Information om granskning
2021-04-01
Diarienummer

2019KS/0721

Till berörda av pågående
planering, enligt sändlista

Information om granskning under tiden 2021-04-06 –
2021-04-27 för detaljplan för del av Skevik 1:190 och del
av Skevik 1:1, Värmdö kommun
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att utarbeta
en detaljplan för rubricerat område. Du får detta brev för att du är berörd av planarbetet.

Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att tillskapa cirka 70 bostäder. Bostadshus, förskolegård, gård,
teknik- och miljöhus, parkering och allmän plats föreslås inom planområdet. Utbyggnad av
allmän plats omfattar utbyggnad av gångstråk till busshållplats, breddning av trottoar på
västra sidan av Björnskogsvägen, övergång samt anläggande av utegym och
iordningställande av parkmark.

Granskning pågår 2021-04-06– 2021-04-27
Arbetet befinner sig nu i ett så kallat granskningsskede som äger rum enligt datum ovan.
Under granskningsskedet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till
fastighetsägare inom området samt till angränsande i planområdet. Information skickas
bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Tyck till
Under granskningen finns möjlighet att lämna in ett yttrande med eventuella synpunkter
som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att
man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen.
Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i ett granskningsutlåtande som
presenteras på kommunens webbplats varmdo.se/skevik. Utlåtandet ligger sedan till grund
för fortsatt planarbete.
Värmdö kommun eftersträvar att minska antalet utskick av planhandlingar i pappersformat.
Till fastighetsägare inom och angränsande till planområdet översänds därför enbart
informationsbrev.
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Samtliga handlingarna finns att ta del av:
1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor
finns samt karta i full skala.
Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
Öppet: måndag–onsdag 08:00–17:00, torsdag 08:00–19:00 och fredag 08:00–17:00.
2. På kommunens webbplats: varmdo.se/skevik
Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2021-04-27.
För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.
1. Via e-tjänst: varmdo.se/skevik
2. Via e-post: registrator@varmdo.se
3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.
Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2019KS/0721.
Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.
Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att
uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.
De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat
tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut. Skriftliga
yttranden som kommit in till kommunen redan under plansamrådet
(2021-04-06 till 2021-04-27) behöver dock inte framföras på nytt för att ge rätt att
överklaga.

Kontakta oss
Frågor om detaljplanen besvaras av:
Anna Fredriksson – anna.fredriksson@varmdo.se (planfrågor)
David Johansson – david.johansson1@varmdo.se (exploaterings- och genomförandefrågor)
Telefon via servicecenter: 08-570 470 00

Hantering av dina personuppgifter
Alla handlingar som skickas till kommunen är en allmän handling. Plan- och bygglagens (2010:900)
5 kapitel reglerar vad som gäller när kommunen tar fram en detaljplan. Kommunen behöver
exempelvis inhämta och hantera vissa personuppgifter. Kommunens Kart- och GIS-avdelning inom
tekniska nämnden, inhämtar personuppgifterna från fastighetsregistret. Kommunen kan komma att
lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med nämnden och/eller dela
dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Kommunen är skyldig att redovisa de synpunkter som framkommit samt de kommentarer kommunen
har med anledning av synpunkterna. Detta sker i en samrådsredogörelse eller i ett
granskningsutlåtande. De uppgifter du lämnar eller som kommunen inhämtar kommer att registreras
i kommunens ärendehanteringssystem och bevaras i kommunens arkiv. Du kommer inte att kunna
begära att dessa uppgifter raderas.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter
hanteras så kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du
även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se
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