
Telefon 
08-568 910 00

Postadress 
Danderyds kommun
Miljö- och stadsbyggnadskontoret 
Box 74
182 11 Danderyd

E-postadress 
plan@danderyd.se

ANSÖKAN OM PLANBESKED 

De personuppgifter som du lämnar hanteras i enligheter med dataskyddslagstiftningen. För att läsa mer om hur Danderyds kommun 
behandlar dina personuppgifter, besök www.danderyd.se/dataskydd. 

För att din ansökan ska kunna hanteras ska ansökan vara komplett och korrekt ifylld. Utöver ifylld ansökan krävs även att en karta 
med berört område och fastigheter markeras och bifogas samt att en situationsplan som visar tänkt åtgärd bifogas. 

Medgivande/fullmakt kan krävas om sökande är annan än fastighetsägare. Är sökande en bostadsrättsförening eller samfällighet 
ska stämmobeslut som avser önskad ansökan om planbesked bifogas. Utöver detta kan kommunen även kräva att ytterligare 
underlag bifogas om åtgärden är mer omfattande och sker i känslig miljö.

Kontakta Planavdelningen inför din ansökan för att få vägledning, plan@danderyd.se.  

Berörd fastighet/fastigheter 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress 

Fastighetsägare 

  Sökanden (fakturamottagare) 
För- och efternamn/ företagets namn Person-/Organisationsnummer 

Adress Postadress

Kontaktperson (om sökande är ett företag)

E-postadress

Ansökan avser 
Beskriv det huvudsakliga syftet och ändamålet. Avser begäran ett byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av dess karaktär, användning, 
utformning och ungefärliga omfattning samt tänkt lösning för infrastruktur så som trafik, parkering och VA.  

Ifylld ansökan med bilagor mejlas eller postas till:

E-postadress: plan@danderyd.se

Adress: Danderyds kommun, Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Box 74, 182 11 Danderyd 

Kommunen bedömer om din ansökan är komplett, i annat fall kontaktar kommunen dig för ev. 
kompletteringar. 

För kommunens handläggning av din begäran tas en avgift ut enligt taxa. Avgiften tas ut även 
vid negativt planbesked eller om begäran återtas av sökanden.   

Postadress 

Telefonnummer

Faktureringsadress (om annan än gatuadress)

Webb 
www.danderyd.se

Besöksadress 
Mörby Centrum, reception 
Kontaktcenter plan 5  

http://www.danderyd.se/dataskydd


Checklista för ansökan om planbesked 

För att en ansökan om planbesked ska kunna behandlas av kommunen ska den innehålla: 

• Ifylld planbeskedsansökan (denna blankett) (obligatoriskt)
• Karta med berört område och fastigheter markerade (obligatoriskt)
• Situationsplan som redovisar tänkt åtgärd (obligatoriskt)
• Idé-/ illustrationsskiss
• Övrigt underlag, t.ex. medgivande/fullmakt från fastighetsägare (om sökande är

annan än fastighetsägare, stämmobeslut (om sökande är bostadsrättsförening
eller samfällighetsförening), ev. utredningar/analyser eller kompletterande
beskrivning av tänkt åtgärd.
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