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Underrättelse om antagande 

Detaljplan för Borgholm 8:63 Rosenfors 
 

Kommunfullmäktige 2022-05-23 §99 beslutade att anta detaljplanen. Det 
justerade protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens 
digitala anslagstavla den 2022-06-02. Information om hur beslutet kan 
överklagas bifogas. 
 
Samtliga antagandehandlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida 
www.borgholm.se/detaljplan.  
 
Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till planhandläggare Hanna 
Andersson på telefon: 0485-882 53, epost: Hanna.Andersson@Borgholm.se. 
 
 
 
 
 
 
Hanna Andersson 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Borgholms kommun 
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Information om hur beslutet kan överklagas 

Vem får överklaga? 
Antagandebeslutet kan överklagas av den som berörs av beslutet och som 
senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som sedan  
inte blivit tillgodosedda. Mark- och miljödomstolen avgör sedan vem som är  
berörd och därmed har rätt att överklaga beslutet. 

Hur överklagas beslutet? 
Den som vill överklaga beslutet att anta detaljplanen gör det hos mark- och  
miljödomstolen. Överklagandet ska lämnas till Borgholms kommun. 
Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till mark- och miljödomstolen, 
men skickas till:  
 

Borgholms kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden  
Box 52 
387 21 Borgholm  

 
eller till:  miljobyggnadsnamnden@borgholm.se 

Tid för överklagande 
Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor från den dag då 
antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
Den som vill överklaga beslutet ska göra det senast den 23 juni 2022. 

Överklagandets innehåll  
Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande: 
- Vilket beslut ni överklagar (beslut att anta detaljplan Rosenfors – 

Borgholm 8:63 §99, diarienummer S2017-80) 
- Varför ni menar att kommunens beslut är felaktigt 
- Hur ni anser att beslutet skall ändras 
- Du kan även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. 
- Vem överklagar (uppge namn, fastighetsbeteckning, adress och 

telefonnummer) 
- Skrivelsen bör undertecknas. Om ni anlitar ombud ska det framgå för vems 

räkning ombudet agerar och ombudets kontaktuppgifter, en fullmakt ska 
också bifogas.  
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