
Postadress 
591 86  Motala 

Besöksadress 
Drottninggatan 2 

Telefon vxl 
0141-22 50 00 

Webbplats 
motala.se/planer 

e-postadress
samhallsbyggnad@motala.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansökan om ny eller ändrad detaljplan 
Sida 1 (3) 

Sökande
Namn Telefon (även riktnummer) 

Organisationsnummer e-postadress

Postadress Postnr Ort 

Kontaktperson 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress 

Ansökan
Beskriv vad ansökan syftar till, vilken omfattning den har samt varför den eventuellt strider mot gällande detaljplan. 

Uppskatta hur stor area (BTA+OPA) din ansökan omfattar 

0-1199 kvm  3000-3999 kvm 6000-7999 kvm 

1200-1999 kvm 4000-4999 kvm 8000-9999 kvm 

2000-2999 kvm 5000-5999 kvm mer än 9999 kvm 

Kryssa i de alternativ som passar bäst in med din ansökan 

Nybyggnad Tillbyggnad Ändring 

Till ansökan ska kartutsnitt samt illustrationer medfölja som ska verka som underlag för planbeskedet och 
hanteringen i samhällsbyggnadsnämnden. För mer information se bilaga.  

Denna ansökan innebär en begäran om planbesked, vilket är en tjänst som kommunen tar betalt för enligt 
gällande taxa från samhällsbyggnadsnämnden. 

Enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 3 § ska en begäran om planbesked vara skriftlig och innehålla en 
beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område 
som berörs. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av 
byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning. 

Uppgiftslämnarens namnunderskrift 
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål anmälan avser. Undertecknad ansöker om ny eller ändrad detaljplan i enlighet med 
Plan och bygglagen samt samhällsbyggnadsnämndens taxa inom Motala kommun 
Namnteckning 

Namnförtydligande Ort, datum 

https://www.motala.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/
mailto:samhallsbyggnad@motala.se
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Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)  
Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige som är 
Samhällsbyggnadsnämnden. Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22 50 00).   

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningens art. 6.1 e 
vars betydelse är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgifterna som lämnas används för 
administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ditt ärende. Uppgifter som inte omfattas av 
sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att få information 
om vilken information som finns registrerad om dig. Samhällsbyggnadsnämnden är också skyldig att snarast 
rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. 

Kommunens dataskyddsombud nås på 0141-22 50 00 eller motala.kommun@motala.se Vill du klaga på vår 
personuppgiftsbehandling kan du vända dig till tillsynsmyndigheten – Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på motala.se 

https://www.motala.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/
mailto:samhallsbyggnad@motala.se
mailto:motala.kommun@motala.se
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/
https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
https://www.motala.se/kommun-och-politik/beslut-insyn-och-rattssakerhet/personuppgifter/
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Detta gör du enklast genom att kontakta oss på plan- och 
byggenheten via samhallsbyggnad@motala.se eller tel. 
0141 22 50 00 (växel).  

Vårt dataskyddsombud kan du nå på 
dataskyddsombud@motala.se. Om du är missnöjd med vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna 
klagomål till tillsynsmyndigheten 
Integritetsskyddsmyndigheten. 

Bilaga till blankett: 
Ansökan om ny eller ändrad detaljplan 

Vid kommunens hantering av planbesked krävs det att syftet 
med planen är noga beskrivet av den sökande. Till ansökan 
ska därför kartutsnitt och illustrationer bifogas. Se exempel 
på hur underlagsmaterialet kan se ut till höger.  

I ansökan är kravet att följande information bifogas: 

1. Orienteringskarta där aktuellt område markeras och
där avgränsningen är tydlig (1)

2. Plan där omfattningen av aktuellt projekt pekas ut
genom enklare (2)
eller mer utförliga skisser (3)

Om projektet bedöms vara av större betydelse kan 
stadsbyggnadsenheten komma att efterfråga illustrationer, 
exempelvis fasad eller perspektiv.   

Illustrationerna kan utformas olika, genom enklare (4 - 5) 
eller mer utförlig a skisser (6)  

Behandling av personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som 
namn, personnummer, adress, telefon, e-postadress och 
fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är för att 
kunna hantera din ansökan om ny eller ändrad detaljplan.  

Dina uppgifter har samlats in från ifylld ansökan. Vid all 
behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande 
integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är att kunna fullgöra en 
rättslig.  

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med en tredje part, 
om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi kommer aldrig 
att föra över dina uppgifter till ett land utanför EU.  

Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden. Du 
har rätt att kontakta oss om du vill:  

• Få ut information om de uppgifter du har lämnat in
till oss

• Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
• Begära överföring av uppgifter
• Göra invändningar
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