
Ansökan om planbesked
Ny eller ändrad detaljplan

Askersunds kommun
Byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 12a
696 30 Askersund www.sydnarkebygg.se

Fastighet (Fler än en fastighet kan beröras och alla tas då upp i ansökan)
Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Sökanden
Företag Personnr / Organisationsnr

Namn (för- och efternamn) Telefon (dagtid)

Adress Postnummer Postort

E-postadress

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Företag Personnr / Organisationsnr

Namn (för- och efternamn) Telefon (dagtid)

Adress Postnummer Postort

E-postadress

Fakturamottagare (om annan än sökande)
Företag

Personnr / Organisationsnr

Namn (för- och efternamn)

Faktureringsadress Postnummer Postort

Referens

Ort, datum Namnteckning Namnförtydligande

Projekt (Sökandes önskemål. Kort beskrivning av projektet. Enkel skiss på förslag bifogas ansökan)

Avgift för planbesker (Plan- och bygglagen 12 kap 8 §) kommer att tas ut enligt gällande taxa.

Beskrivning av åtgärd



Information
Planbesked kan begäras av en person, organisation eller myndighet som vill genomföra en 
åtgärd, exempelvis uppföra ett antal bostadshus, som kräver att en detaljplan upprättas. 
Det kan också handla om att åtgärden strider mot befitnlig plan och att planen därför 
önskas ändras. Genom planbesked får den sökande veta om kommunen avser inleda en 
planläggning eller inte.

Kommunen måste lämna besked inom fyra månader från fullständig begäran. Om beslutet är 
positivt får du också information om en preliminär tidsplan för detaljplanearbetet. Vid negativt 
beslut måste kommunen ange skäl för beslut. Ett planbesked kan inte överklagas.

Vilka handlingar behövs?
De dokument som vanligtvis behövs till en ansökan är:
- Karta som visar förslagets utbredning och enkel skiss på utformning av området
- Beskrivning av förslagets huvudsakliga ändamål och syfte
- Om åtgärden avser ett byggnadsverk behövs en beskrivning av byggnadsverkets karaktär  
  och ungefärlig omfattning.

Anvisningar till blanketten
Fyll i de delar som är relevanta i din ansökan. Fastighetsbeteckning, sökande samt 
betalningsansvarig ska alltid fyllas i . Blanketten ska skrivas under. Den som skriver under 
planansökan är också ansvarig för att avgiften betalas.

Fastighetsbeteckning består av ett kvartersnamn och ett nummer, ex Motorn 2

Namn och adressuppgifter på fastighetsägare ska anges om den som anöker inte gäer 
fastigheten. Om det är flera ägare till fastigheten ska samtliga ägare anges (kan även göras i 
separat förtecking).

Faktureringsadress till annan än sökande godtas endast om fullmakt lämnas

Beskrivning av projektetet avser en kort beskrivning av önskad åtgärd, vilket ändamål som 
avses med förslaget, ex bostäder, kontor etc. Beskrivning av projektet kan även göras i 
separat dokument som bifogas ansökan.

Vad händer sen?
Efter att anökan har inkommit till byggförvaltningen skickas ett bekräftelsebrev ut om 
att anökan är mottagen. Här anges även kontaktperson. Inom fyra månader från det att 
tillräckliga handlingar kommit in (enligt PBL 5 kap. 3-4 §) kommer beslut om planbesked att 
ges.

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser inleda planläggning. Beslutet är dock 
ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Under planläggningen kan det 
visa sig att åtgärden av olika skäl inte är lämpliga att genomföra. Avgift tas också ut för själva 
planläggningen.

Faktura för planbesked skickas separat.

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att registreras vid behandling av 
ärendet. Vi behandlar uppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PuL).

Personuppgifter
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