
1 (4) 

Granskningsutlåtande 
 

Diarienummer: BN-2021/00857 
Datum: 2022-03-23  
Handläggare: Liza Alcazar 

 
 
Ändring av  

Detaljplan för del av fastigheten Röbäck 30:60 m.fl.  
inom Röbäck i Umeå kommun, Västerbottens län 
 
Ett förslag till ändring av Detaljplan för del av fastigheten Röbäck 30:60 
m.fl. har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering. Syftet med 
ändringen av detaljplanen är att bekräfta befintliga förhållanden på platsen 
avseende utnyttjandegrad samt att skapa planmässiga förutsättningar för 
ändrad fastighetsindelning. 
 
Ändringen handläggs med begränsat standardförfarande och har varit 
föremål för samråd under tiden 2022-02-23 till 2022-03-16. Samrådskrets, 
statliga och kommunala instanser, föreningar m.fl. har getts möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget.  
 
Följande skriftliga synpunkter har inkommit under samrådet:  
 

LÄNSSTYRELSEN 

Har inkommit med ett yttrande enligt nedan. 
 
Allmänt 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att bekräfta befintliga 
förhållanden på platsen avseende utnyttjandegrad samt att skapa 
planmässiga förutsättningar för ändrad fastighetsindelning. 
Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen. 
Detaljplanen handläggs med ett begränsat standardförfarande. 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 
Utifrån inkomna samrådshandlingar har länsstyrelsen ingen erinran. 
 
Synpunkter 
Miljökvalitetsnormer (MKN) – vatten 
Det finns ingen aktuell beskrivning av påverkan på den ytvattenförekomst 
som berörs av planen, Degernäsbäcken (WA79445193). Bäcken har enligt 
bedömning i vattenförvaltningscykel 3 en måttlig ekologisk status och 
miljökvalitetsnormen är God ekologisk status 2027.  
Beskrivningen av påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten justeras 
gällande bedömningen av påverkan på MKN. Planbeskrivningen 
kompletteras även gällande berörd vattenförekomst, vilka risker som finns 
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kopplat till den och hur planen säkerställer att MKN för vattenförekomsten 
inte äventyras. 

Kommentar 

Denna ändring av detaljplan innebär ingen skillnad för påverkan på 
vattenförekomsterna Degernäsbäcken eller Vindelälvsåsen jämfört med 
befintlig detaljplan. Planbeskrivningen har kompletterats med denna 
information, se avsnitt Miljökvalitetsnorm, vatten. 
 
Yttrandet bedöms vara tillgodosett i planförslaget.  
 

SKANOVA 

Har inget att erinra mot detaljplanen. 
 
Skanova vill dock tydliggöra att om det blir aktuellt att vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätts att den part som initierar åtgärden även bekostar 
den. 
 

TRAFIKVERKET  

Har inget att erinra. 
 

SWEDAVIA 

Umeå Airport har inget att erinra mot detta ändringsförslag. 
 

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 

Har inga synpunkter på detaljplaneförslaget. 
 

TEKNISKA NÄMNDEN/GATOR OCH PARKER 

Trafik och gata 
Denna plan saknar utfartsförbud från fastighetens sydöstra gräns mot 
Skravelsjövägen (statlig väg), vilket den närliggande planen Förslag till 
stadsplan för Röbäcks industriområde m.m. har. Då ytterligare in och 
utfarter mot Skravelsjövägen inte är önskvärt trafiksäkerhetsmässigt 
utifrån dagens förutsättningar i området vore det bra om ett 
utfartsförbud lades till i planen. 
 

Drift och underhåll 
Inga synpunkter. 
 

Park och natur 
Inga synpunkter. 
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Kommentar 

Trafik och gata 
Denna ändring av detaljplan berör endast den del av planen som omfattas 
av fastigheten Röbäck 30:136 i de delar som beskrivs i planhandlingarna. I 
de delar som denna ändring inte avser så gäller fortfarande ursprungliga 
bestämmelser och planbeskrivning där också dessa frågor får anses vara 
utredda. Industrimarken angränsar dock inte direkt till Nya 
Skravelsjövägen, utan gränsar i sydöst till planlagt naturområde vilket i sin 
tur gränsar till Nya skravelsjövägen. Industrimarken och Nya 
Skravelsjövägen avgränsas således av naturmark, på vilken utfart inte får 
anordnas.  
 
Yttrandet bedöms vara tillgodosett i planförslaget.  
 

BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN/BRANDFÖRSVAR 

Har inga synpunkter på planförslaget 
 

UMEÅ ENERGI AB 

Har inget att erinra avseende ledningar för fjärrvärme-, el- eller bredband. 
 

VAKIN, VATTEN OCH AVLOPP 

Har inget att erinra. 
 

VAKIN, AVFALL  

Har inget att erinra 
 

3GIS (3G INFRASTRUCTURE SERVICE AKTIEBOLAG) 

Har inget att invända 
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SAMRÅDSKRETSENS GODKÄNNANDE AV FÖRSLAGET 

Utöver ovan redovisade inkomna yttranden har lagfarna och taxerade 
ägare till följande fastigheter tagit del av planförslaget och godkänt detta: 
 

 Röbäck 30:60 lagfaren ägare  

 Röbäck 30:60 taxerad ägare  

 Röbäck 30:90 lagfaren ägare 

 Röbäck 30:94 lagfaren ägare 

 Röbäck 30:95 lagfaren ägare 

 Röbäck 30:95 taxerad ägare 

 Röbäck 30:113 lagfaren ägare 

 Röbäck 30:136 lagfaren ägare 

 

Planförslaget har därmed, under samrådstiden, godkänts av samtliga inom 
samrådskretsen. 

Ändringar efter samråd 

Planhandlingarna ändras på följande punkter: 
 
Planbeskrivningen 

 Planbeskrivningen har kompletterats med information avseende att 

förslaget inte innebär någon skillnad för påverkan på 

vattenförekomsterna Degernäsbäcken eller Vindelälvsåsen jämfört med 

befintlig detaljplan. Se avsnitt Miljökvalitetsnorm, vatten. 

 Samt mindre redaktionella ändringar 

 

SAMMANFATTNING 

Ändringen av detaljplan handläggs med begränsat standardförfarande där 
samtliga inom samrådskretsen har godkänt förslaget, vilket innebär att 
granskning kan uteslutas och att förslaget kan gå direkt till antagande. 
Byggnadsnämnden föreslås anta ändringen av detaljplanen. 
 

Kvarstående synpunkter  

Inga kvarstående synpunkter. 
 
Detaljplanering, Umeå kommun mars 2022 
 
Denna handling har godkänts av planchef Clara Ganslandt med 
planarkitekt Liza Alcazar som handläggare. Handlingen är godkänd i 
kommunens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift. 
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