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Detaljplaneprocessen  
Om detaljplaner 
En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse och 
byggnadsverk får se ut. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter. Plankartan 
är bindande vid prövning av exempelvis bygglov. Planbeskrivningen beskriver detalj-
planens syfte och hur plankartan ska tolkas. 
Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till hur marken får använ-
das, utifrån en avvägning av allmänna och enskilda intressen. En detaljplan handläggs 
med begränsat förfarande, standardförfarande eller utökat förfarande. Denna detalj-
plan handläggs med ett standardförfarande, processen beskrivs nedan. 
 
 
 
 
 
Samråd 
Samråd av planförslaget sker med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakä-
gare och andra berörda. Syftet med samrådet är att samla in information och syn-
punkter, förankra förslaget och få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. De 
skriftliga synpunkter som inkommit under samrådstiden redovisas och bemöts i en 
samrådsredogörelse. Därefter justeras förslaget utifrån inkomna synpunkter. 
 
Granskning 
Planförslaget ska därefter tillgängliggöras för granskning i minst två veckor. Gransk-
ningen är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget.  
 
Antagande 
Detaljplanen antas genom ett politiskt beslut av byggnadsnämnden eller kommun-
fullmäktige.  
 
Laga kraft 
Om detaljplanen inte överklagas får beslutet att anta detaljplanen laga kraft, vilket 
innebär att detaljplanen får rättsverkan. Därefter kan genomförandet av detaljplanen 
påbörjas. 
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Planens huvuddrag 
Detaljplanen syftar till att reglera två befintliga bostadstomter samt möjlig-
göra för avstyckning av ytterligare fyra tomter i anslutning till befintlig be-
byggelse. Den del av planområdet som är obebyggd består av glest uppväxt 
skog, och marken har inte brukats på länge. I norr och söder angränsar 
planområdet till aktivt brukad jordbruksmark. 
 
Planförslaget har stöd i Översiktsplan Umeå kommun – Tematiskt tillägg för 
landsbygden (2018), där man förespråkar komplettering av befintliga be-
byggelseområden samt bebyggelse i utpekade stråk, där detta område till-
hör det som benämns ”stråket till havet” och sträcker sig över Stöcke och 
Stöcksjö fram till Sörmjöle.  

Planhandlingar 

• Plankarta  

• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 

Underlag och utredningar 

• VA-utredning (Tyréns, 2021) 

• Bullerutredning (Tyréns, 2012) 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 
en förtätning av bostadsbebyggelsen med fyra bostadstomter, reglera be-
fintlig bebyggelse samt möjliggöra för mindre bostadsnära verksamheter 
inom hela området. 
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Plandata 

Planområdet ligger i Stöcksjö by, ca 7 km söder om Umeå centrum strax 
öster om E4. Planområdet utgörs av igenvuxen jordbruksmark/gles skog i 
öster samt två befintliga fastigheter i väster. Planområdet utgörs av fastig-
heterna Stöcksjö 14:50 och 14:60, samt del av Stöcksjö 14:23. Området av-
gränsas i norr och söder av jordbruksmark, i öster av skog och i väster av 
befintlig bebyggelse samt Stöcksjö kustväg. 

 
Stadsdel eller tätort: Stöcksjö 
Planområdets area: ca 2,5 ha 
Avstånd till Rådhustorget: 7 km 
Markägoförhållanden: Privat ägo. 
 

Förhållningssätt till tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan, fördjupningar och tematiska tillägg 

För planområdet gäller den kommuntäckande Översiktsplan för Umeå 
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-08-27. Umeå arbetar mot 
målet att nå 200.000 invånare år 2050 och att en viktig del av strategin för 
att komma dit är att planlägga för ny bostadsbebyggelse.  
 
