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Begäran om planbesked/planuppdrag
förslag om ny eller ändring av detaljplan
förslag om upphävande av tomtindelning
* obligatoriska uppgifter ska vara ifyllda om förfrågan om planbesked ska anses komplett vid inlämning.
Begäran om fler kompletteringar kan dock förekomma.

Förslagsställare
Förslagsställarens namn/företag *

Personnr/organisationsnr *

Adress *

Telefon

Postnummer *

Ort *

Mobiltelefon

E-postadress

Kontaktperson

Betalningsansvarig/faktureringsadress
Betalningsansvarigs namn/företag *

Personnr/organisationsnr *

Adress: *

Telefon

Postnummer *

Ort *

Mobiltelefon

E-postadress

Kontaktperson

Ev. projektnummer/-namn

Handlingar som bifogas
Situationsplan *

Illustration/skiss

Övriga handlingar

Ange övriga handlingar

Har förslagsställaren rådighet över den berörda marken eller delar av den?
Nej

Ja

Om ja, ange på vilket sätt

Kompletterande uppgifter
Tidigare kontakt har tagits med följande tjänstemän inom Uppsala kommun *
Nej

Ja, om ja ange namn och datum

Handläggarens namn

2020-01-24

Övriga upplysningar

Datum

Ange diarienummer på tilldelat tidiga skede ärende
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Projekt (förslagsställarens önskemål)
Fastighetsbeteckning(ar) på berörd fastighet(er) eller gatuadress *

Önskad användning. Ge en ungefärlig uppskattning av nedanstående uppgifter. *
Bostad *
Småhus *
Om ja ange totalt kvm bostadsarea (BTA) *
Nej

Ja

Nej

Ja

Flerbostadshus *
Nej

Om ja ange totalt kvm bostadsarea (BTA) *

Om ja ange antal lägenheter *
Ja

Bostadsrätter *
Nej
Handel *
Nej

Om ja ange antal arbetsplatser *

Om ja ange totalt kvm bruttoarea (BTA) *

Om ja ange antal arbetsplatser *

Om ja ange totalt kvm bruttoarea (BTA) *

Om ja ange antal arbetsplatser *

Om ja ange totalt kvm bruttoarea (BTA) *

Om ja ange antal skolplatser *

Om ja ange totalt kvm bruttoarea (BTA) *

Om ja ange antal skolplatser *

Ja

Skola *
Nej

Om ja ange totalt kvm bruttoarea (BTA) *

Ja

Industri *
Nej

Om ja ange antal lägenheter *
Ja

Ja

Kontor *
Nej

Om ja ange totalt antal lägenheter *

Ja

Hyresrätter *
Nej

Om ja ange antal småhus *

Förskola *
Ja

Nej

Ja

Grundskola *
Nej

Ja

Annan användning

Beskriv kortfattat syftet och målsättningen för den önskade åtgärden (innehåll och disposition, byggnadens karaktär, exploateringens omfattning etc.) *

Beskriv kortfattat motivet till ny eller ändrad detaljplan t.ex. ej förenligt med gällande detaljplan *

Dina personuppgifter behandlas och skyddas av plan- och byggnadsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med behandlingen är handläggning av plan- och
byggnadsnämndens ärenden. Vi samlar in uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och rättslig grund för detta är myndighetsövning. Uppgifterna sparas i enlighet med plan- och bygglagen,
offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av
personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr.

Information
Den 2 maj 2011 antogs en ny plan- och bygglag (2010:900). Lagstiftningen finns i 5 kap 2–5 §§, finns lagstiftningen om planbesked. I
Uppsala kommun har plan- och byggnadsnämnden beslutat att varje förslagen planläggning ska hanteras som en begäran om
planbesked (nämndbeslut 2011-11-17).
Avgift för planbeskedet (plan-och bygglagen 12 kap 8§) kommer att tas ut enligt gällande taxa. Faktura för planbeskedet sänds
separat.
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen 5 kap 4 § ge ett planbesked inom fyra månader, från det att en komplett begäran har
inkommit (om kommunen och förslagsställaren kommer överens om något annat). Planbesked skickas till förslagsställaren.
Information om planprocessen och taxa finns på kommunens webbsida.

Förslagsställarens underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

2020-01-24

Betalningsansvariges underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

