Sida 1 av 10

Planbeskrivning
Samråd

Diarienummer: BN-2016/02728
Datum: 2020-10-27
Handläggare: Malin Nyberger

Detaljplan för fastigheten Stöcke 24:5 och del av Stöcke 24:1
inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län
Handlingar
•
•

Plankarta
Planbeskrivning

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Umeå

Stöcksjö

Stöcke

Översiktskarta, planområdets lokalisering i förhållande till Umeå.
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Plandata
Planområdet är beläget i Stöcke ca 12 km från Umeå Centrum. Stöcke är en jordbruksby belägen i flack terräng på Umeälvens sydvästra sida. Planområdet avgränsas
av väg 523 i väst, ett skogsparti i norr och villatomter i öster och söder. Området har en
area på ca 15 100 kvm. Fastigheten är i privat ägo. Planen handläggs med standardförfarande.

Planområdets lokalisering i Stöcke.

Behovsbedömning
En behovsbedömning enligt plan- och bygglagen och MKB-förordningen har gjorts av
Umeå kommun, Detaljplanering. Planen innebär inte någon betydande miljöpåverkan.
Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11, 12 §§ miljöbalken har därför inte
upprättats.
Länsstyrelsen har den 11 augusti 2017 tagit del av beslutet och delar kommunens bedömning att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan.
Beslutet har offentliggjorts på kommunens anslagstavla under tiden 11 augusti 2017
till och med 1 september 2017.
Tidigare ställningstaganden
Gällande översiktsplan
Befolkningsmålet 200 000 invånare år 2050 är ett centralt mål som genomsyrar alla delar av den kommunala stadsplaneringen. Översiktsplanens fördjupning för Umeå anger
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att större delen av stadens tillväxt bör koncentreras inom en radie på 5 km från stadskärnan och universitetsområdet. En ytterligare strategi är att förtäta i vissa utpekade
stråk av byar utanför staden. Stöcke ligger inom ett av dessa stråk. I dessa byar finns
redan en tydlig positiv utveckling och här spås fortsatt utveckling. Bystråken sammanfaller med de i kommunens trafikstrategi utpekade kollektivtrafikstråk samt strategin
för vatten och avlopp. Tillkommande bebyggelse i tillväxtstråken ger ett ökat underlag
till befintlig service och kollektivtrafik. Exempelvis kan byggande av flerbostadshus blir
aktuellt i strategiska lägen. När det gäller byars utveckling är huvudinriktningen att
komplettera befintlig bebyggelse.
Gällande områdesbestämmelser
Stöcke 24:5 berörs av ”Områdesbestämmelser för del av Stöcke by” 2480K-P93/18.Bestämmelserna medger småindustri på fastigheten.
Riksintressen
Planområdet berörs inte av riksintressen
Förutsättningar
Mark och vegetation
Stöcke 24:5 var tidigare bebyggt med en snickerifabrik, som drabbades av en brand
sommaren 2016 och totalförstördes. För närvarande utgörs hälften av fastigheten av
en öppen grusad yta, medan det på den andra hälften fortfarande finns kvar rester av
snickeriverksamheten i form av lager och förvaring av restmaterial som spån. Mindre
delar av fastigheten är bevuxen med uppvuxen granskog.
Geotekniska förhållanden
Större delen av Stöcke är i ”Förenklad byggnadsgeologisk karta över Umeå” markerad
som ”fast jord huvudsakligen Morän”, så även Stöcke 24:5. Några ytterligare geotekniska utredningar bedöms inte som nödvändiga i detta läge.
Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning har genomförts för att undersöka ifall den tidigare
snickeriverksamheten medfört att marken blivit förorenad. Undersökningen visade att
föroreningshalten var låg. Utifrån utförda analyser har föroreningshalter överstigande
riktvärdena endast påträffats i ett samlingsprov med avseende på bly, halten ligger i
nivå med riktvärdet. Styrande för riktvärdet för bly är risken för negativa effekter på
människors hälsa, där de största riskerna är exponering framförallt genom intag av jord
eller genom att äta grönsaker odlade på marken. Aktuella massor kommer att ligga under tilltänkta bostäder eller under ett matjordsskikt vilket gör att risken för intag genom jord minskar ytterligare.
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Eftersom föroreningshalten var låg bedöms det att eventuella massor som schaktas
kan återanvändas inom området. Skall massor fraktas från området måste dock hänsyn
tas till de förhöjda blyhalterna inom del av planområdet. För att kunna återanvända
dessa massor på annan plats krävs en anmälan till tillsynsmyndigheten enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall för anläggningsändamål.
Radon
Planområdet ligger inte inom riskområde för radon.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.
Arbetsplatser
Avståndet till Umeå där den största arbetsmarknaden finns är ca 12 km.
Service och fritidsaktiviteter
Stöcke skola (F-6) samt förskola finns ca 650 meter från planområdet. Livsmedelsbutik
saknas i närområdet. Planområdet ligger alldeles söder om en idrottsplats, som kan
nås via väg 523 men också via en stig genom skogen från den bakre tomtdelen.
Förändringar - planförslaget

