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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Byggnadsnämnden 2019-08-21 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 249 

Röbäck 30:136 

Diarienr: BN-2019/01384 

Planbesked för Röbäck 30:136 - industri/lager 

Beslut 

Byggnadsnämnden inleder planläggning av Röbäck 30:136.   

Syfte 

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga 

förutsättningar för ändrad fastighetsindelning. 

Ärendebeskrivning 

Sökanden önskar ny detaljplan som medger ändrad fastighetsindelning. 

Man önskar en fastighetsindelning som till arean är de fack respektive 

verksamhet nyttjar samt att den obebyggda marken blir 

gemensamhetsanläggning. 

 

För fastigheten gäller, för den östra delen detaljplan 2480K-P116/1985, 

samt för den västra delen detaljplan 2480K-P2017/11. För båda planerna 

gäller användningen Småindustri. 

 

Detaljplanen för den östra delen markerar önskade fastighetsgränser  

och synes vara genomförd enligt planen. Detaljplanen anger förutom 

fastighetsgränser att högst en tredjedel av marken får bebyggas. Syftet 

med den västra detaljplanen är att möjliggöra utökning av industri-

fastigheterna västerut och norrut. Här anges exploateringsgraden till 

maximalt 45 % av fastighetsarean. 

 

Bygglov har 2018-09-11 beviljats för garage/industribyggnader i form av 

längor i ett plan indelade i fack. 

 

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, anger i 2 kap. 3 § punkt 4 att 

planläggning ska främja en god ekonomisk tillväxt och effektiv 
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konkurrens. I 4 kap. 18 § PBL anges att kommunen får bestämma storlek 

på fastigheter och markreservat för gemensamhetsanläggningar. 

 

Anledningen till gällande detaljplaners maximerande av bebyggandet till  

en tredjedel respektive 45 % av fastighetsarean förklaras inte av vare sig 

plankartor eller beskrivningar. Ett antagande blir att 

exploateringsgraderna är satta för att säkra angöring, uppställning med 

mera som tryggar att verksamheterna kan bedrivas effektivt och säkert. I 

det perspektivet är det ingen verklig skillnad ifall den mark som inte får 

bebyggas regleras med exploateringstal eller med 

gemensamhetsanläggning. 

 

Ansökan om planändring bör utredas i en detaljplaneprocess. 

Slutdatum 

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas fjärde kvartalet 2020 och 

planen beräknas antas fjärde kvartalet år 2021. 

Upplysningar 

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

inte överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt 

ställningstagande från kommunens sida.  

 

Avgift för planbesked tas ut för mellanstor åtgärd med 11 960 kr. 
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Orienteringsfigur 

 
Detaljplan 2480K-P116/1985           Detaljplan 

2480K-P2017/11 

Beredningsansvariga 

Peter Jönsson, arkitekt 

Clara Ganslandt, planchef  

Föredragande 

Clara Ganslandt, planchef 

 

Beslutsgång 

Tjänstgörande 1:e vice ordförande finner att byggnadsnämnden beslutar 

att inleda planläggning enligt tjänsteskrivelsens förslag.  

Beslutet ska skickas till 

 Sökanden  
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