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Begäran om planbesked 

Sökande 
Sökandens namn (person eller företag) 
 

Organisations-/personnummer 
 

Adress 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress till beställaren 
 

Telefon dagtid till beställaren 
 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 
 

Kontaktpersonens funktion eller titel 
 

E-postadress till kontaktperson 
 

Telefon dagtid till kontaktperson 
 

Faktureringsuppgifter 
Om inget annat anges här skickas fakturan till sökandens adress. Ska fakturan 
bokföras på särskilt kostnadsställe, fyll i fältet Referens. Vi gör inga ändringar i 
efterhand gällande fakturamottagare.  
Vill du ha e-faktura? Kontakta din bank redan idag och anmäl att du vill ha e-faktura 
från Svenljunga kommun! Vi har i dagsläget ingen möjlighet att skicka fakturan till 
en e-postadress. 

c/o 
 

Referens 
 

Postadress 
 

Postnummer och ort 
 

 Fakturan ska skickas till annan betalningsmottagare än beställaren, fullmakt med adressuppgift bifogas. 

Fastigheter som berörs av begäran 
 
 

Ange områdets önskade huvudsakliga användning t.ex. bostäder, handel, kontor eller annan. Om projektet 
innehåller flera användningar kan fler än ett alternativ anges. 

 Enbostadshus  Enbostadshus i grupp  Rad-/Par-/Kedjehus  Tvåbostadshus 
 Fritidshus  Flerbostadshus  Kontor  Handel 
 Studentbostadshus  Hus för äldre eller funktionshindrade  Annat specialbostadshus 
 Lager, industri, hantverk  Annan byggnad eller anläggning: 
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Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter 
 Hyresrätt  Bostadsrätt  Andelslägenhet  

Beskrivning av projektet 
Skriv en kortfattad beskrivning av vad förslaget avser. Ange vad som planeras och vad området ska användas till. 
Beskriv även omständigheter som kan påverka omgivningen såsom ökad trafik, buller e.d. Redogör för 
projektets/byggnadsverkets karaktär och omfattning såsom hustyp, ungefärlig byggnadshöjd, våningsantal, 
bruttoarea m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Följande handlingar bifogas 
 Situationsplan eller karta över området (obligatoriskt)  Geoteknisk undersökning (översiktlig) 
 VA-lösning  Trafiklösning  Tillgänglighet  Avfall 
 Hälsa och säkerhet  Energi och hushållning  Riskanalys  Hustyper 
 Översiktlig miljöbedömning  Exploateringsgrad/BTA  
 Modell, fotomontage eller liknande   

Underskrift 
Beställarens underskrift 
 

Namnförtydligande 
 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och 
exploateringsenheten, 512 80 Svenljunga. 

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in till 
samhallsbyggnad@svenljunga.se.  

Avgift och handläggning 
Avgiften för planbeskedet beräknas utifrån den taxa som fullmäktige har beslutat 
om. Taxan finns i sin helhet på kommunens webbplats, svenljunga.se. 

Vi kommunicerar i första hand via e-post så ange en e-postadress som du läser 
regelbundet. Vi kommer även att skicka kartan till den e-postadress som du har 
angett. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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