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Datum

Beställning av karta
Beställningen avser fastigheten/fastigheterna
Fastighetsbeteckning/-ar

Typ av karta
Fastighetskarta (utdrag ur fastighetskartan, skala 1:1000)
Enkel karta (tillfälligt nyttjande av kommunens primärkarta i digital eller analog form, på papper)

Mindre komplementbyggnad ny- eller tillbyggnad < 25m2
Plank i tomtgräns
Mindre tillbyggnad av huvudbyggnad < 20m2
Fristående skyltar
Tak över uteplats och enklare inglasningar
Enkel nybyggnadskarta

Större tillbyggnad av huvudbyggnad > 20m2
Större komplementbyggnader > 25m2
Master
Transformator och liknande
Nybyggnadskarta

Ny exploatering av tomt
Vid rivning med efterföljande ny exploatering
Avvägningskarta

Beställarens personuppgifter
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Telefon

Postadress

E-postadress

Blanketten skickas till
Arboga kommun
Projekt- och gatuavdelningen
Box 45, 732 21 Arboga
Eller via e-post till arboga.kommun@arboga.se

ARB7032, v2.3, 2018-05-28

Fylls i av Arboga kommun
Sakersättning

Areal enligt nybyggnadskarta

Summa kronor

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Arboga kommun dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se Arboga kommuns hemsida.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Fax
Internet

Box 45
732 21 Arboga

Smedjegatan 5

0589-870 00

0589-144 86

Bankgiro

www.arboga.se
481-1667
arboga.kommun@arboga.se

Org. nr

212000-2122
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Information om beställning av karta
Fastighetskarta är den enklaste formen av karta som baseras på fastighetskartan där området
inte är planlagt. Ingen mätning på plats görs vilket innebär lägre noggrannheten. Kartan är
storskalig. Leveranstiden är 10 dagar, tidsersättning tillämpas.
Enkel karta baseras på kommunens primärkarta där inga planbestämmelser ingår.
Leveranstiden är 10 dagar. En enkel karta används för enklare projekt som ny- eller
tillbyggnad av komplementbyggnad < 25 m2, tak över uteplats och enklare inglasningar.
Enkel nybyggnadskarta innehåller primärkartedetaljer samt gällande detaljplan,
fastighetsindelning med måttuppgifter på gränser och arealer samt servitut. Önskas
ytterligare höjddata tillämpas tiddebitering. Leveranstiden är 10 dagar.
Nybyggnadskarta innehåller primärkartedetaljer samt gatuhöjder, gällande detaljplan, VAledningsinformation med föreslagen anslutning, fastighetsindelning med måttuppgifter på
gränser och arealer samt servitut och fjärrvärme om det finns. Leveranstiden är cirka tre
veckor.
Avvägningskarta innehåller höjdavvägning av marken på fastighet eller tomt (föreslagen
fastighet). Används som underlag till nybyggnadskarta oftast vid ny exploatering.
Tidsersättning tillämpas.

Övrig information
Kostnaden för kartor debiteras efter gällande taxa förutom fastighetskarta och
avvägningskarta där tidsersättning tillämpas. Gällande taxa finns på kommunens webbsida,
www.arboga.se.
Beställaren görs uppmärksam på att den beställda kartan levereras utifrån de upplysningar
som lämnats vid beställningen. Om det vid bygglovgranskningen visar sig att annan karta
erfordras, kommer vi att informera er om ett en ny karta behöver beställas. Beställaren
ersätter mellanskillnaden till den tidigare överlämnade kartan.
För enklare projekt som ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad < 20 m2, tak över
uteplats och enklare inglasningar kan äldre nybyggnadskarta eller situationsplan användas.
Om åtgärder enligt ovan strider mot detaljplan krävs dock att en aktuell karta tas fram.
Prisexempel 2019 för enklare tillbyggnader och inglasningar beräknade
på kartområde samt enbostadshus eller enstaka byggnad oavsett tomtyta
Enkel nybyggnadskarta: 3 720 kr
Nybyggnadskarta: 6 975 kr

För din kännedom vill vi informera om att dina personuppgifter används för att behandla
ansökningshandlingar, för adressökning och eventuell fakturering. Om du vill ha ytterligare information om
hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om
detta till: Arboga kommun, Box 45, 732 21 Arboga

