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2018-06-11
Dnr: EDP 2016.1873
ÄDP 215 Månkarbo

UNDERRÄTTELSE
om antagande av detaljplan
Kommunstyrelsen i Tierps kommun har den 29 maj 2018, antagit förslag till
ändring av detaljplan för ÄDP 215 Månkarbo.
Kommunstyrelsens beslut har anslagits på kommunens digitala anslagstavla på
www.tierp.se , den 6 juni 2018. Kommunstyrelsens beslut i ärendet (§ 85) enligt
protokollsutdrag bifogat i detta brev.
Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut kan överklaga beslutet.
Beslutet får dock endast överklagas av den som är berörd av förslaget och som
senast under granskningstid skriftligen har framfört synpunkter som inte har
blivit tillgodosedda.
Överklagandet ska framföras skriftligen i brev ställt till mark- och
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Överklagandet lämnas in till eller skickas
till Tierps kommun: Tierps kommun, Kommunstyrelsen, 815 80 TIERP.
Överklagandet ska ha inkommit till Tierps kommun senast tre veckor efter
anslagsdatum, den 27 juni 2018.
I brevet ska anges vilket ärende (diarienummer/detaljplanens DP-nr) och vilket
beslut som överklagas. Redogör för varför Ni anser att beslutet ska ändras.
Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Uppge också er postadress
och telefonnummer. Behöver Ni veta mer om tillvägagångssätt för överklagan,
var vänlig och ta kontakt med plankontoret på samhällsbyggnadsenheten (se
kontaktuppgifter i brevets sidfot). Efter kontroll om att överklagandet har
inkommit till Tierps kommun inom rätt tid lämnas brevet vidare till mark- och
miljödomstolen för prövning.
Planhandlingarna finns tillgängliga på Tierps kommunhus, Centralgatan 7,
måndag – fredag 07.30-16.00 (ändrade tider kan förekomma). Planhandlingarna
finns även tillgängliga på kommunens hemsida: https://www.tierp.se/tierp.se/botrafik-och-miljo/samhallsplanering-och-byggprojekt/detaljplaner-ochomradesbestammelser/pagaende-planarbeten.html

……………………………………
Patrich Vikström, planarkitekt
Sändlista
@✉Länsstyrelsen Uppsala län (bifogas plankarta + planbeskrivning + granskningsutlåtande +
protokollsutdrag)
@ Lantmäterimyndigheten i Uppsala län (bifogas plankarta + planbeskrivning + protokollsutdrag)
✉Fastighetsägare till Månkarbo 1:85

Medborgarservice
Samhällsbyggnadsenheten
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Telefon: 0293 - 21 80 00 Fax 0293 - 129 69

Handläggare
Patrich Vikström
Planarkitekt
Telefon: 0293 - 21 81 27
E-post: patrich.vikstrom@tierp.se