Av översiktsplanens övergripande rekommendationer framgår bl.a. att till-
kommande bebyggelse utanför tätorten främst förespråkas inom ett antal 
utpekade tillväxtstråk. Detta preciseras i översiktsplanens Tematiska tillägg 
för landsbygden, där Stöcksjö pekas ut som en del av ett tillväxtstråk från 
Umeå till havet. Tillkommande bebyggelse ska främst ske i form av förtät-
ningar och kompletteringar inom befintlig bebyggelsestruktur. Planförsla-
get bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen. 
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Förutsättningar och förändringar 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 

Större delen av planområdet är inte tidigare planlagt. Norra och västra de-
len av området omfattas av: 
 
-Detaljplan (byggnadsplan) för Stöcksjö industriområde m.m. antagen 
1974-12-16 
 
-Detaljplan för del av fastigheten Stöcksjö 14:23 m.fl. antagen 1990-05-14 

Riksintressen 

Planområdet omfattas inte av riksintresse enligt 3–4 kapitlen miljöbalken.  
Inga miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. bedöms beröras. 

Strandskydd 

Planområdet ligger utanför strandskyddat område. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

När en detaljplan upprättas eller ändras ska kommunen ta ställning till om 
dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För 
att ta reda på det ska detaljplaneförslaget genomgå en undersökning. Om 
undersökningen resulterar i att en betydande miljöpåverkan kan antas ska 
detaljplaneförslaget miljöbedömas. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
ska då redovisa kommunens bedömning av den påverkan på miljön som 
planens genomförande kan få. 
 
Enligt kommunens bedömning kan detaljplanens genomförande inte antas 
innebära en betydande miljöpåverkan, varför ingen MKB har upprättats. 
Inte heller vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms 
inverkan vara jämförbar med betydande miljöpåverkan. 
 

• Det finns inte anledning att anta att planen medför påverkan på 
riksintresse. 

• Det finns inte anledning att anta att planen medför betydande på-
verkan på Natura 2000-område. 

• Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvali-
tetsnorm kommer att överskridas. 

• Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar 
uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst. 
 

Länsstyrelsen har tagit del av beslutet och delar kommunens bedömning 
att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan.  
 
Beslutet har offentliggjorts på kommunens anslagstavla från den 24 no-
vember 2021 till den 15 december 2021. 
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Planförfarande 
Planen handläggs med standardförfarande. 

Samrådskrets 

Detaljplanens samrådskrets består av närliggande fastighetsägare samt 
andra aktörer som bedöms beröras direkt av ett genomförande av detalj-
planen. I figuren nedan redovisas detaljplanens samrådskrets.  
 

 

Under respektive rubrik i detta avsnitt beskrivs och motiveras planens ut-
formning mot bakgrund av rådande planeringsförutsättningar. Först besk-
rivs förutsättningarna och därefter förändringar och konsekvenser till följd 
av detaljplanens genomförande. 

Stads- och landskapsbild 

Stöcksjö by är en jordbruksby med anor från 1500-talet eller tidigare som 
succesivt kompletterats med nyare bebyggelse. Planområdet ligger i norra 
delen av Stöcksjö by, karaktären utgörs av öppen jordbruksmark och skogs-
mark. Bebyggelsen har växt fram längs båda sidor om Stöcksjö kustväg och 
består av enbostadshus. Bebyggelsen utgörs av jordbruksfastigheter med 
gårdar som med tiden delvis har styckats av i mindre fastigheter som be-
byggts med villabebyggelse. Ca 150 meter norr om planområdet finns ett 
industriområde som är omgivet av bostadsbebyggelse.  
 
De befintliga tomterna i området har en genomsnittlig area på ca 1500 m2, 
men ett flertal tomter är både mindre (ca 1000m2) och större (ca 3000m2). 
Bebyggelsen är strukturerad i flera led från vägen, med enskilda angörings-
vägar som ansluter till kustvägen.  
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Bebyggelsen är låg (1,5 - 2 våningar), fristående och relativt gles, och karak-
täriseras av sadeltak och träpanel, men följer ingen tydlig struktur avse-
ende placering etc. Området är omgivet av mindre skogsområden och jord-
bruksblock, men inom bebyggelseområdet är växtligheten gles med en-
staka träd. 

