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Antagandebeslut och överklagandehänvisning
Kommunstyrelsen har enligt protokoll 2021-02-10 § 41 antagit detaljplan
för del av Hok 2:110 m.fl., Hoks tätort. Beslutet bifogas detta utskick. Detta
beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Den som vill
överklaga kommunstyrelsens beslut skall göra det skriftligen till:
Vaggeryds kommun
Kommunstyrelsen
Box 43
568 21 Skillingaryd
Ange vilket beslut ni överklagar genom att uppge diarienumret
(KS 2018/031). Ange också varför beslutet anses oriktigt samt vilken
ändring som yrkas på. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er
uppfattning.
För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in
till kommunen senast inom tre veckor från den dag beslutet anslogs på
kommunens anslagstavla. Detta beslut anslogs 2021-02-15.
Har ert överklagande inkommit under rätt tid skickas handlingarna vidare
till Mark- och miljödomstolen, om kommunen inte själv ändrar beslutet på
det sätt ni har begärt. Underteckna skrivelsen och uppge namn,
organisations/personnummer, postadress och telefonnummer.
Planhandlingar inklusive granskningsutlåtande finns på kommunens
webbsida: www.vaggeryd.se/aktuelladetaljplaner. Planhandlingar finns
vid behov att läsas på kommunkontoret, Skillingehus, Bangårdsgatan 2, 568
21, Skillingaryd. Kontakta då planarkitekt på telefonnummer nedan.
Vem har rätt att överklaga?
Rätten att överklaga har man om man senast under granskningstiden
skriftligen har framfört synpunkter, som inte har tillgodosetts. Rätten att
överklaga föreligger även om planförslaget efter granskningstiden ändrats
och ändringen är till nackdel för en sakägare. Överklagan kan även göras
om beslutet inte tillkommit i laga ordning.
Upplysningar lämnas av:
Planarkitekt som nås via kommunens växel på: 0370-67 80 00
Med vänliga hälsningar
Kanslienheten, Vaggeryds kommun
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Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn,
fastighetsbeteckning, adress, e-mail. Syftet med en sådan behandling är
bland annat att få veta vilka personer som är sakägare (fastighetsägare) och
vem som har insänt yttranden. Vi har fått dina uppgifter via
fastighetsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande dataskyddslagstiftning
GDPR, vid all be-handling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är:
•

Myndighetsutövning

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för Vaggeryds kommuns myndighetsutövning i samband med eventuellt överklagande. Dina
uppgifter kommer att sparas i enlighet med arkivlagen och kommunens
diariehantering.
De personuppgifter vi behandlar om dig i samband med eventuellt
överklagande, delas inte men uppgifterna är också en allmän offentlig
handling. Uppgifterna om dig skyddas också av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut
om det står klart att varken du eller någon närstående lider men om uppgifterna lämnas ut.
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, begränsning av behandlingen eller för att göra invändningar på dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
kommunstyrelsen@vaggeryd.se eller genom växeln på 0370-87 80 00.
Du kan också vända dig till dataskyddsombudet om du har frågor som rör
dina rättigheter. Dataskyddsombudet övervakar att den ansvarige följer de
lagar som rör behandlingen av personuppgifter. Kontaktuppgifter dataskyddsombudet i Vaggeryds kommun: Johan Isaksson, Jönköpings kommun, Stadskontoret Telefon: 036-10 28 02,
stk-dataskyddsombud@jonkoping.se Om du har klagomål på vår behandling
av dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information finns på www.vaggeryd.se/personuppgift

