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Prästberget / 1_Ärendebeskrivning

1_Ärendebeskrivning/

Detaljplan för del av fastigheten Bygdeå Kyrkob-
ord 1:1

--------------------------------------------------------------------

Ansökan: Svenska Kyrkan genom Anders Landström 
ansöker om planbesked för detaljplanering av del av 
fastigheten Bygdeå Kyrkobord 1:1. Syftet med detaljplanen 
är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form 
av villor och radhus.

//

Planområdet: Planområdet är beläget på en höjd söder om 
Bygdeå kyrko- och skolområde, på ca 1 km avstånd från 
livsmedelsbutik (ICA) och infarten till Bygdeå från E4. Plan- 
området är ca 7 hektar stort och består av kuperad skogs-
mark, som sluttar åt söder. 

//

Planförslaget: Området föreslås planläggas för omkring 20 
bostadstomter vilket resulterar i 20-30 nya bostäder, främst 
i form av villor och radhus. 
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2_Förutsättningar /

Kulturmiljö: Bygdeå kyrka färdigställdes i nuvarande tapp-
ning 1539 och har med sin omgivande kyrkomiljö utgjort 
ett naturligt centrum och en samlingspunkt för byn. I direkt 
närhet till kyrkan ligger Bygdeå skola (F-6) från 1931, och i 
anslutning till skolan Martinsonshallen sporthall, vilka båda 
bidrar till att miljön är levande och har ett konstant genom-
flöde. Området kring Bygdeå kyrka utgör en av två skyddade 
kyrkomiljöer i kommunen.

Planområdet på Prästberget ligger direkt söder om den 
skyddade kulturmiljön, och goda möjligheter finns till att 
koppla samman områdena på ett sätt som gagnar såväl den 
nya som den befintliga bebyggelsemiljön.

//

Marknadsmässiga förutsättningar: Den översiktsplan 
för Robertsfors kommun som är under antagande 2018 
beskriver ett övergripande mål att uppnå 7500 kommun- 
invånare till 2030, och visar på att en befolkningsökning sker 
idag i den södra kommundelen. 

Bygdeå har genomgått en generationsväxling under de 
senaste 10 åren, med stor efterfrågan på såväl villor som 
mindre bostäder, i kombination med ett litet utbud. Intresset 
för inflyttning  och nybyggnation i området bedöms vara 
stort.

Mäklare Anton Eriksson vid Svensk Fastighetsförmedling 
har under hösten 2017 studerat förslaget att upprätta en 
ny detaljplan för Prästberget och gjort bedömningen att det 
finns marknadsunderlag för såväl villor som radhus i om-
rådet. 
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3_Geoteknisk utredning /

I november 2017 utfördes en geoteknisk undersökning av 
LejonGeo, Umeå. Rapporten konstaterar att området består 
av tall- och granskog och marken utgörs av morän. I de 
centrala delarna av området sluttar terrängen svagt i sydlig 
riktning med ytliga block och berg i dagen i svag lutning 
mot söder ner till områdets södra gräns där marken övergår 
i åkermark. 

Några områden rekommenderas inte för byggnation, exempel-
vis den norra plangränsen som består av många ytligt före-
kommande stora block och berg i dagen. och den västra 
sidan av området som sluttar brant ned mot vattendraget. 

Man har också påträffat ett lokalt våtmarksparti i områdets 
nordöstra del, detta område behöver utredas vidare om det 
ska vara aktuellt för byggnation. 

Övriga delar av området bedöms byggbart utan 
förstärkningsåtgärder.
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Prästberget / 3_Geoteknisk utredning

Illustration LejonGeo
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Prästberget / 4_Tidigare ställningstaganden

4_Tidigare ställningstaganden /

Översiktsplan: I översiktsplanen för Robertsfors kommun, 
som är under antagande 2018, beskrivs visioner för 
kommunens utveckling fram till 2030. Målsättningen är att 
skapa en “livsmiljö som präglas av social gemenskap, när-
het och enkelhet”. Som särskilda befintliga kvaliteter nämns 
närheten till naturen, närheten till staden och till livfulla 
utomhusmiljöer och mötesplatser. Förtätning av befintliga 
bebyggelsemijöer och tätorter förespråkas och Prästberget 
i Bygdeå tas särskilt upp som ett intressant område för ut-
veckling. 

Översiktsplanen vill skapa attraktiva boenden med koppling 
och hänsyn till natur- och kulturmiljö, kommunikationer och 
service. Prästberget är ett gott exempel på en plats som kan 
knyta an till befintliga strukturer, miljöer och kvaliteter, och 
har stora möjligheter att erbjuda en attraktiv bostadsmiljö 
som är både tillgänglig och naturnära. 

Översiktsplanen nämner även möjligheten att planera för en 
flexibel bebyggelse, exempelvis en kombination av närings-
verksamhet och boende, något som skulle kunna under-
sökas i denna detaljplan.

“Ett av huvudmålen med översiktsplanen är att skapa at-
traktiva bostadsområden i Robertsfors kommun. De ska 
verka för boendemöjligheter med en varierad bebyggelse 
och olika boendeformer såsom äganderätt, bostadsrätt och 
hyresrätt, där människor med olika intressen, behov och 
ålder kan blandas och integreras.” 
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Prästberget / 5_Slutsats

5_Slutsats /

Sammantaget bedöms planområdet ha ett bra läge i byn, 
goda ljusförhållanden och stora chanser att kunna erbjuda 
en boendemiljö av hög kvalitet. 

En relativt stor tomtstorlek för villatomter (omkring 2000m2) 
bidrar till flexibilitet och ökat brukarvärde. Naturtomter som 
inte hårdgörs bidrar också till en god dagvattenhantering. 

Marknadsintresse finns för såväl villor som mindre bostäder 
och goda möjligheter finns att koppla samman området med 
befintlig bebyggelse i gång- och cykelstråk. 

Den utredning som är gjord visar att marken är stabil och 
byggbar. Planen bör i största möjliga mån anpassas efter 
terrängen och befintliga förhållanden för att hålla nere 
bygg- och projekteringskostnader, samt ta hänsyn till 
existerande bebyggelse och omgivande strukturer. 


