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Sökande (betalningsansvarig) * = Obligatoriska fält 
 

Personnamn/Företagsnamn * 
 

Person- eller organisationsnummer * 
 
 

Adress * (gatu/väg, postnummer och ort) Telefon 
 

E-post * 

Fastighetsägare om annan än sökande  
 

Personnummer- eller organisationsnummer 
 

Adress (gatu/väg-namn, postnummer och ort) E-post 

 
 
 
Beskrivning av området som ansökan avser 
 

Fastighetsbeteckning/ar 
 

Lagfaren ägare till fastigheten/fastigheterna 
 
 
Kostfattad beskrivning av nuvarande markanvändning 

  
 
Projektbeskrivning (önskemål) 
 

Beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med avsedd åtgärd. Om åtgärden avser en byggnad, beskriv byggnadens karaktär och 
ungefärliga omfattning. 
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Karta 
En karta ska skickas med ansökan. Kartan ska visa det område som du begär planbesked på och förtydligar projektets 
huvudsakliga ändamål. 
 
 

Förenklad delgivning 
I de ärenden där Avdelning Samhällsutveckling fattar beslut som går någon emot används förenklad delgivning. Detta innebär 
att beslut skickas till dig i vanligt brev eller e-post. Nästa arbetsdag skickar vi ett meddelande till dig om att vi har skickat 
beslutet. Meddelandet skickas på samma sätt som beslutet. Du anses delgiven två veckor efter att beslutet har skickats till dig 
vilket innebär att överklagandetiden räknas från det datumet.  
Mer information om förenklad delgivning återfinns på sista sidan.  

 
Underskrift sökande 

Datum och ort 

Underskrift Sökande Namnförtydligande 
 
 

Personuppgifterna i ansökan behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 /GDPR) samt Lag (2018:218) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Inlämnade handlingar är allmänna handlingar, som kan komma 
lämnas ut till allmänheten.  

Kommunen samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende. Kommunen behandlar dina uppgifter med stöd av 
artikel 6.1 e i GDPR där det framgår att den behandlingen av personuppgifter är tillåten eftersom den är en nödvändig del av 
myndighetsutövning. Bygg- och trafiknämnden är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta nämnden för att få tillgång till eller rättelse av 
personuppgifterna. Du kan även dra tillbaka din ansökan och begära radering av uppgifterna, i de fall då inte dessa måste bevaras enligt 
annan lagstiftning, så som arkivlagen. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt 
offentlighetsprincipen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökan skickas med fördel via e-post till planochbygg@fargelanda.se eller med post till:  
 
Färgelanda kommun 
Avdelning Samhällsutveckling 
Allhemsvägen 5 
458 80 Färgelanda 

Avgifter 
Du får betala en avgift för handläggningen av din ansökan.  

Avgiften tas ut även för ansökningar som avvisas eller tas tillbaka.  

Handläggningen går snabbare om du skickar in en komplett ansökan.  

Det är sökandes ansvar ett inkomma med korrekta fakturauppgifter.  

Vi krediterar/ändrar inte fakturor där vi inte fått rätt uppgifter i ansökan.    
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