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Underrättelse om antagande 
DETALJPLAN FÖR TIPPEN 1 M FL I KUNGÄLVS KOMMUN 
(KS2020/0823). 
Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun beslutade den 12 maj 2022 § 57 att anta detaljplan 
för Tippen 1 m fl. Antagandehandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida Tippen 1 
— Fjärrvärmeverket - kungalv.se. Justeringen av aktuellt protokoll finns tillgängligt på 
kommunens officiella anslagstavla och tillkännagavs fredag den 13 maj 2022.  

KAN JAG ÖVERKLAGA BESLUTET? 
Beslutet om att anta detaljplanen kan överklagas av den som beslutet angår, om det går 
denne emot. Detta kan dock endast göras av den som under samråd och/eller granskning 
skriftligen framfört sina synpunkter och som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
detaljplaneförslaget har ändrats efter granskningen så kan beslutet överklagas även av den 
som inte tidigare lämnat in skriftliga synpunkter, detta gäller endast för de som ändringen 
angår och går emot. 

HUR ÖVERKLAGAR JAG? 
Överklagandet ska ställas till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt men ska 
skriftligen skickas eller lämnas till Kungälvs kommun, Kommunfullmäktige, 442 81 
Kungälv. Om överklagandet inkommit i rätt tid överlämnar Kungälvs kommun överklagandet 
och tillhörande handlingar till Mark- och miljödomstolen. 

Den som överklagar ska i skrivelsen ange vilket beslut som överklagas och varför beslutet 
anses felaktigt. Skrivelsen ska vara undertecknad med namnförtydligande och uppgifter om 
postadress och telefonnummer. Se vidare nedan. 

NÄR SKA ÖVERKLAGANDET SENAST HA INKOMMIT? 
För att överklagandet ska prövas måste skrivelsen ha inkommit senast fredag den 3 juni 
2022. 

VAD SKA ÖVERKLAGANDET INNEHÅLLA? 
• Vem som överklagar (namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer 

och eventuell e-postadress). Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas 
överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.  

• Vilket beslut som överklagas, beslutets diarienummer och datum för beslutet.  
• Varför klaganden vill att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas 
• De bevis som klaganden vill åberopa och vad denne vill styrka med varje bevis. 
• Klagandens eller ombudets underteckning och namnförtydligande.  
• Handlingar av betydelse för överklagandet ska bifogas överklagandet.   
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