Beställning

Kartor
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Kart – Mät – GIS-enheten

Fastighetsbeteckning (ex: Lomma 34:1)

Adress

Åtgärd

Åtgärden avser

Uppdraget debiteras enligt gällande PBL-taxa.
Nybyggnadskarta
Enkel nybyggnadskarta
Utdrag baskarta
Stompunkt och höjdfix (skiss bifogas)
Övrigt (fyll i under Kommentar nedan)

Huvudbyggnad
Tillbyggnad, komplementbyggnad
Övrigt (fyll i under Kommentar nedan)

Kommentar

Beställarens/Företagets namn

Personnummer/organisationsnummer

Telefon

Datum/Namnteckning

E-postadress

Faktureringsadress och märkning

Önskas kartan digital (e-postadress ovan krävs)
Autodesk-format

dwg

Blanketten skickas till
Lomma Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
234 81 Lomma
KMG@lomma.se

Adobe-format

pdf

För ytterligare information
Lomma Kommun
Kontaktcenter 040-641 10 00

Observera!
Genom att skicka in blanketten godkänner du att
Lomma Kommun lagrar och behandlar de
personuppgifter du lämnar, i enlighet med
Personuppgiftslagen (1998:204)

BESKRIVNING AV NYBYGGNADSKARTA

Exempel på nybyggnadskarta

VAD ÄR EN NYBYGGNADSKARTA?
Nybyggnadskartan är ett underlag 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.
Kartan visar byggrätten enligt detaljplan och är därmed en viktig handling i din bygglovsansökan. På kartan
ritar du in föreslagna byggnaders placering med mått och färdig golvhöjd. Även infart, parkeringsplatser och
entréer ska redovisas när du söker bygglov.
Nybyggnadskartan tas fram av kommunen i varje enskilt fall efter beställning. Kartan får inte vara äldre än
två år.
Nybyggnadskartan ritas alltid ut på papper, men kan vid behov även levereras digitalt utan extra kostnad.
Koordinatsystemet ligger i SWEREF 99 13 30. Ingen information på nybyggnadskartan får tas bort eller
förändras.
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.)

För att nybyggnadskartan ska stämma med verkligheten kommer personal från Mätenheten ut för att se om
den befintliga kartan behöver uppdateras – att allt stämmer är viktigt då kartan skall vara underlag för andra
handlingar vid ansökan om bygglov.
Kartan visar också vilka grannar som berörs av ditt projekt och som därigenom blir sakägare. De skall ofta få
ta del av ritningarna när du söker bygglov.

BESKRIVNING AV UTDRAG BASKARTA

Exempel på utdrag baskarta

VAD ÄR UTDRAG BASKARTA?
Utdraget innehåller bl.a. kvarter, fastigheter med fastighetsbeteckningar, byggnader med adressnummer
och gator med namn.
För enklare bygglovsärenden som t.ex. om- och tillbyggnader kan det i samråd med bygglovshandläggaren
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 mm.

