SID 1/2

Begäran om
planbesked

SKICKA TILL
VALLENTUNA KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
186 86 VALLENTU NA

Fastighetsbeteckning och adress till berörda fastigheter
De fastigheter som sökande vill att detaljplan ändras/upprättas för.
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Sökande/Kontaktuppgifter
NAMN

TELEFO N

E-POST

GATA/BOX

POSTNUMMER

POSTADRESS

Fastighetsägare om annan än ovan:……………………………………………………………………………
Fakturaadress
NAMN

REFERENS

ORG.NR/PERS.NR

GATA/BOX

POSTNUMMER

POSTADRESS

En avgift tas ut för hanteringen av planbesked, enligt taxa. Avgiftens storlek beror
på vilken åtgärd som efterfrågas. Faktura skickas ut efter lämnat planbesked.

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT

Information om Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204)
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina
uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/anmälan. Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av
annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att
lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt
undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och
hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi
behandlar om dig.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
186 86 VALLENTU NA
TFN 08-587 850 00
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE
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Information om fastigheterna/området
Använd separat papper om blanketten inte räcker till. Ange eventuella bilagor.
Nuvarande förhållanden
Beskriv för vilket ändamål fastigheten används idag. Till exempel bostads- jordeller skogsbruksfastighet.

Önskade framtida förhållanden
Beskriv ändamålet: Vad ni vill kunna bygga på platsen, alternativt hur ni vill att
gällande plan ska ändras.

Omfattning
Om möjligt, beskriv byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning. Till
exempel antal våningar, uppskattat antal lägenheter, typ av bebyggelse etc.

Bifogade handlingar
 Karta där ni markerat det område som ni önskar planlägga (obligatorisk)


…



…



…

Information om planbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
Kommunen ska ge planbesked inom 4 månader från att en komplett begäran har inkommit, om inte
kommunen och den som gjort begäran kommer överens om något annat. Av planbeskedet framgår om
kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete. Om kommunen avser att inleda ett planarbete
anges den tidpunkt då arbetet enligt kommunens bedömning kommer ha lett fram till ett slutgiltigt
beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Om kommunen inte avser att inleda ett
planläggningsarbete kommer kommunen i planbeskedet att ange skälen för det. Ett planbesked är ett
beslut som inte är bindande och inte kan överklagas.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
186 86 VALLENTU NA
TFN 08-587 850 00
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
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