
Beställning av nybyggnadskarta 
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Fastighet 

Fastighetens adress / belägenhet 

Nybyggnadskartan ska utgöra underlag vid ansökan om bygglov för: 

Nybyggnadskarta för stora fastigheter (> 5000 kvm) upprättas normalt sett enbart på för bygglovet aktuellt område (< 5000 kvm).
Om nybyggnadskarta behövs för större yta eller för hela fastigheten ange det nedan i fältet Övriga upplysningar. 
Timdebitering utgår med 1.400 kronor per timme + ev. kostnad för båttaxi. 

Övriga upplysningar - exempelvis ändamål 

Beställare/namn Personnummer 

Beställare/företag Organisationsnummer 

Gatuadress Telefon dagtid 

Postadress e-post 

Ort och datum 

Beställarens underskrift Namnförtydligande 

Uppdraget kommer att debiteras enligt gällande kommunal uppdragstaxa 

Skickas till: Exempel på bilagor: 
Haninge kommun 

- En karta som visar området som berörs av åtgärderGeografisk Information 
- Följebrev136 81 Haninge 
- Ytterligare projektinformation E-post: stadsbyggnad@haninge.se 

Behandling av personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma din ansökan. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning 
(behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på haninge.se/personuppgifter. 

Tfn växel: 08-606 70 00 

Nybyggnad av huvudbyggnad - Fullständig nybyggnadskarta (15.000 kronor + ev. kostnad för båttaxi) 

Nybyggnad av komplementbostadshus eller komplementbyggnad enligt Attefallsreglerna - Förenklad nybyggnadskarta 
(7.100 kronor + ev. kostnad för båttaxi)

Nybyggnad av komplementbyggnad - Förenklad nybyggnadskarta (7.100 kronor + ev. kostnad för båttaxi) 

Tillbyggnad - Förenklad nybyggnadskarta (7.100 kronor + ev. kostnad för båttaxi) 

Markförändring, mur, plank, skylt - Baskarteutdrag med planinformation (3.900 kronor) 

Mindre åtgärder - Baskarteutdrag utan planinformation (1.950 kronor)

Revidering av befintlig nybyggnadskarta (1.400 kronor per timme + ev. kostnad för båttaxi) 
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