Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för tillämpning av
plan- och bygglagen (2010:900)
(SFS 2014:835)
Läs informationsbroschyren om stöd till
nationella projekt för utveckling av
tillämpning av plan- och bygglagen
(2010:900) innan ni fyller i ansökan.

Inkom till Boverket

Boverkets diarienummer

Uppgifter om sökanden
Sökande

Organisationsnummer

Strömstads kommun

212000-1405

Kontaktperson

Elin Solvang
Adress

Postnummer

Postadress

Miljö- och byggförvaltningen

452 80

Strömstad

Telefonnummer

Telefonnummer (mobil)

0526-19477
E-post

elin.solvang@stromstad.se

Utbetalningsuppgifter

(välj ett alternativ)

Bank

Clearingnummer

Kontonummer

Nordea
Plusgiro

Bankgiro

116250-2
Kontohavare

Meddelande till kontohavaren

Strömstads kommun

6350

Projektbenämning
Namnge projektåtgärden

Handledning för anläggande och utveckling av campingplatser - utvecklingsprojekt f

Medsökande
Sökande

Organisationsnummer

Region Gotland/SBF/Avd Bebyggd Miljö

2120000803

Kontaktperson

Gunnar Gustafsson
Adress

Postnummer

Postadress

Visborgtsallén 19

621 81

Visby

Telefonnummer

Telefonnummer (mobil)

0498-269396

0498-269396

E-post

Boverket 14.08

gunnar.gustafsson@gotland.se

Ansökan skickas till: Boverket, Box 534, 371 23 KARLSKRONA

Bl 1301 utg 1
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Kontaktperson
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Telefonnummer

Postnummer

Postadress

Telefonnummer (mobil)
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Medsökande
Sökande

Organisationsnummer

Kontaktperson

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

Telefonnummer (mobil)
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Medsökande
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Adress

Telefonnummer
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Postadress

Telefonnummer (mobil)

E-post

Medsökande
Sökande

Organisationsnummer

Kontaktperson

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

Telefonnummer (mobil)

E-post
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Fler medsökande anges i bilaga.
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Uppgifter om påbörjande och slutförande
Projektet avses påbörjas (år, månad, dag)

2014-10-01

Projektet avses färdigställas (år, månad, dag)

2015-12-31

Projektbeskrivning
Lämna en sammanfattande beskrivning av det projekt som stöd söks för.
Av beskrivningen ska framgå vad som ska göras inom projektet samt vad som är syftet med projektet.
Beskrivningen nedan kan omfatta maximalt 2 000 tecken. Räcker inte utrymmet, ange resterande uppgifter i bilaga.

Handledning för anläggande och utveckling av campingplatser utvecklingsprojekt för tillämpning av plan- och bygglagen
Syftet och målet med projektet är att:
- ta fram en gemensam handledning som beskriver och sammanfattar plan- och
bygglagens möjligheter och begränsningar att hantera efterfrågan och behov
rörande anläggande och utveckling av campingplatser,
- undersöka vart branschen är på väg och vad som styr branschens utveckling,
- föreslå definitioner av begrepp och ta fram riktlinjer för en lämplig
tillämpning av PBL,
- utifrån PBL undersöka om man kan ha synpunkter på vilken upplåtelseform som
tillåts på en campingplats och
- lämna förslag på ändringar av PBL där vi bedömer att lagen inte räcker
till.
Besöksnäringen och campingplatserna är en av de viktigaste näringsgrenarna i
våra kommuner. Många campingplatser håller på att utvecklas från
traditionella campingplatser till turistanläggningar som erbjuder mer
aktiviteter och nya boendeformer.
Idag finns en marknad för detta som bör beaktas vid planering och planläggning. Näringen har utvecklats i en snabbare takt än vad planläggning,
granskning och tillsyn har hunnit med.
För att kunna möta en förändrad efterfrågan, tillgodose behovet av enklare
traditionella campingplatser och att kunna arbeta med tillsyn i framtiden är
det viktigt att hitta tydliga definitioner och en gemensam tolkning av hur
PBL ska tillämpas på detta område.
En frågeställning gäller upplåtelseformer på campingplatser där uthyrningsstugor i allt större omfattning upplåts som bostadsrätter, som riskerar att
övergå till ett privat fritidsboende.
Ambitionen är även att lämna förslag på ändringar av PBL där bedömningen är
att lagen i dagsläget inte räcker till.
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Avsikten är att ha kontakt med berörda länsstyrelser samt SCR som är
branschens riksorganisation. Ett viktigt kunskapsunderlag för arbetet är att
undersöka var branschen är på väg och vad som styr dess utveckling.
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Total kostnad
Total kostnad för projektet

781 600

kr

Beskriv kortfattat hur kostnaden har beräknats
Beräkningen är gjord på en timkostnad på 450 kr/h vilket är ett
självkostnadspris inklusive overheadkostnader så som lokaler m m.
Beräkningen är baserad på att vi under projektperioden har 4 arbetsmöten, två
på respektive kommun samt att vi under projektperioden tillsammans gör två
studieresor.
Totalt
2 arbetsmöten borta 63 200 kr
2 arbetsmöten hemma 14 400 kr
2 studieresor 63 200 kr
Arbetstid utöver möten 225 000 kr
Övrigt 25 000 kr
Summa:

390 800 kr/kommun

Förbindelse och underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna, som lämnas i denna ansökan med tillhörande bilagor, är sanna.
Om stödet beviljas förbinder vi oss att följa reglerna för stödet som anges i förordning (SFS 2014:835) och
Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900).
Ansökan skrivs under av huvudsökande eller av ombud med fullmakt.
Felaktiga uppgifter kan innebära att Ni får betala tillbaka stödet.

Strömstad 2014-09-09
Ort och datum

Huvudsökandens underskrift

Namnförtydligande

Fyll i ansökningsblanketten, skriv ut den, underteckna och skicka ett exemplar med
kompletterande bilagor med post till Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona.
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För att underlätta en skyndsam ärendehantering ska ansökningsblanketten med
kompletterande bilagor också skickas digitalt i pdf-format med e-post till registraturen@boverket.se.
Den digitala ansökan behöver inte vara undertecknad.
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