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ANSÖKAN om planbesked 
 

 
 

Fastighet* 
Fastighetsbeteckning 
 

Adress 
 

 
 
Sökande* 
Namn 
 

Organisation -/Personnummer 
 

Adress 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress 
 

Telefon 
 

Annan kontaktpersons namn 
 

Annan kontaktpersons e-postadress/telefonnummer 
 

 
 
 
Fastighetsägare/tomträttsinnehavare* (om annan än sökande) 

Förnamn 
 

Efternamn 
 

 
*Personuppgifterna kommer att behandlas i Karlskoga kommuns datasystem 
 
 
Ärendet gäller planläggning av område 
 
☐ Enbostadshus                                                                                                                           ☐ Enbostadshus i grupp ☐ Rad, par-, kedjehus 

☐ Fritidshus ☐ Flerbostadshus ☐ Annat specialbostadshus 

☐ Annan byggnad eller ändamål 
(ange vilken i beskrivningen på sida 
2) 
 

☐ Handel 
 (ange vilken i beskrivningen på sida 
2)  

☐ Kontor 

☐ Verksamhet   
(ange vilken i beskrivningen på sida 
2) 
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Beskrivning av förslaget (t.ex. areal, antal bostäder, typ av bostad, typ av verksamhet, tidsplan) 
 

 
 
 
 
Bifogade handlingar 
☐ Karta som visar det berörda området (obligatoriskt)  

☐ Annat: 

☐ Annat: 

☐ Annat:  

 
Underskrift 

Datum 
 

Underteckning: (endast för och efternamn) 
 

 
För planbesked tas en avgift ut enligt taxa som baseras på önskad 
åtgärdsomfattning se mer information i nästkommande avsnitt.  
 
 
Skickas till:    Kontakt: 
Samhällsutveckling och geodata (plan)  Karlskoga kommun  
Skrantahöjdsvägen 35   69183 Karlskoga 
Karlskoga Kommun   Telefon: 0586-610 00 
691 83 KARLSKOGA   E-post: info@karlskoga.se 
 
 
Eller via e-post: info@karlskoga.se 
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Till dig som ska göra en ansökan 
Vad är ett planbesked?
Du som är fastighetsägare, verksamhetsutövare eller liknande som vill göra något som 
kräver att detaljplan behöver upprättas, upphävas eller ändras, kan ansöka om planbesked 
från kommunen om ett planbesked. Till exempel för att kunna bedriva en annan typ av 
verksamhet inom sin fastighet eller bygga större än vad som tillåts i gällande detaljplan. För 
att vi ska kunna fatta beslut i ditt ärende är det viktigt att du fyller i alla uppgifter på 
blanketten och skickar med eventuella bilagor. 

En fullständig ansökan ska innehålla en beskrivning utav ärendet, vilken fastighet det 
handlarom, vilken typ av åtgärd som önskas samt en karta som visar vilket område som 
planbeskedet berör. Illustrationer kan även bifogas till planbeskedsansökan.   

Efter du skickat in din ansökan 
När kommunen fått in en komplett ansökan skickas en bekräftelse till dig som ansökt 
om planbesked. Därefter görs en mindre utredning för att ta reda på om det är 
möjligt att genomföra det som står i planbeskedsansökan. Till exempel undersöker 
kommunen om ansökan om planbesked är lämplig att genomföra och om ansökan är 
förenlig med de övergripande ställningstaganden för kommunens utveckling som finns 
i den kommunala översiktsplanen. Utredningen leder till ett underlag för ett 
politiskt beslut av samhällsbyggnadsnämnden där man tar ställning till om det är möjligt 
att genomföra förfrågan eller inte.   

Handläggningstid 
Kommunen ska ge planbesked fyra månader efter att ansökan kommit in. Beskedet kan 
antingen bli positivt eller negativt – det vill säga om kommunen har tänkt att gå vidare 
med detaljplaneläggning eller ej. Beskedet, som är ett politiskt beslut, kan inte överklagas. 
Ett positivt planbesked är inte heller en garanti för att en detaljplan slutligen kommer att 
antas. 

Positivt planbesked 
I det positiva planbeskedet lämnar kommunen en bedömning om när det är rimligt att 
planarbetet ska påbörjas och när detaljplanen slutligen väntas antas. Tidsåtgången kan dock 
ändras beroende på prioriteringar, eventuella utredningar, marköverlåtelser och andra 
oförutsägbara händelser. 