Skiss som illustrerar exempel på hur planområdet skulle kunna utformas. Exemplet visar planområdet
utbyggt med både friliggande hus och kedjehus.
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Detaljplanen möjliggör för ett tillskott av bostäder på maximalt 18 sammanbyggda hus
(parhus, kedjehus, radhus) eller drygt 10 friliggande hus. Men detaljplanen styr inte vilken bostadstypologi som får byggas. Det kan därför innebära byggnation av såväl radhus, friliggande hus som flerfamiljshus. På detta sätt skapas en flexibilitet. Förhoppningen är att de bostäder som tillkommer blir ett tillskott till Stöcke som skapar större
variation i vilka boendetyper och typologier som erbjuds. Det finns ett intresse för
blandade upplåtelseformer och bostadsstorlekar för att möjliggöra en mer blandad demografi i Stöcke.
Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även för ändamålet ”centrum” i bottenvåningen på bebyggelse närmast väg 523. Detta för att skapa större flexibilitet, så att det
på sikt ska vara möjligt att etablera någon typ av centrumändamål i detta centrala läge
i Stöcke. Ändamålet centrum omfattar sådan verksamhet som bör ligga centralt eller
på annat sätt vara lätt att nå för många människor.
Byggandets omfattning
Detaljplanen reglerar att maximal byggnadsvolym får uppgå till 160 kvm BYA per fastighet/tomt för sammanbyggda bostäder och 230 kvm BYA per fastighet för friliggande
bostäder. Eftersom sammanbyggd bebyggelse kan utgöras av små fastigheter har
högsta totala byggnadsarea för sammanbyggda hus regleras till 3000 kvm. Detta för att
begränsa hur stor andel nya bostäder som är möjliga att tillskapa, för att skapa en för
platsen lämplig omfattning. Vad gäller fastighetsstorlekar så reglerar detaljplanen att
för friliggande bostäder får fastigheter som minst omfatta 1000 kvm.
Byggnadskultur och gestaltning
Bebyggelsen längs väg 523 består i huvudsak av villor med fasader i en variation av kulörer. Fasaderna är övervägande av träpanel, men även tegel förekommer. Våningshöjden är framför allt 1,5 plan men även 2,5 förekommer. Hyresbostäder finns i viss utsträckning i enplanshus och i några fall tvåplanshus. Utformningen liknar villabebyggelsen. Bebyggelsestrukturen är relativt gles, med stora tomter och visst avstånd mellan
byggnader och fastighetsgränser.
Förtätningar och urbaniseringsprojekt är på gång på flera håll i Stöcke, och det bedöms
som positivt att åstadkomma en något mer stadsmässig miljö i utvalda delar av Stöcke.
Radhus kan med fördel utformas i 2 plan, och ut mot gatan kan en högre bebyggelse
bidra till ett tydligare definierat gaturum. Att placera byggnader med en huvudfasad ut
mot gatan skapar också en mer urban gatumiljö.
Därför regleras med detaljplanen byggnadshöjden till maximalt 7,5 meter i större delen av planområdet, vilket motsvarar två våningar. Ut mot väg 523 regleras byggnadshöjden till maximalt 11 meter för att möjliggöra för lite högre bebyggelse mot gatan.
För komplementbyggnader begränsas byggnadshöjden till 3,5 meter.
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Vad gäller placering regleras att byggnader inte får placeras närmare än 4,5 meter från
fastighetsgräns. Detta gäller så klart inte sammanbyggda hus eftersom de per definition måste placeras i fastighetsgräns. För garage/carport regleras att dessa placeras
med sin entrésida minst 6,0 meter från tomtgräns. Detta gäller dock inte på fastigheter
med samlade parkeringslösningar. Komplementbyggnader får placeras som närmast
2,0 meter från fastighetsgräns.
Centralt inom planområdet har en yta reglerats med bestämmelse om att marken endast får förses med komplementbyggnad. Syftet med detta område är att möjliggöra för
uppförande av komplementbyggnad för gemensamt behov, så som exempelvis sophus.
Den här ytan har bedömts som olämplig för ny bostadstomt, då den blir inklämd mellan befintliga bebyggda tomter och tillkommande ny infart till ny bostadsbebyggelse.
Om ytan inte bebyggs kan den även med fördel utgöra en gemensam yta för nya bostäder, exempelvis i form av gemensam lekplats.
Mot väg 523 har ett område mark reglerats med byggnadsförbud, för att styra att
byggnader inte placeras närmare denna väg än övrig omgivande bebyggelse. Även för
