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Underrättelse om granskning gällande: 
Detaljplan för fastigheten Östra Spång 4:48 m. fl. "Nordöst 
Skåneporten", Örkelljunga kommun, Skåne län 
Granskningstid: 12 juli - 12 augusti 2019 
Sista dag för att lämna in synpunkter: 12 augusti 2019 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 10 juni 2019 § 67 förslag till detaljplan för 
fastigheten Östra Spång 4:48 m. fl. "Nordöst Skåneporten", Örkelljunga kommun, 
Skåne län för granskning. 
 
Förslag till ovanstående detaljplan översänds för underrättelse och granskning enligt 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Detaljplanen 
behandlas med standardförfarande. 
 
Under granskningstiden redovisar kommunen ett omarbetat förslag till detaljplan. 
Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar 
och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget. 
Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för 
avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna 
synpunkter. 
 
Syftet med detaljplanen 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett blandat verksamhetsområde med 
etableringar av detaljhandel, industri, restaurang, drivmedelsförsäljning och kontor i 
anslutning till Skåneporten. 
 

 
Planområdet markerat med rött. 
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Planhandlingar 
Planhandlingarna finns på vår webbplats www.orkelljunga.se/detaljplaner. Du kan också 
besöka Örkelljunga kommunhus eller Örkelljunga kulturhus (bibliotekets lokaler) där 
de finns att läsa, eller kontakta oss för att få handlingarna skickade till dig. 
Om du är fastighetsägare ombeds du att skicka vidare den här informationen till övriga 
boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. 

Skicka in dina synpunkter 
Granskningstiden pågår under tiden 12 juli - 12 augusti 2019 och under denna tid kan 
synpunkter på planförslaget lämnas. Skriftliga synpunkter på förslaget vill vi ha senast 
den 12 augusti 2019. 
 
Skrivelsen ska innehålla synpunkter, namn, fastighetsbeteckning och adressuppgifter. 
Den som inte framfört någon skriftlig synpunkt senast under granskningen kan förlora 
rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen. 
 
Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir 
offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem. 
 
Synpunkter skickas till: 
Örkelljunga kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
286 80 Örkelljunga 
 
eller plan@orkelljunga.se   
 
Eventuella frågor besvaras av: 
Ulf Liljankoski, planarkitekt  
telefon: 0435-550 19 e-post: ulf.liljankoski@orkelljunga.se 
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