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Begäran om planbesked och förslag om 
 ny eller ändring av detaljplan 
 upphävande av tomtindelning 

* obligatoriska uppgifter
Sökande 
Sökandes namn/företag * Person-  eller organisationsnummer * 

Adress * Telefon Mobiltelefon 

Postnummer och ort * Ort * E-post

Kontaktperson 

Betalningsansvarig & faktureringsadress
Betalningsansvarigs namn/företag * Person-  eller organisationsnummer * 

Adress * Telefon Mobiltelefon 

Postnummer  * Ort * E-post

Kontaktperson Ev. Projektnummer/-namn 

Projekt (sökandes önskemål) 
Fastighetsbeteckning på berörd fastighet/er * 

Önskad användning  

Bostad 

enbostadshus  total yta i kvm antal enbostadshus 

flerbostadshus total yta i kvm 

totalt antal lägenheter  varav 
 lägenheter i hyresrätt 

 lägenheter i bostadsrätt 

Handel total yta i kvm antal arbetsplatser 

 Kontor total yta i kvm antal arbetsplatser 

Industri total yta i kvm antal arbetsplatser 

Skola 
förskola total yta i kvm 

grundskola total yta i kvm 

Annan användning 
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Beskrivning av den önskade åtgärden (beskrivning av områdets innehåll och disposition, byggnadens karaktär, exploateringens omfattning etc.)* 

Motivet till ny eller ändrad detaljplan 

Handlingar som bifogas 

Situationsplan * Illustration/skiss 

Andra handlingar

Ange övriga handlingar 

Har sökanden rådighet över den berörda marken eller delar av den 

JA 
om ja, ange på vilket sätt.  

NEJ 

Kompletterande uppgifter 
Tidigare kontakt har tagits med följande tjänstemän inom Uppsala kommun 

JA, om ja, ange namn och datum. Handläggarens namn Datum 

NEJ 

Övriga upplysningar 

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun vid behandling av 
ärendet. Vi behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig 
begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. 

Information 
Den 2 maj 2011 antogs en ny plan- och bygglag (2010:900). Lagstiftningen om planbesked finns i 5 kap 2–5 §§. I Uppsala 
kommun har plan- och byggnadsnämnden beslutat att varje förslag om planläggning ska hanteras som en begäran om planbesked 
(nämndbeslut 2011-11-17). 

Avgift för planbeskedet (plan-och bygglagen 12 kap 8§) kommer att tas ut enligt gällande taxa. Faktura för planbeskedet sänds 
separat. 

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen 5 kap 4 § ge ett planbesked inom fyra månader, från det att en komplett begäran har 
inkommit (om kommunen och Sökanden kommer överens om något annat). Planbesked skickas till Sökanden. Information om 
planprocessen och taxa finns på kommunens webbsida.  

Sökandens underskrift 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

Betalningsansvariges underskrift 
Datum Underskrift Namnförtydligande 
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