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Samråd för detaljplan Smultronet 2 m.fl., 
Skillingaryd tätort, Vaggeryds kommun, Jönköpings län 
April 2021 
 
Syftet med detaljplanen är att är att möjliggöra förtätning av bostäder i  
Skillingaryd på fastigheterna Smultronet 2, Smultronet 3 och del av Pålen 
1:1. Detaljplanen möjliggör även fastighetsreglering utefter dagens utform-
ning för fastigheten Tomaten 8. Detaljplanen handläggs med utgångspunkt 
från reglerna i plan- och bygglagen (PBL 2010:900 5 kap) med standardför-
farande.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-05-19 § 
104 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detalj-
plan för att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheterna Smultronet 2 
m.fl. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2021-03-24 
§ 57 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut planförslaget för sam-
råd.   
 
Detaljplanen är ute för samråd under perioden 2021-04-06 t.o.m. 2021-05-
14. En digital presentation av planförslaget kommer sändas på  
www.vaggeryd.se 2021-04-15 kl. 18:00.  
 
Planförslaget kommer under samrådstiden finnas tillgängligt på kommunens 
webbsida: www.vaggeryd.se/aktuelladetaljplaner. Fysiska handlingar finns 
tillgängliga i receptionen på Skillingehus, Bangårdsgatan 2, 568 21 Skilling-
aryd   
 
Synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Kanslienheten, Vaggeryds 
kommun tillhanda senast 2021-05-14. Glöm inte att ange kontaktuppgifter. 
Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller 
via post: Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.  
 
Vid frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln tel. 0370-67 80 00. 
 
Med vänlig hälsning 
Kanslienheten 
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Behandling av personuppgifter 
 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, fas-
tighetsbeteckning, adress, e-mail. Syftet med en sådan behandling är bland 
annat att få veta vilka personer som är sakägare (fastighetsägare) och vem 
som har insänt yttranden. Vi har fått dina uppgifter via fastighetsregistret. Vi 
tillämpar vid var tid gällande dataskyddslagstiftning GDPR, vid all be-hand-
ling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina person-
uppgifter är:  
 
• Myndighetsutövning  
 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för Vaggeryds kom-
muns myndighetsutövning i samband med samrådet. Dina uppgifter kom-
mer att sparas i enlighet med arkivlagen och kommunens diariehantering. 
 
De personuppgifter vi behandlar om dig i samband med att ett eventuellt ytt-
rande inkommit, delas inte men uppgifterna är också en allmän offentlig 
handling. Uppgifterna om dig skyddas också av offentlighets- och sekretess-
lagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut 
om det står klart att varken du eller någon närstående lider men om upp-gif-
terna lämnas ut. 
 
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 rät-
telse, överföring, begränsning av behandlingen eller för att göra invänd-
ningar på dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 
kommunstyrelsen@vaggeryd.se eller genom växeln på 0370-87 80 00. 
 
Du kan också vända dig till dataskyddsombudet om du har frågor som rör dina 
rättigheter. Dataskyddsombudet övervakar att den ansvarige följer de lagar som 
rör behandlingen av personuppgifter. Kontaktuppgifter data-skyddsombudet i 
Vaggeryds kommun: Johan Isaksson, Jönköpings kom-mun, Stadskontoret Te-
lefon: 036-10 28 02, stk-dataskyddsombud@jonkoping.se Om du har klagomål 
på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
 
Mer information finns på www.vaggeryd.se/personuppgift 
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