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Underrättelse om antagen detaljplan för 
Nötåsen, del av Branäs 4:22 och Branäs 4:103 
m.fl.  
Kommunfullmäktige i Torsby kommun har den 27 februari 2023 beslutat att anta 
detaljplan för Nötåsen, del av Branäs 4:22 och Branäs 4:103 m.fl.   

Protokollet har justerats och tillkännagetts på kommunens anslagstavla den 3 mars 
2023.   

Om ingen överklagar beslutet eller länsstyrelsen beslutar att pröva planen vinner en 
laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet har tillkännagetts på 
kommunens anslagstavla.  

Detta meddelande tillsammans med granskningsutlåtande och protokollsutdrag 
skickas till Länsstyrelsen i Värmlands län för prövning av detaljplanen enligt 11 kap 10 
§ PBL.  

Meddelandet och protokollsutdrag skickas också i enlighet med 5 kap 29 § PBL till:   

- lantmäterimyndigheten, 

- de kommuner som är berörda  

- dem som anges i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och dem som får överklaga 
enligt 13 kap. 12 eller 13 § och 
      a) senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte 
blivit tillgodosedda, eller 
      b) har rätt att överklaga beslutet enligt 13 kap. 11 § andra stycket 1. 

Antagandehandlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida: 
https://torsby.se/byggabomiljo/oversiktsochdetaljplanering/pagaendeplanering/detaljp
lanfornotasen  
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Hur du kan överklaga beslutet 
Beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser eller en 
fastighetsplan får överklagas endast av den som senast under granskningstiden 
(program-, samråds- och/eller granskningsskede) skriftligen har framfört synpunkter 
som inte blivit tillgodosedda. 

Överklagan ska ställas till Mark- och miljödomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt 
Box 1070 
462 28 VÄNERSBORG 

men skrivelsen ska lämnas eller skickas till Torsby kommun:  

Torsby kommun 
Kommunstyrelsen  
1. Strategiavdelningen 
685 80 Torsby 

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange diarienum-
mer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring du vill ha i 
beslutet. 

Kommunstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du 
fick ta del av beslutet. Annars kan inte överklagandet prövas. Kommunstyrelsen 
sänder överklagandet vidare till Mark-och miljödomstolen för prövning om inte 
nämnden ändar beslutet på det sätt du begärt. 

Du måste skriva under överklagande för att det ska vara giltigt. 

Om du anlitar ombud, ska ombudet skriva under överklagandet. Skicka i så fall med 
fullmakt. 

Om du vill ha ytterligare upplysningar är du välkommen att ta kontakt med 
kommunstyrelsen: Tfn: 0560-160 00 eller e-post ks@torsby.se. 
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