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Underrättelse om antagen detaljplan 

 

Detaljplan för [Broby 14:15], Åstorps kommun, Skåne län 

Kommunfullmäktige antog 2022-01-31 detaljplan för Broby 14:15, 

”ny återvinningscentral”. 

Bifogat med detta meddelande finns protokollsutdrag med beslutet. 

Antagandehandlingar går att läsa på kommunen hemsida 

www.astorp.se/utstallda_planer. 

 

Överklagande 

Enligt Plan- och bygglagens 13 kap. 11 § (SFS 2010:900) är det endast 

de personer som har yttrat sig skriftligen innan granskningstiden har gått 

ut och vars synpunkter ej har blivit tillgodosedda som har rätt att 

överklaga ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. 

Tiden för överklagande av beslut att anta en detaljplan är tre veckor 

från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av 

protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla. Överklagandet ska 

vara kommunen tillhanda senast den 25-02-2022. 
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Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till mark- och 

miljödomstolen, men skickas eller lämnas in till kommunen: 

Bygg- och miljönämnden 

Storgatan 7 

265 80 ÅSTORP 

042 - 640 00 

plan@astorp.se 

Av överklagandet bör det framgå: 

• vilket beslut som överklagandet gäller, till exempel 

diarienummer, benämning på detaljplanen, beslutsdatum, 

paragraf eller beslutsnummer i protokollet. 

• varför klagande vill att beslutet ska ändras och vilken ändring 

som önskas. 

• handlingar som stödjer den klagandes uppfattning bör bifogas 

överklagandet. 

• det måste framgå vem som överklagar samt kontaktuppgifter som 

namn, adress och telefonnummer till denne. 

• om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas 

överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet. 

 

Åstorps kommuns plankontor 


