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INFORMATION 

Plankostnader 

Vid beslut om planmedgivande för planprövning kommer kommunen att upprätta planavtal där ansvarsfördelning 
i planprocessen och kostnader för planarbetet regleras. 

Plan- och bygglagen 2010, ikraftträdande den 2 maj 2011 

5 kap. 
Planbesked 

2 §   På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller 
upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin  
avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. 

3 §   En begäran om planbesked ska 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. 

4 §   När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt  
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som gjort begäran inte kommer överens om något annat. 

5 §   Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning. 
Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då  
planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller 
upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser. 
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det. 
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Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-post. Syftet 
med en sådan behandling är att vi ska kunna kontakta dig under fortsatt ärendehantering och handläggning 
samt för att eventuellt kunna skriva planavtal. 

Vi har fått dina uppgifter från denna blankett. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna lämna besked om 
planbesked och eventuellt skriva planavtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är så länge ditt 
ärende pågår. Dina uppgifter kommer att sparas i mellanarkiv i tio år efter det att ärendet är avslutat. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra 
våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med 
en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kan även komma att överföras till ett 
land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden, Simrishamns kommun. Du har rätt att kontakta oss om 
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 
kontakt@simrishamn.se eller på telefonnummer 0414-81 90 00. Du når vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombudet@simrishamn.se eller på telefonnummer 0414-81 90 00. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Om 
du har fler frågor om hur vi i Simrishamns kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer på 
www.simrishamn.se/personuppgifter. 
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