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Sätts upp: 2022-08-30
Tas ned: 2022-09-20
Datum

2022-08-30

Vår beteckning

KS 20/0607

Meddelande efter antagande av detaljplan för
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)
Bro

Nr 2003

Kommunfullmäktige har den 24 augusti 2022 § 103 antagit detaljplan för
Kockbacka Gärde, nr 2003, enligt plan- och bygglagen 2010:900 i lydelse efter
den 1 januari 2015 och ett tillkännagivande om antagandet sätts upp den 30
augusti 2022 på kommunens anslagstavla.
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/dpkockbackagarde.
Antagandehandlingar på papper kan beställas från plan- och
exploateringsenheten.
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:
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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
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säga senast den 20 september 2022. Ett överklagande som inte har kommit in
till kommunen i rätt tid kan inte tas upp till prövning.
Hur utformas ett överklagande?
Ett överklagande ska innehålla uppgift om:
•

kontaktuppgifter

•

vilket beslut som överklagas (detaljplanenamnet Kockbacka Gärde och
diarienummer KS 20/0607)

•

den ändring som begärs (yrkas)

•

skälen till varför beslutet bör ändras

Bilaga
Kommunfullmäktiges beslut 24 augusti 2022 §103.
Har du frågor?
Frågor i ärendet besvaras av Planavdelningen, tel. 08-581 690 00.
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INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som
namn, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan
behandling är för att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och
bygglagen.
Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare
har lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden
registreras för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse eller
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med
arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt
lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför
EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via
e-post: dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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