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INFORMATION
Ifylld och inskickad ansökan innebär att uppdraget registreras. Ansökan medför inte
automatiskt en start på planarbetet.
Från och med maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL) som innebär att
planbesked ska ges inom fyra månader från det att en komplett ansökan kommit in.
Kommunen tar ut en avgift för handläggning av planbesked. Det gäller även i de fall
ansökan avslås eller återtas. På Eskilstuna kommuns webbplats finns allmän
information om detaljplaner, planbesked och taxa.
Detaljplan
I de fall ett detaljplanearbete är aktuellt sker en politisk prioritering mellan inkomna
planansökningar.
Planavtal
Innan detaljplanearbetet påbörjas tecknas ett avtal mellan parterna där
plankostnaderna redovisas.

Underskriven ansökan med bilagor skickas till:
Eskilstuna kommun
Planavdelningen
631 86 Eskilstuna
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras. Personuppgifter hanteras i enlighet med
personuppgiftslagen (PUL, 1998:204).

Postadress
Planavdelningen
Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 5
Fax
016–710 28 39

Hemsida
eskilstuna.se/planera
E-post
sbf-planavdelningen@eskilstuna.se