Förändringar och konsekvenser 

Planen föreslår en komplettering av bebyggelsestrukturen med fyra tomter 
som får tas i anspråk för bostadsbebyggelse [B]. Två existerande bostads-
tomter inkluderas i planen för att bekräfta befintliga förhållanden. 
 
Tomtstorleken ska vara minst 1500 m2 och byggnadshöjden begränsas till 
7,5 meter till nock, för att i så stor utsträckning som möjligt knyta an till och 
skapa en naturlig fortsättning på det omgivande bostadsområdet. Färgsätt-
ning och materialval är varierande i närområdet idag och regleras därför 
inte heller i planen.  
 
Den totala bruttoarea som får byggas inom varje fastighet begränsas till 
350 m2, varav bostadshus får utgöra maximalt 220 m2 och komplement-
byggnad maximalt 150 m2. Enskild komplementbyggnad får vara högst 
100m2 och ha en nockhöjd på högst 4 m. Källare får inte anläggas, tak ska 
ha en lutning på minst 23 grader och ett visst avstånd ska hållas till fastig-
hetsgräns. Syftet med dessa bestämmelser är att möjliggöra en flexibel an-
vändning av tomtmarken där utrymme finns att bedriva enklare verksam-
het eller anordna en mindre andra bostad i närhet till huvudbostaden, utan 
att bryta av för mycket mot strukturen i den omkringliggande byn.  
 
För att visa hänsyn till angränsande befintlig bebyggelse i söder och väster 
skapas ett grönstråk i nord/sydlig riktning samt ett i öst/västlig riktning sö-
der om tomterna; dessa planläggs med bestämmelsen [NATUR]. Planen 
möjliggör även en förlängning av befintlig lokalgata.  

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar i planområdet eller dess närhet. Om en 
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet ome-
delbart avbrytas. Den som leder arbetet ska skyndsamt anmäla förhållan-
det till länsstyrelsen. 

Naturmiljö 

Planområdet har en lätt lutning från väster till öster med höjder på +24,2 m 
vid västra gränsen och +22,5 m vid östra planområdesgräns (RH2000, 
Scalgo Live, 2021). Marken bedöms inte i övrigt ha några särskilda natur-
värden. Norr och söder om planområdet finns aktivt brukad jordbruksmark.  
 
Angränsande till planområdet i väster finns ett befintligt bostadsområde 
med uppvuxen blandskog. Strax öster om planområdet finns en större 
skogsdunge med blandskog.  
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Förändringar och konsekvenser  

Varken jordbruksmarken eller blandskogen som angränsar till planområdet 
bedöms påverkas av planen.  

Service 

Stöcksjö grundskola F-6 samt förskola finns ca 3 km sydväst om planområ-
det, väster om E4an. I Röbäck ca 4 km norrut finns förskolor och grundskola 
F-9. I Röbäck finns även närmaste matvarubutik. Ca 5 km nordöst om plan-
området finns Söderslätts handelsområde med en mängd butiker, apotek 
etc.  

Förändringar och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör ingen offentlig service, och försvårar heller inte för 
befintliga serviceinrättningar. Planen möjliggör en befolkningsökning med 
fyra hushåll.  

Rekreation 

I närområdet finns god tillgång till naturmark och skogsområden för rekre-
ation, och växtlighet bevaras i form av naturmark mellan befintliga och till-
kommande tomter och blir allmänt tillgänglig.  
 
Ett större skogsområde ligger strax öster om planområdet. Stöcksjön med 
badplats ligger ca 400 meter söder om planområdet och är av stort värde 
för rekreation och rörligt friluftsliv.  

Förändringar och konsekvenser  

Planområdet innefattar sex stycken väl tilltagna villatomter och begräns-
ningar i byggrätten garanterar att mycket friyta blir kvar. Planens genomfö-
rande påverkar inte allmänhetens tillgång till rekreationsytor. 

Gator och trafik 

De två existerande bostadstomterna angörs idag via en enskild väg från 
Stöcksjö kustväg. Längs med Stöcksjö kustväg saknas GC-stråk.  

