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Samråd
Detaljplan för Boviken 9:1 och 10:1
inom kommundelen Kågedalen, Skellefteå kommun, Västerbottens län
Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att göra en detaljplan för Boviken 9:1 och 10:1. De två
fastigheterna som berörs av detaljplanen ligger i södra Boviken, ca 10 km nordöst om
Skellefteå centrum, invid Boviksfjärden. Området utgör det största fritidshusområdet i
stadens direkta närhet. Hela fritidshusområdet sträcker sig ca 4 km i öst-västlig riktning
längs med Boviksfjärden södra strand. Planområdet (se röd markering nedan) ligger direkt
öster om Bovikens friluftsbad och campingplats.
Planen upprättas med standardförfarande.
Standardförfarande innebär att ni vid två tillfällen kommer att få ta del av planförslaget.
Efter genomfört samråd kommer ni även att få granska och tycka till om det slutgiltiga
planförslaget, innan det går upp till bygg- och miljönämnden för antagande.

Syftet med detaljplanen
Fastigheten Boviken 9:1 och 10:1 består av både land- och vattenområde. Delar av
landområdet (området närmas vattnet) är idag planlagt som grönområde (park- eller
plantering). Syftet med planen är att ändra markanvändningen så att de delar som idag
används som tomtplats i sin helhet hamnar inom kvartersmark för bostadsändamål, med
samma byggrätt som övriga bostadstomter i området.
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Samrådsutställning
Här finns planen utställd för samråd 30 januari–20 februari 2019:
Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–19.00, lördag–söndag 08.30–16.00
Kommunens webbplats: www.skelleftea.se/planering

Synpunkter
Vi vill ha dina synpunkter på planförslaget senast 20 februari 2019.
Skriv ner dem och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se
Uppge ärendenummer 2017-374, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.
Efter genomfört samråd bearbetas eventuella synpunkter och planförslaget kan komma att
förändras. Det färdiga förslaget kommer därefter att ställas ut för granskning. Ni får då en
underrättelse om var ni kan ta del av förslaget och möjlighet att tycka till angående de
eventuella förändringar som skett.
De som inte lämnat några skriftliga synpunkter senast under granskningen kan
förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Har du frågor kan du kontakta mig via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00 eller på
mitt direktnummer 0910–73 77 11.
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Sida 2(2)

