Ansökan om planbesked
Ansökan skickas till:
Planenheten
Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Fastighetens adress
Sökandens namn

Sökandens personnr/Org nr

Adress

Telefon dagtid (även riktnr)

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefon dagtid (även riktnr)

Kontaktperson (om annan än sökande)

Fakturauppgifter

Ref nr eller projektkod

Sökandens faktureringsuppgifter (om annan än ovan angiven)
Fakturaadress
Postnummer

Postort

Ärendet gäller planläggning av område för
Enbostadshus

Enbostadshus i grupp

Rad-, par-, kedjehus

Handel

Kontor

Lager, industri och hantverk

Flerbostadshus

Annan byggnad, specialbostadshus eller anläggning, ange vilken
Planerad upplåtandeform för eventuella bostadslägenheter

Hyresrätt
Sammanlagd byggnadsarea

Bostadsrätt
Därav bruttoarea bostäder

Ägandelägenheter

Beskriving och motivering av projektet

Bifogade handlingar
Situationsplan

Illustrationer / Skisser

Utredningar

Projektbeskrivning

Foton

Annat...

Underskrift

...............................................................................................................................
Datum
Sökandens underskrift (betalningsansvarig)

Planenheten
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra Vägen 2
Telefon 0431-87000 E-post plan@engelholm.se Internet www.engelholm.se

Information
Handläggning av ärendet påbörjas först när ärendet är komplett
Avgift kommer att tas ut enligt den av kommunen fastställd taxa.
Situationsplan eller annan karta över aktuellt område skall inlämnas tillsammans med denna ansökan.
NPBL 5 kap - Planbesked
2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas,
ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett
planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda ett sådant planläggningsarbete.
3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga
ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets
karaktär och ungefärliga omfattning.
4 § När kommunen fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer
överens om något annat.
5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete.
Om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete, ska kommunen i planbeskedet ange den
tidpunkt då arbetet enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut
om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.
Om kommunen inte avser att inleda ett planläggningsarbete, ska kommunen i planbeskedet ange
skälen för det.
Information om vår behandling av dina personuppgifter
· Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Dataskyddsombudet når du genom kommunens växel på telefon 0431-87 000.
· Dina personuppgifter behandlas och lagras med anledning av att du ansöker om att inleda ett planärende. Den rättsliga
grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Vi använder dessa personuppgifter med syftet att kunna
behandla ditt ärende. Uppgifter om dig kan komma att hämtas från fastighetsregistret.
· Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.
· Du har rätt:
- Att begära tillgång till dina uppgifter eller få rättelse av dina personuppgifter, förutsatt att det inte står i strid med
offentlighetsprincipen,
- Att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
· Om du inte tillåter att dina uppgifter registreras innebär det att vi inte kan behandla din ansökan.
För övrig information var vänlig besök www.engelholm.se
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