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UNDERRÄTTELSE OM ANTAGANDE AV RÄTTELSE  
Detaljplan för Camping- och stugområde, Idre Fjäll 

UPPLYSNING 
Tidigare skickades underrättelse om antagande av detaljplan för Camping- och stugområde, 
Idre Fjäll till er (KF 2021-03-08 § 7). Det visade sig senare att planhandlingarna innehöll 
felaktigheter till följd av räknefel och skrivfel. En bestämmelse i plankartan (e1) var 
formulerad: ”Största byggnadsarea i kvadratmeter per fastighet”. Orden ”per fastighet” skulle 
inte stå. Denna bestämmelse har nu rättats och formuleras som följer: ”Största byggnadsarea 
i kvadratmeter”.  

Kommunfullmäktige i Älvdalens kommun har den 6 april 2021 beslutat att rätta tidigare 
felaktiga handlingar (plankarta och planbeskrivning) vilka nu bifogas denna skrivelse. 
Justerat protokoll med beslut anslogs den 6 april 2021 på kommunens anslagstavla.  

Den som vill överklaga beslutet ska göra så skriftligen senast den 27 april 2021. Beslutet 
vinner annars laga kraft dagen efter. Genomförande av planen kan börja ske först efter att 
planen vunnit laga kraft. Planhandlingarna finns att ta del av på Älvdalens kommuns 
hemsida, www.alvdalen.se  

Framtagande Samråd Revidering Granskning Revidering Antagande Laga kraft 

BESVÄRSHÄNVISNING 
Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 11 § 
Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får 
överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört 
synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Den inskränkning i rätten att överklaga som 
följer av första stycket gäller inte om 

1. beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden, 
eller 

2. överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning. 

HUR ÖVERKLAGAS KOMMUNENS BESLUT? 
Kommunens beslut att anta detaljplan överklagas skriftligt hos 
Mark- och miljödomstolen.  
Överklagan skall ställas till Mark- och miljödomstolen men 
skickas till kommunen.  
Brevet ska vara Älvdalens kommun tillhanda senast 3 veckor efter 
anslaget protokoll. 

Adress: 
Älvdalens kommun 
Samhällsenheten 
Box 100 
796 22 ÄLVDALEN 

I er skrivelse talar ni om:  
• Vilket beslut ni överklagar, ange KF § 23 /2021. 
• Varför ni anser att kommunens beslut är felaktigt. 
• Hur ni anser att beslutet ska ändras. 

Underteckna skrivelsen, förtydliga namnteckningen, uppge postadress och telefonnummer 
samt gärna er egen fastighetsbeteckning.  
Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med 
detta. Skicka med fullmakt om ni anlitar ombud att överklaga åt er. 

http://www.alvdalen.se/
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