Miljö- och byggförvaltningen
Plan- och byggavdelningen
0372-78 90 00
Miljo.byggnamnden@ljungby.se

Begäran om planbesked
Enligt 5 kap. §§2-5 Plan- och bygglagen (2010:910)

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning
Namn/företag

Personnummer/organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefonnummer

Postnummer

Postort

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadress)
Ev. kontaktperson (med kontaktuppgifter)

Begäran avser




Bostäder

Handel



Kontor



Industri



_______________

Beskriv det huvudsakliga syftet och bifoga karta som visar området. Om begäran avser byggnation ska dess karaktär och ungefärliga
omfattning beskrivas.

Bifogade handlingar:
 Karta över området (obligatoriskt)
 Fotografier




Illustration (t ex en enkel skiss)
Annat:________________________________

Underskrifter
Ort och datum

Sökande (namnteckning och namnförtydligande)

Ort och datum

Fastighetsägare (namnteckning och namnförtydligande)

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9

0372-78 90 00 vx

212000-0670

E-POST

WEBBPLATS

miljo.byggnamnden@ljungby.se

www.ljungby.se

BANKGIRO

156-0879

Information om planbesked
Fortsatt hantering av ansökan
Miljö- och byggnämnden är ansvarig nämnd för detaljplanering och kommer att behandla begäran
om planbesked. Planavdelningen tar fram beslutsunderlag till stöd för nämndens beslut om att gå
vidare med planarbete eller inte. Innan planarbete kan starta behöver i regel ett planavtal tecknas
mellan den sökande och kommunen som reglerar kostnaden för framtagandet av detaljplanen.
Tid för beslut om planbesked
Planbesked ska enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 4§ ges inom 4 månader från att en komplett
ansökan inkommit, om kommunen och den sökande inte kommit överens om annan tid. I
planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning och när i så fall ett
antagande bedöms kunna ske.
Avgift för planbesked
För kommunens handläggning av din begäran tas en avgift ut enligt taxa, fastställd av
kommunfullmäktige 2011-06-14, § 73. Detta gäller även i de fall begäran avslås eller återtas.
Avgiften beror på ärendets komplexitet och tas ut enligt följande:
- Enkel åtgärd: 9 300 kronor (2019)
- Medelstor åtgärd: 13 950 kronor (2019)
- Stor åtgärd: 18 600 kronor (2019)
Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter
i vårt verksamhetssystem. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de
uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden.
Mer information
På Ljungby kommuns hemsida www.ljungby.se finns allmän information om detaljplaner,
planbesked och taxa.
Ansökan skickas till
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Olofsgatan 9
341 83 Ljungby
E-post miljo.byggnamnden@ljungby.se

