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Granskningsutlåtande  
 

Diarienummer: BN-2018/01307 
Datum: 2022-09-05  
Handläggare: Karin Berggren 

Detaljplan för fastigheten 
Stöcksjö 14:23 m.fl. 
inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län 
 
 
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Stöcksjö 14:23 m.fl. har upprättats 
av Umeå kommun, Detaljplanering. Syftet med planen är att skapa plan-
mässiga förutsättningar för en förtätning av bostadsbebyggelsen med fyra 
bostadstomter, reglera befintlig bebyggelse samt möjliggöra för mindre, 
bostadsnära verksamheter inom hela området.  
 
Planen handläggs med standardförfarande och har varit föremål för sam-
råd under tiden 2022-02-23 – 2022-03-22, samt granskning under tiden 
2022-06-01 – 2022-06-22. Samrådskrets, statliga och kommunala instanser, 
föreningar m.fl. har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.  
Följande skriftliga synpunkter har inkommit under granskningen:  
 
LÄNSSTYRELSEN:  
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL  
Utifrån inkomna granskningshandlingar har länsstyrelsen ingen erinran.  
 
Synpunkter  
 
Geotekniska förutsättningar  
Länsstyrelsen anser fortfarande att det vore fördelaktigt med tanke på 
transparens, särskilt när det kan vara aktuellt med mindre erfarna byggak-
törer, ifall mindre tydliggöranden gjordes avseende geoteknik. Vad gäller 
de geotekniska förutsättningarna så konstaterar kommunen översiktligt vil-
ken typ av jordart planområdet omfattar, men beskriver inte vad detta in-
nebär för lämpligheten att bebygga platsen.  
 
Jordbruksmark  
Det aktuella markområdet är utpekat som jordbruksmark i kommunens 
översiktsplan. Innevarande detaljplan innebär därmed ett avsteg från kom-
munens översiktliga markplanering. Länsstyrelsen anser till skillnad från 
kommunen inte att marken har lågt brukningsvärde eller skulle vara särskilt 
svårbrukad bara på grund av att jordarten är sandig. Detta då den jord-
bruksmark som idag aktivt brukas i området är förhållandevis sandig. 
Innan det aktuella markområdet försattes i träda så sambrukades det fram 
till år 2004 med intilliggande åkermark.  
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Dåvarande jordbrukare var då intresserad av att fortsätta bruka området. 
Länsstyrelsen anser att det aktuella jordbruksområdet, p.g.a. att det tidi-
gare brukats, att det finns ett stort intresse av att bruka jordbruksmark i 
området samt att området ligger i ett större sammanhängande jordbruks-
område, är möjlig att bruka. En återställning av det aktuella markområdet 
till jordbruksmark skulle dessutom gynna brukandet av intilliggande åker-
mark.  
 
Det råder stor efterfrågan på tomtmark i området och generellt i Umeå 
kommun. Detta har medfört ett betydligt högre marknadsvärde på tomt-
mark jämfört med jordbruksmark. Då brukandet av jordbruksmarken ofta 
baseras på muntliga ettåriga avtal, utan besittningsskydd, så har detta 
marknadsförhållande medfört en stor intressekonflikt mellan det enskilda 
och jordbruksnäringen. Länsstyrelsen anser att den argumentation som 
kommunen för om jordbruksmarkens värde är vansklig då den öppnar upp 
för ytterligare exploatering av likartad jordbruksmark. Att bebygga marken 
med bostäder innebär att den naturresurs som jordbruksmarken utgör för-
svinner för evigt. Naturlig igenväxning av jordbruksmark medför däremot 
inte att naturresursen förstörs. Dessa marker borde i stället vara ett viktigt 
inslag i kommunens planering för en hållbar livsmedelsförsörjning i hän-
delse av en långvarig samhällsstörning.  
 
Med detaljplanen påbörjar kommunen bebyggelse i ytterligare ett led ut 
mot det öppna åkerlandskapet vilket kan medföra olägenhet för jord-
bruksnäringen. Avsteg möjliggör fler avsteg.  
 
Kommentar: 
Den övergripande geotekniska undersökning som gjordes i samband med 
VA-utredningen har redovisats i planen. Under arbetets gång gjordes be-
dömningen att ingen närmare utredning av markförutsättningarna be-
hövde göras inom ramen för planarbetet.  
 
