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Information om karta vid byggnation
Kartan är ett underlag där du ska rita in vad det är du vill göra, t ex bygga nytt, bygga till, sätta upp plank etc. Det
finns tre olika typer av kartor, nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och utdrag ur kartdatabasen. Vilken karta
du behöver beror på vilken åtgärd du ska göra.
Kommunen beslutar om det behövs någon typ av karta vid byggnation. Fråga din bygglovshandläggare vad som
gäller i ditt fall.
Normalt behövs en nybyggnadskarta vid:
· nybyggnad av huvudbyggnad inom detaljplanelagt område
Normalt behövs en förenklad nybyggnadskarta vid:
· tillbyggnad inom detaljplanelagt område
· nybyggnad av komplementbyggnad inom detaljplanelagt område
Normalt behövs ett utdrag ur kartdatabasen vid:
· övriga åtgärder inom detaljplanelagt område, tex plank/mur och bygglovsfri åtgärd, tex Attefallsåtgärd
· ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område
På detaljplanekartan kan du se vilka områden som är detaljplanelagda inom Ängelholms kommun. Du kan söka på
plan, adress eller fastighet.
Kartorna finns inte färdiga, utan tas fram av kommunen i varje enskilt fall efter beställning. Kartorna får inte vara
äldre än två år innan åtgärden påbörjas.
Vid nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta kommer personal från kommunens kart- och mätenhet ut och
mäter in olika detaljer för att kartan ska stämma med verkligheten. Förutsättning för att kunna mäta in detaljer är att
tomten är framkomlig och röjd från växtlighet. Vid utdrag ur kartdatabasen sker ingen inmätning.
Kartan beställer du via e-tjänst eller blankett på kommunens hemsida.
Beställ kartan i god tid.
Det är sökanden som betalar för kartan enligt fastställd taxa. För prisuppgifter kontakta kundtjänst eller kart- och
mätenheten.
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Beställningen skickas till:
Ängelholms kommun
Kart- och mätenheten
262 80 Ängelholm
eller mailas till:
info@engelholm.se

Bygglovet avser
Huvudbyggnad

Tillbyggnad

Uthus/garage

Annat .....................................

Kommentar

Beställning avser
Nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Utdrag ur kartdatabasen

Fastighetsbeteckning

Beställare
Förnamn

Efternamn

Personnummer/Org. nr.

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Postort

E-postadress

Fakturamottagare, om annan än beställaren
Förnamn

Efternamn

Personnummer/Org. nr.

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Postort

E-postadress

Önskas kartan digital (e-postadress ovan krävs) och/eller i pappersformat
AutoCAD-format dwg

(2007)

(2010)

Pappersformat

Adobe-format

(2013)

pdf

Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna registreras i datasystem hos Ängelholms kommun och används för att hantera din
beställning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. För eventuellt utdrag eller rättelse av uppgifter kontakta
Ängelholms kommun.
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-postadress

Webbplats

Ängelholms kommun

Östra vägen 2

0431-870 00

info@engelholm.se

www.engelholm.se

262 80 Ängelholm

Ängelholm

Stäng

Spara

