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SVEftS?BYS{ I3:{; Hybyggnad av f itid*hue

Beslut
Ivtitj$" *eh byggnilmndsn b*sluter mad ptsd av * kap, I ? $ i plan- ooh

bygglagar {F*L}" sfi l$ffifle positivt ftr{rand*besksd f$r nybyggncd av

fi:itidxhus p8. angivna ptatser,

$isp*ns fr*n *rrandxkydtlshertsrnmelserna i ? kap. l5 $ mitj$b*lken, MB
medges.

Avgiller rnligt irxe fesistllld sv koriim$hfullm$ktigc
F$rhardsbeskd 5 3*3$[ krsncr

Undcrrii$clse cek r*p*dicrin6 380,15 krErxor

Strrlrnn avgift*r: t 8*x kr*nsr

Faktr.lran skickas i en eepnrat fbrsfindel*e,

B**lcrivai*g ftv Xrand*t
Ansdkan *m ffirhandsbesked fdr avstyckning av tre tomtsr ftr nybyggnad rv
ftitid*hus p* fastigh*t*n SVBRSTSYN }S:tr inom ft*dens k*r*rnu*"

Skil[ f{ir beelut
Fnstighoi*rr ornfa6a* inte av $ettljplan eller ornrAde*bestfimmel$*r, v*ff$r
h*rtlrda *aksgare *k* ger tillitslle att yt*a sig.

Tskniska avdelniugen har i ett remis*yttra*de algott att de i *ak itlte har

n&gon *rinran mot *tt *vrryckrirtg &Y t*mtcr lbr av$ett findarrrfrl'

De p*talar dsck at* stnr&det idag ligg*r utanfUr kornmunens
verkssnh*tsomr&de fbr vatte* aclt avlopp. Sm sfi utbyggnad av n6tEt blir
aktr*tl inxsbiir det att sariltliga fastighater m$ste'anslute sig och betal*
anl{ggningravgiS.

C ii} lxrde hush&l lsav&ll han e.* gemsnserrl insam lingsplats ensrd ncs"
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2020-06-18 lrrB-2020-981

Inga Ovriga yttranden har inkommit.

Milj0' och byggniimnden har i dialog rned mark- och planenheten kommit
fram till att planlftggning av omr&det inte k[vs. vidare bed0mer nHmnden
aS vatten och avloppsfr&gan g{r att l6sa lokalt.

Anslutningsv8g ska anordnas i samrfld med ber6rda fastighets6gare.

Atgerden fdretas inom 100 m fran ounnarsdjuptriisket och omfanas diirfbr
av eff generellt byggnads- och anlilggningsfdrbud enligt strandskydds-
best{mmelserna i 7 kap. miljitbalken (SFS }998:808).

Fastigheten Overstbyn 33;l ingar iett beslutst t ls"omr&de (Landsbygds-
utveckling i strandnfira lsge) i Bodens kommuns tsrfletiska tilllgg till
sversiktsplan2025. omr&dot Er idag avvcrkat. Tidigare var omradet bevuxet
banskog med inslag av l0vtr5d. Marken bestsr i huvudsak av mortn och
nedre delen av omrAdet sluttar brant ner rnot sj6n. Det finns inga
jordbruksblock i omr&det.

Avstyckfiingarna kommer att utformas cA aft der blir ett avstAnd pA ca 25-30
meter mellan sj0n och den nedra fastighetsgriinsen.

Miljfi- oeh byggntirnnden bed6mer sammantaget att avstyckning av tre
tomter fbr uppfBrande av fritidshus pA den aktuella platsen endast i
begrflnsad ornfattning paverkar allm5nhetens tillgang till omrsdet. PAverkan
av vdxt- och djurlivets livsvillkor inom det strandnlira omr&det beddms inte
pttagligt skadas. Nfimnden beddmer vidare att byggnationen bidrar till
Overstbyns uweckling och"att det sHrskilda sk&let rill dispens enligt 7"kap. 1.8

d $ kan tillilmpas.

Tc,rntplatsavgrdnsningar enligt 7 kap. l8 g rniljobalken, MB, kommer att
beslute$ i samband nned komrnande bygglovsprilvningar.

Ans6kan om fdrhand*besked har granskats enligt 2 och I kap plan* och
bygglagen, PBL, med avseende pA placering och ltimplighet.

Beslutct gr-undar sig pA ritningar ouh handlingar daer*de enligr
nedanst6ende lista med bilagda handlingar.

Upplytninger
F6rhandsbeskedet upphdr att g6lla om inte lov anstikts inom tvA *r fr&n den
dag som beslutet vinner laga kraft.

Fdrhandsbeskedet me.dfbr inte rfi$ att p6btirja byggnationen.

L&nsstyrrlsen har r&tt att fiverpr$va nf,rnndens beslut om
strandskyddsdispens inom tre vnckor fr6n det att man iagit del *v beslutet

Ftir milj& och byggn$nrnder

Johan Cr$hn
0rdfbrande

I enlighet med delegationsordning 2019-12-t0 $ 73.

sid*
2(3)

Beslutet horfattats digitalt ach sabtar dtirfiir underslcrifi.

Detta beslut ksn flverkl*gas hos L$nsstyrelsrn

l.)tlna lra:rrlling hrrr r.Llimc:rats rkrktx:li*kl *r .iuilit l.,ll*,llii.*rlr:t riirl: 2,/.1
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3(3)

Overklagan $ka skickas till milj0- och bygglrflmnden, ooh mflste ha

inkommit till n$mnden inom tre vecknr frAn den dag ni tagtt del av beslutet.