När det gäller jordbruksmarken har bedömningarna skiftat lite över tid, och 
då denna plan påbörjades första gången redan 2009 har många värderingar 
av marken följt med utan att uppdateras. Länsstyrelsen har själva yttrat sig 
annorlunda tidigare i planprocessen och då uttryckt att just denna bit mark 
inte hade några stora värden som jordbruksmark. Handläggare för detalj-
planen har därför varit av uppfattningen att marken var lämplig för bebyg-
gelse. Under denna granskningsprocess har dock ett flertal skarpa yttran-
den inkommit som pekar på att marken trots allt är brukningsvärd, och de-
taljplanering väljer därför att omvärdera sitt ställningstagande, och föreslår 
att planläggningen avbryts.  
 
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN, UMEÅ KOMMUN  
Lantmäterimyndigheten har inga kommentarer till granskningen av detalj-
planen för Stöcksjö 14:23 m.fl. BN-2018/01307  
 
Kommentar:  
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Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 
VAKIN (AVFALL)  
Vakin avfall har inga övriga synpunkter.  
 
Kommentar:  
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 
UMEÅ ENERGI  
Umeå Energi har inget att erinra avseende fjärrvärme-, el- (Elnäts) eller 
bredbandsledningar.  
 
Kommentar:  
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 
GATOR OCH PARKER, UMEÅ KOMMUN  
Inga synpunkter.  
 
Kommentar:  
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 
VAKIN (VA)  
Inget att erinra. 
 
Kommentar:  
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN, UMEÅ KOMMUN  
Ungefär hälften av planförslaget utgörs av igenväxande jordbruksmark, vil-
ken Miljö och hälsoskydd bedömer som brukningsvärd. Planbeskedet för 
ärendet beskriver att mark omfattande av jordbruksblock lyfts bort från det 
föregående ärendet (BN-2015/00127). Att mark inte utgör jordbruksblock 
är dock inte avgörande för om den är att anse som brukningsvärd jord-
bruksmark. Även mark som är i en igenväxningsprocess kan vara bruknings-
värd, och återtas i bruk. Den aktuella marken har brukats inom de senaste 
20 åren och igenväxningen är inte är så långt gången. Planområdet angrän-
sar nu brukad jordbruksmark både i norr och i söder, vilket får till följd att 
förslaget permanent splittrar ett sammanhängande jordbruksmarksom-
råde. Detta anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden vara negativt för en 
långsiktig hushållning med naturresurserna.  
 
Ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark regleras i Miljöbalkens 3 
kapitel 4 §. Ianspråktagande är endast tillåtet om det rör sig om ett väsent-
ligt samhällsintresse, och att detta intresse inte kan tillfredsställas på en 
annan plats. Det saknas argumentation för hur dessa frågeställningar han-
teras i denna plan.  
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Umeå kommuns viljeinriktning uttrycks i översiktsplanen som att all jord-
bruksmark i kommunen, inklusive nedlagd sådan, är reserverad för livsme-
dels- och energiproduktion. Möjligheterna att driva ett rationellt jordbruk 
ska inte heller försvåras. Exempelvis bör fragmentering av sammanhållen 
jordbruksmark undvikas, även sådan som är i igenväxande. Miljö och hälso-
skydds bedömning är att planförslaget därför strider mot översiktsplanens 
intentioner för jordbruksmark. Även Umeås lokala miljömål pekar på att 
brukad jordbruksmark inte ska minska, samt att kommunens verksamheter 
och bolag minst ska erbjuda 50 % lokala livsmedel vilket försvåras genom 
att ta mark i anspråk för andra ändamål.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer alltså att planförslaget inte är i 
enlighet med gällande översiktsplan. Fördjupning för Umeås riktlinjer gäl-
lande jordbruk med tillhörande kartor, samt Tematisk tillägg för landsbyg-
den pekar ut jordbruksmarken inom planområdet som brukningsvärd och 
att jordbruksområden exempelvis inte bör fragmenteras och att i stort sett 
all jordbruksmark – även den nedlagda – är undantagen från exploatering.  
 
Sammantaget saknas den motivering som enligt Miljöbalken krävs för att 
kunna ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk. Ett flertal andra parter 
har också lämnat synpunkter kring denna fråga under samrådet, dessa bör 
också beaktas vid de slutliga avvägningarna av detaljplanebeslutet. 
 
Vad det gäller buller så gjordes en bullerutredning i oktober 2012, som där-
för inte kan anses fullt aktuell. Den verksamhet som bedrivs vid den intillig-
gande industrin Röbäcks Sweden har, såvitt miljö- och hälsoskydd känner 
till, inte förändrats i sin karaktär sedan dess och därför bedöms inte heller 
bullersituationen vara annorlunda idag. Verksamheten bedrivs dagtid. Bul-
lerutredningen visar att de uppmätta värdena klarar riktvärdet för industri-
buller. Buller från intilliggande industri bedöms därför inte påverka planen.  
 
