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Ansökan om planbesked

PBL (2010:900)

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress

Postnummer

Sökande 1

Sökande 2*

Namn (företag eller privatperson)

Namn (företag eller privatperson)

Ev. referens-/kontaktperson
Telefon, dagtid

Ort

Ev. referens-/kontaktperson
Telefon, mobil

Telefon, dagtid

Telefon, mobil

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Adress

Adress

Postnummer

Ort

Ort

Postnummer

E-post

E-post

*Om fler än två sökande, använd särskild blankett.

Fakturamottagare (om annan än sökande)
Namn

Organisations-/personnummer

Referens/projektnummer

Fakturaadress

Avsett ändamål
Bostäder

Handel

Kontor

Industri/lager

Annat, ange:
Beskrivning av åtgärden

Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen.

Umeå kommun
Telefon, växel:
Besöksadress
Postadress:
Webbplats:

090- 16 10 00
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

Detaljplanering
Telefon, kundtjänst
Besöksadress:
Mejladress:
Webbplats:

090- 16 13 61
Stadshuset, 3 tr
detaljplanering@umea.se
www.umea.se/detaljplanering
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Bifogade handlingar
Karta (obligatoriskt)**

Skisser

Ritningar

Utredningar

Annat:
**Kartan ska visa det område som ansökan berör.

Underskrift sökande 1
Ort, datum

Underskrift, sökande 2
Ort, datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Upplysningar

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som
ett slutligt ställningstagande från kommunens sida. Av planbeskedet framgår om kommunen avser att påbörja ett planarbete
och i så fall när detta arbete antas ha lett fram till ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan alternativt ändra
eller upphäva områdesbestämmelser. Om beskedet är att kommunen inte avser att inleda något planarbete så redovisas
skälen till detta i planbeskedet.
Begäran om planbesked undertecknas av den som avser att utföra en åtgärd inom det område som ansökan berör. Om någon
annan än lagfaren ägare står som sökande ska fullmakt eller avtal med fastighetsägaren bifogas. Observera att den som skriver
under ansökan är betalningsansvarig för den avgift som tas ut för planbeskedet.
Planbesked lämnas inom fyra månader räknat från det att ansökan har kommit in till oss. Mer information finns på vår
hemsida: www.umea.se/detaljplanering. Vid övriga frågor, kontakta vår kundtjänst på telefon 090-16 13 61, eller via epost:
detaljplanering@umea.se

Skicka eller lämna in blanketten till:

Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå

Så behandlar vi dina personuppgifter, GDPR

Byggnadsnämnden i Umeå kommun är personuppgiftsansvarig. Syftet med behandlingen är att handlägga och fakturera ditt
detaljplaneärende. Den lagliga grunden för behandlingen är att den sker som ett led i personuppgiftsansvariges
myndighetsutövning i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och
diariesystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder, verksamheter och bolag inom Umeå
kommun, externa konsulter som utför planuppdrag samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra
tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vissa personuppgifter, t.ex. fastighetsbeteckning och diarienummer, kan
komma att publiceras på kommunens webbsida i syfte att kommunicera byggnadsnämndens verksamhet. Vi kan också komma
att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, t.ex. enligt offentlighetsprincipen. Däremot
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.
Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, kontakta Detaljplanering via detaljplanering@umea.se
Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas.
Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller
begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post,
dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Du kan läsa mer om dina
rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr
Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
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