Beställning av kartunderlag
till situationsplan

Beställare
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Mobil

E-post (vid beställning av digital karta)
Fakturaadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress, postnummer och ort
Fastighetsägare (om annan än beställaren)

Telefon dagtid

Adress, postnummer och ort

Mobil

Leveransformat
Pappersutskrift

Pdf-fil

Kartans omfattning
Avser hela fastigheten
Åtgärd
Nybyggnad
Typ av byggnad
Huvudbyggnad
Komplementbyggnad

Dwg-fil (version ej äldre än 2005)

Avser del av fastighet (bifoga skiss)

Tillbyggnad

Förhandsbesked

Plank/mur
Övrigt …………………………….

Beskrivning av ärendet
Skriv med egna ord

………………………………………………………………………………………………………………

POST:  449 80 ALAFORS  BESÖK: LEDETVÄGEN 6ALAFORS  TFN: 0303-33 00 00  FAX: 0303-33 07 38

Lämnade personuppgifter i samband med denna beställning kommer att införas i ADB-baserat register enligt
PUL.
Vilken typ av karta som krävs är beroende av ärendets läge och omfattning (se nedan) och beslutas av
Byggenheten, Ale kommun. Kartan debiteras beställaren enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige i Ale
kommun. Beställaren är betalningsskyldig. Avgiften betalas mot faktura som sänds separat.
Ort och datum

Beställarens namnteckning

…………………………………………

……………………………………………

Beställningen skickas till:

Frågor besvaras av:

Ale kommun
Sektor samhällsbyggnad/Byggenheten
449 80 Alafors

Kommunens bygglovhandläggare
eller mätningsingenjörer
0303 – 33 00 00

Förutsättningar (ifylles av handläggare)
Inom detaljplan

Inom kommunens verksamhetsområde VA

Utom detaljplan

Utanför kommunens verksamhetsområde VA

Typ av karta (ifylles av handläggare)
Nybyggnadskarta

Kartunderlag

Förenklad nybyggnadskarta

Enkelt kartunderlag

Nybyggnadskarta (nybyggnation av huvudbyggnad inom detaljplan och/eller
kommunalt VA)
Nybyggnadskarta innebär en fullständig utredning av fastighetsbilden innehållande information
från kartdatabasen samt uppgifter från fältkontroll gällande fastighetsgränser, byggnader,
markhöjder, luftburna elledningar och andra detaljer såsom belysningsstolpar. Detaljer som finns
på fastigheten och som inte finns med i kartdatabasen kompletteras med inmätning och läggs in i
kartan. Kartan kompletteras med eventuella detaljplansbestämmelser som anger var och hur stort
man får bygga mm.
Kostnad:
Nybyggnadskarta inom detaljplan samt inom verksamhetsområde för VA: 6675 kr
Nybyggnadskarta utom detaljplan men inom verksamhetsområde för VA: 5674 kr
Nybyggnadskarta inom detaljplan men utom verksamhetsområde för VA: 4673 kr
Förenklad nybyggnadskarta (nybyggnation av huvudbyggnad utanför detaljplan och
kommunalt VA)
Förenklad nybyggnadskarta innehåller information om aktuell fastighet som hämtas i
kommunens kartdatabas. Det görs en fullständig utredning av fastighetsbilden med
fältkontroll och inmätningar.
Kostnad:
Nybyggnadskarta utom detaljplan och utom verksamhetsområde för VA: 3671 kr

Kartunderlag (tillbyggnad och nybyggnation av komplementbyggnad)
Kartunderlag innehåller information om aktuell fastighet som hämtas i kommunens
kartdatabas med kontroll av fastighetsgränser. Fältbesök med kompletterande inmätningar
görs. Eventuella detaljplansbestämmelser läggs in.
Kostnad:
Kartunderlag inom detaljplan: 2300 kr
Kartunderlag utom detaljplan: 2000 kr
Enkelt kartunderlag (förhandsbesked samt enklare åtgärder som plank, skylt
mm)
Enkelt kartunderlag till situationsplan innehåller den information som finns för aktuell
fastighet i kommunens kartdatabas. Inga fältbesök görs. Kartan kompletteras med eventuella
detaljplansbestämmelser.
Kostnad:
Enkelt kartunderlag: 500 kr

Vid ansökan som inte innebär någon utökning av byggnadsarean (t ex fasadändring, förhöjning av tak eller
ändrad användning) räcker det med en enkel karta (kan skrivas ut från kommunens webbkarta,
http://karta.ale.se) som visar var åtgärden ska ske

