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2022-11-24  Till samtliga som lämnat synpunkter på 
Detaljplan för del av Hörby 45:1 och 

del av Överum 3, Hörby kommun 
 
 

 

Meddelande inför antagande av detaljplan 
 
Detaljplan för del av Hörby 45:1 och del av Överum 3 
i Hörby kommun, Skåne län. 

 

Vi vill härmed underrätta er om att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta Detaljplan för del av Hörby 45:1 och 
del av Överum 3, (KS 2022/212). Antagandet kan tidigast ske vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 19 december 2022. 

Detaljplanen har varit utställd på samråd under perioden 1–22 juli 2022 och på granskning under 
perioden 20 september – 4 oktober 2022. Synpunkter som inkommit under granskningen och 
samrådet samt svar på dessa har sammanställts i ett granskningsutlåtande respektive en 
samrådsredogörelse. Granskningsutlåtandet, samrådsredogörelsen och antagandehandlingarna 
finns tillgängliga på Hörby kommuns hemsida, via hörby.se > Bygga, bo och miljö > 
Översiktsplan och detaljplaner > Detaljplaner och områdesbestämmelser > Pågående planarbete 
> Detaljplan för del av Hörby 45:1 och del av Överum 3. Den som önskar att ta del av 
planhandlingarna har även rätt att mot en fastställd avgift få en kopia av handlingarna till den del 
handlingarna får lämnas ut. En sådan begäran skickas till planeringochutveckling@horby.se eller 
beställs via telefon 0415–37 80 00. 

Efter det att protokollet för ett eventuellt beslut om antagande i kommunfullmäktige anslagits på 
kommunens anslagstavla kommer en underrättelse att anslås på kommunens anslagstavla samt 
skickas ut enligt plan- och bygglagen. Underrättelsen kommer att innehålla information om 
antagandet tillsammans med upplysningar om var beslutet finns tillgängligt och vad den som vill 
överklaga beslutet måste göra. Till en eventuell underrättelse om antagande kommer beslutet om 
antagande att bifogas. 

Eventuella frågor kan besvaras av planarkitekt Christoffer Nilsson, tfn 0415-37 85 87 eller via e-
post christoffer.nilsson@horby.se. 

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Christoffer Nilsson 
Planarkitekt 

mailto:planeringochutveckling@horby.se
mailto:christoffer.nilsson@horby.se

	Meddelande inför antagande av detaljplan