Förändringar och konsekvenser  

Planområdet trafikmatas från Stöcksjö kustväg, väster om planområdet, 
och de tillkommande tomterna angörs via en förlängning av den enskilda 
lokalgatan [LOKALGATA]. Vägen kommer att användas av totalt sex hushåll 
och bedöms därmed vara lågt trafikerad och enbart användas som en ut-
körsväg till kustvägen. Vägen bedöms därför som trafiksäker.  
 
Utformningen av lokalgatan och vändplats ska uppfylla kraven i aktuell 
NOA.  
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Vid en betydande befolkningsökning i området i stort skulle trafiksäker-
heten längs Stöcksjö kustväg behöva ses över. 

Kollektivtrafik 

Länstrafiken trafikerar E4an förbi Stöcksjö med stomlinje 127, som kommer 
från Umeå och går vidare söderut mot Hörnefors och Nordmaling. Hållplats 
finns ca 750 m från planområdet. Turtätheten är låg, med ett par avgångar 
per dag.  

Förändringar och konsekvenser  

Planförslaget innebär ingen förändring av kollektivtrafiken. 

Parkering 

Parkeringsbehovet ska lösas inom den egna fastigheten. Hur parkeringsbe-
hovet ska lösas redovisas vid ansökan om bygglov, där den vid tidpunkten 
gällande parkeringsnormen tillämpas. Planhandlingarna säkerställer endast 
att yta finns för att kunna tillämpa nu gällande parkeringsnorm.  

Tillgänglighet 

Planområdet är plant och utgör inga särskilda hinder för framkomlighet el-
ler tillgänglighet. 

Förändringar och konsekvenser 

Planområdet och tillkommande byggnader utformas så att de kan använ-
das av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, enligt gäl-
lande lagstiftning. 

Riskbedömning av transportled för farligt gods 

Ingen transportled för farligt gods finns i närområdet. 

Buller 

Cirka 150 meter norr om planområdet finns ett industriområde som nyttjas 
av Röbäck Sweden AB. En bullerutredning har genomförts av Tyréns 2012-
10-22 och mätningar av industribullret har gjorts. Utredningen visar att Na-
turvårdsverkets riktvärden för buller kan uppnås under dygnets alla tim-
mar. Förutsättningarna bedöms inte ha förändrats tillräckligt sedan 2012 
för att motivera att utredningen görs om. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGUs jordartskarta (SGU, 2021) utgörs området ungefär till hälften av 
isälvssediment och till hälften av postglacial sand. Enligt SGUs kartvisare för 
brunnar (SGU, 2021) så varierade jorddjupet mellan 18 och 26 m inom intil-
liggande fastigheter vid borrning av energibrunnar. 
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Förändringar och konsekvenser  

Ingen geoteknisk utredning har bedömts vara nödvändig i planskedet men 
enklare utredningar kommer att krävas inför exploatering. 

Förorenad mark 

Det finns inga uppgifter om förorenad mark inom planområdet. Området 
finns ej heller i länsstyrelsens karttjänst över potentiellt förorenade områ-
den (VISS, 2021). 

Radon 

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i mark och grundvatten och 
som, beroende på markens genomsläpplighet och husgrundens täthet, kan 
sippra in i huset och skapa en ohälsosam inomhusmiljö. Eftersom förhöjda 
radonhalter inomhus är en olägenhet för människors hälsa så finns det 
gränsvärden som ska följas för nybyggda bostäder.  
 
Enligt kommunal kartering utgör en liten del av planområdet normalrisk-
område för markradon, i övriga delar bedöms inte finnas någon risk. Då 
den del som ligger inom normalriskområde redan är bebyggd krävs ingen 
åtgärd vid nybyggnation på tillkommande tomter.  

Risk för skred 

Enligt kommunal kartering finns det ingen risk för skred inom planområdet 
eller i dess närhet.  
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Risk för översvämning 

Viss risk för vattensamlingar med ett maximalt djup på 70 cm finns inom 
planområdet vid 100-årsregn (se VA-utredning, Tyréns 2021).  

