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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 
Planförslaget samråds med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare 
och andra berörda. Syftet med samrådet är att samla in information och synpunkter, 
förankra förslaget och få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. De skriftliga 
synpunkter som inkommit under samrådstiden redovisas och bemöts i en samrådsre-
dogörelse. 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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Umeå kommun 
Postadress: 901 84 Umeå 
Besöksadress: Skolgatan 31A 
Telefon:  090-16 10 00 (växel) 
Webbplats: www.umea.se/kommun 

Detaljplanering 
Telefon:  090-16 13 61 
Mejladress: detaljplanering@umea.se 
Webbplats: www.umea.se/detaljplanering 

 

Planens huvuddrag 
Planförslaget möjliggör för bostäder omfattande maximal byggandsarea 
om 750 m2 varav 230 m2 får uppföras som komplementbyggnad. Områden 
för natur/park bevaras för att bibehålla områdets karaktär och samtidigt 
fungera som naturligt fördröjningsmagasin för dagvatten. Detaljplanen be-
kräftar även befintligt förhållande för samlingslokalen och dess parkering 
med in- och utfart. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpå-
verkan och handläggs med standardförfarande. 

Planhandlingar 
• Plankarta  
• Planbeskrivning 

Underlag och utredningar 
• Dagvattenutredning 

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 
bostäder med en utformning som överensstämmer med rådande stads- 
och landskapsbild. Syftet är också att säkerställa en god dagvattenhante-
ring och bekräfta befintliga förhållanden för samlingslokalen. 

Plandata 
Tätort: Holmsund 

Planområdets area: 9333 m2 

Avstånd till Holmsund centrum: 600 m 

Markägoförhållanden: Holmsund 2:42 och Holmsund 2:1 är i kommunal 

ägo, Holmsund 2:41 är i privat ägo och Holmsund S:66 samägs mellan kom-

munen och privat fastighetsägare. 
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Figur 1. Planområdet i gult och Holmsund centrum i rött 
 

Förhållningssätt till tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan, fördjupningar och tematiska tillägg 
Gällande översiktsplan Fördjupning för Umeå (FFU 2011) anger att bostads-
byggandet ska främjas i centrala Holmsund. Vidare beskriver översiktspla-
nen att det i centrala Holmsund bor drygt 6 000 personer och att samhället 
föreslås växa med 2 000 personer (s.16). Holmsund bedöms ligga inom rim-
ligt pendlingsavstånd från centralorten och har förutsättningar för en bra 
kollektivtrafik, goda sociala miljöer och bra kapacitet när det gäller skola 
och barnomsorg. 
 
Planområdet är i översiktsplanen utpekat som detaljplanelagd tätortsbe-
byggelse och bedöms överensstämma med översiktsplanens intentioner. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Gällande detaljplan för fastigheterna Holmsund 2:41, Holmsund 2:42 och 
Holmsund S:66 är Förslag till ändring av stadsplan för kv. Solen och Månen 
m.m. (2480K-P HO A3/59). För fastighet och Holmsund 2:1 gäller detaljpla-
nen Förslag till utvidgning och ändring av stadsplan för Storsjöområdet 
(2480K-P HO A1/41), se figur 2 nedan.  
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Planområdet är planlagt handelsändamål [HI], parkeringsändamål [Tp], 
samlingslokaler [C] och park eller plantering [PARK ELLER PLANTERING]. 
Gällande detaljplan har delvis blivit genomförd då en samlingslokal har 
uppförts inom fastighet Holmsund 2:41 samt att Holmsund S:66 har en an-
lagd parkering som för tillfället används av verksamhet på fastigheten 
Holmsund 2:41. Någon handelsverksamhet har inte uppförts inom fastighet 
Holmsund 2:42.  
 

 
Figur 3. Gällande detaljplan  

Figur 2. Fastigheter inom planområdet samt gällande detaljplaner.  
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Riksintressen 
Planområdet omfattas inte av riksintresse enligt 3–4 kapitlen miljöbalken.  

