BESTÄLLNING AV
NYBYGGNADSKARTA
i Hofors, Ockelbo och Sandvikens
kommun enligt gällande taxa

Vid frågor kontakta:
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Skickas till:

Medborgarservice
Telefon: 026-24 00 00

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.

Beställare
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *

Person-/organisationsnummer *

Adress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon *

E-post

Mobiltelefon

Referens/Referensnummer

Fakturaadress om annan än ovanstående
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)

Person-/organisationsnummer

Adress

Kontaktperson/referenskod (om bolag)

Postnummer och postort

Telefon

KARTANS OMFATTNING
Fastighetsbeteckning

Kommun

Är lantmäteriförrättning sökt i samband med byggnation? ☐ Ja ☐ Nej

☐ Hela fastigheten

☐ Del av fastighet

TYP AV BYGGNAD
☐ Nybyggnad
☐ Tillbyggnad
Ungefärlig byggnadsarea på marken (m²):
VA-FÖRHÅLLANDEN
☐ Möjlighet att ansluta till allmän VA-anläggning
☐ Saknar kännedom om förutsättningar för VA-lösning
☐ Ej möjlighet att ansluta till allmän VA-anläggning

☐ Småhus
☐ Garage eller uthus, friliggande
☐ Garage eller uthus, anslutande till huvudbyggnad
☐ Annat:
SAMRÅD
Samråd har skett med byggnadsinspektör:
(ange byggnadsinspektörens namn)

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken
Väs tra Gästriklands s amhälls byggnadsförv altni ng

Besöksadress

Stadshuset, Odengatan 37

Telefon

026-24 00 00

E-post

vgs@sandviken.se
Hemsida

www.sandviken.se

Organisationsnr

212000-2346
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LEVERANS
☐ Jag vill ha nybyggnadskartan levererad på papper
☐ Jag vill ha nybyggnadskartan levererad i digitalt format till ovan angivna epostadress i följande format:
☐ PDF

☐ DWG

☐ DXF

För DXF och DWG ange önskad version:

☐ Annat digitalt format (debiteras extra)

Ange format:

SÄRSKILDA ÖNSKEMÅL
☐ Arbetsfix (höjdsatt punkt att utgå från vid byggnation)
☐ Markhöjder
☐ Övrigt:
OBS! Om beställningen avser ett bolag så behöver underskrift göras av behörig firmatecknare.
UNDERSKRIFT AV BESTÄLLAREN (OBS! Underskrift medför betalningsansvar)
Ort och datum

Namnteckning

Kontaktperson, inkl telefonnummer

Namnförtydligande

Underskriven beställning kan skickas till adressen som är angiven överst till höger på första sidan. Det går även bra att
skanna/fota beställningen för att sedan maila den till vgs@sandviken.se.
När du skickar in denna blankett kommer dina personuppgifter att behandlas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
i Sandvikens kommun som är personuppgiftsansvarig. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
www.sandviken.se/gdpr.
Du kommer i första hand att kontaktas via e-post om du har angivit din e-postadress i denna blankett. Saknar du epostadress
eller om du önskar återkoppling och information kring ditt ärende via brev ska du inte ange e-postadress i blanketten.
Upplysningar angående beställning av nybyggnadskarta
Det är byggnadsinspektörerna som avgör vilken typ av karta som behövs. Rådfråga därför byggnadsinspektör innan beställning
av nybyggnadskarta.
Avgift enligt gällande taxa.
Användning av kartinformation
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, upplåter en begränsad nyttjanderätt av kartinformationen till beställaren.
Kartinformationen får användas i samband med projektering av byggnad och tomtmark. Kartinformationen får inte säljas,
överlåtas eller ändras utan medgivande från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.
Normal nybyggnadskarta
På en nybyggnadskarta anges olika förutsättningar inför din ansökan om bygglov. Kartan innehåller bl.a. fastighetsindelning,
befintlig bebyggelse och information från gällande detaljplan. En normal nybyggnadskarta innehåller även markhöjder,
fjärrvärmeledningar samt läge för vatten- och avloppsanslutning.
Förenklad nybyggnadskarta
Vid större byggnationer som inte kräver anslutning till kommunalt vatten- och avlopp så räcker det oftast med en förenklad
nybyggnadskarta.
Kartutdrag
Observera att vid mindre byggnationer, uthus etc. så kan det räcka med ett utdrag ur vår digitala primärkarta, ett så kallat
kartutdrag.
Situationsplan
Den normala nybyggnadskartan, förenklade nybyggnadskartan eller kartutdraget kan användas som underlag för att rita in
den planerade byggnationen, vilken då blir en situationsplan som ska skickas med bygglovsansökan.
Kontakt
Byggnadsinspektör nås via Medborgarservice, tel 026-24 00 00.

