Beställningsblankett
Enkel Nybyggnadskarta

Skicka beställningen till:
Stadsbyggnadskontoret
Geodataavdelningen
Box 2554
403 17 Göteborg
nybyggnadskartor@sbk.goteborg.se

Ankomststämpel

1. Fastighet* (*obligatoriska uppgifter)
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Avser hela fastigheter

Avser del av fastigheter (beskriv eller bifoga en skiss på ungefärlig placering)

2. Beställare*
Namn/Företag

Person/- organisationsnummer

Adress
Postnummer

Postort

Telefon

E-post

3. Fakturauppgifter (om annan än beställare)
Namn/Företag

Person/- organisationsnummer

Adress
Postnummer

Postort

Fakturamärkning

Beställarreferens

Telefon

E-post

4. Vad vill du bygga*?
Tillbyggnad

Komplementbyggnad

Ange storlek___________m2

Garage/carport, förråd m.fl

Övriga upplysningar

Attefallshus

5. Hur vill du att kartan levereras*?
DWG via e-post

PDF via e-post

Kräver ett program t.ex. AutoCad

6. Underskrift beställare*
Namnteckning

Annat
----------------------------------

Papperskarta via post
Kan förlänga leveranstiden

Ort, datum

Information
En nybyggnadskarta är en handling som tas fram i samband med ny- eller
ombyggnationer som fungerar som underlag för situationsplan som behövs inför ett
bygglov. Kartan är också ett hjälpmedel för att kunna planera byggandet så att
byggnader anpassas till omgivning på bästa sätt. För att kartan ska stämma överens
med verkligheten behöver vi i vissa fall göra inmätningar av byggnader, markdetaljer
och markhöjder på din och dina grannars fastigheter (ingen extra kostnad tillkommer
för detta).
Det finns två olika typer av nybyggnadskarta:
Enkel nybyggnadskarta
Du som vill göra en tillbyggnad eller bygga en komplementbyggnad t.ex. fristående
garage, carport, Attefallsåtgärd eller annan mindre byggnad ska beställa en enkel
nybyggnadskarta. Kartan kan även användas vid ansökan om förhandsbesked.
Normal nybyggnadskarta
Du som vill bygga ett nytt hus, anläggning, större tillbyggnad eller behöver tillfälligt
lov för nybyggnad ska beställa en normal nybyggnadskarta. Till skillnad mot en enkel
nybyggnadskarta innehåller en normal nybyggnadskarta planinformation samt
anslutning för vatten och avlopp. Är du osäker på vilken typ av nybyggnadskarta du
behöver kontakta gärna Stadsbyggnadskontorets kundservice.
Leverans
Alla nybyggnadskartor kan levereras i tre olika format: pappersformat via post, PDFoch DWG-format via e-post. DWG-format är en digital karta som kräver att du har ett
program i din dator som kan hantera DWG-filer, till exempel AutoCad. PDF-format
ingår alltid vid beställning av DWG-format.
Den vanligaste storleken på kartan är A3 i skala 1:400 men variationer kan
förekomma. Uppskattad leveranstid är 1-2 veckor för en enkel-, respektive 4-5 veckor
för en normal nybyggnadskarta. Observera att leveranstiden kan påverkas av
arbetsbelastning samt ärendets komplexitet.
Avgift för nybyggnadskarta

Vi tar alltid ut avgifter enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.
På vår hemsida goteborg.se kan du läsa om vår taxa

Information om personuppgiftshantering
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem.
Registreringen görs för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera din beställning. Vi
kommer hantera dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har
alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, få uppgifter
raderade samt att få rättelse om något är felaktigt.

Stadsbyggnadskontoret
Box 2554
403 17 GÖTEBORG

Besöksadress: Köpmansgatan 20
www.goteborg.se
e-post: matning@sbk.goteborg.se

Telefon: 031-365 00 00