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 redovisa kommunens bedömning av den påverkan på miljön som pla-
nens genomförande kan få. 
 
Enligt kommunens bedömning kan detaljplanens genomförande inte antas 
innebära en betydande miljöpåverkan, varför ingen MKB har upprättats.  
Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpå-
verkan. 

• 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 1 septem-
ber till den 22 september år 2020. 

Planförfarande 
Enligt utförd undersökning av betydande miljöpåverkan inom planområdet 
framgår att planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Planför-
slaget anses inte vara utav betydande intresse för allmänheten och är även 
förenligt med Översiktsplan Umeå Kommun – fördjupning för Umeå. Uti-
från detta handläggs planförslaget med standardförfarande enligt Plan- och 
bygglagen, PBL. 

Samrådskrets 
Figur 3 illustrerar samrådskretsens omfattning enligt kommunens bedöm-
ning. Bedömningen av samrådskretsens storlek grundar sig på att förslaget 
till detaljplan handläggs med standardförfarande, inte motverkar översikts-
planens allmänna intentioner, bedöms vara av begränsat allmänt intresse 
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och inte medför betydande miljöpåverkan samt inte påverkar något riksin-
tresse. 
 

 
Figur 4. Bedömd samrådskrets.  

Förutsättningar och förändringar 

Under respektive rubrik beskrivs och motiveras planens utformning mot 
bakgrund av rådande planeringsförutsättningar. Först beskrivs förutsätt-
ningarna och därefter förändringar och konsekvenser på grund av planför-
slagets genomförande. 

Stads- och landskapsbild 
Planområdet angränsar till bostadsbebyggelse i en till tre våningar, skol-
verksamhet och idrottsanläggning. Byggnadernas fasader är uppförda i 
bland annat stående träpanel, tegel och fasadskivor.  
 
Inom fastighet Holmsund 2:41 ligger en samlingslokal i form av en kyrka. I 
enlighet med gällande detaljplan är kyrkan belägen i mitten av fastigheten 
och omgivs av en parkliknande miljö med stora uppvuxna träd. Kyrkbyggna-
den består av en enplansbyggnad med sadeltak samt en röd fasad i stå-
ende träpanel.  
 
Inom Holmsund S:66 har en mindre parkering uppförts i dess nordöstra del 
och övriga ytor utgörs av naturmark. Parkeringsytan nås via Spelmansvägen 
och används av fastighet Holmsund 2:41 i norr. Inom fastighet Holmsund 
2:42 har ingen handelsverksamhet uppförts. Marken utgörs av uppvuxen 
naturmark som präglas av lövskog med inslag av gran och tall. 
 
Planområdet ligger söder om Kassjöberget och har en höjdskillnad på 2 me-
ter från norr till söder. Höjdskillnaden gör att dagvatten samlas i planområ-
dets sydvästra delar.  
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Förändringar och konsekvenser 

Planförslaget påverkar befintlig naturmark inom fastighet Holmsund 2:42 
då större del av fastigheten tas i anspråk för att möjliggöra bostadsbebyg-
gelse [B]. För att uppnå syftet avseende anpassning av ny bebyggelse till rå-
dande stads- och landskapsbild reglerar detaljplanen bl.a. byggnaders area 
och utformning. Planförslaget möjliggör en byggnadsarea för bostadsända-
mål om 750 m2 varav 230 m2 får uppföras som komplementbyggnad [e1]. 
Bostadsbebyggelsen uppförs i småskalig skala där bostäder får uppföras 
med en byggnadshöjd om 7,5 meter, vilket motsvarar maximalt två vå-
ningar. Huvudbyggnadens tak ska utformas med sadeltak med centrerad 
nock [f2]. Byggnader ska uppföras med stående träpanel [f1] och en maxi-
mal [takvinkel] om 25 grader. Komplementbyggnader får uppföras med en 
nockhöjd om 3,5 meter.  
 
