ANSÖKAN - PLANBESKED
Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning *

Fastighetens gatuadress *

Sökandes namn *

Person/Org.nr *

Telefon (även riktnummer)

Sökandes postadress, postnr och ort * (hit skickas beslut och faktura om inget annat anges nedan)

Telefon mobil

E-post

Sökandes fakturaadress (om annat än ovan)

Annan kontaktpersons namn, adress, telefon dagtid (som i första hand ska kontaktas vid behov av kompletteringar)
Fastighetsägares namn och adress (om annan än sökande)

Ärendet gäller planläggning av område för *
Enbostadshus

Par-, rad-, kedjehus

Flerbostadshus

Handel

Kontor

Lager, industri och hantverk

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken:

Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter, area samt antal
Hyresrätt

Bostadsrätt

Bruttoarea:

Ägandelägenheter
Antal lägenheter:

Beskrivning och motivering av projektet

Bilagor *
Ange vilka bilagor som skickas med ansökan
Situationsplan eller karta över området (obligatorisk)
Övriga handlingar, ange vilka:

Avgift
Avgift tas ut enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Observera att den som står som sökande och skriver
under ansökan är betalningsansvarig för den avgift som tas ut för detta planbesked.

Postadress
Box 153
301 05 Halmstad

Besöksadress
Rådhuset
Kyrkogatan 7

Telefon
Tel 035-13 70 00

E-postadress
direkt@halmstad.se

Internetadress
www.halmstad.se

Underskrift*
Datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Datum

Fastighetsägarens underskrift (om annan än sökanden)

Namnförtydligande

Skicka ansökan till: Halmstads kommun, Box 153, 301 05 Halmstad eller ks.diarium@halmstad.se.

Er ansökan kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifterna i detta formulär. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna hantera ditt ärende.
Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas enligt arkivlagen.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt
lag.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att
göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
direkt@halmstad.se.
Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten.

INFORMATION
PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
1§

Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas, antas,
ändras och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda en sådan planläggning.

Planbesked
2§
På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller
upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa
sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.
3§

En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet
med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets
karaktär och ungefärliga omfattning.

4§

När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om
något annat.

5§

Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning. Om kommunen avser att
inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt
kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en
detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.

Postadress
Box 153

Besöksadress
Rådhuset

301 05 Halmstad

Kyrkogatan 7

Telefon
Tel 035-13 70 00

E-postadress
direkt@halmstad.se

Internetadress
www.halmstad.se

