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Beställning av karta
Skickas till:
Eller maila till:

KKTAB
Mätningsavdelningen
736 85 KUNGSÖR
matningsavdelningen@kungsor.se

Beställning av karta över fastigheten/fastigheterna:
Fastighetsbeteckning/ar
.........................................................................................................................................................
Kartprodukterna framställs och revideras av Mätningssektionen, Kungsörs KommunTeknik AB
Kontakta Bygglovsenheten, Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) innan kartbeställningen
skickas in, tfn nr: 0589-67 02 00.
Tillägg

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

.pdf

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

.pdf

Nybyggnadskarta och avvägningskarta
Nyexploatering av tomt
Vid rivning med efterföljande nyexploatering

.pdf

.dwg

Beställare och leveransadress:

Fakturaadress: (om annan än leveransadress)

Namn: ...................................................................

Namn: ...................................................................

Person-/org.nr: ......................................................

Person-/org.nr: ......................................................

Postadress: ............................................................

Postadress: ............................................................

Postnr/Ort: ............................................................

Postnr/Ort: ............................................................

Telefon/mobil: ......................................................

Telefon/mobil: ......................................................

E-post: ..................................................................

E-post: ...................................................................

Datum: ..................................................................

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Kungsörs KommunTeknik AB:s dataregister enligt
dataskyddsförordningen. För ytterligare information se http://www.kungsor.se
Postadress

Besöksadress

Telefon, vxl

Telefax

Org nr

Momsregnr

736 85 KUNGSÖR

Drottninggatan 34

0227-60 00 00

0227-60 01 49

556455-0910

SE556455091001
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Information
Utdrag ur primärkartan i befintligt skick
är den enklaste formen av karta som är baserad på kommunens primärkarta där ingen fältkontroll skett.
Används för enklare projekt som ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad < 25 m², tak över
uteplats och enklare inglasningar.
Leveranstiden är 10 arbetsdagar.
Bestyrkt primärkarta
Kartan innehåller primärkartedetaljer samt fastighetsindelning med arealer samt servitut. Önskas
ytterligare höjddata tillämpas tidsdebitering.
Normal leveranstid är tre till fyra veckor.
Nybyggnadskarta
Kartan innehåller primärkartedetaljer samt gatuhöjder, gällande detaljplan, VA-ledningsinformation
med föreslagen anslutning, fastighetsindelning med måttuppgifter på gränser och arealer samt servitut
och fjärrvärme om det finns. Nybyggnadskartor som är mellan 2 och 5 år måste revideras. Kartor äldre
än 5 år nybeställs.
Leveranstiden kan ta upp till fem veckor.
Avvägningskarta
Höjdavvägning av marken på fastighet eller tomt (föreslagen fastighet). Används som underlag till
nybyggnadskarta oftast vid nyexploatering.

Övrig information
Kostnaden för kartor debiteras efter gällande taxa (se prislista).
Beställaren görs uppmärksam på att den beställda kartan levereras utifrån de upplysningar som
lämnats vid beställningen. Om det vid bygglovsgranskningen 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 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.

Postadress

Besöksadress

Telefon, vxl

Telefax

Org nr

Momsregnr

736 85 KUNGSÖR

Drottninggatan 34

0227-60 00 00

0227-60 01 49

556455-0910

SE556455091001
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Utdrag ur kommunens prislista
Utdrag ur primärkarta
Primär / baskarta
Pris exkl moms

Avgift / ha

Skala 1:200 - 1:500
Skala 1:1000
Digital karta, .dwg format

925 kr
444 kr
1 369 kr

Bestyrkt primärkarta, inkl fältbesök
Areal
0 - 1500 m²
1501 – 1800 m²
1801 – 2200 m²

Kartavgift
1 332 kr
1 510 kr
1 732 kr

Nybyggnadskarta / Avvägningskarta
Areal
0 – 1500 m²
1501 m – 1800 m²
1801 – 2200 m²

Nybyggnadskarta
3 552 kr
4 026 kr
4 618 kr

Avvägningskarta
1 332 kr
1 510 kr
1 732 kr

Summa
4 884 kr
5 536 kr
6 350 kr

För övriga priser, kontakta Mätningssektionen, Kungsörs KommunTeknik AB, vx 0227-60 00 00

Postadress

Besöksadress

Telefon, vxl

Telefax

Org nr

Momsregnr

736 85 KUNGSÖR

Drottninggatan 34

0227-60 00 00

0227-60 01 49

556455-0910

SE556455091001