Planförslaget bekräftar också befintligt förhållande för samlingslokal [C1] 
inom fastighet Holmsund 2:41 där byggrätten regleras genom prickad mark 
som inte får förses med byggnad. Huvudbyggnadens byggnadshöjd regle-
ras till maximalt 5,4 m och den ska uppföras med en maximal [takvinkel] 
om 45 grader. Byggnader ska uppföras med stående träpanel [f1]. Inom 
plusmark får komplementbyggnad om maximal 20 m2 byggnadsarea uppfö-
ras [e2] med en nockhöjd om 3,5 meter. I området kring kyrkan får endast 
parkering för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga an-
ordnas [n] med syfte att bevara befintliga förhållanden på kyrkotomten 
och dess vegetation. Se avsnitt Parkering, varumottagning och angöring.  

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 
Fastighet Holmsund 2:42 och södra samt mellersta delen av Holmsund S:66 
utgörs av lövskog med inslag av gran och tall.  

Förändringar och konsekvenser  

Naturmark inom fastighet Holmsund 2:42 tas i anspråk för att möjliggöra 
för bostadsbebyggelse och fördröjning av dagvatten. Inom fastighet 
Holmsund S:66 sparas naturmark i söder för att dels säkerställa fördröjning 
av dagvatten, dels värna om befintlig natur i området. Även del av 
Holmsund 2:41 avses användas för fördröjning av dagvatten. Se avsnitt om 
Dagvatten.  
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Service 
Planområdet angränsar till både förskola och grundskola upp till klass 9. 
Närmaste gymnasieskola är belägen i Umeå. Inom en radie på 600m från 
planområdet ligger Holmsunds centrum med bl.a. livsmedelsbutik, bank 
samt vårdcentral.  

Förändringar och konsekvenser 

Planförslaget påverkar inte service i området.  

Rekreation 
I angränsning till planområdet ligger Storsjöhallen vilket är en byggnad som 
bland annat innefattar bibliotek, idrottshallar, gym och äventyrsbad. Här 
ligger även Storsjöparken som erbjuder miljöer för äldre barn, såsom möj-
lighet för friidrott och fotboll. I närområdet ligger också andra rekreations-
möjligheter i form av vandringsleder, kanotleder, havsbad och elljusspår 
mm. 

Förändringar och konsekvenser  

Planförslaget tar naturmark i anspråk, marken bedöms dock inte användas 
för rekreation. Bedömningen är att rekreationsmöjligheterna i området 
inte påverkas negativt av planförslaget.  

Friyta 
För bostäder, lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig 
verksamhet, ska det inom fastigheten eller i närheten av den finnas tillräck-
ligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Friyta definieras som 
markområde som inte är avsett för byggnader eller trafikanläggningar (ex-
empelvis cykel- och bilparkering eller angöringsväg). 
Vid planläggning av bostadsmiljöer ska barns behov av friytor särskilt beak-
tas. Barnens möjligheter till säker och utvecklande lek och rekreation ska 
tillgodoses. 
 
För friyta på kvartersmark inom bostadsbebyggelse är följande aspekter 
viktiga: 

• Friytan ska ha ett skyddat läge för buller och avgaser. 
• Friytan ska innehålla buskar och träd samt ge en god rumsverkan 

och möjlighet att följa årstidsväxlingarna. 
• Barns behov av friyta ska särskilt beaktas. 
• Friytans storlek bör vara minst en tredjedel av bostädernas totala 

yta (m2 BTA). 
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Förändringar och konsekvenser  

I planförslaget ska friytan ha ett skyddat läge, innehålla grönska samt ge en 
god rumsverkan och möjligheten för de boende att följa årstidsväxlingarna. 
Som friyta räknas inte uppställningsplatser för cyklar och bilar eller trans-
portvägar. Friytekravet säkerställs inom planområdet genom att reglera 
maximal byggnadsarea till 750 m2 [e1]. Bedömningen är att planförslaget 
bidrar till goda möjligheter att tillgodose friytekravet inom fastigheten.  

