servicebyggnader, kiosker, byggnader för personlig hygien, badplatser och
parkering.
Markanvändningen Vattenområde med preciseringen badplats och
bryggor [W1] avser bryggor och komplement för badplats och friluftsliv.
Inom användningen [ONB1] möjliggör planförslaget en exploatering på 500 m2
byggnadsarea (BYA) inom egenskapsområdet i östra delen av planområdet [e1].
Det södra området får bebyggas med 800 m2 BYA [e2] och bebyggt område
(mitten av planområdet) får bebyggas med 650 m2 BYA [e3]. Redan bebyggt
stugområde får således bebyggas med ytterligare 50 m2. För att ytterligare
säkerställa att planområdet bibehålls småskaligt får en enskild uthyrningsstuga
inte överstiga 50 m2 BYA [e4]. Gemensamma komplementbyggnader som
exempelvis servicehus får således vara större. Minsta fastighetesstorlek regleras
till 2 500 m2 [d1] för att motverka att området avstyckas till flera små friliggande
fastigheter.
I dagsläget finns inga planer på att exploatera området till maximal grad men för
att marginal ska finnas i framtiden bedöms reglerad exploateringsgrad vara
lämplig.
Inom användningen [N] regleras en största exploatering på 200 m2 byggnadsarea
(BYA) [e5] varav största enskilda byggnad får uppgå till 40 m2 [e6]. Detta innebär
en utbyggnadsmöjlighet om cirka 70 m2 jämfört med dagsläget.

Illustration som visar reglerad exploteringrad inom de de olika områdena.
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Högsta tillåtna nockhöjd inom planområdet är 5,0 meter. Området innehåller
lokala höjdvariationer varför vissa byggnader troligen kommer att grundläggas på
plint. Då nockhöjd mäts från markens medelmarknivå bedöms reglerad höjd vara
lämplig för att säkerställa en bebyggelse som är anpassad för ändamålet och
samtidigt tar hänsyn till småskalighet. I figuren nedan illustreras hur reglerad
nockhöjd kan se ut i förhållande till att marknivån kan variera. Takvinkel eller
byggnadshöjd regleras inte i detaljplanen då detta inte bedöms vara nödvändigt.
Området ligger avsides och är sedan tidigare bebyggt med stugor av enklare
karaktär. Genom att inte reglera takvinkel skapas en större utvecklingsmöjlighet
för området.

Illustration av hur byggnader generellt kan utformas inom ramen för reglerad
nockhöjd och marklutning

Kvartersmark 6 meter närmast plangräns får inte bebyggas (prickad mark på
plankartan) för att säkerställa att bebyggelsen inte kommer för nära
omkringliggande fastigheter.
Inom campingområdet [N], närmast vattnet, regleras att inga byggnader får
placeras närmare strandlinjen än 6 meter (prickad mark i plankartan) samt att
inga varaktiga campingkomplement (s.k. spiketält/förstugor) får uppföras [f2].
Spiketält/förstuga är en benämning på en byggnad som uppförs för att användas
som ett komplement till en husvagn.
Landskapsbild

En utveckling av området bedöms inte förändra landskapsbilden nämnvärt då
småskaligheten och närheten till naturen eftersträvas att bibehållas. I
detaljplanen regleras nockhöjd och exploateringsgrad för att bibehålla
småskaligheten i området. En utformningsbestämmelse regleras också för att
säkerställa att bebyggelsen utformas likt befintlig med träfasad som målas i
dämpad kulör, svart, brunt, grått eller rött [f1].
Kommunikationer
Parkeringsbehovet

Fastighetsägaren ansvarar för att anordna tillräckliga ytor för parkering inom
planområdet. Parkeringsytor ska vara lämpligt belägna och tillräckligt stora för
sitt ändamål.
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Fordonstrafik