Förändringar och konsekvenser  

Kvartersmark och gatumark höjdsätts enligt anvisning i planen och dike an-
läggs längs båda sidor av gatan. 

Dagvatten 

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt avrinner på markytan. 
Under naturliga förhållanden infiltreras större delen av vattnet i marken, 
innan det når vattendrag. I takt med förtätning och tidigare oexploaterade 
ytor bebyggs och hårdgörs minskar möjligheterna till naturlig infiltration i 
marken och dagvattnet avleds direkt till vattendrag. Detta ställer krav på 
en robust och långsiktigt hållbar dagvattenhantering. 
 
Planområdet avvattnas idag främst genom naturmarksavrinning österut 
inom planområdet för att därefter rinna ut i ett avvattningsföretag nordöst 
om planområdet. Flödet till avvattningsföretaget bör inte öka vid exploate-
ring vilket innebär att det finns ett behov av fördröjning av dagvatten inom 
planområdet.  

Förändringar och konsekvenser  

Dagvattenfördröjningen sker genom öppna, gröna dagvattenanläggningar i 
form av svackdiken. På så sätt erhålls en trög fördröjning genom infiltration 
samt viss rening av dagvattnet. Svackdiken anläggs på båda sidor om plane-
rad väg, och ska ha en svag lutning österut. Längs med lokalgatan finns ett 
område för svackdike som ej får bebyggas och därför är försett med prick-
mark. Hur svackdike ska utformas finns preciserat i VA-utredningen 
(Tyréns, 2021).  
 
Höjden på kvarters- och gatumark regleras till minst +23,4 m, för att möjlig-
göra förläggning av VA-ledningar på ett lämpligt, frostfritt djup (ca 1,2m). 
Höjden baseras på höjden på huvudspillvattenledningen (+21,2m) samt en 
lutning på ca 5% från den bortersta fastigheten till anslutningspunkten. 
 
Pga översvämningsrisk får källare får ej anordnas.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel, vars syfte 
är att komma till rätta med miljöpåverkan från mer diffusa utsläppskällor 
såsom trafik och jordbruk. Normen ska avspegla den lägst godtagbara mil-
jökvaliteten eller det önskade miljötillståndet, men tar vanligtvis sikte på 
hur mänsklig verksamhet ska utformas. Det finns idag miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft och vatten samt buller för städer med fler än 100 000 
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invånare. Ett genomförande av en detaljplan får inte medföra att en norm 
överträds.  

Luft 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft syftar till att skydda människors 
hälsa och miljön genom att ange föroreningsnivåer som inte får överskridas 
(gränsvärden) och nivåer som inte bör överstigas (riktvärden) och dessa re-
gleras i luftkvalitets-förordningen (2010:477). I delar av centrala Umeå 
överskrids gräns-värdena för luftföroreningar (kvävedioxid). Kommunen ar-
betar därför med ett åtgärdsprogram för att uppfylla normen, med syftet 
att uppfylla miljökvalitets-normerna som anger lägsta godtagbara miljökva-
litet. 
 
Tillkommande bebyggelse i och med planens genomförande innebär en ök-
ning av utsläpp till luft från främst ökad trafik, men bedöms inte innebära 
betydande luftutsläpp som leder till att MKN riskerar att överskridas. 

Vatten 

MKN för vatten omfattar vattenkvaliteten för yt- och grundvatten. Målet är 
att alla vattenförekomster ska ha god status eller god ekologisk potential 
och att statusen inte får försämras. Ett genomförande av en detaljplan får 
inte medföra att statusen försämras för någon av kvalitetsfaktorerna (eko-
logisk och kemisk).  
 
Recipient för dagvatten från planområdet är Degernäsbäcken vilken ingår i 
huvudavrinningsområdet Kultsområde amt delavrinningsområdet ”Mynnar 
i Storrinneln”.  Degernäsbäcken har idag måttlig ekologisk status men god 
ekologisk potential 2027 enligt MKN. Den föreslagna dagvattenhanteringen 
innebär att miljökvalitetsnormen för recipienten Degernäsbäcken ej för-
sämras. 

