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 DATUM 2022-09-13  
 
 
 

 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 
    

 642 81 Flen Sveavägen 1 0157-430000 5854-6045 flens.kommun@flen.se  
 Flen  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  Enligt sändlista  
TJÄNSTESTÄLLE Plan- och exploateringsavdelningen   
HANDLÄGGARE Johannes Nilsson   
   
   
DIARIENR  PLEX/2019:39  ER REF  

 

 
 
 

Underrättelse om antagande, Trumpeten 1 med mera 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-05, § 100 att anta detaljplan för Trum-
peten 1 med mera i Malmköping, Flens kommun. Protokollet anslogs 2022-
09-13. Om ingen överklagar beslutet så vinner det laga kraft 2022-10-05. 
Protokoll bifogas. Antagna planhandlingar, inklusive granskningsutlåtande, 
finns att tillgå på kommunens hemsida.  
 
Överklagandeanvisning 
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. Be-
slutet kan även överklagas på grund av att det inte tillkommit i laga ordning. 
Överklagandet ska vara skriftligt. 

 
Överklagandet ska vara ställt hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tings-
rätt, men skickas eller lämnas till:  
 
Flens kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
642 81 Flen 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen vidarebefordrar handlingen till mark- och 
miljödomstolen som prövar överklagandet, förutsatt att överklagandet 
kommer in i rätt tid.  
 
Tiden för överklagande av beslut att anta en detaljplan är tre (3) veckor från 
det att kommunen tillkännagett beslutet, eller justeringen av protokollet 
med beslutet, har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Beslutet har 
tillkännagetts på kommunens anslagstavla 2022-09-13. Den som vill över-
klaga beslutet ska göra det senast 2022-10-05.  
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Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (PLEX/2019:39). 
Uppge varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring som öns-
kas. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder er ståndpunkt så 
bör du bifoga handlingarna till brevet. 
 
Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna din fastighetsbeteckning. 
Skrivelsen bör undertecknas. Om du anlitar ombud ska det framgå för vems 
beräkning ombudet agerar och ombudets kontaktuppgifter. En fullmakt ska 
också bifogas. 
 
 
 
Johannes Nilsson  
Planarkitekt  
0157-430305  
johannes.nilsson@flen.se 
 
 


