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Underrättelse om antagande av Detaljplan för utökning av kv Vadden

Enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen (PBL) informeras att rubricerad detaljplan har antagits av
kommunstyrelsen 2022-09-05 § 155/22. Protokoll från kommunfullmäktiges beslut finns
tillgängligt på Skövde kommuns Anslagstavla, www.skovde.se. Av protokollsutdraget framgår
också när justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts samt överklagandetid.

Hur man överklagar kommunstyrelsens beslut framgår av sidan 2 av denna underrättelse.
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Överklagandehänvisning

Om ni vill överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan ska ni överklaga beslutet
skriftligen. Överklagandet ska ställas till Mark- och miljödomstolen men skickas eller lämnas
till:

Skövde kommun, Kommunstyrelsen, 541 83 SKÖVDE

Enligt 13 kap plan- och bygglagen (PBL) får beslutet endast överklagas:

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller
områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av
granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit
tillgodosedda.

Den inskränkning i rätten att överklaga som följer av första stycket gäller inte
om beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden eller
överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.

I skrivelsen ska ni ange:

- vilket beslut som överklagas, t ex detaljplanens beteckning,

- skälen för överklagandet och hur ni vill att beslutet skall ändras.

Skrivelsen ska vara daterad och undertecknad av er (eller av ombud) med förtydligad
namnteckning samt postadress och telefonnummer.

Om ni har handlingar som stöd för överklagandet bör de skickas med.

För att överklagandet ska kunna tas upp till prövning måste det ha kommit in till
kommunstyrelsen inom tre veckor räknat från den dag då justeringen av protokollet med
beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Har beslutet kungjorts vid mer än ett
tillfälle räknas tiden från dagen för det sista tillkännagivandet.

Om något är oklart kan sektor samhällsbyggnad lämna ytterligare upplysningar.