Planområdet ansluts via befintlig anslutningsväg med avfart från väg E12 (väster
om planområdet). För anslutningsvägen finns ett Officialservitut (24-VÄJ-2002)
till förmån för fastighet Brännan 1:6.
Trafikverket är väghållare för väg E12 som passerar direkt väster om
planområdet. E12 trafikeras med en ÅDT om mellan 1000-2000 fordon och i
anslutning till vägen, i höjd med planområdet, finns det en rastplats som
Trafikverket ansvarar för. I planområdets nordvästra hörn, angränsande till
rastplatsen, regleras ett område om 20 meter som inte får bebyggas (prickad
mark i plankartan). Detta säkerställer att stugbyn/campingen inte kan utvecklas
närmare rastplatsen. Inga ytterligare anslutningsvägar planeras till/från
planområdet. Skyltad hastighet för väg E12 som passerar aktuellt planområde i
väst är 90 km/h.
Utvecklingen av Tallbacken som stugby kan komma att innebära förändrade
flöden av trafik inom planområdet till följd av att campinggäster ersätts med
större andel ”stugägare” men genomförandet bedöms inte leda till någon
trafikökning av betydelse. För väg E12 bedöms inte trafiken förändras på något
nämnbart sätt till följd av exploateringen.
Inom planområdet kommer vägar att anläggas utifrån behovet inom området.
Gång- och cykeltrafik

I dagsläget finns ingen gång- och cykelväg som ansluter till området. Det finns
heller inga kommunala planer på att anlägga en GC-väg till området då det ligger
långt utanför tätorten och har inga anslutande GC-nät. Det finns ingen
kommunal gatumark inom planområdet.
Kollektivtrafik

Stomlinje för kollektivtrafik via E12 mot bland annat Lycksele från Vännäs finns
med närmsta busstopp vid Tvärålund E12 (ca 3 km norr om området). I övrigt
nås området främst med bil.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Då området ligger inom ett utpekat område för dricksvattenförsörjning är
avloppsfrågan särskilt viktig. Planområdet ligger utanför det kommunala
verksamhetsområdet för vatten- och avlopp (VA). För att säkerställa att utsläppen
inom området inte påverkar dricksvattentäkten samt att befintliga avlopp är
godkända behöver både befintliga och nya avlopp ses över i samband med
utökning av området. Anmälan ska göras till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
Samtliga campingstugor och servicehus har vatten- och avlopp. Befintlig
avloppslösning är en 6 kubik trekammarbrunn med infiltration dit samtliga
avlopp är kopplade.
Tillkommande bebyggelse avses anslutas med vatten och avlopp. En utbyggnad
av befintligt vatten- och avloppssystem kommer att krävas och gemensam lösning
bör eftersträvas. Avloppsanläggningen måste klara de funktionskrav som finns
för normal eller hög skyddsnivå. För att klara skyddskraven för avlopp med hög
(eller normal) skyddsnivå måste avloppsanläggningen ha mekanisk, biologisk
eller kemisk behandling. Avloppsanläggning för mer än 25 personekvivalenter
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omfattas av krav på tillsyn och betalar därför en årlig avgift till plan- och
miljönämnden.
Detaljerad utformning av avloppsanläggning regleras inte i detaljplanen utan ska
redovisas i samband med bygglov och en anmälan ska göras till Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen.
El och värme

Vattenfall har mark- och luftledningar som passerar genom planområdet. Dessa
skyddas med mark som inte får bebyggas (prickad mark i plankartan) och i viss
mån med kryssmark (endast komplementbyggnad får placeras) samt
markreservat i detaljplanen [u] respektive [l]. Område för markledningar
regleras 6 meter brett och för luftledningarna gäller 20 meter, se mer info om
luftledningar under rubriken Elektromagnetiska fält.
Vattenfall saknar ledningsrätt för sina ledningar men detaljplanen skapar
förutsättning för att ledningsrätt kan upprättas.
Tele- och datakommunikationer

Det finns inget tele- eller bredbandsnät inom planområdet.
Skydd av ledningar

Hänsyn till eventuella befintliga ledningar måste tas under om- och tillbyggnad.
Vid markarbeten bör berörda elnätsföretag (i god tid innan planerade
grävningsarbeten) kontaktas för begäran om kabelanvisning.
Alla ledningar inom området bör så långt det är möjligt samlas för att minimera
antalet ledningsstråk och utbredningen av dessa.
Avfall

