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BESTÄLLNING AV KARTA

Datum ( åååå-mm-dd)

Beställning av KARTA över fastigheten/erna
(Fastighet och fastighetsbeteckning):

Kartprodukterna framställs och revideras av Mätningssektionen, Kungsörs Kommunteknik AB
Utdrag ur kommunens primärkarta i befintligt skick

Mindre komplementbyggnad ny- eller tillbyggnad < 25 m2
Plank i tomtgräns
Mindre tillbyggnad av huvudbyggnad < 20 m2
Fristående skyltar
Tak över uteplats och enklare inglasningar
Bestyrkt primärkarta

Större tillbyggnad av huvudbyggnad > 20 m2
Större komplementbyggnad ny- eller tillbyggnad > 25 m2
Master
Transformator och liknande.
Nybyggnadskarta

Nyexploatering av tomt
Vid rivning med efterföljande nyexploatering
Avvägningskarta

Datum
Namn
Postadress

E-post adress
Telefon
Mobil

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Momsregnr:
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Kommentarer till beställning av karta
är den enklaste formen av karta som är baserad på
kommunens primärkarta där ingen fältkontroll skett. Leveranstiden är 10 arbetsdagar.
Används för enklare projekt som ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad < 25 m2,
tak över uteplats och enklare inglasningar.
Utdrag ur primärkartan i befintligt skick

Bestyrkt primärkarta

Kartan innehåller primärkartedetaljer samt fastighetsindelning med arealer samt servitut.
Önskas ytterligare höjddata tillämpas tiddebitering. Normal leveranstiden är tre till fyra
veckor.
Nybyggnadskarta

Kartan innehåller primärkartedetaljer samt gatuhöjder, gällande detaljplan, VAledningsinformation med föreslagen anslutning, fastighetsindelning med måttuppgifter på
gränser och arealer samt servitut och fjärrvärme om det finns. Leveranstiden kan ta upp till
fem veckor.
Nybyggnadskartor som är mellan 2 och 5 år gamla måste revideras.
Avvägningskarta

Höjdavvägning av marken på fastighet eller tomt (föreslagen fastighet). Används som
underlag till Nybyggnadskarta oftast vid nyexploatering. Separat beställning ska göras.
Övrig information
Kostnaden för kartor debiteras efter gällande taxa.
Beställaren görs uppmärksam på att den beställda kartan levereras utifrån de upplysningar
som lämnats vid beställningen. Om det vid bygglovgranskningen visar sig att annan karta
erfordras, kommer VMMF Bygglovsavdelningen att informera er om att en ny karta behöver
beställas. Beställaren ersätter mellanskillnaden till den tidigare överlämnade kartan.
För projekt som ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad < 20 m2, tak över uteplats och
enklare inglasningar kan nybyggnadskarta som inte är äldre än 2 år användas.
Att tänka på när du beställer karta

Beställningen bör göras omgående. Kartframställningen kan ta tid p g a utredning av
servitut, planbestämmelser, tolkning, fältarbete samt ritarbete.
Kartprodukterna framställs och revideras av Mätningssektionen, Kungsörs Kommunteknik AB

För din information vill vi meddela att dina personuppgifter hanteras enligt PUL och används för att behandla
ansökningshandlingar, för adressökning och eventuell fakturering. Om du vill ha ytterligare information om
hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om
detta till: Kungsörs KommunTeknik, 736 85 Kungsör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

