Beställning av karta
Plan- och bygglovsavdelningen
* = obligatorisk uppgift i ansökan

Fastighetsbeteckning*

Fastighetsadress*

Beställningen avser*
☐ Byggkarta

☐ Nybyggnadskarta

Vilken karta ska jag välja?
Byggkarta gäller för tillbyggnation av huvudbyggnad samt för ny- och tillbyggnation av
komplementbyggnader. Gäller även för attefallsåtgärder.
Nybyggnadskarta gäller för tillbyggnationer som är större än 50m2 än huvudbyggnaden samt för
obebyggda tomter och vid rivning av befintlig byggnad för uppförande av ny.
Format av karta, kan välja mer än en*
☐ PDF

☐ DWG

☐ DXF

Sökande och betalningsansvarig*
Företag

☐ Papperskopia

Person-/organisationsnummer*

Namn*

☐ Sökande har skyddad identitet

Adress*

Postnummer*

E-post*

Telefon

Namnteckning*

Postort*

Namnförtydligande*

Observera att beställningen är avgiftsbelagd enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige
I och med att du fyller i den här anmälningsblanketten registrerar Falkenbergs kommun dina
personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen,
GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00
e-post: bygglov@falkenberg.se Besöksadress: Rådhustorget 3C
kommun.falkenberg.se
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Information angående karta som underlag för situationsplan
vid bygglovsprövning
Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan visar fastighetens (tomtens) mått och läge i plan
och höjd, uppgifter om läget för befintliga byggnader, gränser för
byggrätt, anslutningspunkter för v/a m.m. Metria kontrollerar på
plats. Denna karta gäller för tillbyggnationer som är större än 50m2
än huvudbyggnaden samt för obebyggda tomter och vid rivning av
befintlig byggnad för uppförande av ny.
På kartan skall ni/arkitekten rita in planerade byggnader. Mått på
byggnaden som ska uppföras och dess avstånd till fastighetsgräns
skall anges. Förslag till sockelhöjd skall anges.
Byggkarta

Den enklaste kartan. Används vid mindre tillbyggnader (< 50m2)
eller nybyggnader av mindre komplementbyggnader (< 50m2) samt
Attefallstillbyggnad/Attefallshus inom detaljplanelagt område.
Metria kontrollerar inte på plats. Ej lämplig att använda vid
placering närmare tomtgräns än vad detaljplanen tillåter.
På kartan skall ni/arkitekten rita in planerade byggnader och
avstånd till fastighetsgräns skall anges från den del som skall
byggas till och/eller byggas nytt. Mått på själva till- eller
nybyggnaden skall anges.
Om byggnad eller del av byggnad skall rivas så skall detta framgå
på kartan, alternativt på en separat karta.
Information

Ibland kan en viss gränsosäkerhet förekomma i de digitala
registerkartorna, särskilt i fall då gränsrör inte kan återfinnas, då kan
man som fastighetsägare även behöva beställa en gränsvisning för
att säkerställa fastighetsgränsernas exakta läge. Extra kostnad
tillkommer. Gränsvisningen beställs hos Metria på telefonnummer
010-1218769 eller via mail falkenberg@metria.se och de kan även
lämna kostnadsuppgift. Har du frågor om ansökan så hör gärna av
dig till oss via nedanstående e-post eller telefon. Specifika frågor
angående det karttekniska hänvisas till Metria.
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