Befintlig verksamhet har fungerande avfallshantering med sortering.
Slamtömning sker 1 gång/ år.
Vid ett plangenomförande kan mängden avfall från området öka jämfört med
dagens situation. Avfallskärl ska placeras där framkomligheten för
hämningsfordon är god och kan med fördel samordnas gemensamt inom
området. Avfallshantering bedöms kunna lösas inom planområdet, omfattning
och placering redovisas i bygglovet.
Avfallshämtning sköts av Vännäs kommun.
Snöhantering

Fastighetsägaren ansvarar för snöröjningen inom planområdet. Snö får inte
olovligen läggas på annans fastighet.
Räddningstjänstens behov

Räddningstjänstens behov av framkomlighet till angreppsvägar ska beaktas i
samband med markprojektering och bygglov, samt behovet av brandposter och
släckvatten.
Störningar, risk 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
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bedömning kan ha en menlig inverkan på hälsan. Även de störningar som i första
hand påverkar välbefinnandet kan vara olägenhet 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 att den återkommer,
regelbundet eller oregelbundet.
Buller
Trafikbuller

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216/2017:359),
vilken tar stöd i 9 kap. 12§ miljöbalken (skydd mot olägenheter för människors
hälsa), innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik,
vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid
bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i
plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och förhandsbesked.
Boverket tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit
fram en broschyr (Hur mycket bullrar vägtrafiken?) som visar metoder för att
översiktligt kunna bedöma ekvivalenta (genomsnittliga) bullernivåer. Båda
metoderna förutsätter att dessa uppgifter finns:
•
•
•

Trafikmängd
Skyltad hastighet
Avstånd mellan vägmitt och mottagare

Väg

Antal fordon
Årsdygnstrafik [ÅDT]

Andel tung trafik
Årsdygnstrafik [ÅDT]

Hastighet
[km/h]

E12

1495

321

90

Trafikuppgifter, prognos år 2040 enligt trafikuppräkning EVA med kvoten 1,01 för lätt
trafik och 1,34 för tung trafik i Västerbotten.

Buller från spårtrafik och vägar bör inte enligt förordningen överskrida:
1. 60 dBA ekvivalentnivå (medelljudnivå under en given tidsperiod) vid
fasad respektive 65 dBA ekvivalentnivå för en bostad om högst 35 m2
2. 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad
3. 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
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30 m

90 m

1495

Översiktlig bullerberäkning för E12 med trafikmätningar: 1495 ÅDT, 90 km/h och 90
meter till vägmitt enligt modell 1. (Källa: Hur mycket bullrar vägtrafiken?)

Gällande riktvärden för buller vid bostäder klaras, enligt modellen ovan, ifall
avståndet till vägmitt är mer än 30 meter. På detta avstånd ligger dBA under
riktvärdet för fasad (60 dBA dygnsekvivalent nivå). Buller från väg E12 bedöms
inte vara ett problem då planområdet som närmast ligger cirka 90 meter från
vägen.
Tillkommande trafik bedöms vara begränsad och antas inte medföra att gällande
riktvärden inte kan uppfyllas.
Omgivningsbuller

Det finns en grustäkt i planområdets närhet (cirka 450 meter) med tillstånd
enligt miljöbalken från 2013 till juli 2023. Enligt villkor nr 10 i tillståndet ska
buller begränsas så att det utomhus vid bostäder inte ger upphov till högre
ekvivalenta ljudnivåer än:
50 dBA dagtid, måndag-fredag 07.00-18.00.
45 dBA kvällstid, helgfri måndag-fredag 18.00-22.00.
40 dBA nattetid, helgfri måndag-fredag 05.00-07.00 samt kl 22.00-24.00.
Enligt MKB:n som tagits fram för tillståndsansökan har inga bullermätningar
genomförts då buller sammantaget inte bedöms utgöra något större problem.
Detta motiveras med att höga täktväggar dämpar buller mot den närmsta
bebyggelsen samt att sortering (som bedöms vara det mest bullrande momentet)
endast bedrivs kampanjvis under helgfria vardagar.
Enligt uppgifter från Vännäs kommun finns inga inkomna klagomål för
grustäkten vilket tyder på att bullernivåerna inte är av sådan karaktär att de
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upplevs störade för omgivningen. Inga särskilda åtgärder bedöms därmed krävas
i detaljplanen.
Transportled för farligt gods

