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Meddelande om antagande av detaljplan 

Detaljplaneändring för del av Kosta 3:28, Kosta 1:9 och Kosta 

1:10, Kosta, Lessebo kommun, Kronobergs län 

Kommunstyrelsen har den 22 december 2020, antagit förslag till detaljplan för fastigheten Kosta 

3:28 m.fl. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala 

anslagstavla den 22 december 2020. 

 

Protokollsutdrag och antagandehandlingar finnas att ta del av i kommunhuset samt på 

kommunens hemsida www.lessebo.se.  

Vem får överklaga? 
Antagandebeslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under 

granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 

Hur överklagas beslutet? 
Den som vill överklaga beslutet att anta detaljplanen gör det hos Mark- och miljödomstolen 

enligt Plan- och bygglagen kap 13 § 2a. Överklagandet ska lämnas till Lessebo kommun. För att 

överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in inom tre veckor från det att 

beslutet om antagandet har tillkännagetts. 

Överklagandets innehåll 
Överklagandet ska var skriftligt och innehålla följande: 

- Vilket beslut som överklagas 

- Varför beslutet anses felaktigt och på vilket sätt beslutet ska ändras 

- Kontaktuppgifter och namnteckning  

Överklagandet lämnas in eller skickas till: 
Lessebo kommun 

Storgatan 78 

365 31 Lessebo 

Alt. 

info@lessebo.se 

 

Har överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till mark- och 

miljödomstolen som prövar det överklagade beslutet. 

 

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen senast den 18 januari 2021. Om inget 

överklagande inkommer vinner beslutet laga kraft och planen blir en juridisk handling.  

 

Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på kommunens webbplats 

www.lessebo.se. Vill du ha planhandlingarna skickade till dig eller om du har frågor, kontakta 

planarkitekt Sayf Noel på telefonnummer 0478-125 53 eller på e-post sayf.noel@lessebo.se.  
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