Ansökan om planbesked
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37, 941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00

Blanketten är ifyllbar. Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Sökande (fler än en sökande kan anges, t ex makar/sambos)
Namn sökande 1*

Namn sökande 2

Företag

Personnummer/Organisationsnummer*

Sökandens adress*

Postnummer*

Ort*

Kontaktperson (om annan än sökande)

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress
Fakturamottagare (om annan än sökande)

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Ansökan
Fastighetsbeteckning/ar på berörd/a fastighet/er*
Önskad användning

Bostad

Industri

Handel

Kontor

Annat:
Beskriv den önskade åtgärden, t ex beskrivning av områdets innehåll och disposition, byggnaders karaktär, exploateringens omfattning.

SAM-P018

Ange motivering till ny detaljplan

1

Handlingar som ska bifogas ansökan
Situationsplan (obligatorisk)

Orienteringskarta(obligatorisk)

Illustration/skiss

Annat:

Fullmakt (obligatorisk)

Kompletterande uppgifter
Ange kända tidsrestriktioner som är av betydelse för planbeskedet/planprocessen.

Tidigare kontakt har tagits med följande tjänstemän inom kommunen.

Övriga upplysningar, t ex inom strandskyddat område.

Underteckna här
Ort och datum*
Namnteckning*

Namnförtydligande

Information
Enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 4 § ska ett beslut om planbesked skickas till den sökande inom fyra månader, från det
att en komplett ansökan har inkommit, om inte kommunen och sökanden kommer överens om något annat. Ett positivt
planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas.
Om ett planarbete inte kommer igång ska skälen anges i planbeskedet. Själva planbeskedet går inte att överklaga.
Information om planprocessen hittar du på www.pitea.se/planarbete.
Lämna in din ansökan
Den ifyllda ansökan och de bifogade handlingarna skickar du in post till Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Box 37, 941 21
Piteå.
Avgift
För handläggning av ansökan om planbesked tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (PBL 12 kap §8).
Faktura för planbeskedet skickas separat. Avgiften ska vara betald innan ett eventuellt planarbete påbörjas.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om,
eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om
dataskyddsförordningen hittar du på www.pitea.se/personuppgifter.
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