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Meddelande om  

antagande av översiktsplan för Markaryds kommun  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022 § 65 att anta ny översiktsplan för 

Markaryds kommun. Justerat protokoll med beslutet har den 1 juli 2022 anslagits på 

kommunens anslagstavla. 

Handlingar 

Antagandehandlingar och protokollsutdrag finns tillgängliga på kommunens hemsida 

www.markaryd.se/oversiktsplan, kommunhuset Markaryd, servicekontoret 

Strömsnäsbruk och biblioteken.  

Överklagande 

Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas enligt 13 kap. 1 § Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). En översiktsplan är inte juridiskt bindande varför själva 

innehållet i översiktsplanen inte kan överklagas. Beslutet om att anta en översiktsplan kan 

överklagas endast om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om 

beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige. 

Alla kommunens medborgare har rätt att överklaga beslutet om att anta planen. 

Överklagandet ska lämnas skriftligt till förvaltningsrätten, eller till kommunen som skickar 

ärendet vidare till förvaltningsrätten, för prövning. Ett eventuellt överklagande ska vara 

förvaltningsrätten tillhanda senast den 22 juli 2022.  

En översiktsplan gäller först sedan antagandebeslutet har fått laga enligt 3 kap. 21 § Plan- 

och bygglagen.  

Markaryds kommun, kommunstyrelseförvaltningen 

John Karlsson 

Näringslivschef 

Bilagor 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-27 § 65 

• Överklagandeanvisning  

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

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet måste vara skriftligt. 

Ett överklagande ska lämnas till förvaltningsrätten senast 22 juli 2022. Om överklagandet 

istället har inkommit till kommunen ska kommunen skicka ärendet vidare till 

förvaltningsrätten för prövning. 

• E-postadress: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

• Postadress:  Box 42, 351 03 Växjö 

• Besöksadress: Kungsgatan 8, 352 33 Växjö 

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

justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.  

Ange vilket beslut du vill överklaga och vilket eller vilka fel du tycker har gjorts. Uppge 

namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) samt e-postadress 

så att domstolen kan nå dig. Bifoga protokoll eller brev som du vill hänvisa till och vad du 

vill styrka med dessa. Bifoga även annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn 

till i sin prövning.  

mailto:forvaltningsrattenivaxjo@dom.se

