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Antagande av detaljplan för Ormbacka B, fastigheten  
Veddesta 2:1 m.fl., i Järfälla kommun 
 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21, § 143 att anta rubricerad 
detaljplan. Protokollet har justerats och tillkännagivandet har anslagits på 
kommunens anslagstavla den 25 oktober 2019.  
 
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Stockholms län.  
Skicka överklagandet till kommunen som vidarebefordrar det till Mark- 
och miljödomstolen. 
 
Järfälla kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
177 80 JÄRFÄLLA 
 
Märk skrivelsen ”Överklagan detaljplan Ormbacka B, dnr kst 2014/461”. 
 
Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast den 18 november 2019 
(det vill säga tre veckor från den dag då tillkännagivande om justeringen av 
protokollet med antagandebeslutet har satts upp på kommunens anslagstavla).  
 
Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange till exempel paragraf i 
protokollet eller planens beteckning. Ange också varför du anser att beslutet 
är felaktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som 
du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna skrivelsen samt texta namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med 
fullmakt. 
 
Bilaga: Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Teresa Westman 
Planarkitekt 
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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 behandlas av 
samhällsbyggnadsavdelningen. Dina personuppgifter kommer att behandlas av planarkitekter och 
administrativ personal på samhällsbyggnadsavdelningen i syfte att handlägga ditt ärende inom ramen 
för detaljplaneprocessen. Den behandling myndigheten utför görs med stöd PBL 5 kap. 11, 17, 23 §, 
vilket innebär det finns tvingande krav på kommunen att behandla 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 dataskydd@jarfalla.se. 
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är: Järfälla kommuns kommunstyrelse (org. nr: 212000-
0043). Du är välkommen att kontakta oss på kommunstyrelsen@jarfalla.se och 08-580 285 00 om du 
(1) har frågor om behandlingen; (2) vill begära rättelse av din information; (3) vill begära att bli 
raderad; (4) vill invända mot behandlingen; eller (5) vill begära ett registerutdrag över våra 
behandlingar av dina personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med 
dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål om detta till Datainspektionen. 
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