Insändes i 2 ex

Ansökan planbesked
Till denna ansökan ska en situaitonsplan bifogas där föreslagen gräns för planområde anges

Fastigheter som ingår i föreslagen avgränsning för planområdet
Fastighetsbeteckningar
Fastighetsadress

Sökande
Sökandens namn

Telefonnummer

Postadress

E-post

Postnummer och ort

Organisationsnummer/ personnummer

Syfte med föreslagen planläggning
Beskrivning av syftet, vad ska området användas till:

Bilagor
☐ Karta med avgränsning av planområdet i lämplig skala, t.ex. 1:2000

☐ Övriga handlingar

Övriga upplysningar

Besöksadress
Torget 5
LEKSAND

Postadress
Leksands kommun
793 80 LEKSAND

Hemsida/e-post
www.leksand.se
planokart@leksand.se

Telefon/fax
0247 800 00 (vxl)

Org.nr
212000 2163

2017-1

Information om behandling av dina personuppgifter
Leksands kommunstyrelse (personuppgiftsansvarig) behöver behandla dina personuppgifter
för att kunna handlägga ditt planärende. Dina personuppgifter behandlas enligt artikel 6.1a,
6.1b och 6.1e i dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter kommer att delas med
lantmäteriet för handläggning och med kommunens ekonomienhet för fakturering. Dina
personuppgifter kommer även att publiceras för allmänheten enligt plan- och bygglagen. Vid
teknisk behandling kan dina personuppgifter delas med ett personuppgiftsbiträde. Dina
personuppgifter kommer att bevaras i arkivsyfte.
Du kan ha rätt enligt GDPR att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina
uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen
eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud
(kommun@leksand.se). Detta påverkar dock inte lagligheten av behandlingen som grundar
sig på detta samtycke.
Underskrift
Datum

Namn

Namnförtydligande

Allmänt om Planbesked
Kommunen har planmonopol, dvs. avgör var, när och hur mark skall planläggas. För att
pröva markens lämplighet för visst ändamål görs, efter det att en ansökan inkommit, en
utredning för att klara ut om föreslagen markanvändning är lämplig. En kostnad för denna
utredning tas ut. Kostnaden är fastställd enligt taxa och är beroende på frågans komplexitet.
Kostnaden tas ut även om planbeskedet är negativt.
Handläggningstid för planbesked är ca 3 mån. Ett antal frågor prövas översiktligt;
riksintressen, strandskydd, trafik, vatten o avlopp, gestaltning, kultur, behov av service,
natur, markens lämplighet och omgivningspåverkan mm.
Om planbeskedet blir positivt tecknas avtal mellan kommunen och sökanden där kostnader
och ansvar klarläggs. Efter detta kan planprocessen startas.
Ett positivt planbesked gäller i två år. Under denna tid skall ett samrådsförslag tas fram, om
detta ej görs förfaller planbeskedet.
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