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Till berörda av planändring 

 
 

Underrättelse om antagande 

Ändring av gällande detaljplan för Färgelanda Prästgård 1:447 i Färgelanda kommun har 
antagits av kommunfullmäktige. 
 

 
 

Antagande 
Kommunfullmäktige fattade beslut att anta ändring av detaljplan 15-STY-2732, 2022-12-19 §167. 

Hela detaljplaneändringen med alla bilagor hittar du på www.fargelanda.se  

Vill ni fråga något om planändringen är ni välkomna att kontakta oss, via e-post planochbygg@fargelanda.se 
eller via växeln på 0528-567 000.  

 

Planändringens syfte 
Planändringen rör en fastighet i Färgelanda tätort där gällande detaljplan anger att fastigheten får användas för 
allmänt ändamål. För att kunna använda fastigheten mer ändamålsenligt föreslås planbestämmelsen ändra till 
bostadsändamål.  
 

Överklagande 
För den som senast under granskningstiden lämnat in synpunkter så kan beslut om antagande överklagas 
senast 3 veckor efter att beslutet anslagits, senast 30 januari 2023.  
 
Överklagande ska lämnas skriftligt via e-post till kommun@fargelanda.se eller till följande adress:  

Färgelanda kommun 
Sektor Samhällsutveckling 
Allhemsvägen 5 
458 80 Färgelanda  

Fullständig information om hur du överklagar antagen detaljplan hittar du på nästföljande sida. 

 

Sektor Samhällsutveckling 
Färgelanda kommun 

http://www.fargelanda.se/
mailto:planochbygg@fargelanda.se
mailto:kommun@fargelanda.se


Hur beslutet att anta detaljplanen kan överklagas 
 

Beslutet får överklagas av den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter 
som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon 
får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte tillkommit i laga 
ordning. 

Överklagandet ska vara skriftligt. 

Hos vem ska beslutet överklagas 
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Överklagandet ska dock 
skickas till kommunen med post eller e-post. 
Färgelanda kommun 
Samhällsutveckling 
Allhemsvägen 5 
458 80 Färgelanda 
fargelanda.kommun@fargelanda.se 

Du kan även lämna det direkt till oss på sektor samhällsutveckling på Timmervägen 12, Färgelanda. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i 
ärendet till mark- och miljödomstolen. 

Överklagandetid 
Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor från den dag då antagandebeslutet 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

 

Vad överklagandet ska innehålla 
I ditt överklagande talar du om: 
• vilket beslut du överklagar, 
• varför du anser att kommunens beslut är felaktigt och 
• hur du anser att beslutet ska ändras. 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder ditt överklagande, så bör du skicka med dem. 

Vem som överklagar 
Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna din fastighetsbeteckning. Skrivelsen bör 
undertecknas. Om du anlitar ombud ska det framgå för vems räkning ombudet agerar och ombudets 
kontaktuppgifter. En fullmakt ska också bifogas. 

 

Har du frågor? 
För mer information, kontakta oss på 0528-567 000, planochbygg@fargelanda.se eller besök oss på 
Timmervägen 12 i Färgelanda.   
Ytterligare kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida. 
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