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BESTÄLLNING AV NYBYGGNADSKARTA, FÖRENKLAD
NYBYGGNADSKARTA, UTDRAG UR PRIMÄRKARTA MED
PLAN- BESTÄMMELSER, UTDRAG UR PRIMÄRKARTA
Vid beställning via den här blanketten ingår dwg- och pdf-fil samt papperskopior.

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Sökandens namn (om annan än fastighetsägaren)
Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Fakturaadress, inklusive postnummer och postort
Organisations-/personnummer*

E-post

Fastighetens adress (om annan än fakturaadressen)

Uppgifter om det som ska byggas
Nybyggnad, enbostadshus/fritidshus

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken:

Tillbyggnad				

Garage			

Carport		

Uthus

Ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Riktlinjer för krav på typ av karta vid ansökan om bygglov
Karta A (Nybyggnadskarta) krävs alltid vid nybyggnad av huvudbyggnader, större tillbyggnader och större komplementbyggnader.
Karta B (Förenklad nybyggnadskarta) krävs vid samma typ av byggnation som vid karta C eller karta D, dock med skillnaden att inmätning
av befintlig byggnad är nödvändig.
Karta C (Utdrag ur primärkarta med planbestämmelser) krävs vid mindre tillbyggnader och nybyggnation av mindre komplementbyggnader
inom planlagt område som inte är tydligt planenliga.
Karta D (Utdrag ur primärkarta) kan skrivas ut kostnadsfritt i pdf-format på webbkarta.nacka.se eller beställas på denna blankett, till kostnad enligt uppgift nedan. Kartan krävs vid mindre tillbyggnader och nybyggnation av mindre komplementbyggnader inom planlagt
område som är otvetydigt planenliga, liksom vid samma byggnationer utanför planlagt område.
Med större tillbyggnader och större komplementbyggnader menas att byggnadsarean överstiger 50 kvadratmeter.

Karttyper (kryssa för den karta du vill beställa). Aktuella priser finns på www.nacka.se/karttjanster
Fastighetsyta, kvardratmeter

Karta A		

Karta B		

Karta C		

Karta D

0 - 1 999		
2 000 - 4 999		
5 000 - 9 999		
10 000 -15 000
större än 15 000		

Fastigheten är tillgänglig för mätpersonal

Fastigheten är inte tillgänglig för mätpersonal (staket eller annat kräver t.ex. nyckel)

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

POSTADRESS			

BESÖKSADRESS

TELEFON		

E-POST

WEBB			

ORGANISATIONSNUMMER

Lantmäterienheten		
Nacka kommun		
131 81 Nacka

Stadshuset		
Granitvägen 15

08-718 80 00

lantmateri@nacka.se

www.nacka.se

212000-0167

*Personuppgifter
När du beställer en mät- eller karttjänst hos lantmäterienheten behöver du uppge vissa personuppgifter som vi samlar in och hanterar.
Uppgifterna lagras i vårt system för ärendehantering. Vi frågar enbart efter de personuppgifter som vi behöver för att kunna utföra det
uppdrag du beställt.
Dina uppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
Här kan du läsa mer om behandling av personuppgifter i Nacka kommun:
www.nacka.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/
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BESÖKSADRESS

TELEFON		

E-POST		

WEBB			

ORGANISATIONSNUMMER

Lantmäterienheten		
Nacka kommun		
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Granitvägen 15
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www.nacka.se		
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