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PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen tas fram med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900) eftersom den inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse. Planprocessens olika steg redovisas nedan: 

Samråd: Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Dialog förs med länsstyrelsen, berörda 
myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, allmänhet med flera. Syftet 
med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Om 
samrådskretsen godkänner detaljplanen under samrådet så kan planen antas utan att underrättelse 
eller granskning genomförs. 

Underrättelse och granskning: Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till 
detaljplan granskas under 2 veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs 
av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om förslaget 
till detaljplan. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen. Efter 
granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras 
väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras. 

Granskningsutlåtande: Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter 
tillsammans med kommunens förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Även 
synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts 
tidigare. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 

Antagande: Detaljplanen antas av kommunstyrelsen. 

Laga kraft: Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter antagandet vinner detaljplanen laga 
kraft. Bygglov i enlighet med ny detaljplan kan därefter beviljas. 

 

Planprocessen (aktuellt steg i processen redovisas med rött). Källa: Boverket 

Om ingen i samrådskretsen har några invändningar mot planförslaget under samrådet 
och om planförslaget inte ändras efter samrådet så kommer ett begränsat 
standardförfarande att användas. Det innebär att detaljplanen antas efter samråd utan 
att bli föremål för underrättelse och granskning. 
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PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bageriverksamhet (ej störande 
verksamhet) och bostäder. Gällande detaljplan reglerar att marken får användas för 
bostadsändamål.  

BAKGRUND 

Kommunen har vid tre tidigare tillfällen beviljat tidsbegränsade lov för ändrad 
användning i syfte att möjliggöra att bageriverksamhet ska kunna bedrivas inom 
fastigheten Prästen 4. Eftersom att tidsbegränsat bygglov får ges för högst 
sammanlagt 15 år måste detaljplanen ändras för att permanent bygglov ska kunna 
beviljas. 

PLANDATA 

Områdets läge och areal 

Planområdet är cirka 1700 m2 stort och omfattar fastigheten Prästen 4 som ligger i 
Robertsfors tätort i ett kvarter som mestadels består av småhusbebyggelse. 
Planområdet avgränsas av Prästvägen i norr och Herrgårdsvägen i öster. Cirka 150 
meter väster om fastigheten återfinns Rickleån. Öster om planområdet återfinns 
Robertsfors kyrka och prästgård och nordväst om området centrala Robertsfors med 
offentlig och kommersiell service. 

 

Planområdets ungefärliga utbredning markeras i rött. © Lantmäteriet.  
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Markägoförhållanden och rättigheter 

Fastigheten Prästen 4 ägs av en privatperson.  

TIDIGARE BESLUT 

Riksintressen 

Planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 
§ miljöbalken (1998:808). I riksintresset, AC 14, ingår egnahemsområde planlagt efter 
PO Hallmans intentioner samt områden runt kyrkan och prästgården. Riksintresset 
bedöms inte påverkas på ett betydande negativt sätt med anledning av detaljplanens 
genomförande eftersom att ny detaljplan bekräftar pågående användning.  

Kulturskydd 

Inom planområdet finns inte kända fornlämningar eller andra skyddade objekt. 
Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (1988:950), om fornlämningar påträffas 
inom planområdet ska länsstyrelsen kontaktas.  

Planområdet ligger inom område som är utpekat som särskilt värdefullt i kommunens 
program för kulturmiljövård och byggnaden inom planområdet är utpekad som 
kulturhistoriskt värdefull. Planområdet ligger inom ett egnahemsområde som är 
planlagt efter PO Hallmans intentioner i början av 1900-talet. Området karaktäriseras 
av gatunät med svängda gator, platsbildningar och trädplanteringar samt stora 
trädgårdstomter med låg egnahemsbebyggelse i trä. Byggnaden inom planområdet 
uppfördes ursprungligen som ett missionshus och har i huvudsak kvar sitt 
ursprungliga formspråk. 
 

 

Byggnaden på fastigheten Prästen 4. 
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I enlighet med plan- och bygglagen 2 kap. 6 § tredje stycket ska områdets historiska, 
kulturhistoriska miljömässiga och konstnärliga värden skyddas och ändringar och 
tillägg ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag och respekteras och tillvaratas. 
Ny detaljplan upprättas för att bekräfta pågående användning och genomförande av 
detaljplanen bedöms därför inte leda till negativ påverkan på området eller 
bebyggelsens kulturhistoriska värden. För att värna bebyggelsens karaktärsdrag införs 
varsamhetsbestämmelser för att värna kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Under 
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser nedan så redogörs för dessa bestämmelser. 

Naturskydd 

Inom planområdet finns ingen värdefull natur eller naturobjekt som skyddas enligt 
lag. Det finns ingen information om fynd av artskyddade eller rödlistade arter i eller i 
närheten av planområdet. 

Mellankommunala intressen 

Detaljplanen behandlar inga frågor av mellankommunalt intresse som bedöms ha 
konsekvenser för eller påverka angränsande kommuner. 

Översiktliga planer och program 

Översiktsplan 

Kommunens gällande översiktsplan antogs 1991 och för närvarande är ny 
översiktsplan under framtagande. Detaljplanen strider inte emot kommunens 
intentioner i den gällande översiktsplanen. 
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Detaljplan 

Planområdet omfattas av Stadsplan för kvarteren Köpmannen och Triangeln som vann laga 
kraft 1960 och som reglerar att marken får användas för bostadsändamål i form av 
fristående hus upp till två våningar. Planen reglerar vidare att högst en femtedel av 
tomten får bebyggas. Genomförandetiden för planen har löpt ut. 

 

Plankarta för gällande plan, Stadsplan för kvarteret Köpmannen och Triangeln. Planområdets ungefärliga utbredning 
markeras i rött. 

En del av planområdet omfattas även av Stadsplan för kvarteren Skomakaren och 
Kyrkogården m.m. som vann laga kraft 1977 och reglerar att den östra delen av 
planområdet och fastigheten Prästen 4 inte får bebyggas. 

 

Plankarta för Stadsplan för kvarteren Skomakaren och Kyrkogården m.m.. Planområdets ungefärliga utbredning 
markeras i rött. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  

Mark- och vattenområden 

Natur- och terrängförhållanden 

Den del av planområdet som inte är bebyggd är till största delen gräsbevuxen. En 
mindre andel grusbelagd yta finns vid infarten från Herrgårdsvägen och nyttjas för 
parkering. Marken inom fastigheten är i huvudsak plan men sluttar mot Prästvägen. 
Inom planområdet växer även ett antal träd och buskar. 

 

På bilden ses hur marken sluttar mot Prästvägen. 

Rekreation och friluftsliv 

I nära anslutning till planområdet återfinns rekreations och friluftsområden i form av 
skogsområden, golfbana, fotbollsplan och sporthall. Genomförande av detaljplanen 
påverkar inte möjligheterna att utöva rekreation och friluftsliv. 

Geotekniska förhållanden 

Ingen geoteknisk utredning har utförts för aktuellt område inför framtagande av 
detaljplan. Marken är redan idag bebyggd och består, enligt översiktlig jordartskarta 
(www.sgu.se), av isälvsediment i form av sand. 

Förorenad mark och vatten  

Inga uppgifter finns om att marken inom området är förorenad (enligt länsstyrelsens 
webbGIS, http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Planeringsunderlag/). 
Om föroreningar upptäcks är den som äger eller brukar en fastighet skyldig att 
underrätta tillsynsmyndigheten om detta i enlighet med 10 kap. 11 § miljöbalken. 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Planeringsunderlag/
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Radon 

Förekomsten av markradon har i samband med planarbetet inte undersökts. Inom 
högriskområden ska byggnader där människor vistas mer än tillfälligt utformas 
radonsäkert. På normalriskområden kan enklare åtgärder vidtas. 

Bebyggelse 

Befintliga förhållanden 

Inom fastigheten finns idag en byggnad ursprungligen uppförd som ett missionshus. 
På 1990-talet byggdes missionshuset om till bageri och bostad för vilket 
tidsbegränsade lov sedan har lämnats. Byggnaden har en byggnadsarea om cirka 277 
m2 och en nockhöjd om cirka 10 m. Övrig bebyggelse i kvarteret består av 
bostadsbebyggelse i form av småhus i trä och tegel om en våning.  

 

Det område i vilket planområdet är beläget planlades av PO Hallman i början av 
1900-talet. Området karaktäriseras av gatunätet med svängda gator, platsbildningar 
och trädplanteringar samt stora trädgårdstomter med låg egnahemsbebyggelse i trä.  
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Lägre bebyggelse på Prästvägen. 

Byggnadens karaktärsdrag 
Som nämnts ovan så uppfördes byggnaden ursprungligen som ett missionshus. 
Byggnaden är listad som en kulturhistoriskt värdefull byggnad i kommunens program 
för kulturmiljövård. Byggnaden skiljer sig åt från övrig bebyggelse i kvarteret både 
genom sin storlek och höjd och genom sitt arkitektoniska uttryck. Byggnaden har 
även brantare takfall än övrig bebyggelse i kvarteret. Taket har en vinkel om cirka 
42°. Taktäckningen är av tegel och fasaden är av trä, utförd som stående 
locklistpanel. Fönstren är utförda som tvåluftsfönster med mittpost, karm, båge och 
spröjs av trä. På byggnadens kortsidor finns runda fönster med spröjs och karm och 
båge av trä. Utöver en veranda i vinkel på byggnadens insida och en skorsten på 
byggnadens västra sida så har byggnaden kvar sitt ursprungliga formspråk.  
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Fönster med mittpost, spröjs, karm och båge av trä. 
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Skorsten på byggnadens västra sida. 

 

 

Veranda på byggnadens insida. 
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I ett bygglovsärende gällande byte av tak på en annan fastighet inom det område som 
planlades av PO Hallman har kommunen tidigare nekat sökande att byta tak till 
tegelimiterande plåt med hänvisning till kulturmiljövärden och PO Hallmans plan 
som anger att husens karaktär inte ska förändras genom byte till annat 
taktäckningsmaterial samt att tegelimiterande plåt ska undvikas. Sökande överklagade 
kommunens beslut som dock har fastställs av först länsstyrelsen och sedan av mark- 
och miljödomstolen.  

Under Bebyggelsens utformning nedan redogörs för varsamhets- och 
utformningsbestämmelser som syftar till att skydda byggnadens kulturhistoriska 
värden. 

Planförslag 

Planförslaget innebär att befintlig användning bekräftas genom att kvartersmarken 
ges användningen H – detaljhandel. Det innebär att fastigheten får användas för 
handel med varor och tjänster samt för bageri- och cateringverksamhet som inte ger 
upphov till störande omgivningspåverkan. Kvartersmarken ges även användningen B 
vilket innebär att fastigheten även får användas för bostadsändamål.  

Befintlig byggnad inom planområdet har en byggnadsarea som omfattar cirka 16% av 
fastighetens area. Den genomsnittliga nyttjandegraden uttryckt som byggnadsarea per 
fastighetsarea i kvarteret Prästen är cirka 20 %. Tidigare gällande plan, Stadsplan för 
kvarteren Köpmannen och Triangeln, reglerar att en femtedel av tomten får bebyggas. 
Genom planbestämmelse e1 regleras därför att största byggnadsarea inom 
planområdet får uppgå till 20 % av fastighetsarean. Planbestämmelsen möjliggör att 
ytterligare bebyggelse med en byggnadsarea om cirka 70 m2 kan uppföras inom 
planområdet. 