Gator och trafik 
Planområdet nås längs Spelmansvägen via Solbackavägen där in- och utfart 
till kyrkoverksamheten på Holmsund 2:41 sker via Holmsund S:66. Planom-
rådet är anslutet till Holmsunds gång- och cykeltrafiknät enligt figur 4. 

Förändringar och konsekvenser  

In- och utfart till fastighet Holmsund 2:41 och Holmsund 2:42 kommer även 
fortsättningsvis att ske via Spelmansvägen. Den säkerställs genom att an-
lägga en kommunal gata [GATA] inom fastighet Holmsund S:66. Utfartsför-
bud råder delvis mot [GATA] för att samordna in- och utfart från bostäder 
och samlingslokal.  
 
Planförslaget säkerställer även den befintliga gång- och cykelväg som 
sträcker sig i planområdets västra delar genom bestämmelsen [PARK] då 
planbestämmelsen även innefattar gång- och cykelvägar.  
 

 
Figur 5. Visar planområdet i förhållande till kollektivtrafikstråk, busshållplatser och cykels-
tråk.  
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Kollektivtrafik 
I anslutning till planområdet ligger busshållplats för Länstrafikens kollektiv-
trafikstråk.  

Förändringar och konsekvenser  

Planförslaget medför inte någon förändring av kollektivtrafiken. 

Parkering, varumottagning och angöring 
Fastighet Holmsund S:66 ägs gemensamt av fastigheterna Holmsund 2:41 
och Holmsund 2:42. Inom norra delen av fastighet Holmsund S:66 finns en 
anlagd parkeringsyta vilket används av befintlig verksamhet inom fastighet 
Holmsund 2:41.  

Förändringar och konsekvenser  

Cykel- och bilparkering ska ordnas inom fastigheten och följa kraven i den 
parkeringsnorm som gäller när bygglov beviljas. Enligt nu gällande parke-
ringsnorm innefattas Holmsund i parkeringszon C, vars minimikrav redovi-
sas nedan: 
 
- 0,8 bilplatser per lägenhet mellan 35-55m2  
- 1,1 bilplatser per lägenhet större än 55m2  
- 0,1 besöksparkering per lägenhet.  
- För upp till 10 ordinarie bilplatser krävs 1 bilplats för personer med ned-
satt rörelseförmåga.  
 
För fastigheten Holmsund 2:41 ska befintlig parkeringsyta till samlingsloka-
len nyttjas även fortsättningsvis. Parkeringsytan, söder om kyrkobyggna-
den, planläggs för samlingslokaler [C1] samt säkerställs för parkeringsända-
mål i detaljplanen genom kvartersmark som ej får förses med byggnad. Se 
även avsnitt Stads- och landskapsbild.  
 
Hur parkeringsbehovet 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 parke-
ringsnorm. Lättillgängliga cykelparkeringar ska anordnas i enlighet med gäl-
lande norm för cykelparkering. 

Tillgänglighet 
Planområdet sluttar mot sydväst vilket ska beaktas i genomförandet av de-
taljplanen.  
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Förändringar och konsekvenser 

Nybyggda entréer ska vara tillgängliga och angöringsavstånden får inte 
överstiga 25 meter. Markplaneringen ska utföras så att personer med ned-
satt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer 
m.m. utan problem.  

Buller 
Planområdet angränsar till Solbackavägen och Spelmansvägen. Solbackavä-
gen är en genomfartsled och genererar buller i området. Bullernivåerna va-
rierar under dagen och har ett dygnsmedelvärde om 40–50 dBA inom 
större delarna av planområdet och ett maximalt medelvärde om 80–85 
dBA närmast vägen.  

Förändringar och konsekvenser  

Enligt kommunal kartering (2016) är planområdet utsatt för bullernivåer 
som med marginal understiger gällande riktvärden, varför någon bullerut-
redning inte utförts. Inte heller bedöms tillkommande bebyggelse, tillsam-
mans med framtida trafikökning generellt i samhället, alstra trafikbuller i 
sådan omfattning att en bullerutredning kan anses nödvändig. 