Vatten och avlopp 

Befintliga VA-ledningar löper längs planområdets västra gräns inom fastig-
heterna Stöcksjö 14:59 och 14:60. Goda möjligheter finns kapacitetsmäss-
igt att ansluta kommande tomter till verksamhetsområdet för VA.  

Förändringar och konsekvenser  

Planområdet avses anslutas till det kommunala vatten- och avloppssyste-
met. Anslutningspunkt anges av huvudman. Beslut om anslutning till kom-
munalt VA-nät fattas av Kommunfullmäktige i samband med planens anta-
gande. 
 
U-område tillskapas för befintliga ledningar, tillkommande ledningar för-
läggs längs med lokalgata.  
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Avfall 

Ytor för utsortering av samtliga fraktioner av avfall som uppkommer ska 
finnas. Det innebär att det ska finnas plats för hushållsavfall (restavfall och 
matavfall), förpackningar och eventuellt verksamhetsavfall. Vakins gällande 
anvisningar för ny- och ombyggnationer av plats för avfallshämtning (NOA) 
ska följas. 
 
Avfallsutrymmet ska placeras så att det är tillgängligt för avfallslämnarna 
och hämtningspersonal. Vägen ska vara framkomlig och sikten ska vara 
god. Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel och 
framkomlighet.  

Förändringar och konsekvenser  

Ny väg samt vändplan i planområdets östra del möjliggör en god avfalls-
hantering.  

El 

Närliggande fastigheter är anslutna till Umeå energis elnät, och tillkom-
mande fastigheter kan kopplas på det lokala nätet.  

Genomförandefrågor 
Under detta avsnitt redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna ge-
nomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Även konsekvenserna 
av dessa åtgärder redovisas. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är tio år från den dag planen får laga kraft. Under ge-
nomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt i enlighet 
med detaljplanen. Om planen ersätts, ändras eller upphävs under genom-
förandetiden kan berörda fastighetsägare ha rätt till ersättning av kommu-
nen. Efter genomförandetidens utgång kan kommunen ändra eller upphäva 
detaljplanen utan att fastighetsägare får någon ersättning för byggrätt som 
inte kan utnyttjas. Detaljplanen fortsätter gälla till dess att den ändras eller 
upphävs.  

Huvudmannaskap för allmän plats 

Huvudmannaskapet i planområdet är enskilt, vilket innebär att exploatö-
ren/fastighetsägare svarar för åtgärder inom såväl kvartersmark som all-
män platsmark. Vid kvalitetshöjning av exempelvis angöringsvägar, kom-
mer kostnaderna för detta att åvila fastighetsägarna.  
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Skälet till att den allmänna platsen får enskilt huvudmannaskap är att de-
taljplanen föreslår kompletterande bebyggelse i ett område där det finns 
enskilt huvudmannaskap sedan tidigare, och möjliggör bostadsbebyggelse 
med små naturmarksområden som har begränsat intresse för allmänheten.  

Huvudman för vatten och avlopp 

Planområdet ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för dricks- och 
spillvatten. Beslut om att utöka verksamhetsområdet för dricksvatten och 
spillvatten fattas av kommunfullmäktige.  

Avtal  

Exploateringsavtal ska tecknas med exploatören. Avtalet förtydligar att ex-
ploatören ansvarar för och bekostar förlängningen av lokalgatan, samt de 
förrättningar som krävs för att tillkommande tomter ansluts till befintlig ge-
mensamhetsanläggning, som sedan sköter skötsel av gatan. Exploatören 
ansvarar även för anslutning till kommunala el-, vatten och spillvattennät, 
och står för kostnaderna som anslutningen medför.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Detaljplanen möjliggör att fyra nya bostadstomter styckas av från fastig-
heten Stöcksjö 14:23. 
 
Fastighetsbestämning för den norra plangränsen ska göras innan planens 
antagande. 

