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BESTÄLLNING AV NYBYGGNADSKARTA

Datum, ÅÅÅÅ-MM-DD

Fastighet

Fastighetsbeteckning ex. SOLEN 10:5
Fastighetens adress
Fastighetsägare om annan än beställare

Beställare

Namn

Person- eller organisationsnummer

Gatuadress
Postnummer och ort

Fakturamottagare, om
annan än
beställare

E-post

Telefon

Namn

Person- eller organisationsnummer

Gatuadress
Postnummer och ort
E-post

Vad vill du
beställa?

Telefon

NBK A, fullständig nybyggnadskarta
Ja, jag önskar papperskopia

NBK B, förenklad nybyggnadskarta

(en avgift på 700 kr tillkommer enligt fastställd taxa)

Åtgärd

Nybyggnad

Tillbyggnad

Beställningen
avser nybyggnad
av

Enbostadshus

Radhus

Flerbostadshus

Verksamhet / Industri

Komplementbyggnad

ex. garage eller stall

Annan anläggning

Kartans
omfattning

Avser hela fastigheten
Avser del av fastigheten (om delning aktuell, bifoga skiss)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo

Besöksadress
Ommavägen 30

Telefon
0416-270 00

E-post
geodata@sjobo.se

Hemsida
www.sjobo.se
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Ansökt om
fastighetsbildning
Beställarens
underskrift

Nej

Ja
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter: Följande information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL). De
personuppgifter som lämnas i denna beställning kommer att förtecknas i ett databaserat register hos Samhällsbyggnadsnämnden i
Sjöbo kommun.
Information gällande betalningsansvar: Med min signatur intygar jag härmed att jag blivit informerad om att inlämnad beställning
innebär att jag betalar enligt gällande taxa, även om jag återtar denna beställning eller får avslag på bygglovsansökan. Jag är
medveten om att min ansökan kan komma att avvisas om den inte är fullständig och begärda kompletteringar inte inkommit.

Leveransformat
Sjöbo kommun levererar nybyggnadskartan huvudsakligen digitalt i två format. Dels som en Adobe
PDF-fil i format A3 eller A4, dels levereras kartan som en DWG-fil, AutoCAD version 2010.
Om utstakning och lägeskontroll
I samband med ny- och tillbyggnad kan kommunen erbjuda tjänster såsom husutstakning och
lägeskontroll. Beställningen gör du företrädesvis via formulär på kommunens hemsida:
https://www.sjobo.se/ovrigt/kontakta-oss/vara-blanketter.html
Vill du som byggherre använda dig av extern utförare skall denne kunna uppvisa att hen har
grundläggande mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets definition. Läs mer på vår hemsida.

Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till:
Samhällsbyggnadsnämnden, 275 80 Sjöbo
eller till geodata@sjobo.se

Beställ kartan i god tid då leveranstiden är upp till fyra veckor.

Observera att semestertider, storhelger och ofullständiga beställningar kan leda till förlängda leveranstider.
Postadress
Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo

Besöksadress
Ommavägen 30

Telefon
0416-270 00

E-post
geodata@sjobo.se

Hemsida
www.sjobo.se