Geotekniska förhållanden 
Inom planområdet finns det inga tidigare utförda geotekniska undersök-
ningar. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs planområdet av morän. 

Förändringar och konsekvenser  

En geoteknisk undersökning bedöms inte behöva utföras i området.  

Förorenad mark 
Enligt kommunal kartering finns det inga kända föroreningar inom planom-
rådet.  

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

Risk för översvämning 
Enligt kommunal kartering finns risk för översvämning inom planområdet.  
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Figur 6. Visar planområdet och översvämningsrisk vid 100års-regn med klimatfaktor. 

Förändringar och konsekvenser  

Planområdet ska markplaneras så att vatten ej ansamlas mot bebyggelse. 
Se avsnitt om Dagvatten nedan. 

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 att staden förtätas och tidigare oex-
ploaterade ytor bebyggs och hårdgörs minskar möjligheterna till naturlig 
infiltration i marken och dagvattnet avleds direkt till vattendrag. Detta stäl-
ler krav på en robust och långsiktigt hållbar dagvattenhantering. 
 
En dagvattenutredning1 har tagits fram tillsammans med WSP med syftet 
att kartlägga platsens förutsättningar, utreda möjligheter och föreslå lång-
siktigt hållbara lösningar för dagvattenhantering inom planområdet. Utred-
ningen konstaterar att avrinningsområdet för närområdet sträcker sig från 
Kassjöberget i norr, genom planområdet och vidare ut på Solbackavägen i 
syd. Planområdet har en höjdvariation från ca +15,10 m.ö.h i norr och 
+12,90 m.ö.h i syd vilken utgör planområdets lågpunkt.  
 

 
1 Dagvattenutredning Holmsund 2:42, WSP (2021) 
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Figur 7. Beräknade maximala flöden vid ett 100-årsregn.  

Förändringar och konsekvenser  

Den förändrade markanvändningen vid exploatering leder till en ökning av 
flödena i området. Stora delar av planområdet utgörs idag av naturmark 
där dagvatten inom fastigheterna, men även från fastigheter norr om plan-
området, rinner genom området och samlas i planområdets sydvästra hörn 
som utgör en lågpunkt. Stora delar av planområdet ligger under Solbacka-
vägens gatuplan vilket kan leda till översvämningsrisk innan dagvattnet 
som ansamlats i planområdets sydvästra hörn överstiger gatuplanet och 
rinner vidare västerut.  
 
Framtagen dagvattenutredning visar att dagvattenåtgärder krävs inom 
planområdet för att kunna säkerställa att kommande bebyggelse ska ha en 
långsiktigt hållbar dagvattenhantering. För att kommande byggnaders kon-
struktioner inte skadas är det viktigt att byggnader och marken kring bygg-
naderna höjdsätts på en högre höjd än Solbackavägens gatunivå. Detaljpla-
nen reglerar därför att marken kring byggnader ska höjdsättas högre än 
Solbackavägens gatuplan [b1], vilket medför att marknivåer intill byggnader 
bör planeras till en lägsta höjd av ca 13,5 m.ö.h.  
 
På naturmarken [NATUR] i väst är marken reglerad med [dike] där det ska 
anläggas ett dagvattendike med syftet att leda dagvatten till lågpunkten. 
Diket är en förutsättning för en välfungerande dagvattenhantering i områ-
det och ska därför utföras i samband med exploatering inom fastighet 
Holmsund 2:42. Dagvattendiket bör ha en minsta bredd om 2,6 m med ett 
minsta djup på 0,2 m vars dimension redovisas i figur 7. Ett avledande stråk 
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för dagvatten [m] ska finnas i norra delen av kvartersmarken [B] för att av-
leda inrinnande vatten norrifrån vidare till dagvattendiket i väst och vidare 
till lågpunkten. Detaljplanen reglerar att avledningsstråket bör ha en 
minsta bredd av 2,8 m och ett minsta djup på 0,2 m vars dimension redovi-
sas i figur 8. 
 

