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Beställning av karta
För nybyggnad, tillbyggnad eller annan åtgärd. Beställ kartan i god tid,
leveranstiden är normalt två till fyra veckor.
Fastighet

Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
Fastighetens adress

Typ av karta

Lovkarta/bygglovskarta (tillbyggnad eller annan åtgärd)

Leveransformat

Papper

PDF

Nybyggnadskarta

DXF/Dwg

Lovkartan innehåller bland annat befintlig bebyggelse på fastigheten, prickmark (mark som inte får bebyggas) och
angränsande vägar. Nybyggnadskartan innehåller fastighetsgränser, höjdinformation, befintliga vägkanter, anslutnings
punkter för vatten och avlopp (VA) samt planbestämmelser för aktuell fastighet och information om servitut. För att
säkerställa att kartan innehåller uppdaterad information kan inmätningar på plats ibland behöva utföras.

Beställare

Namn

Personnummer

Adress
Postnummer och postadress
E-post *

Telefon

Faktureringsadress (om annan än ovan)

* Anger du en e-postadress skickar vi som standard all skriftlig kommunikation med e-post. Anger du
ingen e-postadress skickar vi all skriftlig kommunikation per post.
Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Läs mer i bilagan till denna blankett.

Underskrift

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
kartor@enkoping.se

onsbladet ser du vilka mått du
nybyggnadskartan för att huset
ätt ställe på tomten.
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lan två gränspunkter (A–B på
nkelräta mått från denna linje,
för avstånden A–C och C–E

mått kan kommunen placera huset
ten vid utstakningen.

Mått på situationsplanen
Här ser du vilka mått du ska redovisa på
situationsplanen för att huset ska placeras
på rätt ställe på tomten.
Nybyggnadskartan från kommunen ska
vara underlag för din situationsplan.
Dra en rak linje mellan två gränspunkter
(A–B på bilden). Ange två vinkelräta mått
från denna linje, det vill säga måtten för
avstånden A–C och C–E samt A–D och
D–F.
byggnad

Med hjälp av dessa mått kan kommunen
placera huset på rätt plats på tomten vid
utstakningen.

F
mått

mått

E
mått

C

gränspunkt A

D
mått

gränspunkt B

Finutstakning
Vid finutstakning ska stadiga profilstolpar
finnas nedslagna i marken, cirka 0,5–1,0
meter utanför hushörnet. Även profil
brädor ska vara uppsatta.
Vid finutstakningen spänner kommunen
upp profiltrådar samt markerar profilhöjd (plushöjd). Där profiltrådarna skär
varandra är husets hörn.
Kommunen sätter alltid ut fasadmåtten
vid finutstakning.

Du betalar en avgift för din karta. Avgiften hittar du i
kommunfullmäktiges taxa som finns på www.enkoping.se
Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping
eller e-post: kartor@enkoping.se
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
kartor@enkoping.se
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Bilaga

Hantering av dina personuppgifter
Du har rätt att få veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och
invända mot hanteringen. Du har också rätt att klaga till
tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
Laglig grund
Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet som har hand
om kommunens uppgifter inom olika tillstånds- och tillsynsuppdrag.
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och bygglovsärenden.
Nämndens myndighetsutövning regleras av en rad olika lagar med
tillhörande förordningar och föreskrifter, till exempel plan- och
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och
förvaltningslagen. Mycket av nämndens verksamhet sker därmed utifrån
att det finns rättsliga förpliktelser och för att den fullgör uppgifter av
allmänt intresse.
Vi samlar in de uppgifter vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende
på ett rättssäkert sätt. Det kan vara personuppgifter som personnummer,
adress, telefonnummer och fastighetsuppgifter. Uppgifterna sparas i våra
ärendehanteringssystem och arkiveras enligt gällande lagstiftning.
Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som
kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast
ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är
skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Personuppgiftsansvar
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.
Om du vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig eller
kommunens dataskyddsombud är det enklast att kontakta kommunens
kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 eller e-post
kommunen@enkoping.se.
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Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
kommunen@enkoping.se

