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Planbesked - så fungerar det
I den här foldern får du en inblick i hur handläggningsprocessen går till, 
vad det kostar och hur lång tid det tar.  Du får även veta vad du behöver 
bidra med och vilken service vi erbjuder. 



Ett planbesked ger dig ett tydligt svar på om kommunen 
kommer att pröva ärendet i ett planläggningsarbete 
eller inte. Planbeskedet är den första delen i processen 
när en detaljplan ska antas, ändras eller upphävas.  Ett 
planbesked kan vara positivt eller negativt. Oavsett svar 
kommer du få en tydlig motivering till beslutet. 

Ärendets gång

Begäran om planbesked 
När du vill ha ett planbesked rekommenderar vi dig att 
ta kontakt med kommunen. Då kan vi se om det du vill 
göra är möjligt och vi kan även hjälpa dig att fylla i en 
blankett för begäran om planbesked.

På blanketten fyller du i vad du tänkt göra inom 
området som kräver en förändring/förnyelse av detalj-
planen.  

Vid behov, exempelvis om du ska göra en nybyggnad är 
det bra om du bifogar en karta eller skiss över området 
som berörs. Kartunderlag kan du få av kommunen.

Om du ska bygga eller utöka din tomt ska du ge en 
skriftlig översiktlig beskrivning av vad som ska göras. 
Det kan exempelvis vara husets högsta våningsantal, 
uppskattat antal lägenheter, om husen är friliggande 
eller sammanbyggda. 

Blanketten behöver inte innehålla detaljerad  
information som miljökonsekvenser eller liknande då 
ett planbesked bara berättar om ett planarbete ska 
påbörjas eller inte.  
 

Utredning av din begäran 
Efter att din begäran har kommit in utreds den i en 
tjänstemannagrupp där preliminära avvägningar görs 
och faktorer som påverkar projektet diskuteras. Detta 
sker normalt inom en till två månader från det att din 
begäran har kommit in.

I vissa ärenden krävs det ytterligare underlag och/eller 
utredningar för att kunna avgöra om din önskade 
åtgärd är lämplig att pröva i en detaljplan. Du kontaktas 
då av en handläggare. 

När din begäran är komplett lämnas ärendet till  
Samhällsbyggnadsnämnden med ett förslag till beslut. 
 
Beslut om planbesked 
I planbeskedet står det om kommunen kommer att 
påbörja ett planarbete eller inte. 

Vid ett positivt planbesked finns också en beräknad 
tidpunkt för antagande av detaljplanen. Det är viktigt 
att komma ihåg att planbeskedet inte är ett slutgiltigt 
besked om att en detaljplan antas, utan det är en 
bekräftelse på att kommunen är beredd att pröva 
ärendet i ett detaljplaneförfarande. 

Om du får ett negativt planbesked som innebär att 
inget planarbete kommer att göras, får du en tydlig 
motivering av skälen till detta. Enligt plan- och  
bygglagen ges ingen möjlighet att överklaga ett beslut 
om planbesked.   
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Din roll i ärendet som beställare 
 
Samhällsbyggnad Gävle vill ha en tydlig beskrivning, i 
ord eller skisser över vilka åtgärder som du planerar att 
göra. Dessutom kan du som söker behöva komplettera 
med utredningar/underlag under arbetet med planbe-
skedet. Vi diskuterar behovet av kompletteringar i 
samråd med dig. 
 

Vad kan du förvänta dig av oss?

•	 Möjlighet till personligt möte. 
•	 Bekräftelse på att din begäran har kommit in.
•	 Besiktning vid behov.
•	 Tillgänglighet på telefon och mejl under kontors-

tid.
•	 Skriftligt beslut om planbesked.
•	 Att vi håller handläggningstiden.
 

Vi tar gärna ett möte med dig i ett tidigt skede för att 
diskutera vilka förutsättningar det finns för att genom-
föra det du vill göra men även för att identifiera 
eventuella hinder. 

Handläggningstider 
 
Du får ett planbesked inom fyra månader från det att 
din kompletta begäran har lämnats in. 

Avgift

Priset på ett planbesked grundar sig på en fastställd 
taxa beslutad av kommunfullmäktige. Kostnaden 
varierar mellan  10 000 - 20 000 kr beroende på vad du 
ska göra på det aktuella området.

50 % av avgiften för planbeskedet räknas senare av från 
avgiften för detaljplanen om ett planavtal tecknas. 
Om ett negativt planbesked meddelas reduceras 
avgiften med 40 %. 

Avgift för upprättande av detaljplanen beräknas enligt 
en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige och är 
grundad på den byggrätt du får. Läs mer om detta i 
Detaljplaner - Så fungerar det.

Ärendeprocessen

Planbesked  
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Bygglov 
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Plan- och byggkedjan

Planbeskedet är första steget 
i plan- och byggkedjan. Mer 
information om ärende-
gången i övriga steg hittar du 
i respektive folder.
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Scanna QR-koden för
att läsa mer om
planbesked på 
Gävle kommuns hemsida.

Gävle kommun
801 84 Gävle
www.gavle.se
026-17 80 00
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