I planarbetet prövar kommunen därefter om det som ansökan innefattar är möjligt och 
lämpligt att göra på platsen. Under planarbetet är kommunen fri att pröva de planfrågor som 
kommunen anser nödvändiga. Det innebär att kommunen är fri att upprätta ett planförslag 
oberoende av eventuella tidigare skisser eller dokument som legat till grund för ansökan om 
planbesked. 

I samband med att kommunen beslutar om positivt planbesked är det oftast lämpligt att 
även besluta om planuppdrag.
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Negativt planbesked 
Om kommunen lämnar ett negativt planbesked innebär det att kommunen inte anser att 
det är möjligt eller lämpligt att inleda ett planarbete för det som ansökan innefattar. 
Det kan exempelvis bero på att det som föreslås i ansökan inte är förenligt med 
kommunens översiktsplan. Om kommunen lämnar ett negativt planbesked ska skälen 
till detta anges. Beslutet kan inte överklagas. Beslut om negativt planbesked kan inte 
överklagas.

Hur går du tillväga för att ansöka om planbesked? 
En ansökan om planbesked fylls antingen i digitalt via denna blankett och mailas in 
till kommunen via info@karlskoga.se eller skickas in som brev in till avdelningen för 
Samhällsutveckling och geodata, se adress på sida 2. 

Kostnad för planbesked 
Karlskoga kommun tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om 
planbesked. Kostnaden för planbeskedet utgår ifrån Karlskoga kommuns plan-mät- och 
karttaxa (2020). Avgift för planbesked tas ut både för positiva och negativa beslut. När 
handläggning av ärendet har påbörjats tas avgift ut även vid återkallande av ansökan. 
Kostnaden baserar på vilken typ av åtgärdsomfattning som ansökan bedöms falla 
inom, för mer info se avsnittet åtgärdsomfattning nedan.  

Om ni får ett positivt planbesked ska ett planavtal tecknas innan arbetet med detaljplanen 
påbörjas, detta för att reglera kostnaden för själva detaljplanen. 

Åtgärdsomfattning 

Enkel åtgärd 10 000:-  

1. Mindre projekt av enklare karaktär, ny- eller tillbyggnad av bostadshus eller
tillbyggnad av verksamheter i upp till 250 m2 bruttoarea, eller övriga projekt med
mindre markareal (ca 2000 m2).

2. Projektet ligger inom detaljplanerat område med samma markanvändning som
ansökan avser.

3. Planarbetet kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande.

Exempel på åtgärd som kan falla inom enkel åtgärd är ändrad markanvändning eller ny 
detaljplan för utökad byggrätt för privat bostadsfastighet som inte ligger inom strandskyddat 
område.  

Medelstor åtgärd 15 000:-
En medelstor åtgärd uppfyller inte samtliga kriterier för enkel åtgärd, och inte något av 
kriterierna för stor åtgärd. Planarbetet kan antas behöva genomföras med ett utökat 
planförfarande.  

Exempel på åtgärd som faller inom medelstor åtgärd är framtagande av detaljplan för privat 
bostadsfastighet som ligger inom strandskyddat område.  

mailto:info@karlskoga.se
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Stor åtgärd 30 000 :- 

1. Projektet är av större omfattning, som kräver omfattande markområden.
2. Projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
3. Planarbetet behöver genomföras med utökat planförfarande.

Exempel på åtgärd som kan falla inom stor åtgärd är projektet som är av större karaktär, 
exempelvis verksamhet som kan antas medföra betydande miljöpåverkan på ett större 
markområde. En mängd utredningar kan väntas behöva genomföras.  


	Fastighetsbeteckning: 
	Adress: 
	Namn: 
	Organisation Personnummer: 
	Adress_2: 
	Postnummer och ort: 
	Epostadress: 
	Telefon: 
	Annan kontaktpersons namn: 
	Annan kontaktpersons epostadresstelefonnummer: 
	Förnamn: 
	Efternamn: 
	Enbostadshus: Off
	Fritidshus: Off
	Annan byggnad eller ändamål: Off
	Enbostadshus i grupp: Off
	Flerbostadshus: Off
	Handel: Off
	Rad par kedjehus: Off
	Annat specialbostadshus: Off
	Kontor: Off
	Verksamhet: Off
	Beskrivning av förslaget tex areal antal bostäder typ av bostad typ av verksamhet tidsplan: 
	Karta som visar det berörda området obligatoriskt: 
	undefined: Off
	Annat: 
	undefined_2: Off
	Annat_2: 
	undefined_3: Off
	Annat_3: 
	undefined_4: Off
	Underteckning endast för och efternamn: 
	Datum1_af_date: 


