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KOMMUNSTYRELSEN INFORMERAR 
 
 

Kommunstyrelsen (KS) i Mora kommun har den 19 januari 2021 antagit 
 
Detaljplan för del av Björkvassla 64:1 och Bonäs 237:7 vid 
NÅJSTJÄRN, Norr om Våmhus, Mora kommun, Dalarnas län 
 
Justerat protokoll med beslutet har den 25 januari 2021 anslagits på kommunens 
anslagstavla. Kommunstyrelsens beslut i ärende § 8. 

Planhandlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, 
Fredsgatan 12, Handlingarna kan även beställas hos Stadsbyggnadsförvaltningen 
Mora Orsa eller hämtas på www.morakommun.se/planering. 

Med anledning av Coronapandemin tas endast bokade besök emot på Stadsbyggnads-
förvaltningen. Ring 262 73 eller om Ni vill ta kontakt med planenheten i ärendet. 

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga i brev ställt till mark- och 
miljödomstolen (MMD).  

(Ärendet kan dock överklagas av den som är berörd av förslaget och som senast under 
granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter, som inte blivit tillgodosedda). 

Överklagandet ska ha inkommit till Kommunstyrelsen (KS) inom tre veckor från 
anslagsdatum, d.v.s. senast den 15 februari 2021 annars kan Ert överklagande inte 
tas upp för prövning. 

Postadress: Mora kommun, 792 80 Mora 

Besöksadress: Fredsgatan 16 

E-post: mora.kommun@mora.se 

Efter kontroll att överklagande kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till mark- och 
miljödomstolen för prövning. Beslutet får endast överklagas av den som är berörd av 
förslaget och som senast under granskningstiden framfört sina synpunkter skriftligen, 
som inte blivit tillgodosedda. 

I skrivelsen skall anges; 

− Vilket ärende, uppge t.ex. paragraf nr/diarienummer på ärendet. 
− Varför Ni anser att beslutet är felaktigt 
− Vilken ändring i beslutet Ni vill ha 

Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen. Uppge adress, telefonnummer 
och beteckning på berörd fastighet (om det finns). 

 

Om Ni tycker att något är oklart är Ni välkommen att kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen 
Mora Orsa på tfn: 0250-260 00 eller via e-post: stadsbygg@mora.se för ytterligare 
information. 


