Underrättelse
2021-11-19

21/KS/64

Detaljplan för Del av Hallsbergs-Falla 1:9, förskolan i söder,
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län.
Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun beslutade den 2021-11-16 att anta
detaljplanen för rubricerat område.
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslut
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detta innebär att om detaljplanen inte
blir överklagad kommer den att vinna laga kraft 2021-12-10. Detaljplanen blir då
juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov.
Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till
Sanda Madzo
Planarkitekt
019 – 58 89 15
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Överklagandeanvisning
2021-11-19

21/KS/64

Hur man överklagar
Inledning
Beslutet får överklagas av den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört
synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats
till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas på grund av
att det inte tillkommit i laga ordning.
Överklagandet ska vara skriftligt.
Hos vem ska beslutet överklagas
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
Överklagandet ska dock skickas till kommunen med post, e-post eller lämnas till
kommunhuset:
Hallsbergs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
694 80 Hallsberg
samhallsbyggnad@hallsberg.se
Kommunen sänder överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen om det har kommit
in i rätt tid.
Överklagandetid
Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor från den dag då
antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 2021-11-19
Den som vill överklaga beslutet ska göra det senast 2021-12-10
Vad ska ett överklagande innehålla
I ditt överklagande talar du om:
•
•
•

vilket beslut du överklagar,
varför du anser att kommunens beslut är felaktigt och
hur du anser att beslutet ska ändras

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder ditt överklagande, så bör du skicka
med dem.
Vem som överklagar
Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna din fastighetsbeteckning. Skrivelsen bör
undertecknas. Om ett ombud, till exempel en advokat, företräder dig ska du bifoga en
fullmakt och det ska framgå namn, postadress och telefonnummer till ombudet.
För mer information
Om du har frågor angående överklagande är du välkommen att kontakta:
Sanda Madzo, Planarkitekt, 019-58 89 15
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