Exempel på kartprodukter för bygglovsärenden rev: 20180301
Nybyggnadskarta (Typ A)

Innehåll

Pris

Förenklad nybyggnadskarta (Typ B) Enkel nybyggnadskarta (Typ C)

Tomtkarta (Typ D)
Utdrag ur primärkartedatabas
Ajourhållen primärkarta
Ajourhållen primärkarta
Ajourhållen ur primärkarta topgrafi Utdrag ur primärkarta
Topgrafi och markhöjder
Topgrafi och markhöjder
och markhöjder
Topgrafi
Fastighetsinformation
Fastighetsinformation
Fastighetsinformation
Fastighetsinformation
Detaljplanegränser inkl. prickmark Detaljplanegränser inkl. prickmark Detaljplanegränser inkl. prickmark Ortofoto
som yta.
som yta.
som yta.
VA‐information
Prisindikation
Prisindikation
Prisindikation
Prisindikation
< 2000 kvm; 6675
< 200 kvm; 4895 kr
pdf: 401 kr
pdf A4 350 kr
2000 ‐ 5000 kvm; 11 125 kr
pdf A3 400 kr
2000 ‐ 5000 kvm; 6675 kr
dwg: 1024 kr
5000 ‐ 10000 kvm; 15 575 kr
dwg: beräknas enligt areal minsta
5000 ‐ 10000 kvm; 8900 kr
Ev. fältkontroll för inmätning av
> 10000 kvm; 20 025 kr
avgift 500 kr
> 10000 kvm; 11 500 kr
fastighetsgräns debiteras per
timme á 1000 kr/tim
Anm

Bygglovsåtgärd
Inom detaljplanerat område och inom kommunalt VA‐område
Ärende med separat anslutning till
X
vatten och avlopp
Ny huvudbyggnad
X
Ny komplementbyggnad med egen
X
VA‐servis
Ny komplementbyggnad, ej egen
VA‐servis
Tillbyggnad av befintlig
huvudbyggnad
Påbyggnad på befintligt hus
Tillbyggnad av
komplementbyggnad
Byggbodar, evakuerinsgbodar
X
Hög altan över 1,8 meter =
tillbyggnad
Fasadändring
Inglasad balkong
Solceller, solfångare
Ändrad användning
Skylt fristående
Skylt på fasad
Marklov
Rivning
Plank, mur, stödmur närmare gräns
än 1 meter
Plank, mur, stödmur längre från
gräns än 1 meter
Parkeringsplatser
Upplag, materialgårdar
Mast, torn
Transformatorstation
Cistern

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utanför detaljplanerat område och utanför kommunalt VA‐område
Ny huvudbyggnad
Tillbyggnad av huvudbyggnad

X
Närmare än 10 m från
fastighetsgräns

Påbyggnad på befintligt hus
Ny komplementbyggnad

Närmare än 10 m från
fastighetsgräns
Närmare än 10 m från
fastighetsgräns

Tillbyggnad av
komplementbyggnad
Byggbodar
Hög altan över 1.8 meter
Ändrad användning
Rivning
Mur, stödmur
Plank
Parkeringsplatser
Upplag, materialgårdar
Mast, torn
Transformatorstation
Cistern
Förhandsbesked

Mer än 10 meter från
fastighetsgräns
X
Mer än 10 meter från
fastighetsgräns
Mer än 10 meter från
fastighetsgräns
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Kartor för attefallsåtgärder och anmälningspliktiga åtgärder
Ärende med separat anslutning till
vatten och avloppsledning
Tillbyggnad, max 15 kvm

X
Inom detaljplanerat område
Utanför detaljplanerat område
närmare än 10 meter från gräns

Utanför detaljplanerat område mer Viktigt med information till sökande att
än 10 meter från gräns
det vid behov tillkommer en kostnad för
utredning av fastighetsgränser.
Gäller enkel nybyggnadskarta Typ C.

Komplementbyggnad, max 25 kvm
(Attefallsärende)

Inom detaljplanerat område
Utanför detaljplanerat område
närmare än 10 meter från gräns.

Utanför detaljplanerat område mer Viktigt med information till sökande att
än 10 meter från gräns.
det vid behov tillkommer en kostnad för
utredning av fastighetsgränser.
Gäller enkel nybyggnadskarta Typ C.

Komplement bostadshus, max 25
kvm (Attefallsärende)

Inom detaljplanerat område
Utanför detaljplanerat område
närmare än 10 meter från gräns.

Utanför detaljplanerat område mer Viktigt med information till sökande att
än 10 meter från gräns.
det vid behov tillkommer en kostnad för
utredning av fastighetsgränser.
Gäller enkel nybyggnadskarta typ C.

X (inom plan)

Inreda ytterligare bostad i
enbostadshus
Två takkupor

X (utom plan)

X
X