den del av planområdet som är beläget längst in från väg 523 har två områden i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse försetts med byggnadsförbud, för att säkerställa
att ny bebyggelse förläggs med visst avstånd (4,5 meter) till befintliga grannfastigheter.
Friytor
I enlighet med plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) ska en viss
andel av fastigheten utgöras av friyta. Både andelen friyta och friytans kvalitet är viktig.
En sådan kvalitet är tillgång till dagsljus, en annan är uppvuxen vegetation. Vegetationen är både viktig som upplevelsevärde, för barns lek samt för att ta omhand dagvatten. Detaljplanen begränsar på olika sätt (som tidigare beskrivits) byggandets omfattning, vilket indirekt påverkar andelen friyta. Förutsättningarna att skapa kvalitativa
friytor på denna plats bedöms som goda. Att tillräcklig yta för friyta sparas samt med
förutsättning att få tillräckligt god kvalitet är en fråga som bevakas i bygglovskedet.
Grönstruktur
Planområdet är idag grusbelagt och saknar vegetation, men fastighetens bakre del angränsar till skog. För att skapa goda gröna miljöer för de boende, samt för att gynna biologisk mångfald, är det viktigt att grönska tillkommer. Utmed väg 523 i övrigt är miljön generellt uppvuxen och grön.
I den norra delen av planområdet, både åt väster och öster, har områden angränsande
till befintlig bebyggelse reglerats med byggnadsförbud. Både med förhoppning att bibehålla den gröna naturnära karaktären och för att bryta upp bebyggelsestrukturen
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och skapa variation. Gröna kilar mellan villatomterna är viktiga både för biologisk
mångfald, för barns lek och för att omhänderta dagvatten.
Dagvatten
För att säkerställa en hållbar dagvattenhantering inom området reglerar detaljplanen
att minst 70% av friytan per fastighet ska vara genomsläpplig. Detaljplanen reglerar
även att hårdgjora ytor ska utföras med fall mot vegetationsytor. Dessa vegetationsytor kommer då långsamt infiltrera dagvatten.
Dagsljus
Tomterna på Stöcke 24:5 ligger fritt från skuggning och insynsstörningar, och om husen
orienteras väl så kan ljusförhållandena för de boende bli mycket bra. Det finns heller
ingen större risk för att ny bebyggelse ska skugga den befintliga då det är fråga om en
låg bebyggelse på en relativt stor yta som inte kommer riktigt nära befintliga hus.
Bebyggelsen bör placeras i öst-västlig riktning för att ta vara på morgon- och kvällssol.
Gatunät
Längs planområdets västra gräns, parallellt med väg 523, sträcker sig en gång- och cykelväg som är den större i Stöcke och som sträcker sig genom hela Stöcke. Väg 523 utgör den större vägen i Stöcke. Detaljplanen reglerar förbud mot in/utfart mot väg 523,
förutom i den del som är längst åt norr och som redan idag utgör in/utfart.
Kollektivtrafik
Busshållplats finns i direkt anslutning till planområdet. Buss linje 126, går 12 gånger per
dygn med högst intensitet kring pendlingstider morgon och eftermiddag. Resan tar
knappt 15 min till Umeå Vasaplan och knappt 30 min med ett byte till universitetet/sjukhuset.
Parkering
Området ligger inom parkeringszon C, vilket med nu gällande parkeringsnorm ställer
krav på 0,9 parkeringsplatser per bostad för lägenheter under 55kvm, 1,2 för större lägenheter och 1,5 för enbostadshus. En bedömning har gjorts att det är möjligt att tillskapa tillräcklig andel parkering inom området i förhållande till nu gällande parkeringsnorm. Detta är en fråga som bevakas i bygglovskedet, då det ställs krav på antal parkeringar utifrån vid den tiden gällande parkeringsnorm.
Buller
Trafiken längs väg 523 orsakar inte buller i någon större omfattning.
Enligt gällande riktlinjer bör buller från vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå
vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal
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ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma
värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån
vid fasad är istället 65 dBA.
Inom 20 meter från väg 523 uppgår dygnsmedelvärden till 55-60 dBA. Detta innebär
att det är möjligt att placera bostäder inom detta område, men att uteplats behöver
