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Information om antagande av Detaljplan för 
Färgaren 8 och 19 
 

Kommunstyrelsen antog Detaljplan för Färgaren 8 och 19 vid deras sammanträde 

den 7 september 2021, § 194. Protokollet med beslutet att anta detaljplanen finns 

på anslagstavlan på kommunens hemsida https://eslov.se/kommun-

politik/anslagstavla/ 

Planhandlingarna som antogs av kommunstyrelsen finns på kommunens hemsida 

www.eslov.se/fargaren8och19 

Beslutet att anta en detaljplan 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. 

Överklagandetid 

Tiden för överklagande av beslutet att anta detaljplanen är tre veckor från det att 

justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens 

anslagstavla. 

Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla den 14 september 2021. 

Den som vill överklaga beslutet ska göra det senast den 5 oktober 2021. 

Vad överklagandet ska innehålla 

I din överklagan anger du 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. 

Ange vem som överklagar genom att skriva namn, adress, telefonnummer och 

gärna även din fastighetsbeteckning. Skrivelsen bör undertecknas. Om du anlitar 

ombud ska det framgå för vems räkning ombudet agerar och ombudets 

kontaktuppgifter. En fullmakt ska också bifogas. 
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Till vem överklagan skickas 

Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen i Växjö, men skickas 

eller lämnas till: 

Postadress Besöksadress 

Eslövs kommun Stadshuset 

Kommunledningskontoret Gröna torg 2 

241 80 Eslöv Eslöv 

Alternativt med e-post till kommunledningskontoret@eslov.se med en kopia till 

Helena.Nilsson@eslov.se  

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och 

handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen. 
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