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Ansökan om planbesked
Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga ansökan. Staden kommer att spara dina uppgifter enligt gällande dokumenthanteringsplan. Läs mer på
http://sundbyberg.se/dataskydd.

Sökande
Företag

Person-/organisationsnummer

Namn (för- och efternamn)

Telefon dagtid

Adress

Postadress

E-postadress (fylls i om du önskar kommunicering via e-post)

Faktureringsadress (om annan än sökande behövs fullmakt)

Fastighet
(om fler än en fastighet berörs, tas alla upp i ansökan)
Fastighetsbeteckning (består av kvartersnamn och nummer)

Adress

Postadress

Fastighetsägare, namn och adress (om annan än sökande behövs fullmakt)

Ansökan avser
Beskrivning av förslagets huvudsakliga ändamål och syfte, (nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, ändring, bostäder, kontor etc.)

Om förslaget omfattar ett byggnadsverk behövs en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning
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Uppnås grönytefaktor, ange hur?
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Eventuellt referensnummer
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Uppnås parkeringsnorm, ange hur?

Handlingar som bifogas ansökan
☐ Karta/situationsplan som visar förslagets utbredning (behövs för att ansökan ska vara komplett
☐ Ritningar, (exempelvis fasadritning)
☐ Underlag/-annat som beskriver byggnadernas volym och karaktär (åtgärd som innehåller byggnadsförslag),
parkeringslösningar, uträkningar etc.
☐ Fullmakt (om annan än sökande)
☐ Förteckning över fastighetsägare (om det är flera ägare till fastigheten

Information
För en komplett ansökan som kommit in till stadsledningskontoret skickas ett bekräftelsemejl ut om att ansökan är
mottagen.
Planbesked kommer att ges inom fyra månader från det att en komplett ansökan inkommit till staden (enligt PBL 5 kap.
3-4 §).
En ansökan om planbesked är förenlig med en handläggningsavgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa (PBL
12 kap. 8 §). Faktura för planbeskedet skickas separat. Avgiften ska vara betald innan ett eventuellt planarbete påbörjas.
Den som skriver under ansökan är också ansvarig för att avgiften betalas.
Ytterligare information om planbesked finns att läsa på:
www.sundbyberg.se
www.boverket.se
Plan- och bygglag (2010:900) på Sveriges riksdags webbplats

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Ansökan om planbesked med bilagor skickas per e-post till
kommunstyrelsen@sundbyberg.se
Blanketten kan även skrivas ut och skickas med bilagor till
Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg

