
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
631 86 Eskilstuna
E-post: sbf-plan@eskilstuna.se
Webbsida: eskilstuna.se/planera

Ansökan om upphävande 
av tomtindelning

Fastighet (om fler än en fastighet berörs tas alla upp i ansökan)

Fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar

Gatuadress/gatuadresser

 

Sökande
Företag Personnr/Organisationsnr

Namn kontaktperson (för- och efternamn) Telefon (dagtid)

Adress Postnummer Postort

E-postadress

 

Fastighetsägare (om fastighetsägare är annan än sökande)

Företag Personnr/Organisationsnr

Namn (för- och efternamn) Telefon (dagtid)

Adress Postnummer Postort

E-postadress

 

Fakturamottagare* (om fakturamottagare är annan än sökande) *Läs om avgift under rubrik Planavtal på nästa sida.

Företag Personnr/Organisationsnr

Namn (för- och efternamn) Telefon (dagtid)

Adress Postnummer Postort

E-postadress

SB
F2

30
22

1

Blanketten går att fylla i digitalt men 
måste skrivas ut och skrivas under 
innan den skickas in med posten.

Fortsätt på nästa sida

Information om tomtindelning
Tomtindelningen regleras i fastighetsplanen som innehåller bestämmelser om markens indelning i fastigheter. 
För att kunna ändra på tomtindelningen inom ett område som omfattas av fastighetsplan måste den gällande  
fastighetsplanen upphävas. Detta görs via ändring av detaljplan. 

Se mer information på nästa sida och på eskilstuna.se/tomtindelning.

mailto:sbf-plan%40eskilstuna.se%0D?subject=
https://www.eskilstuna.se/planera
https://www.eskilstuna.se/tomtindelning


Beskrivning av projektet  
Skriv kortfattat anledningen till att du ansöker om upphävande av tomtindelning. Här kan du också skriva om 
du tidigare har haft kontakt med en handläggare på Eskilstuna kommun gällande det ärende du ansöker om. 
Ange gärna tjänstepersonens namn och avdelning som hen jobbar på.

Bifogade handlingar
Enkel skiss på förslag, t.ex. en karta där tomtgränser och ändringarna är inritade ska bifogas ansökan. 
Ange vilka handlingar som bifogas.

      Enkel skiss            Ritning            Illustration            Annat: 

Underskrift (Betalningsansvarig)

Ort och datum Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Tomtindelningar enligt 1947 års byggnadslag och äldre lagar gäller som fastighetsplaner efter 1 juli 1987. 
Från 2 maj 2011 gäller fastighetsplaner som detaljplanebestämmelser vad avser fastighetsindelningen.

Det innebär att upphävande av tomtindelning/fastighetsplan kan göras via förenklat planförfarande om det inte 
finns några hinder för upphävandet.

Detaljplan 
I de fall ett detaljplanearbete är aktuellt sker en politisk prioritering mellan inkomna planansökningar. 

*Planavtal 
Innan ett detaljplanearbete påbörjas tecknas ett avtal mellan parterna där plankostnaderna redovisas.  
Inga avgifter kommer att tas ut tas ut innan planavtal är påskrivet.

Underskriven ansökan med bilagor skickas via post till: 
Eskilstuna kommun 
Planenheten 
631 86 Eskilstuna

Planenheten tar inte emot inskannade påskrivna ansökningar via e-post.
Använd gärna vår e-tjänst om du har BankID. 

Så här behandlar Eskilstuna kommun dina personuppgifter
För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig.  
På eskilstuna.se/GDPR kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter.

https://www.eskilstuna.se/gdpr
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