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https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/forhandsbesked/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_Q39DAwcPYLdQ92MvA1CnU30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigDS6bFj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/ansokan-och-ansokningshandlingar/kvalitet-pa-ritningar/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fUzcnUz1wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCWFr_y/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.goteborg.se/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/stadsbyggnadskontorets-kundservice/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fSz8TEz0wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigDU3Icj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.goteborg.se/sbkkundservice
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Enkel nybyggnadskarta

Vad är en enkel nybyggnadskarta?
En enkel nybyggnadskarta innehåller detalj erad 
information om tomten/fastigheten och visar var 
du vill göra din markförändring.

En enkel nybyggnadskarta beställer du via vår 
hemsida:

www.goteborg.se/nybyggnadskarta

Vad ska den enkla nybyggnadskartan 
innehålla?
Den enkla nybyggnadskartan redovisas i skala 
1:400 och ska innehålla:

 » Ritning som beskriver markförändringen

 » Relevanta nya plushöjder. Befintliga  
plushöjder finns på den enkla  
nybyggnadskartan.

 » Marksektionsmarkeringar

Här visas bara ett utsnitt av en 
enkel nybyggnadskarta, bifoga 
hela kartan i din ansökan

Sluttande mark 
kan ritas på det 
här sättet

I det här exemplet 
skapas en jämn yta 
på 220 meters höjd 
mitt på tomten

Ange relevant 
information, 
till exempel 
förändrade 
plushöjder

På nybyggnadskartan 
finns höjdkurvor 
som visar hur den 
nuvarande terrängen 
ser ut (Siffrorna 
längs linjerna anger 
deras höjd enligt 
det kommunala 
höjdsystemet)

Visa var marksektionerna 
är tagna



Vad är marksektioner?
Marksektioner visar nuvarande och blivande 
marknivåer tvärs över tomten. Rita så många 
marksektioner som behövs för att beskriva den 
markförändring du vill göra, dock minst två.

Vad ska marksektionerna innehålla?
Marksektionerna redovisas lämplig skala, för-
slagsvis 1:100 eller 1:200, och ska innehålla:

» Nuvarande marknivå från tomtgräns (TG) till
tomtgräns (ritas med streckad linje)

» Blivande marknivå från tomtgräns till tomt-
gräns (ritas med heldragen linje)

» Relevanta plushöjder

» Skallinjal

» Ritningshuvud
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Varje ritning ska 
ha en skallinjal

Varje ritning ska ha 
ett ritningshuvud som 
innehåller information 
om ritningen
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Ge varje ritning ett namn

Marksektioner

Blivande marknivå ritas 
med heldragen linje

Nuvarande marknivå 
ritas med streckad linje
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