 
Figur 8. Förslag på dimensionering (m) av fördröjningsdike. PM sida 22. 

 
Figur 9. Förslag på dimensionering (m) av avledningsstråk. PM sida 22.  
 
Dagvatten ska avledas mot närmsta dike eller naturmark [b2]. Med hänsyn 
till dagvattenproblematiken inom planområdet tillåts det inte att uppföra 
källare [b3].  
 
Kommunen och huvudmannen finansierar och driver dagvattenanläggning 
[dagvatten] och [dike] på naturmark [NATUR]. 

Snöhantering 
Snöhanteringen inom planområdet sker idag enskilt.  

Förändringar och konsekvenser  

Inom kvartersmark ska snöhantering ske inom den egna fastigheten. Kom-
munen ansvarar för snöröjning av gata och gång- och cykelväg inom allmän 
plats.  

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 gränsvärdena för luftföroreningar (kvävedioxid). Kommunen ar-
betar därför med ett åtgärdsprogram för att uppfylla normen, med syftet 
att uppfylla miljökvalitetsnormerna som anger lägsta godtagbara miljökva-
litet. 
 
Tillkommande trafik i och med detaljplanens genomförande bedöms inte 
innebära betydande luftutsläpp som leder till att MKN riskerar att överskri-
das. 

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).  

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Anslutningspunkt anges av huvudman.  

Förändringar och konsekvenser  

Anslutningar finns att koppla på i området. Ledningar som idag sträcker sig 
genom fastighet Holmsund S:66 kommer övertas av Vakin då dessa hamnar 
inom område för kommunalt huvudmannaskap.  

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 
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god. Körning på gång- och cykelväg är inte tillåten. Väghållaren är ansvarig 
för vägens utformning, skyltning, skötsel och framkomlighet.  

Förändringar och konsekvenser  

Detaljplanen säkerställer att det inom kvartersmark finns utrymme för av-
fallshantering i anslutning till gatan. Utöver detta finns det även goda förut-
sättningar att hämta upp avfall samt vända avfallsfordon inom respektive 
fastighet.  

El 
Bebyggelsen kan anslutas till det kommunala el- och fjärrvärmenätet.  
 
Längsmed befintlig gång- och cykelväg i västra delen av planområdet finns 
ledningar i form av belysningskabel, fiberdragning och servisledning. I sö-
der och öster finns även befintlig ledning för fjärrvärme. 
 

  
Figur 10. Visar ledningar i planområdet.  

Förändringar och konsekvenser  

Ledningarnas placering inom område avsedd för park [PARK] och natur-
mark [NATUR] är säkerställda i och med dess placering inom allmän plats-
mark. Utförande av [dike] och dagvattenhantering [dagvatten] kan komma 
att medföra att befintliga kablar behöver förläggas om till rätt förläggnings-
djup men dess eventuellt nya placering bedöms rymmas inom område för 
den allmänna platsmarken. Det bedöms inte krävas någon ytterligare nät-
station.  
 
Planerad bebyggelse bedöms således inte medföra någon förändring. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Under detta avsnitt redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna ge-
nomföras.  

Huvudmannaskap för allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Respektive 
fastighetsägare svarar för alla åtgärder inom kvartersmark.  

Huvudman för vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för dricks-, spill- och 
dagvatten. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är fem år från det datum som beslut om anta-
gande av detaljplanen har fått laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt en-
ligt detaljplanen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra 
eller upphäva detaljplanen, utan att fastighetsägare får någon ersättning 
för eventuell byggrätt som då inte kan utnyttjas. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess att den ändras eller upp-
hävs. 

Avtal  
Ett avtal om markförvärv ska tecknas mellan Holmsund 2:1 och Holmsund 
2:41 avseende markområde avsedd för dike samt fördelning av fastigheten 
Holmsund S:66.  