Kommentar: 
Det stämmer att motiv saknas för att ta brukningsvärd jordbruksmark i an-
språk. Anledningen till att planläggningen har fortsatt är att bedömningen 
initialt varit att marken inte var brukningsvärd. Då ett antal yttranden in-
kommit under såväl samråd och granskning som trots allt gör gällande att 
marken ska bedömas vara brukningsvärd jordbruksmark väljer detaljplane-
ring att föreslå att planläggningen avbryts.  
 
Se även kommentar till Länsstyrelsens yttrande. 
 
LRF’S KOMMUNGRUPP  
Bebyggelse på åkermark  
Umeå kommun har i sin översiktsplan antagen 2018 skrivit att det öppna 
landskapet ska bevaras på ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart sätt. Ett 
levande jordbruk är garanten för en lokal livsmedelsproduktion och ett öp-
pet landskap med dess kulturella och biologiska värden. Inriktningen är 
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bland annat att möjligheterna att driva ett hållbart jordbruk inte ska för-
sämras och att i stort sett all nuvarande jordbruksmark – även den ned-
lagda – reserveras för livsmedelsproduktion och energiproduktion i ett 
framtida hållbart samhälle. Generellt gäller att odlingsmark inte tas i bruk 
för bebyggelse eller anläggningar annat än för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen.  
 
På aktuellt markområde har fastighetsägaren tidigare sökt bygglov (ca 
2008) för bostäder med avslag. Sedan dess har man sagt upp arrendatorn 
och låtit marken delvis växa igen på inrådan av myndigheterna för att på så 
sätt enklare kunna hävda att markområdet inte längre är brukningsbar 
åkermark. Markområdet redovisas fortfarande på en del kartor som åker-
mark och torde med ganska enkla medel kunna brukas igen för foder eller 
livsmedelsproduktion.  
 
LRF:s kommungrupp har den uppfattningen att den brukningsbara åker-
mark som fortfarande finns kvar i kommunen ska bevaras och undantas 
från bebyggelse av bostadshus.  
 
I Umeå kommun har 2 523 hektar åkermark försvunnit ut jordbruksstatisti-
ken mellan åren 1990 och 2021. 2021 fanns 12 081 hektar åkermark i Jord-
bruksverkets statistik. En del av marken har försvunnit med Botniabanan, 
ringled kring Umeå, Söderslätts handelsområde, Västerslätts industriom-
råde och Kronoparken men det har även försvunnit mark ur statistiken på 
annat sätt. Om denna utveckling fortsätter så kommer mer odlingsvärd 
åkermark att försvinna och hur ska vi då uppfylla målen i livsmedelsstrate-
gin som antagits både nationellt men även regionalt? Är Umeå kommun 
beredd att medverka till att den regionala livsmedelsstrategin inte uppnås?  
Vi lever i orostider, priser på energi, gödsel och foder skenar, vår stadsmi-
nister uttalade inte för länge sedan att svenskt jordbruk ska producera allt 
som går för att möta kommande livsmedelsbrist, inte i Sverige utan på 
världsmarknaden. Vi vet inte vad framtiden har i sitt sköte men en sak är 
säker att vi alla behöver äta och den åkermark vi fortfarande har kvar ska vi 
vara fruktansvärt rädd om. 
 
Med bakgrund av detta anser LRF:s kommungrupp att kommunens detalj-
planer som berör åkermark är fullständigt vansinne och med bakgrund hur 
det ser ut i världen så bör man ha stor eftertanke på vilka effekter byggnat-
ioner på brukningsvärd åkermark har på sikt för vår beredskap och försörj-
ning. Vi anser också att denna detaljplan inte tillgodoser väsentliga sam-
hällsintressen.  
 
Kommentar:  
Att det på samma fastigheter tidigare sökts ett bygglov (2008) stämmer inte 
riktigt, men en snarlik ansökan om detaljplan gjordes för ett tiotal år sedan. 
Att ärendet avbröts den gången var ett politiskt beslut. Påståendet att marken 
skulle ha låtits växa igen ”på inrådan av myndigheter” för att lättare få igenom 
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en exploatering saknar helt grund. Det ligger i Umeå kommuns, liksom alla öv-
riga berörda myndigheters, intresse att verka för en god samhällsplanering, vil-
ket inkluderar såväl ett ökat bostadsbyggande som ett bevarande av naturvär-
den såsom jordbruksmark. I detta enskilda fall har detaljplanering tidigare i 
planarbetet gjort avvägningen att exploateringen varit lämplig, men mot bak-
grund av de yttranden som kommit in under granskningsskedet kommer ären-
det nu att gå upp med förslag om avslut.  
 

