
Tillståndsnummer

Mottagare och datum

AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV (MBL 137 §)   UNDANTAG (MBL 23 KAP.)

1. Byggplats Fastighets-
beteckning

Byggplatsens 
areal

Hela 
fastigheten  

Outbrutet
område

Postadress

2. Sökande
Byggplatsens ägare 
eller innehavare. 
Omsorgsplikt för den
som inleder ett 
byggprojekt:
se ByggBestS A 2

Sökandens namn Telefon-
nummer

Postadress E-postadress

Sökandens namn Telefon-
nummer

Postadress E-postadress

3. Debitering av 
avgift

Namn på den som 
debiteras

Telefon-
nummer

Fakturerings-
adress

4. Ombud
med rätt att korrigera 
ansökan

Ombudets namn Telefon-
nummer

Postadress E-postadress

5. Kommunikation 
och Hörande

6. Byggprojekt 
Våningsytan för 
ansökta och för 
befintliga byggnader 
skall också framgå 
på situationsplan Byggande av byggnad Ändring av användningsändamål  

Byggnadstyp* Våningsantal Våningsyta (m²vy) Antal bostäder Övrig information

På byggplatsen befintliga byggnader, byggnadstyp samt våningsyta.

8. Beslutet
tillställs Per post Sökanden Ombudet Den som debiteras

9. Sökandenas 
underskrifter 
Underskrift av 
samtliga sökande, om
inte blanketten 
undertecknas av ett 
ombud med fullmakt.

Datum och plats

Underskrift och namnförtydligande Underskrift och namnförtydligande

Ansökan fortsätter på nästa sida

Byggnader som rivs

Tillbyggnad eller reparations- och ändringsarbete, 
som är jämförbart med nybyggnad.

Mer informatin på 
separat bilaga 

Kort beskrivning
av åtgärden

Annat, vad? 

PLANLÄGGNING 
Raseborgsvägen 37
10600 Ekenäs

Staden kan kommunicera med mig via ovan angivna epost. Om ombuds epost angivits skickas epost endast till denne.

Jag ber att kommunen hör grannarna till den del de inte hörts av sökande. För hörandet debiteras enligt gällande taxa.

Staden lämnar inte i någon form ut personuppgifter ur kommunens tillståndsregister för direktmarknadsföring eller för opinions- 
eller marknadsundersökningar.

7. Bilagor

Se separata 
anvisningar rörande 
bilagor

Situationsplan, obligatorisk

Fastighetsregisterkarta, fastighetsregister- och lagfartsregisterutdrag (bestyrkta av staden eller av lantmäteriverket) obligatorisk 

Utdrag av detalj- eller delgeneralplan (bestyrkt av staden) obligatorisk, om det för platsen finns plan med rättsverkningar 

Köpebrev eller arrendekontrakt (om besittningsrätten styrks genom dessa)

Utdrag ur handelsregister (om sökande är ett företag)

Utredning om rörande hörande av grannarna (om sökande själv skött hörandet)

Fullmakt (vid befullmäktigande av ombud) 

Andra bilagor, vad ?:

Per epost

* Typer av byggnader:
- Egnahemshus
- Fritidsbostad
- Radhus
- Bostadshöghus
- Industri- och

lagerbyggnad
- Affärsbyggnad
- Ekonomibyggnad,

bastu e.d.
- Annat, vad?



Avvikelsernas motiveringar 11. Motiveringar 

Den ansökta åtgärden avviker från:10. Avvikelser
Uppge från vilka
bestämmelser 
man önskar 
avvika. Fylls i 
endast om 
ansökan gäller 

Detaljplanen MBL 58 § 

Generalplanen MBL 43 § 

Mer informatin på separat bilaga Från vilka bestämmelser söks avvikelse 
(om ansökan gäller avvikelse från plan eller från byggnadsordningen, eller om du ovan valt "Annat")

Byggnadsordning MBL 14 §

Förbud när detaljplan utarbetas MBL 53 § 

Oplanerat strandområde MBL 72 §

Annat, vad ? (uppge nedan)

PUNKT 10 OCH 11 FYLLS I ENDAST OM ANSÖKAN GÄLLER ANSÖKAN OM UNDANGAGSLOV

Sökandens namn

Kom ihåga att 
motivera samtliga 
ansökta avvikelser.

Utan särskilda skäl 
kan undantag inte 
beviljas.

Härrör sig ofta till 
platsen och dess 
markanvänding, 
landskapsbild, miljö, 
etc.

Mer informatin på separat bilaga 
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