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Tillkännagivande efter antagande av detaljplan: 
Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde 
(Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl.) 

Kungsängen   Nr 1301Ä2 

 

Härmed tillkännages att Kommunfullmäktige den 15 juni 2022, § 84 har 

antagit detaljplan för Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde 

(Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl.), nr 1301Ä2, enligt plan- och bygglagen 

(2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015).  

De som har rätt att överklaga antagandebeslut enligt plan- och bygglagen är i första hand 

berörda sakägare (i fastighetsförteckningen angivna ägare, tomträttshavare, servitutshavare 

m.fl.), bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt känd hyresrättsorganisation och 

eventuella ideella organisationer med överklaganderätt. Beslutet får överklagas endast av 

den som har lämnat in skriftliga synpunkter senast under granskningstiden och som inte 

blivit tillgodosedda. 

Handlingar i ärendet finns på kommunens webbplats:  

www.upplands-bro.se/norrboda-brunna 

Antagandehandlingar på papper kan beställas från Samhällsbyggnadskontoret. 

Hur överklagar jag? 

Din skrivelse ska ställas till Mark- och miljödomstolen, men den ska skickas 

eller lämnas till Upplands-Bro kommun.  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Om du anlitar 

ombud kan istället ombudet underteckna skrivelsen. Bifoga i så fall en 

fullmakt. 

Brevet ska lämnas eller skickas till: 

Upplands-Bro kommun 

Kommunstyrelsen 

196 81 KUNGSÄNGEN 

 

Överklagandet ska ha kommit in till Upplands-Bro kommun inom tre veckor efter det 

att tillkännagivandet anslagits på kommunens anslagstavla, det vill säga senast den 12 

juli 2022. Ett överklagande som inte har kommit in till kommunen i rätt tid kan inte tas 

upp till prövning. 



Upplands  

    
  

 

 

 

Hur utformas ett överklagande? 

Ett överklagande ska innehålla uppgift om: 

• kontaktuppgifter  

• vilket beslut som överklagas (detaljplanens benämning Norrboda-

Brunna handels-och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 

m.fl.), nr 1301Ä2 och diarienummer KS 16/0265) 

• den ändring som begärs (yrkas) 

• skälen till varför beslutet bör ändras 

 

Har du frågor? 

Frågor i ärendet besvaras av Samhällsbyggnadskontoret, tel. 08-581 690 00.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 


