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Hur man överklagar detaljplaner

Om du inte är nöjd med detaljplanens antagandebeslut kan du överklaga det till
en högre instans.

I ditt överklagande ska du tala om vilket beslut du överklagar genom att ange
ärendets diarienummer, och beslutsparagraf (§) eller datum på protokollet.

Ange varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du begär. Om du
har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt bör du även
skicka med det.

Ange ditt namn, postadress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Mark och miljödomstolen, men
skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Samhällsutvecklingsenheten i Marks
kommun.

Överklagandet ska ha kommit till kommunen inom tre veckor från det att du fick
del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den
överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in
för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet.

Skicka ditt överklagande via e-post till sue@mark.se, eller via brev till:
Marks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Samhällsutvecklingsenheten
Mor Kerstins väg 13
511 80 Kinna

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsutvecklingsenheten

Marks kommun

Postadress:
511 80 Kinna

Tfn växel:
0320-21 70 00

Org nr:
212000-1504

e-post:
sue@mark.se
www.mark.se
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Information om personuppgiftsbehandling

Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet
med EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Plan- och byggnadsnämnden
511 80 Kinna
Epost: pbn@mark.se

Dataskyddsombud

Nämndens dataskyddsombud når du på epost dso@borasregionen.se
eller telefon 070 9487331.

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna samlas in i syfte att handlägga ärenden inom nämndens
ansvarsområden enligt gällande nämndreglemente. Handläggningen kan
innebära att:
• uppgifter registreras i myndighetens adressregister för enklare
kommunikationsadministration,
• uppgifterna användas för att utföra kundundersökningen Löpande Insikt.
Undersökningen är en servicemätning för kommunernas myndighetsutövning,
• uppgifterna hämtas via e-tjänsten för att ansöka om lov, anmälan och
förhandsbesked.
Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i
enlighet med svensk arkivlagstiftning. Som ett led i arkiv-verksamheten så kan
nämnden publicera ett digitalt, publikt arkiv för vissa ärendetyper.

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad
myndighetsutövning och hantering av allmänt intresse.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och
eventuella personuppgiftsbiträde som kommunen kan kommaatt tar hjälp av.
Dessutom kommer uppgifterna att överlämnas till Markör för utförandet av
kundundersökningen Löpande Insikt. Uppgifter som skickas in till en kommun
kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av
sekretess.

Lagringstid

Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas
innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta
personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar
om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot
hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.


