
Yttrande – stadsarkitekten i Robertsfors kommun 

Ort Robertsfors 

Sökande  

Fastighet BÄVERN 1 och MÅRSGÅRDEN 4 

Ärende Fråga om möjlig förtätning 

Dnr  

Ärende-
beskrivning 

Det finns önskemål om att förtäta på fastigheterna BÄVERN 1 och eventuellt också 
MÅRSGÅRDEN 4 med flerbostadshus i 4 våningar (á 16 lägenheter) inkl. behövliga 
parkeringsplatser, friytor med mera.  

Aktuell exploatör äger inte fastigheterna, men eventuellt skulle man i sådant fall förvärva 
dessa.  

På BÄVERN 1 (5173 m2) står idag 3 st. 2-våningshus (som inte ska rivas).  

På MÅRSGÅRDEN 4 (1431 m2) står idag ett hus i dåligt skick och därmed skulle kunna 
rivas. 

Flerbostadshusen planeras få en nockhöjd om 12,4 meter och har en byggnadsarea om cirka 
335 m2  (4 lägenheter/våningsplan) 

 

Fastighetskarta BÄVERN 1 (1) och MÅRSGÅRDEN 4 (2)   

Yttrande Bedömningsvis krävs 25 m2 friyta per parkeringsplats (p-yta inkl. åtkomst).  

Per hus, om man beräknar 1,5 parkeringsplats per bostad, innebär det en yta om 600 m2 + 
BYA för byggnad, totalt cirka 950 m2 (grovt beräknat). Därutöver behövs friyta inom 
tomten för uteplats med mera.  

BÄVERN 1 (5173 m2). Bedömningsvis skulle möjligtvis tomten kunna kompletteras med 
ytterligare 1-2 flerbostadshus bakom befintliga byggnader beroende på husets utformning 
och placering samt hur till exempel friytor och parkeringsplatser kan samordnas. 
Komplettering bedöms dock inte översiktligt lämpligt beroende hur befintliga hus är 
placerade på tomten och närhet till vattendrag.  

För att kunna avgöra om förtätning är möjlig måste tomten detaljstuderas och en 
situationsplan tas fram som visar att önskad exploatering är möjlig. Ny bedömning får 
därefter göras. 

MÅRSGÅRDEN 4 (1431 m2). Tomten bedöms vara tillräckligt stor för att inrymma 1 hus 
med parkeringsplatser och friytor (enligt beräkning ovan). 

Ny detaljplan måste tas fram om exploatering ska vara möjlig. I detaljplaneskedet 
detaljstuderas tomterna för att slutligt avgöra hur många bostäder som kan inrymmas 
(beroende på platsbehov för parkeringsplatser och friytor).  
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