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Information Planbesked 2019 

Kostnad 

En ansökan om planbesked inom Borgholms kommun faller normalt inom en så kallad medelstor eller stor 
åtgärd enligt kostnadstabellen. Åtgärden kan bedömas som en stor åtgärd om utredningen blir komplicerad, till 
exempel i områden med höga natur- och kulturvärden eller om området förfrågan gäller är mycket stort, från 
20 000 m2 och utöver. Kostnaderna är utifrån Sveriges Kommuners och Landstings beräkningar. Enkel åtgärd 
gäller okomplicerade, enkla ärenden som inte behöver beredas med en miljöbedömning. 

Avgiften för planbesked under 2018 är:  
Planbesked (enkel åtgärd)  200 mPBB (*N) = 9300.- 
Planbesked (medelstor åtgärd)  300 mPBB (*N)= 13950.- 
Planbesked (stor åtgärd)  400 mPBB (*N)= 18600.- 
  

Ansökan ska innehålla  

• en beskrivning och motivering till projektet 
• en situationsplan eller en karta med området utritat 
• vilka fastigheter planen innefattar och ägare till dessa 
• sökandes namn och kontaktuppgifter. Får det inte plats, hänvisa till bilaga och skicka in på separat 

papper  
• namnunderskrifter för att tydliggöra att ni godkänner att avgift för planbesked kommer att tas ut 

 

Ni behöver inte själva utföra undersökningar i ansökningsskedet.  

Har ni funderat på olika hustyper, eller har fotografier eller annan information, bifoga gärna dessa, det är inte 
obligatoriskt men kan underlätta vår bedömning av den tänkta åtgärden.  

Om vi saknar information i ansökan kommer ni att meddelas om det och få möjlighet att komplettera er ansökan. 
När ansökan är komplett kommer vi att handlägga den och ni får beslut inom fyra månader. 

Kostnaden gäller planbesked, det innebär att planavdelningen och miljöavdelningen kommer att undersöka 
åtgärdens lämplighet och lämnar sedan ärendet till Miljö- och byggnadsnämnden för beslut.  

Blir det ett positivt beslut startas ett ärende om upprättande av detaljplan. Ett planavtal upprättas som tydliggör 
ansvarsfördelning och vem som står för vilka kostnader. Där specificeras vilka undersökningar som behöver 
genomföras. Detaljplanen ska bekostas av de som har nytta av planen, dvs fastighetsägare, exploatör eller dylikt. 
Detaljplanens tidplan avgörs av kommunens aktuella planprioritering. Planprioriteringen görs utifrån vilka 
planer som bedöms vara av största allmänna intresse och behov. Det kan därför uppstå en lång väntetid innan 
arbetet med att ta fram detaljplanen kan påbörjas.  

Blir det ett negativt besked avslutas ärendet och detaljplan upprättas inte. 

Oavsett ett positivt eller negativt beslut kommer planbeskedsavgiften att debiteras er. 

 