Längs E12 transporteras farligt gods varpå det är viktig med ett skyddsavstånd
från vägen. Länsstyrelsen i Västerbottens län tillsammans med Länsstyrelsen i
Norrbottens län har 2019 tagit fram: Riktlinjer för fysisk planering Skyddsavstånd till transportleder för farlig gods i Norrbottens och
Västerbottens län. Enligt riktlinjerna finns fyra olika kategorier för
markanvändningen och tillfällig vistelse (mindre hotell/camping) samt bostäder
(småhusbebyggelse), som planeras närmast väg E12, hamnar i zon C
(normalkänslig verksamhet).
Väg

Antal fordon
Årsdygnstrafik [ÅDT]

Andel tung trafik
Årsdygnstrafik [ÅDT]

Hastighet
[km/h]

E12

1495

321

90

Trafikuppgifter, prognos år 2040 enligt trafikuppräkning EVA med kvoten 1,01 för lätt
trafik och 1,34 för tung trafik i Västerbotten.

Figuren nedan visar att skyddsavståndet mot E12 rekommenderas till 10 meter
utan att ytterligare säkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas.

Tabellen visar skyddsavståndet från transportled med farligt gods (Källa: Riktlinjer för
fysisk planering - Skyddsavstånd till transportleder för farlig gods i Norrbottens och
Västerbottens län)

Aktuellt planområde ligger som närmast cirka 90 meter öster om väg E12. Mellan
vägen och planområdet finns tjärnen Sjödiket. Då planområdet är väl avskilt från
vägen bedöms inga ytterligare skyddsåtgärder krävas.
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Elektromagnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält förekommer alltid intill elektriska utrustningar så
som transformatorstationer, elledningar och kontaktledningar. Kring
kraftledningar uppstår både elektriska fält och magnetiska fält. Det magnetiska
fältet alstras av strömmen i kraftledningen. Fältets styrka beror bland annat på
avståndet till ledningen, faslinornas höjd och inbördes placering samt hur mycket
ström (effekt) som transporteras i ledningen.
Magnetfälten är starkast närmast källan och avtar sedan snabbt med avståndet,
särskilt bakom väggar, plank och vegetation. Magnetfält kan också minskas med
olika tekniska lösningar, dock ofta väldigt dyra.
Mitt under en 400 kV kraftledning i vanliga portalstolpar och med 500 ampere
strömlast är magnetfältsnivån ungefär 12 μT (mikrotesla). På 20 meters avstånd
från kraftledningens mitt är det magnetiska fältet ca 4 μT och på 50 meters
avstånd cirka 0,7 μT. På 100 meters avstånd har det minskat till mellan 0,1 och
0,2 μT. Dessa siffror kan jämföras med strålning av några vanliga
hushållsmaskiner. En TV avger 0,1–0,2 μT på en meters avstånd och en
dammsugare avger 0,1–0,5 μT på samma avstånd.
Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att magnetfält upp till 0,2 μT i
årsmedelvärde är att betrakta som normala för boendemiljö. Vid etablering av
nya kraftledningar tillämpas dock ofta 0,4 μT som högsta magnetfältsnivå invid
områden där människor bor eller vistas varaktigt.

Illustration – avstånd och uppkomst av magnetfält (utklipp från informationsbroschyr
”Magnetfält och hälsorisker”, Strålskyddsmyndigheten, 2009)

