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

Ansökan om 
planbesked

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 (Behöver bara fyllas i om fastighetsägare är annan än sökande)

Företag Personnr/Organisationsnr

Namn (för- och efternamn) Telefon (dagtid)

Adress Postnummer Postort

E-postadress

 

Fakturamottagare (Behöver bara fyllas i om fakturamottagare är annan än sökande)

Företag Personnr/Organisationsnr

Namn (för- och efternamn) Telefon (dagtid)

Adress Postnummer Postort

E-postadress

SB
F2

30
22

1

Fortsätt på nästa sida

Information om att ansöka om planbesked
Om du har BankID får du gärna ansöka om planbesked i vår e-tjänst.
Mer information finns på sista sidan och på eskilstuna.se/planbesked.

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

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


Vilken förändring avser planförslaget?  
Välj minst ett alternativ. Förklarande text i popupruta syns om du håller muspekaren över respektive ruta.

Ändrad användning Avstyckning Förtätning

Nyexploatering Ändrade byggrätter Trafik

Annat:

Tillkommer bostäder i planförslaget?
Ja                      Nej (gå direkt till nästa rubrik: ”Finns samhällsservice med i planförslaget”)

Vid svar Ja: Vilken typ av bostäder?

Flerbostadshus Villa Radhus/kedjehus

Övrig information om typ av bostäder:

Antal byggnader: Antal bostäder: BTA (Bruttoarea):

Finns samhällsservice med i planförslaget? (Exempelvis skola, äldreboende, vård, fritidsanläggning)

Ja                      Nej (gå direkt till nästa rubrik: ”Tillkommer verksamheter i planförslaget”)

Vid svar Ja: Vilken typ av samhällsservice?

Skola

Typ av skola:           Förskola            Grundskola            Gymnasium            Högskola/universitet            Vuxenutbildning

Antal elever: Antal kvadratmeter:

Äldreboende

Antal boende: Antal kvadratmeter:

Trygghetsboende

Antal boende: Antal kvadratmeter:

Vård

Vårdcentral

Antal kvadratmeter:

Sjukhus

Antal kvadratmeter:

Fritidsanläggning (Exempelvis idrottsplats, idrottshall)

Antal kvadratmeter:

Tillkommer verksamheter i planförslaget? (Exempelvis kontor, handel, industri)

Ja                      Nej (gå direkt till nästa rubrik)

Vid svar Ja: Vilken typ av samhällsservice?

Kontor

Antal kvadratmeter:

Handel

Antal kvadratmeter:

Industri

Antal kvadratmeter:

Bifoga handlingar (karta och skiss/illustration)

Karta ska tydligt visa fastigheten och var på fastigheten förändringen görs. Rita in bebyggelse eller gränser. Du ska 
också bifoga en illustration/skiss som visar förändringens omfattning. Det kan t. ex. vara en illustration av en byggnad 
som visar byggnadsarean (BYA) och byggnadens höjd. 

Fortsätt på nästa sida



Information 
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 begäran om planbesked kommit in. 

Eskilstuna kommun tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av planbesked 
(Plan- och bygglagen 12 kap 8§). Detta gäller både positivt och negativt planbesked. 
På eskilstuna.se/planera hittar du allmän information om detaljplaner, planbesked och taxa. 

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.

Övriga upplysningar  
Här kan du beskriva din ansökan närmare. Ange också om du tidigare haft kontakt med en handläggare  
på Eskilstuna kommun gällande detta ärende, samt personens namn.

Avgift
Stadsbyggnadsförvaltningen tar ut avgift för planbeskedet enligt gällande taxa. 
Du betalar alltid en avgift för att ansöka om planbesked - även vid avslag. 

Jag är medveten om att avgift kommer att tas ut för planbeskedet, även om jag får avslag. 

Underskrift (Betalningsansvarig)

Ort och datum Namnteckning

Namnförtydligande

https://www.eskilstuna.se/gdpr
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