anordnas minst 20 meter från väg 523, alternativt att hus placeras mellan vägen och
uteplatser och därmed skärmar av bullret.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Inom fastigheten finns huvudledningar för vatten och spillvatten.
Avfall
Där så är möjligt rekommenderas att avfall ska kunna tas omhand via källsortering och
kompostering av köks- och trädgårdsavfall. VAKIN:s gällande anvisningar för ny- eller
ombyggnationer av avfallsutrymmen (NOA) ska följas.
El
Bebyggelsen ansluts till det kommunala elnätet. Ett femledarsystem för el rekommenderas.
Värme
Uppvärmningssystemet ska kunna anslutas till fjärrvärme eller andra ur miljösynpunkt
godtagbara energiformer. En energiförbrukning för värme och ventilation som är lägre
än gällande föreskrifter enligt BBR bör eftersträvas.
GENOMFÖRANDEFRÅGOR
En beskrivning av genomförandet av detaljplanen ska redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen ska
kunna bli verklighet. Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap för allmän plats
Detaljplanen omfattar allmänna plats med enskilt huvudmannaskap. Detta gäller anslutningen från planområdet till väg 523 som regleras med markanvändning [GATA1].
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Huvudman för vatten och avlopp
Drygt hälften av planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
För den norra delen av planområdet behöver beslut fattas om att utöka verksamhetsområdet. Detta sker i samband med planens antagande. Eftersom verksamhetsområdet behöver utökas behöver beslut om detta samt beslut om att anta detaljplanen fatttas av kommunfullmäktige.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är fem år från det datum som beslut om antagande av detaljplanen har vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägare får någon ersättning för byggrätt som inte kan utnyttjas.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess att den ändras eller upphävs.
Fastighetsbildning
Planområdet utgörs av fastigheten Stöcke 24:5 som ägs av Björks snickerifabrik KB
samt del av Stöcke 24:1 som ägs av Erik Staffan bäckström Detaljplanen möjliggör för
bostadsbebyggelse och medför troligen att fastigheten Stöcke 24:5 kommer att styckas
av i mindre fastigheter. Fastighetsbildning sker efter ansökan om lantmäteriförrättning. Ansökan görs hos lantmäterimyndigheten i Umeå kommun. Det är markägaren
som ansöker samt bekostar förrättningar.
Gemensamhetsanläggningar
Exploatering av planområdet i form av småhusbebyggelse innebär att gemensamma
behov, så som exempelvis infartsvägar, hanteras genom bildande av gemensamhetsanläggning. För detta krävs en anläggningsförrättning, vilken sker efter ansökan om lantmäteriförrättning. Ansökan görs hos lantmäterimyndigheten i Umeå kommun av exploatör. Det är markägaren som ansöker samt bekostar förrättningar.
Ett område som idag utgör in/utfart till två fastigheter norr om planområdet har i detaljplanen reglerats som allmän plats [GATA1]. Detta för att säkerställa möjlig in-/utfart
för tillkommande fastigheter inom planområdet i detta läge.
Förvaltning av vägen söder om planområdet är inte klargjord. Detta kommer behöva
utredas om in-/utfart skulle bli aktuell att bilda anslutande till denna väg. Det görs då
genom ansökan om förrättning hos lantmäterimyndigheten i Umeå kommun.
Servitut
Längs med befintlig husvägg angränsande till fastigheten Stöcke 24:4 har ett område
avsatts och reglerats med [a1] servitut avseende rätt till skötsel av angränsande
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byggnad till förmån för Stöcke 24:4 som belastar Stöcke 24:5. Denna bestämmelse är
styrande och kan leda till tvångsbeslut mot fastighetsägarnas vilja. Vid planens genomförande finns få möjligheter till variationer eller anpassningar. Om en annan lösning
bedöms som mer lämplig vid genomförandet måste planen ändras, ersättas eller upphävas. Att denna bestämmelse används beror på att den bedömts behövas för att underlätta planens genomförande samt eftersom rättigheten måste lokaliseras just till
denna plats.
Medverkande
Sara Stomfelt, Planarkitekt på Sweco
Karin Berggren, planarkitekt
Anna Singmo, Kartingenjör

Malin Nyberger
Planarkitekt
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