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BEGÄRAN 
om planbesked 

Skickas till: 
Ludvika kommun 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
Verksamhetsområde planering 
771 82 Ludvika  

Sökande 
Namn eller företagsnamn Personnummer eller organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer och -ort Telefonnummer dagtid Mobilnummer 

Fastighet som berörs av åtgärden 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare 

Begäran avser 
Beskriv det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och bifoga 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. 

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 
Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr. 
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Blankettanvisning och information 

 Plan- och bygglagen om 
planbesked 

5 kapitlet 

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 
en sådan planläggning. Lag (2011:335). 

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 har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § 
ska kommunen ge sitt 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 en 
planläggning. 

Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet 
ange den tidpunkt då planläggningen 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 en planläggning, ska kommunen i 
planbeskedet ange skälen för det. Lag (2011:335). 

Kompletterande uppgifter Kommunen kan komma att begära in kompletterande uppgifter om åtgärden, om 
det bedöms behövas för att ta beslut om planbesked. Det är 
samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om planbesked. 

Taxa för planbesked För kommunens handläggning av din begäran tas det ut en avgift enligt taxa som 
kommunfullmäktige har beslutat. Avgiften framgår av dokumentet ”Kostnader för 
planbesked och planavtal” som finns på Ludvika kommuns hemsida. 
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