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§ 96 

Röbäck 30:136 

Diarienr: BN-2021/00857 

Ändring av detaljplan för del av Röbäck 30:60 med 

flera 

Beslut  

Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplanen för del av Röbäck 

30:60 med flera enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Syfte 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att bekräfta befintliga 

förhållanden på platsen avseende utnyttjandegrad samt att skapa 

planmässiga förutsättningar för ändrad fastighetsindelning. 

Ärendebeskrivning 

Arbetet med att upprätta detaljplanen påbörjades av Umeå kommun, 

Detaljplanering den 2 mars 2021.  

 

Planen handläggs med ett begränsat standardförfarande där samtliga 

inom samrådskretsen aktivt har godkänt planförslaget. Genom att 

planförslaget har godkänts i samrådet, utesluts granskningsskedet och 

förslaget går vidare för antagande.  

Samråd 

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala 

och statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på 

förslaget. 

 

Planförslaget har varit föremål för samråd undertiden 23 februari – 16 

mars 2022.  

 

Av de synpunkter som har inkommit under samrådstiden har ett 

granskningsutlåtande upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering.  
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Av utlåtandet framgår att samtliga inom samrådskretsen godkänner 

planförslaget.  

Planförslaget har förändrats genom att planbeskrivningen har 

kompletterats med information avseende att förslaget inte innebär någon 

skillnad för påverkan på vattenförekomsterna Degernäsbäcken eller 

Vindelälvsåsen jämfört med befintlig detaljplan, samt har mindre 

redaktionella ändringar i planbeskrivningen genomförts. Utöver detta har 

inga övriga ändringar gjorts. 

 

Umeå kommun, Detaljplanering gör bedömningen utifrån omfattningen 

av genomförda revideringar efter samrådsskedet, samt utifrån att 

samtliga inom samrådskretsen godkänt planförslaget, att ärendet kan gå 

vidare för antagande. 

Kvarstående synpunkter 

Inga kvarstående synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 

Antagandehandlingar 

 Reviderad plankarta med ändringar, daterad mars 2022 

 Planbeskrivning för Ändring av detaljplan för del av fastigheten 

Röbäck 30:60 m.fl., daterad mars 2022 

 Ursprunglig planbeskrivning för Detaljplan för del av fastigheten 

Röbäck 30:60 m.fl. med bilagor (2480K-P2017/11) 

 Granskningsutlåtande, daterad mars 2022  

Beredningsansvariga 
Liza Alcazar, planarkitekt 

Clara Ganslandt, planchef  

Föredragande 

Liza Alcazar, planarkitekt 

 

Beslutsordning  
Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar att anta ändring av 

detaljplanen enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 



Sida 3 av 3 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Byggnadsnämnden 2022-04-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutet med handlingar ska skickas till 

 Sökande 

 Länsstyrelsen   
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