Se även kommentarer till yttranden från Länsstyrelsens och Miljö- och häl-
soskyddsnämnden. 
 
YTTRANDE 1  
Jag tycker att den ej skall genomföras. Ärendet har prövats flera gånger 
med avslag som beslut. Rätt stora delar av området är jordbruksmark av 
mycket bra kvalitet, jag har själv arrenderat och odlat på området med bra 
resultat.  
 
Det är många i byn som saknar det öppna landskapet sedan skogen kom 
dit. Som aktiv jordbrukare besväras jag av att det byggs i området. Det är 
svårt att bedriva ett aktivt jordbruk på grund av alla transporter som är ak-
tuella i dagens jordbruk, marken ligger på Röbäcksslätten och gårdarna på 
andra sidan av E4:an. Trängseln på byvägarna blir besvärande på grund av 
farthinder och mycket barn och annan oskyddad trafik. Sedan är det ett 
känt faktum att det är svårt att bedriva ett aktivt jordbruk i ett bostadsom-
råde som störs av lukt, flugor och buller.  
 
En tanke eller ett förslag från mig är att kommunen köper upp marken där 
tomterna skall ligga, då tar jag på mig att nyodla upp marken igen, gratis. 
Men vill då naturligtvis arrendera den sedan. 
 
Kommentar:  
Se tidigare kommentarer ang. jordbruksmarken. 
 
YTTRANDE 2  
Området med bestämmelsen NATUR som är utlagt längs min norra  
fastighetsgräns (Stöcksjö 8:7) har förtydligats något efter samrådsskedet,  
vilket jag tackar för. Som jag skrev i samrådet kommer min fastighet sanno-
likt inte att påverkas av de 4 tillkommande tomterna. Det känns ändå lite 
osäkert om det kommer att stanna där. När bebyggelsen väl har dragits ut 
på lägdan så kan det lätt öppna för en fortsättning på sikt. Det är också be-
svärande att ny bebyggelse tillåts inkräkta på mark som så sent som för 
drygt 10 år sedan var öppen åkermark. Jag är ingen expert på lantbruksfrå-
gor men efter att ha studerat samrådsredogörelsen blir jag fundersam då 
såväl LRF som Stöcksjö byamän är emot förslaget bl a med hänvisning till 
kommunens hållbarhetsmål i Föp 2018. Även Länsstyrelsen har haft kritiska 
synpunkter. LRF menar dessutom att den nedlagda åkermarken “med 
ganska enkla medel torde kunna brukas igen för foder och livsmedelspro-
duktion”. Det är förvånande hur lättvindigt dessa argument viftas bort. 
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Kommentar:  
Se tidigare kommentarer ang. jordbruksmarken. 
 
YTTRANDE 3  
Under gator och trafik anges att nya planområdets lokalgata kommer att 
trafikeras av endast 6 hushåll. Det stämmer kanske för nya delen men tan-
ken är att denna lokalgata ska förlänga befintlig gemensamhetsanläggning 
väg Ga10 som har ytterligare 4 hushåll. Detta gör att anslutningen till kust-
vägen kommer att betjänas av totalt 10 hushåll och vara en markant ökning 
från dagens läge för hushållen längst upp mot kustvägen. Det saknas kon-
sekvensanalys av detta i planen, varför har detta inte utretts?  
 
Anslutningen av fler hushåll till befintlig gemensamhetsanläggning för Ga10 
bör sättas som skall krav, inte endast bör, att detta regleras i ny förrättning 
med lämplig form för väg med 10 hushåll.  
 
När det gäller slitage på befintlig väg under byggtiden bör krav ställas att 
exploatören minst återställer vägen till befintligt skick i sin hela längd upp 
till kustvägen efter avslutad byggnation samt rustas för att kunna hantera 
planerad tung trafik av ex sophämtning framöver och att inga sådana kost-
nader får läggas på övriga befintliga fastighetsägare längs vägen. De nya 
fastigheterna i planen ska även samtliga anslutas till vägförening för kust-
vägen.  
 
I övrigt inga synpunkter.  
 
Kommentar: 
Formuleringen om Ga10 i planbeskrivningen revideras enligt förslag. 
 
Detaljplanering, Umeå kommun, september 2022 
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