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Besvärshänvisning   

Hur man överklagar ett beslut att anta en detaljplan 

Rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen (PBL) 13 kap 11 § 

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den 

som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. 

Den inskränkning i rätten att överklaga som följer av första stycket gäller inte om 

1. beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter efter granskningstiden, eller  

2. överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.

Beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan får 

överklagas endast av den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som 

inte blivit tillgodosedda. Bestämmelserna i första stycket utgör inte heller hinder mot att överklaga 

beslutet på grund av att det inte har tillkommit i laga ordning /procedurfel. 

Skrivelsen skall ha inkommit till Hagfors kommun, senast tre (3) veckor från den dag då tillkänna-

givandet om justering av protokollet med antagandebeslut har satts upp på kommunens anslagstavla. 

Kommunen ser till att ditt överklagande lämnas vidare till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs 

Tingsrätt.  

I din skrivelse måste du ange; 

- Vilket beslut du överklagar. Ange t ex datum (år, månad, dag) för antagandet i 

kommunfullmäktige och helst också beslutsparagraf i protokollet. 

- Hur ärendet du vill överklaga benämns. Planbeteckning på ärendet (detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna eller fastighetsplanen).  

- Beskriv varför du anser att ärendet skall ändras och vilken ändring du vill ha. Sänd med 

handlingarna eller annan information som du anser stöder din ståndpunkt och som du anser ha 

betydelse för ärendet. 

- Underteckna skrivelsen, gör namnförtydliganden samt uppge postadress, telefonnummer och 

e-postadress, samt ange om du accepterar att kommunicera med e-post. Telefonnummer till 

din arbetsplats bör också uppges. Om du anlitar ombud ska ombudet underteckna  

skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. 

Överklagan skall ställas till: Mark och Miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt 

Hamngatan 6  

462 30 Vänersborg 

Brev med överklaganden ska skickas till: Hagfors kommun 

683 80 Hagfors. 

Du kan även lämna in ditt brev med 

överklagandet till:   

Hagfors kommun, Stadshuset,  

Dalavägen 10, Hagfors. 

E-postadress:  kommun@hagfors.se


