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Dnr 2020/436
Fastighet LAKNÄS 19:27
Avser Nybyggnad mobilmast, 42 m, med tillhörande teknikbod

Det har inkommit en ansökan om Nybyggnad mobilmast, 42 m, med 
tillhörande teknikbod på fastigheten LAKNÄS 19:27, enligt bifogade 
handlingar. 
Åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och är inte 
en kompletteringsåtgärd.

Ni ges nu möjlighet att som sakägare yttra er över ansökan. Inkommer inget 
yttrande kommer vi trots det att gå vidare med ärendet.
Om Ni har några erinringar mot ansökan ska dessa vara Leksands kommun, 
byggavdelningen, skriftligen tillhanda senast 2020-06-05.
Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till oss på byggenheten.
Med vänlig hälsning
Byggenheten

Upplysning
Innan lov lämnas, ska byggnadsnämnden genom underrättelse bereda kända 
sakägare och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som be-
rörs samt sådan känd organisation eller förening som anges i 5 kap. 11 § 
första stycket punkt 2 och 3 Plan- och bygglagen tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Detta ska ske om åtgärden innebär en avvikelse från detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller ska utföras i ett område som inte omfattas av 
detaljplan och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd och inte heller är 
reglerad i områdesbestämmelser.
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Sändlista

Sakägare

Leksands kommunstyrelse (personuppgiftsansvarig) använder endast dina personuppgifter för 
handläggning av byggärendet. Dina uppgifter behandlas enligt artikel 6.1c och 6.1e i GDPR. Dina 
uppgifter kan komma att delas med ett personuppgiftsbiträde, andra berörda kommunala verksamheter, 
Länsstyrelsen och andra rättsinstanser. Dina personuppgifter härstammar ifrån 
kommuninvånarregistret. Dina personuppgifter kommer att bevaras. 

Du kan ha rätt enligt GDPR att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, 
radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att 
behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).  
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