
 

 

 

 

Meddelande om Antagande   
 
 

Ä N D R I NG  AV D E T A L JP L A N  FÖR K V. M E J E R I S T E N  M. FL. 
 

 

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun antog 2022-09-13 (§ 121) ändring av 

detaljplan för Kv. Mejeristen m.fl., Lekebergs kommun, Örebro län. Justering av 

protokoll med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2022- 09-19. 

 

Ändring av detaljplanen grundar sig i att upphäva tomtindelningsplanerna 18-

FJU-88, 18-FJU-139 och 18-FJU-155 som ligger inom detaljplan för Kv. 

Mejeristen m.fl. Före plan och bygglagen trädde i kraft 1987 var det 

obligatoriskt att upprätta en tomtindelning som reglerade fastighetsbildningen. Enligt 

plan- och bygglagen efter 2010 gäller fastighetsplan eller tomtindelningsplan som 

planbestämmelse kopplat till detaljplanen. 

 

Syftet med detta är att möjliggöra för invånare att söka bygglov eller fastighetsbilda 

utöver det som regleras i tomtindelningsplanerna. I dagsläget stämmer 

tomtindelningsplanerna inte överens med områdets fastighetsbildning och det finns då 

anledning att upphäva dessa. 

 

Detta betyder inte att fastighetsägare på något sätt behöver förändra sin fastighet 

när ändringsplanen vinner laga kraft. 

 

När en detaljplan har antagits kan beslutet överklagas av sakägare. Sakägare är den som 

före utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte har blivit 

tillgodosedda. 

 

Överklagar gör du genom en skrivelse ställd till mark- och miljödomstolen. 

 

Skrivelsen ska lämnas/skickas till kommunen som prövar om överklagandet kommit in 

i rätt tid och som därefter skickar skrivelsen och handlingarna i ärendet till mark- och 

miljödomstolen. 

 

Tala om vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange planens rubrik och/ eller 

beslutsparagraf. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du 

vill ha. Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet. 



 

 

 

 

 

 

Kommunen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på 

kommunens anslagstavla, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. Överklagan 

skall vara inskickad senast 2022-10-11. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. 

 

Observera att skrivelsen ska lämnas/skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Lekebergs kommun 

716 81 Fjugesta 

 

För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Samhällsbyggnad Sydnärke,  

Tel: 0583-810 00 