Högsta nockhöjd regleras till 10 m vilket överensstämmer med befintlig nockhöjd. 
Genom bestämmelse om att mark inte får förses med byggnad (prickmark) regleras 
att byggnad inte får uppföras närmare än 6 m från gata och 4,5 m från angränsande 
fastighet. 

Bebyggelsens utformning 
I kommunens program för kulturmiljövård anges som riktlinjer att kulturvärden bör 
skyddas genom att eventuella om- och tillbyggnader underordnas den äldre 
bebyggelsen och miljön i dess helhet. Riktlinjerna anger även att nybyggnader ska 
anpassas efter befintlig miljö vad gäller proportioner, material och färgval. Påverkan 
på kulturmiljö och byggnadens kulturhistoriska värden bör därför särskilt 
uppmärksammas i frågor om lov för ändring av taktäckning, fasader, fönster och vid 
om- och tillbyggnad.  

Genom bestämmelse k1 regleras att byggnadens karaktärsdrag vad gäller takfall, 
taktäckning, fasadmaterial och utförande ska bibehållas. Det innebär att byggnadens 
ursprungliga formspråk och uttryck kan bevaras. Detta säkerställs även genom 
bestämmelsen k2 som anger att fönster till form, material, indelning och proportioner 
ska vara lika ursprungliga. Bestämmelsen f1 reglerar att ny bebyggelse ska underordnas 
huvudbyggnaden, i enlighet med kommunens kulturmiljöprogram.   

I enlighet med plan- och bygglagen 2 kap. 6 § tredje stycket ska områdets historiska, 
kulturhistoriska miljömässiga och konstnärliga värden alltid skyddas och ändringar 
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och tillägg ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
Byggnadsantikvariskt sakkunnig bör därför remitteras framtida lovärenden. 

Trafik och kommunikationer 

Gator och vägar 

Planområdet angörs österifrån via Herrgårdsvägen som i sin tur ansluter till Storgatan 
cirka 50 mnorr om planområdet. Genomförande av detaljplanen bedöms inte leda till 
någon omfattande ökning av trafik till och från planområdet. 

Gång- och cykel 

Längs Storgatan, cirka 50 m norr om planområdet, löper gång- och cykelväg som 
förbinder planområdet med Robertsfors centrum där offentlig- och kommersiell 
service återfinns. Inom det bostadskvarter inom vilket planområdet återfinns sker 
cykeltrafik längs lokalgator.  

Parkering 

Parkering anordnas inom planområdet.  

Kollektivtrafik 

Hållplats för regional kollektivtrafik återfinns på Storgatan vid kommunhuset cirka 
300 m nordväst om planområdet. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Dricks- och spillvatten 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp,  
fastigheten är ansluten det kommunala vatten- och avloppsnätet via anslutningspunkt 
i fastighetens nordöstra del. Fastighetsägaren ansvarar för ledningar inom 
planområdet. 

Dagvatten 
Dagvatten omhändertas lokalt via avrinning och infiltration på icke hårdgjord yta 
inom planområdet. 

El och värme 

Fastigheten är ansluten Skellefteå krafts nät via anslutningspunkt i fastighetens östra 
del mot Herrgårdsvägen.   

Tele- och datakommunikationer 

Fastigheten är ansluten till Robertsfors stadsnät. Vid markarbeten ska IT-avdelningen 
vid Robertsfors kommun kontaktas så att bredbandledningars läge kan säkerställas. 

Avfall  

Avfallshanteringen sker enligt kommunens gällande renhållningsordning.  
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Service 

Inom en radie av 1 km från planområdet återfinns offentlig och kommersiell service i 
form av exempelvis skola, sporthall, dagligvaruhandel, restaurang, detaljhandel, 
kommunhus, förskola och hälsocentral.  

Störningar, risk och säkerhet 

Planområdet är inte påverkat av någon miljöfarlig eller störande verksamhet som 
innebär att särskilda åtgärder för att begränsa omgivningspåverkan behöver 
genomföras. 