Inom den östra delen av planområdet har Vattenfall luftledningar (0,4–22 kV).
Dessa bedöms på cirka 10 meters avstånd understiga 0,4 μT som vanligen
tillämpas vid etablering av nya kraftledningar. På ytterligare 10 meter (totalt 25
meter) bedöms magnetfältet understiga 0,2 μT vilket beaktas som normalt för
boendemiljö.
I plankartan skapas en buffertzon om 10 meter från vardera håll om luftledningen
för att säkerställa att fritidshus inte kommer för nära ledningen. Området
möjliggör däremot att mindre komplement (kryssad mark i plankartan) till
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[ONB1] kan uppföras, så som pumphus, förråd eller liknande funktion som inte
avser mer än tillfällig vistelse och där det därmed inte föreligger någon
strålningsrisk. Placering av ny bebyggelse prövas i kommande bygglov. Även
befintlig gata i stugområdet ligger inom buffertzonen för luftledningen men
bedöms inte påverkas av regleringen.
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MILJÖKONSEKVENSER
Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken 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 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.
Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen 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 (2010:900) 4 kap.
(34§). Regeringen får därutöver meddela föreskrifter om vilka slags planer och
program som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Undersökning
Vännäs kommun har gjort en undersökning för miljöpåverkan (daterad 2020-0514) och bedömt att detaljplanens genomförande inte innebär betydande
miljöpåverkan och att någon fullständig MKB till detaljplanen inte behöver tas
fram.
Länsstyrelsen har tagit del av undersökningen och meddelar i skrivelse 2020-0603 (ärendebeteckning 402-4970-2020) att de delar kommunens bedömning om
att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan.
Plan- och miljönämnden beslutade 2020-09-22 att aktuell detaljplan inte innebär
någon risk för betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11, 12 § § miljöbalken (MB) bedöms
därför inte vara aktuell.
Förenlighet med miljöbalken
Aktuellt detaljplaneförslag bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3:e kapitel
(grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden).
Planområdet omfattas inte av 4:e kapitlet (särskilda bestämmelser för
hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet). Vattenkraftverk
samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål är inte aktuellt.
Miljömål

Syftet med de miljöpolitiska målen (prop. 2004/05:150), totalt 16 stycken, är att
till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i
Sverige är lösta. Detta ska ske utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de
svenska miljömålen. Arbetet sker i samarbete med kommuner, näringsliv,
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frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i
länet och miljön ska bli bättre. Länsstyrelsen följer också upp hur miljöarbetet
går. Aktuellt läge går att läsa på miljömålsportalen (www.miljomal.nu).
Västerbottens läns miljömål (2014-2020) motsvarar i stort de nationella
miljökvalitetsmålen med preciseringar, förutom etappmålen om utsläpp av
växthusgaser. De har anpassats regionalt med ett övergripande utsläppsmål samt
sex sektorsspecifika utsläppsmål för samhällssektorerna transporter,
energiförsörjning, industriprocesser, jordbruket, arbetsmaskiner samt avfall och
avlopp.
Samtliga miljömål och planens bedömda inverkan på dessa:
Miljömål

Planens inverkan

1

Begränsad klimatpåverkan

±

2

Frisk luft

±

3

Bara naturlig försurning

x

4

Giftfri miljö

x

5

Skyddande ozonskikt

x

6

Säker strålmiljö

±

7

Ingen övergödning

x

8

Levande sjöar och vattendrag

±

9

Grundvatten av god kvalitet

±

10

Hav i balans samt levande kust och skärgård

x

11

Myllrande våtmarker

x

12

Levande skogar

±

13

Ett rikt odlingslandskap

x

14

Storslagen fjällmiljö

x

15

God bebyggd miljö

±

16

Ett rikt växt- och djurliv

±

Förklaringar
+ positiv påverkan
++ mycket positiv påverkan
- negativ påverkan
- - mycket negativ påverkan
±obetydlig positiv eller negativ påverkan x ingen påverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka något av miljömålen
(www.miljomal.se) på ett betydande negativt sätt. För mer information, se
behovsbedömningen (2020-05-14).
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes
med miljöbalken 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa
utsläppskällor från 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.
MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Det finns idag
MKN för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika parametrar i
vattenförekomster (SFS 2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS
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2010:1341) olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
samt för omgivningsbuller (SFS 2004:675).
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.
Den tillkommande trafiken bedöms bli obetydande i sammanhanget. MKN
riskerar därmed inte att överskridas på grund av detaljplanens genomförande.
MKN för vattenförekomster och havsmiljön