Exploateringsavtal  

Umeå kommun avser inte att teckna exploateringsavtal.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning  

Detaljplanen medför att mark kan fastighetsbildas och avstyckas.  

För mark utlagd som allmän platsmark gäller att kommunen har en ovillkor-
lig rätt och en ovillkorlig skyldighet att lösa in marken på fastighetsägarens 
begäran. 

Fastighetsbildning sker efter ansökan om lantmäteriförrättning. Ansökan 
inlämnas till Umeå kommun, Lantmäterimyndigheten. 
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Berörd fastighet Konsekvenser 
Holmsund 2:41 Finns möjlighet till både avstyckningar av 

kvartersmarken och fastighetsreglering av 
den allmänna platsmarken inom fastigheten. 
Del av fastighet kommer överlåtas till fastig-
het Holmsund 2:1. Detaljplanen möjliggör att 
del av Holmsund S:66 överlåts till Holmsund 
2:41. Del av fastighet kommer överlåtas till 
kommunalt vägområde.  

Holmsund 2:42 Finns möjlighet till både avstyckningar av 
kvartersmarken och fastighetsregleringar av 
den allmänna platsmarken inom fastigheten. 
Del av fastighet kommer överlåtas till fastig-
het Holmsund 2:1. Del av fastighet kommer 
överlåtas till kommunalt vägområde samt till 
kommunal naturmark. 

Holmsund 2:1 Finns möjlighet till både avstyckning och fas-
tighetsreglering av allmän platsmark. Del av 
fastighet Holmsund 2:41, Holmsund 2:42 och 
Holmsund S:66 kommer överlåtas till 
Holmsund 2:1.  

Holmsund S:66 Finns möjlighet till både avstyckning och fas-
tighetsreglering av allmän platsmark. Del av 
fastighet kommer överlåtas till Holmsund 2:1. 
Detaljplanen möjliggör att del av Holmsund 
S:66 överlåts till Holmsund 2:41. Del av fas-
tighet kommer överlåtas till kommunalt väg-
område samt till kommunal naturmark.  
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Figur 11. Visar fastigheterna som berörs av planområdet. 
 
Avtalsservitut 
Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan berörda fastighetsägare. Avta-
let måste innehålla vissa moment som framgår av 14 kap. jordabalken. Ser-
vitutet gäller tills rättighetshavaren bestämmer att det ska tas bort. 
 
Ett avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret, för att även gälla mot 
en eventuell ny ägare till den tjänande fastigheten Holmsund S:66. Inskriv-
ning sker genom en skriftlig ansökan till Fastighetsinskrivningen och omfat-
tas av en expeditionsavgift. 

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 etcetera. En an-
sökan om bildande av gemensamhetsanläggning lämnas till Lantmäteri-
myndigheten i Umeå kommun. Fördelning av kostnader och regler för sköt-
sel beslutas i förrättningen och fördelas på deltagande fastigheter.  
 
Gemensamhetsanläggningarna kan i sin tur organiseras genom samfällig-
hetsföreningar.  
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Anläggningsförrättning sker efter ansökan om lantmäteriförrättning. Ansö-
kan görs hos Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun av exploatör/fastig-
hetsägare.  

Ledningsrätter 

Nya ledningsrätter kan bildas med stöd av detaljplanen och på initiativ av 
respektive ledningshavare. Ledningshavaren ansvarar för att lämna ansö-
kan till Lantmäterimyndigheten, Umeå kommun. 

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. 

