
ANSÖKAN om planbesked
Datum 
_______________________

Skickas till
Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen,  
Avdelning stadsplanering
971 85 Luleå
Eller skicka inskannad kopia till e-post: 
stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se 

Fastighetsbeteckning:

Sökandes adress: Postnummer: Postort:

E-post:

Ev. ombud/Plankonsult: Tel:

E-post:

Sökandes namn: Tel:

Ansökan avser

Sökandens underskrift Jag samtycker att uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen PUL       Datum

Ansökans syfte

Övriga upplysningar

Beskrivning av ansökt åtgärd

Ändring av befintlig detaljplan/områdesbestämmelse Upphävande av detaljplan/områdesbestämmelse

Upprättande av ny detaljplan/områdesbestämmelse _______________________________________________

 Beskriv syfte och mål med ansökan (t.ex. möjliggöra för bostäder, handel, industri, kontor eller annat ändamål)

Ange om åtgärden t.ex. är föranledd av tillfälligt bygglov, kräver köp av kommunal mark etc.

Ange antalet tomter/lägenheter eller lokalyta verksamheten syftar till och ungefärlig tomtareal, lösning av vatten och avlopp, ett planerat 
byggnadsverks karaktär och ungefärliga omfattning, angöring, parkering osv.
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Obs! Till ansökan om planbesked ska bifogas en karta över det tänkta området med situationsplan eller enklare skiss.

Stadsbyggnadsförvaltningen
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Ifylls av handläggare
Bifogade handlingar 

Situationsplan

Handlingen är komplett

Foto

Översiktskarta Annan bilaga ____________________________________

Handläggares underskrift                    Datum

Handläggares underskrift                    Datum

Information

När ansökningen inkommit diarieförs den. Ett mottagningsbevis skickas till den sökande när handlingarna är kompletta. I mottagningsbeviset 
meddelas när planbeskedet beräknas behandlas politiskt. Beslut om planbesked fattas av kommunstyrelsen eller stadsbyggnadsnämnden. 
Ett positivt planbesked innebär att kommunen ska påbörja ett planarbete, men är ingen garanti för att planen kommer att antas eller vinna laga 
kraft. Kommunstyrelsen kan även under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. I samband med att positivt planbesked ges 
meddelas även när detaljplanen kan beräknas antas.
Beslut om planbesked ges till en kostnad av mellan 6 000 kr och 30 000 kr enligt kommunens taxa beroende på planärendets omfattning och 
karaktär. Även upprättandet av en detaljplan innebär en kostnad. 
För med information om planprocessen se www.lulea.se. 
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