Vattenmyndigheterna (5 stycken) har det övergripande ansvaret att se till att
EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) genomförs i Sverige. Grundvatten,
sjöar, vattendrag och kustvatten har delats in i vattenförekomster för vilka
bedömning har skett vilken ekologisk, kemisk eller kvantitativ status som vattnet
har och vilka krav som ställs för att upprätthålla och förbättra denna status.
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. Vattendistriktet
beslutade i december 2016 om (nya) MKN, åtgärdsprogram och förvaltningsplan
för åren 2016-2021. Beslutande MKN innebär kortfattat att alla
ytvattenförekomster ska uppnå eller behålla hög eller god ekologisk status och
god kemisk ytvattenstatus samt att alla grundvattenförekomster ska uppnå eller
behålla god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus (om inte
undantag har meddelats). Yt- och grundvattenstatusen får generellt inte
försämras.
Inget av distriktets vatten uppnår god kemisk status till följd av storskalig och
långväga spridning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE,
används bland annat som flamskyddsmedel), vilka sprids till miljön via läckage
från varor, avfallsupplag med mera. Bortsett från dessa är det ett femtiotal
vattendrag, sjöar och kustvatten som inte uppnår god kemisk status på grund av
påverkan från olika tungmetaller och tributyltenn (TBT).
Vattenkvaliteten är överlag god inom distriktet, men vissa utmaningar finns att
särskilt ta hänsyn till i samband med samhällsutvecklingen:
•

•
•
•
•

Fysiska förändringar, exempelvis utvinning av energi, vägar, ökad
produktion inom jord- och skogsbruk som påverkar vattnen negativt.
Fysisk påverkan är den vanligaste orsaken till att god ekologisk status inte
nås i distriktet.
Läckage av metaller och sura ämnen från sulfidjordar i kustområden,
beroende av bland annat bearbetning och dikning.
Storskalig påverkan från areella näringar, exempelvis genom gödsling,
utdikning, ökad instrålning vid avverkning samt effekter från körskador i
marken.
Läckage av metaller från avslutad och pågående gruvverksamhet.
Vattentäkter som saknar vattenskyddsområde eller där föreskrifter och
skyddsområdets avgränsningar behöver revideras. I Bottenvikens
vattendistrikt är det bara drygt 10 % av de allmänna vattentäkterna som
har fullgott skydd.
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Nuvarande status och MKN för berörda vattenförekomster
(www.viss.lansstyrelsen.se, 2022-04-19):
Vattenföre
komst

EU-CD

Ekologisk
status/
potential

Kemisk
status

MKN
Ekologisk
status

MKN
Kemisk
status

Miljöproblem

Grundvatten
-förekomst:
Umeälvsåsen
ovan Vännäs

SE7110
87168738

God

God

God
kvantitativ
status

God kemisk
grundvattenstatus

Starrbergets
avfallsanläggnin
g,
rekommenderan
de vägar för
farligt gods

Kommentar: Utveckling enligt planförslaget bedöms inte påverka huruvida
normerna för god ekologisk eller god kemisk status kan uppnås/upprätthållas.
Planområdet förses med vatten genom en egen brunn och avloppsvatten är
kopplat till en trekammarbrunn med infiltration. Kapaciteten på
avloppsanläggningen kan komma att behöva utökas till följd av exploateringen.
Sannolikt kommer en ytterligare gemensam avloppsanläggning anläggas för att
säkerställa tillkommande behov, läs mer under avsnittet Teknisk försörjning –
vatten och avlopp.
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 en kommun har fler än 100 000 innevånare
alternativt för vägtrafik vid vägar med en trafiktäthet på mer än tre miljoner
fordon per år.
Eftersom Vännäs kommun har färre än 100 000 invånare och trafiktätheten på
E12 i direkt anslutning till planområdet inte uppgår till 3 miljoner fordon per år
finns det inte något formellt krav på bullerkartering. Det finns därför inte heller
några beslutade miljökvalitetsnormer. De förändringar som planförslaget medför
jämfört med dagens situation beskrivs under rubriken Buller.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Administrativa frågor
Tidplan

Detaljplanen bedöms kunna antas under 2022.
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen fått laga kraft. Planen gäller dock
tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden
förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Vännäs kommun ansvarar för upprättandet av detaljplanen och exploatören,
Tallbackens Stugby (Vännäs Fritidshus AB) står för kostnaderna.
Detaljplanen reglerar ingen allmän plats.
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Fastighet

