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Blanketten skickas till

Arboga kommun
Planavdelningen
Box 45
732 21 Arboga
Ansökan om planbesked
Sökande
Namn
Adress och postadress
E-postadress

Telefon

Berörd fastighet/fastigheter
Fastighetsbeteckning

Syfte

ARB7022, v2.2, 2015-03-05

Beskriv syfte och mål, ange vad som planeras, vad området ska användas till och i vilken omfattning. t.ex. ett visst antal villatomter, butik för matförsäljning
och ungefärlig yta, avstyckning av arrendestugor på ”parkmark” osv.

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Arboga kommun dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se Arboga kommuns hemsida.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Fax
Internet

Box 45
732 21 Arboga

Smedjegatan 5

0589-870 00

0589-144 86

Bankgiro

www.arboga.se
481-1667
arboga.kommun@arboga.se

Org. nr

212000-2122
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Övrigt
Beskriv planerad lösning för exempelvis vatten, avlopp, tillfartsvägar, parkeringsplatser, lastning och lossning av varor och omständigheter som kan påverka
omgivningen (ökad trafik, buller). Det går också bra att bifoga denna information i ett separat dokument.

Karta, skiss eller situationsplan bifogas.
Bifoga en enkel skiss över det planerade området. Kopia på primärkarta eller liknande kan beställas hos Arboga kommun, projekt- och gatuavdelningen.

Planbesked betalas av
Namn
Adress och postadress
Kontaktperson

Telefon

Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift

Information
Inom fyra månader efter ansökan om planbesked inkommit ska kommunen fatta beslut om planarbete ska
inledas eller inte. Motivering av beslut bedöms i förhållande till bestämmelserna om allmänna och enskilda
intressen som anges i 2 kap. PBL. I kommunens översiktsplan anges ställningstaganden till allmänna intressen,
framtida tätortsutbyggnad, utbyggnadsriktningar, grönområden eller vilka särskilt värdefulla kulturmiljöer
som ska bevaras.
Ett positivt planbesked anger en ungefärlig tidpunkt för ställningstagandet. Planläggningen inordnas i
kommunens övergripande planprioritering, vilket kan innebära att planarbetet i vissa fall kan behöva skjutas
framåt i tiden. Planbeskedet är ingen garanti för att en detaljplan kommer att antas men ger intressenten
möjlighet att få ett tydligt besked om kommunens intention om att påbörja ett planarbete eller inte.
Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt gällande taxa, liksom för själva planläggningen i det
fall då ett planarbete inleds. Gällande taxa finns publicerad på kommunens webbsida, www.arboga.se.
Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Arboga kommun dataregister enligt
dataskyddsförordningen. För ytterligare information se Arboga kommuns hemsida.

Uppgifter nedan fylls i av Arboga kommun, planavdelningen
Noteringar för fortsatt hantering
Besked

Bevilja
Avslå

Typ av detaljplan

Tillägg/ändring
Ny detaljplan

Förfarande

Standard
Utökat

