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KUNGÖRELSE   ANTAGANDE           
enligt 5 kap Plan- och bygglagen  

 

 

 

Antagande av ny detaljplan för Markaryd 

62:1 i Markaryds kommun 
Kommunfullmäktige har den 31 maj 2021 § 53 antagit rubricerad detaljplan. 

Justerat protokoll med beslutet har den 2021-06-07 anslagits på kommunens 

anslagstavla. 

 

 

Markaryds kommun, Miljö- och byggenheten 

John Karlsson  

Miljö- och byggchef  

 

 

 

Bilagor 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31 § 53 

• Överklagandeanvisning  

Antagandehandlingar finns tillgängliga på www.markaryd.se  

  

http://www.markaryd.se/
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Överklagandeanvisning 
Hur beslutet att anta detaljplanen kan överklagas 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt. 

Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen i Växjö  

men skickas eller lämnas till den instans som tagit beslutet: Kommunfullmäktige, Markaryds 

kommun: 

• E-postadress: ks@markaryd.se  

• Postadress:  Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd.  

• Besöksadress: Markaryds kommunhus, Drottninggatan 11, 285 31 Markaryd. 

Tiden för överklagande av beslut att anta en detaljplan är tre (3) veckor från det att justeringen av protokollet 

med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Har överklagandet kommit in i rätt tid 

överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer/ärendenummer. Skriv varför du anser att 

beslutet är felaktigt och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du bör även skicka med handlingar som du 

anser stödjer din ståndpunkt.  

Uppge namn, adress och telefonnummer. Det kan även vara bra om du anger aktuella 

fastighetsbeteckningar. Skrivelsen bör undertecknas. Om du anlitar ombud ska det framgå för vems räkning 

ombudet agerar samt ombudets kontaktuppgifter. En fullmakt ska också bifogas. 

För mer information, kontakta kommunstyrelsen via mejl ks@markaryd.se eller på tel.nr 0433 – 720 00.    
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