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§ 283 

Saga 3 

Diarienr: BN-2016/01124 

Planbesked för Saga 3 – bostäder 

Beslut 

Byggnadsnämnden inleder planläggning av fastigheten Saga 3. 

Syfte 

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga 

förutsättningar för påbyggnad av bostäder och kontor samt nybyggnad av 

bostäder och ev. handel. Syftet är också att beakta en god stadsbild 

liksom värna om riksintresset för kulturmiljö. 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren har önskemål om att bygga på del av befintlig byggnad 

med 2 plan samt nyproduktion av en byggnad enligt illustration 1-3. 

Avsikten är att utveckla den egna fastigheten samt att bidra till Umeås 

centrumutveckling genom tillskott av både bostäder och eventuellt 

lokaler. 

 

Påbyggnad avser södra delen av befintlig kontorsbyggnad efter Götgatan  

i 2 plan för kontor/bostäder och nyproduktion av ett 7-våningshus 

innehållande huvudsakligen bostäder i den norra delen där nuvarande 

lågbyggnad med garagenedfart är belägen. 

 

Befintlig bebyggelse 

Byggnaden är ritad av Umeåbaserade arkitekten Hillevi Callander och 

uppfördes ursprungligen 1965 som Umeås polishus, senare även 

allmänna häktet. Idag utgör lokalerna bl.a. Sagagallerian med en varierad 

butiksmix samt kontor. Fastigheten uppges idag inrymma 38 st allmänna 

parkeringar och 43 st i varmgarage under mark. 
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1. På- och nybyggnad (från ansökan). Vy från korsningen Magasingatan/Nygatan.  

 

 
2. På- och nybyggnad (från ansökan). Flygvy från Magasingatan. 

 

 
3. På- och nybyggnad (från ansökan). Vy från korsningen 

Magasingatan/Skolgatan. 
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Gällande planer 

I Fördjupningen för de centrala stadsdelarna (2011) anges för 

Centrumfyrkanten riktlinjer att ”stadskärnan ska utvecklas som plats för 

handel, arbete, boende och kultur” samt att ”andelen bostäder ska öka”.  

 

Under rubriken Förhållningssätt till kulturmiljö konstateras att ”ny- och 

påbyggnader i anslutning till riksintressets värdekärnor föregås av 

särskilda gestaltningsprogram och ges en placering och utformning som 

samspelar med och inte reducerar befintliga byggnaders värden. I dessa 

lägen gäller högre krav än normalt på arkitektonisk och konstnärlig 

kvalitet”. Fastigheten Saga 3 ansluter inte direkt mot någon värdekärna 

dock måste riksintresset beaktas i den fortsatta planprocessen.  

 

I gällande detaljplan tillåts handel i bottenvåning och i del av källarvåning 

(700 m2), därutöver kontor. Bostäder får inredas i det översta 

våningsplanet. Antal våningsplan regleras till 1 plan på den nordvästra 

delen och 4 plan i den östra delen längs Götgatan. 

 

   
Gällande detaljplan för Saga 3, laga kraft 1997-05-02. 

Slutdatum 

Detaljplanen beräknas antas tredje kvartalet 2017. 

Upplysningar 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte  

kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt 

ställningstagande från kommunens sida. 
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Avgift för planbesked tas ut för mellanstor åtgärd med 11 440 kr. 

 

  
Orienteringskarta där Saga 3 är markerat med röd cirkel. 

Beredningsansvariga 

Magdalena Blomquist, planchef  

Anna Åslin, planarkitekt 

Beslutet ska skickas till 

 Sökanden  
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