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UNDERRÄTTELSE
Detaljplan för

Skävi 1:73 och 1:74

Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län
Ovanstående detaljplan i Hallsbergs kommun är utställd för granskning mellan
30 mars – 14 april 2022.
Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att i första hand möjliggöra förskola på
fastigheten Skävi 1:73 och 1:74 . Eftersom gällande detaljplan medger bostäder och
handel kommer fortsatt handelsverksamhet och liknande att medges i form av
användningen Centrum. Bostäder kommer inte att medges i ny detaljplan.
En av tre delar av förskolan som ligger på fastigheten Skävi 1:74 har idag permanent
lov och övriga två delar har tidsbegränsat lov.
Området är beläget i centrala Vretstorp, cirka två mil väster om Hallsbergs tätort.
Detaljplanens syfte och användning strider inte mot den gällande översiktsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2022 att
detaljplaneförslaget skulle ställas ut för granskning till.
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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:
samhallsbyggnad@hallsberg.se
Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 14 april 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:
Planenheten, 019 58 80 00 eller Sanda Madzo, sanda.madzo@kumla.se.
KOMMUNSTYRELSESFÖRVALTNINGEN
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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.

