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Beskrivning och motivering av projektet
(Beskriv bl a lösning för VA, vägar, ungefärligt antal hus)

Industri

Verksamhet

Bilagor
Situationsplan eller karta över området obligatorisk
Annat:

Avgift
Avgiften baseras på vilken typ av åtgärd; enkel, medelstor eller stor. Gällande taxan, se www.lysekil.se
/Bo och Bygga/Detaljplaner/Söka planbesked. Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige 2011-04-28
§ 56
Sökandes underskrift
Sökandes underskrift

Fastighetsägarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jag har tagit del och läst ovan information.
INFORMATION
PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas, antas, ändras
och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda en sådan planläggning.

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 en sådan planläggning.
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
nom 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.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen
(PUL).

