2022-09-05

SBN 2022/244

Detaljplan för

Willéngården 1 (Norrgårdens förskola)
Kumlaby, Kumla kommun, Örebro län
Ovanstående detaljplan i Kumla kommun är utställd för samråd mellan 07
september och 28 september 2022.

Kortfattad sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till nybyggnation av en ny förskola i
åtta avdelningar.
Planområdet är beläget i Kumlaby, i södra Kumla. Området gränsar till
bostadsområden Willéngatan i norr och öster, i söder gränsar området till en
lekplats och i väster till en parkmiljö.

Planområdet är markerat i gult

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2022 att
detaljplaneförslaget skulle skickas på samråd till berörda.
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Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget
Planförslaget finns tillgängligt i stadshuset, på Kumla bibliotek samt på
kommunens hemsida www.kumla.se/detaljplaner.
Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 692 80 Kumla eller e-post:
samhallsbyggnad@kumla.se.
Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 28 september 2022.
Fastighetsägare ombeds informera eventuella bostadsrättsinnehavare,
hyresgäster, boende och arrendatorer om innehållet i denna skrivelse.
Endast den som framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätt
att överklaga detaljplanen enligt plan- och bygglagen 13 kap 11§.
Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
Planavdelningen, som du enklast når via servicecenter på 019-58 80 00,
plan@kumla.se
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter har samlats in från Lantmäteriets fastighetsinformationsregister
för att behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun, som du enklast
når via servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se
Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att
mejla dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s
dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt
personuppgiftslagen (PUL), och att samarbeta med Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.
De kategorier av personuppgifter som vi har samlat in är: Namn,
fastighetsbeteckning, adress.
Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att handlägga
och fatta beslut om antagande av detaljplan. Vi kommer behandla dina
personuppgifter med stöd av Artikel 6.1E, för att utföra en arbetsuppgift av ett
allmänt intresse. Dina synpunkter kommer tillsammans med ditt namn och
adress/fastighetsbeteckning att ingå som en del i de redogörelser som vi kommer
att sammanställa, bemöta och skicka ut till berörda.
Dina personuppgifter sparas så länge nämnden har behov av att handlägga
detaljplanen. När planen vunnit laga kraft kommer samtliga planhandlingar att
arkiveras.
Du har rätt att begära att nämnden rättar dina personuppgifter om de är
felaktiga, att nämnden raderar dina personuppgifter eller invända mot att
personuppgifterna behandlas. Nämnden har dock rätt att under vissa
förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på
om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan
information kring det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag kan
du använda vår e-tjänst som finns på vår hemsida. Du kan bara begära
registerutdrag för dina egna personuppgifter.
Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig
grund eller om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina
personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

