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Kvarsätter, Hallsbergs kommun, Örebro län
Ovanstående detaljplan i Hallsbergs kommun är utställd för granskning mellan
15 november och 29 november 2021.

Kortfattad sammanfattning

Detaljplanens syfte är att skapa en kvartersstruktur för bostäder, möjliggöra
avstyckning av arrendetomter samt tillskapa ytterligare byggrätter. Området är
beläget i Kvarsätter, Tisarstrand som ligger ca 9 km söder om Hallsberg tätort.
Planområdet omfattar ett fritidshusområde som till största del utgörs av
arrendetomter. Ett fåtal bostäder används som permanentbostad. Planområdet
gränsar till jordbruksmark i norr, skogsmark i öster och i övrigt mot befintlig
bostadsbebyggelse. Planområdet är beläget i anslutning till sjön Tisaren.
Planområdet har en areal på ca 10 hektar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 november 2021 att
detaljplaneförslaget skulle skickas på samråd till berörda.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Planförslaget finns tillgängligt i Kontaktcenter (kommunhuset, Västra Storgatan 14)
samt på kommunens hemsida www.hallsberg.se/detaljplan
Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till
Kommunstyrelseförvaltningen, 694 80 Hallsberg eller e-post: kommun@hallsberg.se
Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 29 november 2021.
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:
Gustav Hellund, 019-58 81 20, gustav.hellund@kumla.se
Jessica Bäckman, 019-58 81 79, jessica.backman@kumla.se
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Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter har samlats in från Lantmäteriets fastighetsinformationsregister för
att behandlas av Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun, som du enklast når via
kontaktcenter, 0582-68 50 00 eller kommun@hallsberg.se
De kategorier av personuppgifter som vi har samlat in är: Namn,
fastighetsbeteckning, adress.
Kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsen har behov av att handlägga
detaljplanen. När planen vunnit laga kraft kommer samtliga planhandlingar att
arkiveras.
Du har rätt att begära att kommunstyrelsen rättar dina personuppgifter om de är
felaktiga, att kommunstyrelsen raderar dina personuppgifter eller invända mot att
personuppgifterna behandlas. Kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsen behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan
rättslig grund eller om du har andra frågor kring kommunstyrelsens behandling av
dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

