
       Planbesked 
 

 
Postadress: Arjeplogs kommun, 938 81 Arjeplog. Besöksadress: Tingsbacka, Storgatan 20. Telefon: 0961-140 00 

Organisationsnr: 212000-2668. Webb: www.arjeplog.se. E-post: kommun@arjeplog.se 

 

 
Planbeskedet avser planläggning av område för 

      Enbostadshus      Par-, rad-, kedjehus      Flerbostadshus      Handel 

     Kontor      Industri      Fritidshus      Hotell 

 
Sökande                   Fastigheten 

Namn Fastighetsbeteckning 

Utdelningsadress Fastighetens adress 

Postnummer och postort Fastighetens postnummer och postort 

E-post Fastighetens lagfarne ägare 

Telefonnummer  
     

Personnummer/Organisationsnummer  

Företagets namn (om sökanden representerar ett företag)  

 

 

Befintliga byggnader på fastigheten 
      Enbostadshus       Tvåbostadshus      Flerbostadshus      Särskilt boende 

     Fritidshus      Affärsbyggnad      Industribyggnad      Publik lokal 

     Kontorsbyggnad      Tillfälligt boende      Skola, förskola, vårdanläggning 

     Annat 
  
                …………………………………………………………………………………………………………… 

Åtgärd 

      Planläggning av område som idag saknar en detaljplan 

      Ändring av gällande detaljplan 

        Planläggning av område som omfattas av en detaljplan 

 

Bilagor (Bilagor markerade med * ska bifogas i ansökan) 

       Karta där det aktuella området har markerats tydligt* (Skala 1:400–500) 

       Annat 
 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Väljer ni att fylla i blanketten med en e-postadress kommer 
all framtida kontakt att ske via e-post. 
Då ett ombud anlitas ska en fullmakt bifogas i ansökan. 
Vid ansökning från ett företag ska bevis om firmatecknare 
bifogas i ansökan. 
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Kortfattad beskrivning av åtgärden 

 

 

 

Information och upplysningar 
Genom att du via e-post, vanlig post eller att du lämnar in blanketter till Arjeplogs kommun så ger du oss vissa 
personuppgifter om dig själv. När du lämnar in blanketter så sparas dina uppgifter så att vi kan hantera ditt ärende. 
Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EU:s dataskyddsförordning och den svenska 
dataskyddslagen. Mer information finns på kommunens hemsida https://arjeplog.se/ 
 
 

Ifylld och signerad blankett med bifogade bilagor skickas till: 

Arjeplogs kommun 
938 81 Arjeplog 

Eller via e-post till: 
kommun@arjeplog.se (Ange i ämnesfältet vad ansökan avser t.ex. Anmälan - Eldstad) 

 

Underskrifter 
Sökande                           Ombud (Fullmakt krävs)                                Kontaktperson (Vid företagsanmälan)       

Underskrift och datum Underskrift och datum Underskrift och datum 

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
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