Förändringar

Inom planområdet
Brännan 1:6

Fastighetsbildning
Nya fastigheter (föreningar för fritidshus) kan bildas
genom avstyckning av del av fastighet, minsta
fastighetsstorlek är 2500 m2 [d1].
Rättigheter
De områden inom 1:6 som är tänkt för gemensamt
nyttjande (vägar, servicebyggnader, parkeringar,
avfallshantering och VA-ledningar) bildar
gemensamhetsanläggning.
Rättigheter
Det finns ett officialservitut (24-VÄJ-2002) för väg
till förmån för Brännan 1:6 som belastar Brännan 1:4.
Servitutet kommer inte att påverkas av
planläggningen.

Brännan S:1

Marksamfällighet för väg.
Om nya fastigheter avstyckas kan andelstalen för
marksamfälligheten komma att förändras. Detta
hanteras i förrättning i samband med avstyckning.

Brännan S:2

Vattenområde Skärdikstjärn. Det finns ett
nyttjanderättsavtal mellan fastighetsägaren till
Brännan 1:6 och Brännan 1:4 för nyttjande av
Brännan S:2. Planläggningen innebär inga ytterligare
konsekvenser för samfälligheten.
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Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning inrättas enligt anläggningslagen (1973:1149). En
gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera
fastigheter, ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar. Ansökan om bildande
av gemensamhetsanläggning görs hos lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen
fattas bland annat beslut om fördelning av kostnader, åtgärder, andelstal, drifts
och underhållsfrågor mm. I prövningen ingår att säkerställa att anläggningen
tillgodoser ett ”ändamål av stadigvarande betydelse” samt att båtnadsvillkoret är
uppfyllt, dvs kravet att gemensamhetsanläggningen ska ha fördelar som uppväger
nackdelarna i form av kostnader och olägenheter för de enskilda fastighetsägarna.
Det är fastigheterna som blir delägare i gemensamhetsanläggningen, inte
fastighetsägarna. En gemensamhetsanläggning förvaltas av fastighetsägarna
gemensamt. Är det många delägande fastigheter bildas normalt en
samfällighetsförening, som därmed får rollen som huvudman för
gemensamhetsanläggningen.
Beroende på hur många fastigheter som planeras inom planområdet kan det
finnas skäl till att bilda gemensamhetsanläggning för exempelvis vägar,
parkeringar eller vatten- och avloppsledningar. Det har dock inte bedömts vara
nödvändigt att reglera att gemensamhetsanläggning ska bildas. Det står blivande
fastighetsägare fritt att komma överens i den frågan.
Ekonomiska frågor
Planekonomi

Exploatören bekostar planens framtagande och ansvarar för de kostnader som
uppstår vid genomförandet.
Planavgift

Planavgift kommer inte att tas ut vid bygg- och marklov.
Tekniska frågor
Behov av ytterligare utredningar, kompletterande tillstånd

Vid anläggande av en brygga krävs vanligen en anmälan om vattenverksamhet till
Länsstyrelsen, som prövar om bryggan är lämplig eller inte.
Detaljerad utformning av avloppsanläggning regleras inte i detaljplanen utan
löses i samband med bygglov och via anmälan till miljö- och hälsoskydd.
Fastigheten Brännan 1:6 saknar enligt uppgift formell rätt till utfart från
fastigheten till allmän väg. Ansökan om ny eller ändrad utfart görs till
väghållningsmyndigheten, i det här fallet Trafikverket.
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SAMRÅD OCH GRANSKNING
Efter samråd och granskning kommer inkomna synpunkter sammanställas i en
samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande. Handlingarna kommer
därefter, om det bedöms relevant, att revideras.
Planfrågor har under hand diskuterats med berörda.

MEDVERKANDE
Planarbetet har utförts på uppdrag av Plan- och miljönämnden. Detaljplanen har
upprättats av Tyréns genom Pethra Fredriksson och Johanna Smedberg i samråd
med Vännäs kommun.
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