Fastighetsbildning  

Planen skapar möjlighet att nybilda fyra fastigheter för bostadsändamål. 
Samtliga fastigheter som berörs av detaljplanen är i privat ägo. Fastighets-
bildning sker efter ansökan om lantmäteriförrättning. Ansökan inlämnas till 
Umeå kommun, Lantmäterimyndigheten. 

 

A 

B 
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Fastighet Konsekvenser  

Stöcksjö 14:23 Inom markområde A och B kan mark överföras från 
Stöcksjö 14:23 för att bilda nya bostadsfastigheter 
(kvartersmark). 

Gemensamhetsanläggningar 

En gemensamhetsanläggning kan, efter prövning av ansökan, bildas genom 
en så kallad anläggningsförrättning. Det kan bli aktuellt när det finns ge-
mensamma behov hos flera fastigheter som behöver lösas i ett gemensamt 
sammanhang, exempelvis tillfartsvägar, avloppsledningar etc.  
 
Fördelning av kostnader och regler för skötsel beslutas i förrättningen och 
fördelas på deltagande fastigheter. Vid bildande, omprövning eller upphä-
vande av gemensamhetsanläggning kan det bli aktuellt med ersättningar 
till fastighetsägare som upplåter utrymme alternativt ersättning till delta-
gande fastigheter vars rättigheter påverkas. Lantmäterimyndigheten beslu-
tar om den eventuella ersättningens storlek.  
 
För den planerade förlängningen av lokalgatan bör den befintliga gemen-
samhetsanläggningen utökas för att omfatta tillkommande fastigheter.  

 
 
Gemensamhetsanlägg-
ning 

Konsekvenser 

GA:10 Befintlig gemensamhetsanläggning ga:10 bör 
omprövas genom en ansökan till Lantmäteri-
myndigheten, så att anläggningens utbred-
ning kan utökas österut för att omfatta ga-
tans förlängning samt vändplanen. Vid en 
omprövning justeras även delägandet så att 
tillkommande fastighetsägare blir delägare.  

Rättigheter 

Ledningsrätter 
Befintliga ledningar finns inom fastigheterna Stöcksjö 14:59 och Stöcksjö 
14:60, och ledningsrätten skyddas med u-område.  
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Fastighetsindelningsbestämmelser  

Kommunen bedömer att inga fastighetsindelningsbestämmelser behövs för 
att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov skulle uppstå kan fastig-
hetsindelningsbestämmelser införas under planens genomförandetid ge-
nom ändring av detaljplanen. 

Övriga fastighetsrättsliga konsekvenser 

Tekniska frågor 

Lokalgatan behöver utökas och vändplan tillkomma. Svackdiken behöver 
anläggas på båda sidor om lokalgatan inom planområdet. Exploatören står 
för kostnaderna för dessa åtgärder. 

Ekonomiska konsekvenser  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare  
Fastighetsägaren står för alla kostnader som berör exploateringen, såsom 
exempelvis fastighetsbildning eller bygglov. Utöver detta tillkommer kost-
nader utifrån kommande exploateringsavtal.  
 
Ekonomiska konsekvenser för övriga berörda  
Detaljplanen innebär en utökning av kommunens verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten, vilket innebär kostnader för kommunens VA-huvud-
man i form av utbyggnad och drift. De får även intäkter genom anslutnings-
avgifter och löpnade intäkter från årliga driftsavgifter. 

Planavgift 

Planavgift regleras i ett särskilt avtal. 

Medverkande  
Sara Jansson, Detaljplanering 
Sandra Thomée, Detaljplanering 
Anton Hägglund, Mark och exploatering 
Ethel Björklund, Lantmäteri 
John Eklund, VAKIN 
André Hellnersson, VAKIN 
Per Hänström, Miljö- och hälsoskydd 

Källor 
Fotografier: Umeå kommun, om inte annat anges 
Ortofoton: Lantmäteriet, om inte annat anges 
Kartor och illustrationer: Umeå kommun, om inte annat anges 
 
Denna handling har godkänts av planchef Clara Ganslandt med planarki-
tekt Karin Berggren som handläggare. Handlingen är godkänd i kommu-
nens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift. 
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