
 

Beställning av kartor 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kart- mät- och GIS-enheten 
Reviderad 2022-01-01 

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.  
Den informationen hittar du på nästa sida i denna blankett. 
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Beställare 
Namn eller Företag Personnummer eller organisationsnummer 
  

Adress Postnummer och ort 
  

Fakturaadress (om annan än ovan) Ev referensnummer/märkning på fakturan 
  

E-postadress (hit kommer kartan att skickas) Telefonnummer 
  

Ange om du har skyddade personuppgifter i folkbokföringen och i så fall vilken typ: 
 Markering för skyddad folkbokföring  Sekretessmarkering 

Fakturamottagare (om annan än beställaren) 
Namn eller Företag Personnummer eller organisationsnummer 
  

Adress, postnummer och ort Ev referensnummer/märkning på fakturan 
  

Uppgifter om platsen för kartan 
Fastighetsbeteckning (ex Lomma 33:11) Fastighetens adress 
  

Typ av karta (se sista sidan på blanketten för mer information) 

 Nybyggnadskarta  Enkel nybyggnadskarta  Utdrag baskarta 

 Övrigt, ange vad: 

Tänk på att stämma av med en bygglovhandläggare vilken typ av karta som behövs i byggärendet. Du 
når kommunens bygglovhandläggare via Kontaktcenter på 040-641 10 00. Information om de olika 
typerna finns längre ner på blanketten.  

Åtgärden avser 

 Huvudbyggnad  Tillbyggnad   Komplementbyggnad 

 Övrigt, ange vad: 

Format på kartan 
Kartan kommer att skickas till dig digitalt i pdf- och dwg-format till angiven e-postadress. Om du vill 
att kartan skickas till dig på annat sätt måste du ange det under övrigt.  

Övrigt 
Skriv eventuell ytterligare information 
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Bifoga 
Om du vill ha en karta på bara en del av tomten behöver du bifoga en skiss där det framgår vilken del 
av tomten du vill att kartan ska avse.  

Information 

Avgift 
För beställning av kartor tar Lomma kommun ut en avgift i enlighet med fastställd taxa.  

Leveranstid 
Det kan ta upp till fyra veckor innan kartan är klar att skickas ut.  

Underskrift 
Underskrift Namnförtydligande Ort och datum 
   

 
Blanketten skickas till: Lomma kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, kmg-enheten, 234 81 
Lomma eller kmg@lomma.se.  
 

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 
Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. 
Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller 
andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina 
uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta oss på samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se. 

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydds-
myndigheten (IMY), www.imy.se. 

 

mailto:kmg@lomma.se
mailto:samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se
mailto:dataskydd@sydarkivera.se
http://www.imy.se/
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Beskrivning av nybyggnadskarta 
Nybyggnadskartan är en karta som används som underlag till situationsplan när du planerar att 
bygga på din fastighet. Den är till nytta när du placerar det nya huset eller byggnaden rätt på tomten, 
i förhållande till väderstreck, tillfartsväg och höjdförhållanden. På kartan ritar du in föreslagna 
byggnaders placering med mått och färdig golvhöjd. Även infart, parkeringsplatser och entréer ska 
redovisas när du söker bygglov.  

Kartan är en sammanställning av många uppgifter som:  

• Fastighetsgränser  

• Gällande planbestämmelser  

• Servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar  

• Eventuella byggnader, andra markdetaljer som häckar och staket  

• Avvägda markhöjder  

• Anläggningstekniska uppgifter (t.ex. ledningar för vatten och avlopp, förbindelsepunkt m.m.)  

Nybyggnadskartan tas fram av kommunen i varje enskilt fall efter beställning. Kartan får inte vara 
äldre än två år. Nybyggnadskartan levereras i digitalt format, pdf och dwg. Koordinatsystemet ligger i 
SWEREF 99 13 30 och RH2000. 

För att nybyggnadskartan ska stämma med verkligheten kommer en mätingenjör ut för att se om den 
befintliga kartan behöver uppdateras. Att allt stämmer är viktigt då kartan ska vara underlag för 
andra handlingar vid ansökan om bygglov. 

Beskrivning av enkel nybyggnadskarta 
Enkel nybyggnadskarta används också som underlag till situationsplan för ansökan om bygglov och 
innehåller endast fastighetsgränser, befintliga byggnader och gällande planbestämmelser. Det 
innebär att en mätingenjör kommer ut och letar fram fastighetsgränser, mäter in befintliga 
byggnader och sedan tar fram den enkla nybyggnadskartan med gällande planbestämmelser. 

Beskrivning av utdrag baskarta 
Utdraget innehåller bland annat kvarter, fastigheter med fastighetsbeteckningar, byggnader med 
adressnummer och gator med namn. Här görs det ingen mätning och det finns inga planuppgifter 
eller gränsmått på kartan.  

För enklare bygglovsärenden som t.ex. om- och tillbyggnader kan det i samråd med 
bygglovhandläggaren i stället för en nybyggnadskarta räcka med ett utdrag ur den digitala baskartan.  

Utdrag ur baskartan kan också behövas vid andra tillstånd som behandlas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, t.ex. ansökan av borrning för bergvärme. 
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