Ekonomiska frågor  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 

Eventuella kostnader för avstyckning och fastighetsbildning i samband med 
ny exploatering står fastighetsägaren till Holmsund 2:42 för. Om exploate-
ringen innebär att befintliga ledningar eller gatubelysning vid gång- och cy-
kelvägen i den västra delen i planområdet behöver förläggas om tillfaller 
kostnaden Holmsund 2:42. Fastighetsägare till Holmsund 2:42 finansierar 
verkställande av dagvattendike. Genomförande av nytt dike ska ske i sam-
band med exploatering av bostäder inom fastighet Holmsund 2:42 då detta 
är en förutsättning för att säkerställa dagvattenhanteringen i området.  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Planområdet är sedan tidigare i huvudsak planlagt för handelsändamål, 
samlingslokal och parkering som ägs av kommunen och en privat fastig-
hetsägare. För att säkerställa in- och utfart till bostäder och samlingslokal 
kommer en kommunal gata med vändplan att anordnas vilket leder till 
ökade kostnader i utbyggnad av det kommunala vägnätet samt ökade drift-
kostnader. Planförslaget kan även innebära ökade driftkostnader då om-
råde för naturmark överförs till kommunal ägo.  

Ekonomiska konsekvenser för övriga berörda  

Planförslaget kan innebära ökade driftkostnader för fastighet Holmsund 
2:41 då delar av tidigare planlagd mark för parkeringsändamål planläggs för 
samlingslokal.   
 
Vakin får intäkter för anslutningsavgifter till allmänna vatten- och avlopps-
nätet samt kostnader för eventuella investeringar i ledningar och 
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övertagande av ledningar som är placerade inom fastighet Holmsund S:66, 
som nu hamnar inom område för kommunalt huvudmannaskap. 
 
Umeå energi får intäkter för anslutningsavgifter till elnätet och eventuellt 
fjärrvärmenätet samt kostnader för eventuella investeringar i ledningar. 

MEDVERKANDE  
Clara Persson Harlin, Detaljplanering  
Carl Rasmunds, Mark och Exploatering 
Linda Hörnsten, WSP 
John Eklund, VAKIN 
Per Hänström, Miljö- och hälsoskydd 
Magnus Lingegård, Gator och Park 
John Bylund, Gator och Park 
Mattias Lönn, Lantmäteri 

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 Emelie Wållberg som handläggare. Handlingen är godkänd i kommu-
nens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift. 
 
 


	Planens huvuddrag
	Planhandlingar
	Underlag och utredningar
	Planens syfte
	Plandata

	Förhållningssätt till tidigare ställningstaganden
	Översiktsplan, fördjupningar och tematiska tillägg
	Detaljplaner och områdesbestämmelser
	Riksintressen
	Strandskydd
	Undersökning av betydande miljöpåverkan
	Planförfarande
	Samrådskrets
	Förutsättningar och förändringar
	Stads- och landskapsbild
	Förändringar och konsekvenser

	Fornlämningar
	Naturmiljö
	Förändringar och konsekvenser

	Service
	Förändringar och konsekvenser

	Rekreation
	Förändringar och konsekvenser

	Friyta
	Förändringar och konsekvenser

	Gator och trafik
	Förändringar och konsekvenser

	Kollektivtrafik
	Förändringar och konsekvenser

	Parkering, varumottagning och angöring
	Förändringar och konsekvenser

	Tillgänglighet
	Förändringar och konsekvenser

	Buller
	Förändringar och konsekvenser

	Geotekniska förhållanden
	Förändringar och konsekvenser

	Förorenad mark
	Risk för skred
	Risk för översvämning
	Förändringar och konsekvenser

	Dagvatten
	Förändringar och konsekvenser

	Snöhantering
	Förändringar och konsekvenser

	Miljökvalitetsnormer
	Luft
	Vatten

	Vatten och avlopp
	Förändringar och konsekvenser

	Avfall
	Förändringar och konsekvenser

	El
	Förändringar och konsekvenser


	Genomförandefrågor
	Huvudmannaskap för allmän plats
	Huvudman för vatten och avlopp
	Genomförandetid
	Avtal
	Exploateringsavtal

	Fastighetsrättsliga frågor
	Fastighetsbildning
	Gemensamhetsanläggningar
	Ledningsrätter
	Fastighetsindelningsbestämmelser

	Ekonomiska frågor
	Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare
	Ekonomiska konsekvenser för kommunen
	Ekonomiska konsekvenser för övriga berörda


	Medverkande
	Källor

