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INBJUDAN 
Enligt sändlista 
 
 
Dnr Kst 2019/578 
 

 

INBJUDAN TILL SAMRÅD OM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN  

Detaljplan för del av Flintvägen, fastigheterna Skälby 3:818 och 3:819 i 
Järfälla kommun 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning och uppförande av enbostads-
hus på respektive styckningslott. 
 
Samråd pågår under tiden 4 mars – 25 mars 2020.  
 
Planhandlingarna finns tillgängliga här: 

• Kommunens hemsida jarfalla.se/planarbete.  
• Kommunens Servicecenter, Riddaplatsen 5 i Jakobsbergs centrum.  

 
Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 25 mars 2020 till 
Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla 
eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se. 
Märk din skrivelse med yttrande över dnr kst 2019/578  
Detaljplan för del av Flintvägen, fastigheterna Skälby 3:818 och 3:819. 
 
Upplysningar om planförslaget lämnas av: 
Erik Blomquist, Planarkitekt. Tel: 08-580 226 54. Mejl: erik.blomquist@jarfalla.se 
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Information om behandling av dina personuppgifter:  
 
De uppgifter som du delger i samband med att du skickar in ett yttrande kommer be-
handlas av planenheten. Dina personuppgifter kommer att behandlas av planarkitek-
ter och administrativ personal på planenheten i syfte att handlägga ditt ärende inom 
ramen för detaljplaneprocessen. Den behandling myndigheten utför görs med stöd 
PBL 5 kap. 11, 17 §, vilket innebär det finns tvingande krav på kommunen att be-
handla dina uppgifter inom ramen för detaljplaneprocessen. Dina uppgifter kan även 
komma att hanteras av vårt personuppgiftsbiträde Formpipe och Tieto som sköter 
supporten på vårt datasystem. 
 
Om du har frågor avseende behandlingen av personuppgiftsbehandlingen kan du ta 
kontakt med kommunstyrelsens dataskyddsombud genom att kontakta 
dataskyddsombud@jarfalla.se. 
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är: Järfälla kommuns kommunstyrelse (org. 
nr: 212000-0043). Du är välkommen att kontakta oss på kommunstyrelsen@jar-
falla.se och 08-580 285 00 om du (1) har frågor om behandlingen; (2) vill begära rät-
telse av din information; (3) vill begära att bli raderad; (4) vill invända mot behand-
lingen; eller (5) vill begära ett registerutdrag över våra behandlingar av dina person-
uppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskydds-
förordningen har du rätt att lämna in ett klagomål om detta till Datainspektionen 
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