BESTÄLLNING AV NYBYGGNADSKARTA
Blanketten är till för att beställa en nybyggnadskarta som används för att söka bygglov. Om du
är osäker vad som krävs, går det att ringa till 0140681 51. För att beställa, skicka blanketten
tillsammans med eventuella bilagor till:
Tranås kommun
Bygg och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS
eller till:
planbygg@tranas.se

Information om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Byggnadens adress

Fastighetens ägare, om annan än beställare

Information om dig som beställer
Förnamn

Efternamn

Adress
Postnummer

■ Privatperson

Juridisk person (föreningar, företag, m.fl.)
Personnummer

Telefon, hem/arbete
Postort

epostadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Kontaktperson (om annan än beställaren)
Förnamn

Telefon, mobil

Efternamn

epostadress

Eventuell projektbeteckning

Telefon, hem/arbete
Telefon, mobil

Beställningen gäller

Blanketten är skapad av Tranås kommun. Senast uppdaterad 20190325.

Hela fastigheten
Del av fastigheten. Beskriv området i kommentarsfältet på nästa sida.
Fullständig nybyggnadskarta
Uppdatering eller komplettering av befintlig nybyggnadskarta (gjord efter 2016)
Förenklad nybyggnadskarta
En förenklad nybyggnadskarta kan bara användas när det gäller kompletterande åtgärder till befintliga byggnader,
eller när något ska byggas utanför detaljplanerat område. Om du är osäker på vad du behöver i ditt fall, kontakta
oss gärna innan beställningen.

Önskat innehåll (behöver bara fyllas i för förenklad nybyggnadskarta)
✕ Fastighetsgränser från fastighetskartan (ska alltid vara med)
✕ Inmätning av befintliga byggnader (ska alltid vara med)
Inmätning av markhöjder
Information om VAserviser
Markområden från detaljplanen (prickmark och liknande)
Övriga bestämmelser från detaljplanen
Servitut och ledningsrätter
Eget önskemål:

Tillägg till nybyggnadskartans innehåll (extra avgift kan tillkomma)
Träd och buskar (markera vilka som ska mätas in)
Murar och plank
Staket och stängsel
Infarter och gångstigar
Övriga markerade punkter (beskriv i kommentarsfältet nedan)

Önskat leveransformat (flera kan väljas)
Utskrivet pappersformat
Digital PDFfil
Digitalt DWGformat (underlag för CADverktyg)

Övriga kommentarer

Vi önskar att den som gör nybyggnadskartan tar kontakt med mig innan beställningen utförs.
Vi önskar vara närvarande på fastigheten när inmätningen görs.

Hantering av personuppgifter

Blanketten är skapad av Tranås kommun. Senast uppdaterad 20190325.

När beställningen lämnas in lagras den i ett ärendehanteringssystem och alla personuppgifter hanteras enligt EUs
dataskyddsförordning. Personuppgifterna används bara för att fullgöra beställningen. Uppgifterna lämnas vidare till
det företag som får i uppdrag att ta fram innehållet i nybyggnadskartan.
För att underlätta hanteringen har ni möjlighet att lämna ett medgivande för att personuppgifterna i ärendet lämnas
vidare, exempelvis via epost, till andra parter som är inblandade i att ta fram nybyggnadskartan.
Vi godkänner detta
Vi godkänner inte detta

Information om beställningen
Fyll i allt som är relevant för beställningen i blanketten, bifoga eventuella bilagor och lämna in ansökan till bygg och
miljöförvaltningen. Nybyggnadskartan levereras normalt inom fyra veckor. För nybyggnadskartan debiteras en avgift
enligt gällande taxa genom beslut från kommunfullmäktige.

Underskrifter
Beställare:

Fastighetsägare (om annan än beställare):

Ort och datum:

