
Postadress 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Värnamo kommun 

331 83 Värnamo 

Besöksadress 

Stadshuset, Kyrktorget 1 

Värnamo 

Telefon 

037037 70 00 

kontaktcenter 

Webbplats & E-post 

kommun.varnamo.se 

samhallsbyggnad@varnamo.se 

Begäran om planbesked 

Kostnad debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige § 212, 2018-10-25.

Information om behandling av personuppgifter 

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta 

beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du har lämnat kan komma att lämnas ut till 

myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets 

handläggning. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller 

radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar.  

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter. 

Fastighetsbeteckning  för  berört  planområde 

Berörd(a) fastighet(er) 

Sökande  

Namn Personnummer/orgnr 

Adress Telefon 

Postnummer Postort 

E-post 

Faktureringsadress och personnr/Orgnr, om annan än ovan 

Syftet  med  detaljplanen 

Bostäder Handel Verksamhet Skola/förskola 

Annat 

Det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden: 

Bifogade  handlingar  

Karta över berört område (obligatoriskt) Illustration/skiss över tänkt åtgärd 

Bilder Annat Om annat ange vad 

Underskrifter  

Ort och datum SÖKANDE: 

Ort och datum FASTIGHETSÄGARE: 

http://www.varnamo.se/
mailto:samhallsbyggnad@varnamo.se
http://www.varnamo.se/personuppgifter


Postadress 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Värnamo kommun 

331 83 Värnamo 

Besöksadress 

Stadshuset, Kyrktorget 1 

Värnamo 

Telefon 

037037 70 00 

kontaktcenter 

Webbplats & E-post 

kommun.varnamo.se 

samhallsbyggnad@varnamo.se 

Begäran om planbesked skickas till:

samhallsbyggnad@varnamo.se

eller

Information om planbesked  

Planbesked är till för dig/er som vill genomföra en åtgärd som kräver ny eller ändrad detaljplan och vill få 

besked om kommunen avser påbörja planarbete. 

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en planläggning i ett 

planbesked, senast fyra månader från det att komplett begäran har kommit in (5 kap. 2, 4§§ PBL). 

En begäran om planbesked ska vara skriftligt och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den 

avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. Om ett planbesked innebär åtgärder som avser 

byggnadsverk, ska begäran även innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning 

(5 kap. 3§ PBL). 

Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning. Avser kommunen 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 detta. (5 kap. 5§ PBL) 

Planbesked enligt 5 kap. 2§ i PBL får inte överklagas (13 kap. 2§ PBL). 

För mer information om planbesked se www.boverket.se
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