Bageriverksamhet kan ge upphov till viss doft men genomförande av detaljplanen 
bedöms inte leda till störande omgivningspåverkan. 

Miljökonsekvenser 

Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken ska en myndighet eller kommun som upprättar eller 
ändrar en plan eller ett program göra en bedömning av planen, programmet eller 
ändringen och om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen så att en 
hållbar utveckling främjas. 

Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar och ska utmynna i ett motiverat ställningstagande. 
Länsstyrelse, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen ska ges tillfälle 
att yttra sig över kommunens miljöbedömning.  

Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där konsekvenserna ska identifieras, beskrivas 
och bedömas. Vad en MKB ska innehålla regleras i 6 kap. 12-13§ MB. Hänvisning till 
detta finns även i Plan och bygglagens (PBL) 4 kap. (34§). 

Behovsbedömning 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En 
MKB behöver därför inte upprättas. 

Länsstyrelsen har tagit del av behovsbedömningen och delar kommunens 
bedömning. 

För mer information, se bilaga Behovsbedömning, Detaljplan för Prästen 4, Robertsfors 
kommun, Västerbottens län 2017-08-29 

Förenlighet med miljöbalken 

Aktuellt detaljplaneförslag bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3 kap. 
(Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden) och 4 kap. 
(Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet). 

Miljömål 

Detaljplanens genomförande bedöms inte förhindra uppfyllelse av något av de 
nationella miljömålen. 
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Miljökvalitetsnormer 

Detaljplanens genomförande bedöms inte leda till att några miljökvalitetsnormer 
överskrids. För mer information, se bilaga Behovsbedömning, Detaljplan för Prästen 4, 
Robertsfors kommun, Västerbottens län 2017-08-29 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Administrativa och organisatoriska frågor 

Tidplan 

Kommunens målsättning är att detaljplanen ska antas innan årsskiftet 2017/2018. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detaljplanen 
fortsätter att gälla till dess att den ändras, upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Fastighetsägare ansvarar för genomförande av detaljplanen samt för drift och 
underhåll av mark, ledningar och byggnader inom fastigheten. Ingen allmän 
platsmark finns inom planområdet. 

Lovplikt 

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om minskad eller utökad lovplikt (enligt 4 
kap. 15§ plan- och bygglagen). 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Inga fastighetsrättsliga åtgärder är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna 
genomföras.  

Gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, servitut m.m. 

Inga gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter eller servitut behöver upprättas för 
att detaljplanen ska kunna genomföras.  

Det finns två avtalsservitut som belastar fastigheten Prästen 4. Dessa bedöms inte 
påverkas av detaljplanens genomförande. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Fastighetsägare bekostar planens genomförande om det exempelvis uppstår behov av  
flytt av ledningar, projekteringar, byggnationer och anläggningsarbeten. 

Planavgift 

Robertsfors kommun bekostar framtagande av detaljplanen. Planavgift betalas av 
sökanden i samband med bygglovgivning. 
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Inlösen, ersättning 

Ingen fastighet är föremål för inlösen. 

Tekniska frågor 

Behov av ytterligare utredningar 

Inget ytterligare utredningar bedöms vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna 
genomföras. 

Behov av kompletterande tillstånd 

Inga kompletterande tillstånd bedöms vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna 
genomföras. 

SAMRÅD/GRANSKNING 

Om ingen i samrådskretsen har några invändningar mot planförslaget under samrådet 
och om planförslaget inte ändras så kommer ett begränsat standardförfarande att 
användas. Det innebär att detaljplanen antas efter samråd utan att bli föremål för 
underrättelse och granskning. Innan detaljplanen antas kommer inkomna synpunkter 
att sammanställas i ett utlåtande. 

Planfrågor diskuteras under hand med berörda sakägare. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planförfattare 

Anton Brännvall, samhällsplanerare, Tyréns AB 

Kommunens handläggare 

Sara  Forsberg, byggnadsinspektör 

 

Bygg- och miljökontoret 

ROBERTSFORS KOMMUN 

 


