Underrättelse om antagen
detaljplan samt besvärshänvisning
Datum
2022-11-23

Diarienummer
BRN/2021:115

Handläggare

Maria Högberg
Tel. 010-234 64 21

Underrättelse om antagen detaljplan
Detaljplan i Mantorp för del av Veta 6:1 m.fl. (Magasinet),
Mjölby kommun
Byggnads- och räddningsnämnden beslutade 2022-11-16 § 131 att anta
rubricerad detaljplan. Det justerade beslutsprotokollet har, genom anslag på
kommunens anslagstavla, tillkännagivits 2022-11-23.
Meddelande om tillkännagivandet översänds härmed till de sakägare och
likställda som senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter
som inte blivit tillgodosedda, i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) 5 kap 29 §. Ett utdrag ur protokollet med beslut samt
tillkännagivandet av det justerade protokollet bifogas till detta brev.
Eventuella överklaganden ska ha inkommit till Byggnads- och
räddningsnämndens diarium inom tre veckor från den dag som justeringen
av kommunfullmäktiges beslut tillkännagavs på kommunens anslagstavla,
det vill säga senast den 2022-12-14 (tre veckor + 1 dag, d.v.s. om anslag tisdag är
sista dagen tisdagen tre veckor senare). Annars kan överklagandet inte tas upp
till prövning.

Maria Högberg, planarkitekt

Bilagor:

Hur man överklagar Byggnads- och räddningsnämndens beslut.
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Bilaga - besvärshänvisning

Hur kommunens beslut om att anta detaljplan kan
överklagas

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen. Överklagandet ska
vara ställt till Mark- och miljödomstolen i Växjö, men skickas eller lämnas till;
Mjölby kommun
595 80 Mjölby
e-postadress: mjolbykommun@mjolby.se
Besöksadress: Burensköldsvägen 11, Mjölby
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet
och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.
Tiden för överklagande av beslut att anta en detaljplan är tre veckor från det
att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet med
beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Annars kan
överklagandet inte tas upp till prövning. Aktuella datum framgår av
underrättelsen som den här bilagan tillhör.
Överklagandet ska ske skriftligen.
Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer/ärendenummer.
Skriv varför du tycker att kommunens beslut är fel och hur du tycker att
beslutet ska ändras. Du kan även skicka med handlingar som du tycker
stödjer din ståndpunkt.
Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna fastighetsbeteckning på den
berörda fastigheten du äger. Underteckna skrivelsen. Om du anlitar ombud
ska det framgå för vems räkning ombudet agerar och ombudets
kontaktuppgifter. En fullmakt ska då också bifogas.
Har du frågor kan du vända dig till byggnadskontoret, tel 0142-850 00,
alternativt, e-postadress: byggnad@mjolby.se
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