Overklagan ska goras skriftligen och ska inneh&lla ere kontaktuppgifter
(namn, po*tadress, telefonnummer och e-postadress), vi lken beslutspunkt
som Sverklagas samt hur ni anser att beslutspunkten ska Andras och varf$r.

Bilagor
Ans6kan inklusive kart4 registrerad 2020-06- 1 I
Omr6deskarta, registrerad ?020-06- I I
Sversiktskart4 rsgisherad 2020-06" I I
Delges

Milj$- och byggn$mnden
Liinssryrelsen i Nonboilens I{n
Post- och inrikrstidningar, PolT

Mddelas
Ber0rda sakiigare har meddelat$ defta beslut (9 kap. 4l b $ i PBL)

I.)errnl lrantilingl lrrrr r.iJim*rals uL:ktlr:*tiskt rtr, ..1lltir; i.\iti;ltttl.q 1;ir1: 311
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BODEN$
KOMfuTUN

K om rn u nl*dn i n gsf ei rvaltni ng en
$a mh*illsbygq *adsk*nt*ret
Lars Wiklund, SS?1-S24 6S

Selegeti0rtsheslut
6atu*r

3020-06-?s

Arendenr: *P]CIS97
Akttlilesfi; t1F4)
inkom: ?020"11-03 :"

1(2)

&rsriE&urxririer

MB-?*f 0-s81

Kom ptr*tt*ring av fcirhandshes k*d
{}iinsstyrefsen dierie nr 53&-8035-2020)

OVe gSfXYN 33;1; Nybyggnad av fritidshus

Be*lut
L,{ilj$- o*h hvggntimnden beslutar enligt 7 kap. l8 $ rniljr:balketr, kl$, *t{
to*r{pl{i{r$ergrii*s*inger sh* ntfrir*s i e*rlig$:*t meci bif:r:gnd karta. '&vst*nd*t
m*l,lan t*r*tpl*ts cch fiuntrars{juFtrii*k*t sk*vars minst 4S fllet*r.

tseskrivnlns av frrandeff $klil f$r beslut

A*gd,karr em filrhnndsbcskr:d f?rr *vr*lyckriing av fr* tr.,ltrtor *br nyh,vggnacl rr
fr:iti*shus pS lhstiglreten {iVIiR$?.1}Yi{ 3l;l in*sl i}fidens icerffirrlefi}.

l,iinsstyrels*n har via telelicrrr hegiirt irr k*mpl*tt*drrg i iirenql*t i fornt sv e$

b**krivnins irv v*d srlrrl avses Lrg:p{'uras p& t,**rtern* sartt
tilrtilpl*tsavgr?n*ni trg.

$*kan<I*x har'i*k*mmit nterl kan"rpletteriug culigt hifog*d karta.

P*l {hstighetrma *vs*s det uppf*r,;rs l.ritidshus p& ca 7* kvn: mrcl tillh,*r:nnde

konrplerxeuth"vgg${ul ex*ntpelvir th}'r,Ad p& ca 4* kr,*r.

Alltrriinltlt*n$ tilJtri,td{3 till strandan'rr&det *fik*rsttillx Se}r*fil $tt t*rrtplal$er**
avgrift:r** med eft riv*t&nd p& ca 4CI :rlet*r {ill fiunnarridiupriisket.
T*mtplats;*vgrtin*nhgrn g*rs ;:fi. en Ia*rplig pl*ts p* {bstig}reterna *ft*:rsc}m

t*n'iing*rt iiv*r-g6r i srr bru:tt sliint rrer 111$t vattfirl,

Fiircslagen avstvekning rerlovis&r ett avstirtd mellan tomtgriins oclt
fi unrrarsiljuptriiskel pll 2tl meler'.

[)e!*fi]lr{-r!$

Bodens konrmur:
fS1 8$ tsoclen

$larJshusel. tlrrs A, plan Ii
F.yrkgntar: ii4

T*1('ldft

*s?1-$?0 **

tr,rrlr,i,1i';1s1,ll,r.r11lr*r ri,lirrrr.r,rrrL.l\.r.rr(,*r..,,YiI'Yo,lritil:')f{ ,,. h,,l li.i l.^.". ..rhk(iboilfh sr Uv,:l'lS{J ;5



Bodens kommun
Datum Diarienummer Sida

2020-06-26 MB-2020-981 2(2)

Fiir miljii- och byggniimnden

Lars Wiklund
Bygginspekt6r

I enlighet med delegationsordning 2019-12-10 S 73.

Beslutet hor.fctttcrts digitctlt och scrknor dcitfor underskrift.

Detta beslut kan iiverklagas hos Lf,nsstyrelsen

Overklagan ska skickas till miljo- och byggnAmnden, och m6ste ha
inkommit till niimnden inom tre veckor frin den dag ni tagit del av beslutet.
Overklagan ska gdras skriftligen och ska innehilla era kontaktuppgifter
(namn, postadress, telefonnummer och e-postadress), vilken beslutspunkt
som overklagas samt hur ni anser att beslutspunkten ska iindras och varfdr.

Bilagor
Karta, situati onspl an m ed tomtpl atsavgrzinsni ng, regi strerad 2020 -06 -26

Delges

Milj o- och byggniimnden
Ltinsstyrelsen i Norrbottens liin
ul1 a.p ettersom@lansstyrel sen. se

Derura lranclling har vidimerats elektroniskt av Caroline Eriksson Janze Sid: 2/ 2


