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Begäran om Planbesked

Fastighet
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Sökande
Namn

Adress

Postnummer e - postPostort

Telefon bostad Telefon arbete / mobil

Markägare ( om annan än sökande)

ev. Organisationsnummer

Till ansökan bifogas
Karta över planområdet (obligatorisk) Illustrationsplan

Underskrift
Ort och datum Sökandens underskrift

Ansökan sänds eller lämnas till: Miljö- och byggnämnden  e-post: mob@kramfors.se
    872 80 Kramfors   Besöksadress: Ringvägen 34  Telefon: 0612 - 80 000

Begäran avser

Upprättande av ny detaljplan Ändring av detaljplan Upphävande av detaljplan

Kontaktperson

Foton Övriga ritningar

Annat  ............................................................................................................................................................................................

Syftet med detaljplanen / upphävandet och beskrivning av tänkta åtgärder

Fastigheter inom tänkt planområde

Övriga upplysningar
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Fyll i blanketten så fullständigt du kan. Kontrollera att fastighetsbeteckningen är korrekt. 

Fastigheter inom tänkt planområde
Om den sökta åtgärden omfattar flera olika fastigheter, fyll i kända fastighetsbeteckningar och 
adresser.

Syftet med detaljplanen / upphävandet och beskrivning av tänkta åtgärder 
Beskriv syftet med detaljplanen / upphävandet ex. nyetablering av bostäder, handel, industri 
etc. Beskriv kortfattat de tänkta åtgärderna, ex. antal bostäder, industris inriktning och 
omfattning, våningsantal och annat som är relevant för ärendets handläggning. 

Kostnad för planbesked
För planbesked tas en avgift ut som skall täcka kommunens handläggning av ärendet, denna 
kostnad indexuppräknas kontakta därför miljö- och byggförvaltningen för att få uppgift om 
gällande kostnad. 

Övrig information
Ett planbesked är inte bindande för kommunen. Kommunen kan även besluta att avbryta 
en pågående planprocess. Efter att era handlingar bedömts vara kompletta ska miljö- och 
byggnämnden inom fyra månader besluta i ärendet. Upprättandet av en detaljplan innebär i de 
flesta fall en avsevärd kostnad som betalas av den sökande.

RÅD OCH INFORMATION TILL ”BEGÄRAN OM PLANBESKED”
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