
 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 

     
 
 

 
   

   

     

    

     

      

 

    
   

   
    

     
       

     
 

       
   

 

   

Sida 
Beställning av nybyggnadskarta (inlämnas i två exemplar) 1(1) 

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning: Sökandes e-post: 

Fastighetens gatuadress: Telefon dagtid: 

Sökandes namn: Person- eller organisationsnummer till fakturamottagare: 

Sökandes postadress, postnr och ort (hit skickas beslut och faktura om inget annat anges på denna blankett) 

Sökandes faktureringsadress (om annan än ovan angiven) Eventuellt eget objektsnummer 

Typ av nybyggnadskarta: 

Nybyggnadskarta (komplett) Förenklad nybyggnadskarta 

Typ av byggnad: 

Underskrift: 

Ort och datum Sökandes underskrift (betalningsansvarig) och namnförtydligande 

Våra anteckningar: 

Övriga upplysningar: 
Vid nybyggnad inom detaljplan, på icke tidigare bebyggd tomt, krävs en av kommunen upprättad och undertecknad 
nybyggnadskarta. Kartan upprättas på Plan och exploatering efter beställning. Nybyggnadskartan innehåller uppgifter om 
planbestämmelser, vatten- och avloppsledningar till förbindelsepunkt och plushöjder. Byggnaden/ byggnaderna ritas in på 
nybyggnadskartan med tydliga mått på byggnaden samt mått till närliggande tomtgränser. 

Hantering av personuppgifter: När du fyller i denna blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir 
personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen. För mer 
information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida: 
www.svalov.se/personuppgifter 

Fakturering till annan än sökande godtas endast om fullmakt inges. Debitering av avgifter för bygglov, anmälan, nybyggnadskarta, 
planavgift, utstakning och lägeskontroll kommer att ske i enlighet med bygg- och räddningsnämndens taxa (www.svalov.se). 

Avgift debiteras även då ansökan återkallas eller avslås eller då ärendet avskrivs av annat skäl. 

Ansökan inlämnas i 2 ex till: Svalövs Kommun, Samhällsbyggnad Bygglov, 268 80 Svalöv 

Hemsida E-post 
Svalövs kommun www.svalov.se bygglov@svalov.se 
Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Organisationsnr 
268 80 Svalöv Herrevadsgatan 10 0418-47 50 00 663-7367 212000-0993 

http://www.svalov.se/personuppgifter
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