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Underrättelse om samråd 
Detaljplan för Nykvarn 11:1 m.fl., Nykvarn 
KS/2018:73  

Rubricerad detaljplan, som hanteras med standardförfarande har 
kommunstyrelsen i Nykvarns kommun 2019-03-26 § 61 beslutat att skicka ut på 
samråd.  
 
Planområdet är beläget centralt i Nykvarns tätort, cirka 400 meter sydost om 
Nykvarn centrum, söder om Norra Stationsvägen. Planområdet är cirka 2.8 
hektar. Planen syftar till att uppföra ett nytt bostadsområde i form av 
flerbostadshus med omkring 190 lägenheter samt möjliggöra för ett äldreboende 
och en förskola. Planen medger allmänplats för gata, park, parkeringsplats och 
gång- och cykelväg.   
 
Planförslaget bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan och en strategisk 
miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte göras.  
 
 
 
 
Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i kundcenter i kommunhuset samt på kommunens 
hemsida mellan 2019-04-11 och 2019-05-09. 
 
Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Samhällsbyggnadsavdelningen och ska 
vara kontoret tillhanda senast 2019-05-09.  
 

• E-post - kommun@nykvarn.se  
 

• Brevpost - Nykvarns kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 15580 
Nykvarn 

 
 
 
Samrådshandlingarna hittar du på  
Nykvarn.se > Bygga, bo och miljö > Kommunens planarbete> Detaljplan> 
Pågående detaljplaner> Nykvarn 11:1 
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Hur vi behandlar dina personuppgifter när du lämnar en synpunkt 
Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon 
kontaktuppgift så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina 
personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e (allmänt intresse och 
myndighetsutövning) allmänna dataskyddsförordningen (EU2016/679). Dina uppgifter och synpunkter kommer att 
sparas till detaljplaneakten utifrån plan-och bygglagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och 
arkivlagen. 

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 oss på kommun@nykvarn.se. Nykvarns kommuns dataskyddsombud nås på 
dataskyddsombud@nykvarn.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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