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ANSÖKAN OM PLANLÄGGNING
OCH BEGÄRAN OM PLANBESKED
Plansökande tillika betalningsansvarig
Personnamn/Företagsnamn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

E-post

Kontaktperson (om annan än plansökande)

E-post

Mobiltelefon

Telefon dagtid

Beskrivning av området som ansökan avser
Fastighetsbeteckning/ar

Ort

Lagfaren ägare till fastigheten/fastigheterna

Kortfattad beskrivning av nuvarande markanvändning.

Projektbeskrivning (önskemål)
Beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med avsedd åtgärd. Om åtgärden avser en byggnad, beskriv byggnadens karaktär och ungefärliga omfattning.
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Projektbeskrivning forts.

Karta
En karta ska bifogas ansökan. Kartan ska visa det område som berörs av avsedd åtgärd och förtydliga projektets
huvudsakliga ändamål.
Avgift

Handläggandet av ansökan om planläggning och begäran om planbesked bekostas av den sökande.
Kostnaderna baseras på kommunens gällande Plan- och bygglovstaxa, denna finns på kommunens
hemsida: www.tierp.se . Kostad för planbesked utgår även vid negativt besked.
Information
Plan- och bygglagen (2010:900) reglerar processen för hur detaljplaner och områdesbestämmelser upprättas, antas,
ändras och upphävs. I lagens femte kapitel anges bestämmelser om hur och när kommunen ska ge besked om att
inleda ett planläggningsarbete. Lagen säger att den som avser vidta en åtgärd som förutsätter ett
planläggningsarbete, har rätt att på begäran få veta om kommunen avser inleda ett sådant arbete eller inte. I ett
planbesked ska kommunen skriftligen redogöra sin avsikt om att inleda ett planläggningsarbete eller inte.
Tierps kommun har beslutat om att varje ny ansökan om planläggning ska hanteras som en begäran om planbesked
(Kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad, 2014-05-15 §49). Detta i syfte att säkerställa en rättsäker, tydlig och
lika hantering av alla inkomna ansökningar som avser ändring, upphävande eller upprättande av nya detaljplaner eller
områdesbestämmelser. Samtidigt säkerställs med stöd av lag att den sökande kan förvänta sig besked från
kommunen inom rimlig tid.
Ett planbesked ska ges inom fyra månader från dess att kommunen har fått in en komplett begäran om planbesked,
om inget annat har avtalats med den sökande. Om planbeskedet är positivt ska en uppskattad tidpunkt för planens
slutliga antagande anges (datumangivelsen förutsätter att planarbetet leder fram till att ett antagande är möjligt). Om
kommunen inte avser inleda ett planläggningsarbete ska kommunen ange skälen till detta i planbeskedet.
Efter ett positivt planbesked inleder kommunen ett planläggningsarbete. Arbetet innebär en prövning av planförslagets
lämplighet. Det finns inga garantier för att den detaljplan som slutligen antas överensstämmer med byggherrens
ursprungliga önskemål. Du kan läsa mer om den fortsatta planprocessen på kommunens hemsida www.tierp.se.
Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av Tierps kommun vid fortsatt behandling av
ärendet. Personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Betalningsansvariges underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

När hela blanketten är ifylld - skriv ut, skriv under och skicka till:
Tierps kommun, Kommunstyrelsen
815 80 TIERP

Postadress

Besöksadress

Kontaktuppgifter

Organisationsnummer

Internet

Tierps kommun

Kommunhuset

Tel:

212000-0266

www.tierp.se

815 80 TIERP

Centralgatan 7, Tierp

Fax

0293-129 69

E-post

medborgarservice@tierp.se

0293-21 80 00

