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POSTADRESS 
Huddinge kommun 
Miljö- och bygglovsförvaltningen 
Lantmäteriavdelningen 
141 85 Huddinge 

ORGANISATIONSNR 
212000–0068 

TELEFON 
08-535 364 20 

WEBB och E-POST 
www.huddinge.se/lantmateri 
lantmateri@huddinge.se

Fyll i blanketten och spara den på din dator. 
Skicka blanketten med e-post till 
lantmateri@huddinge.se eller skriv ut blanketten 
och skicka den med vanlig post. 

Skickas till: 
Huddinge kommun 
Miljö- och bygglovsförvaltningen 
Lantmäteriavdelningen 
141 85 Huddinge 

Beställare 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress

Postnummer Postadress Telefon 

Faktureringsadress (om annan än beställare) 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress

Postnummer Postadress Telefon 

Leveransadress (om annan än beställare) 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress

Postnummer Postadress Telefon 

Beställning
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Typ av bebyggelse 

        ny huvudbyggnad         tillbyggnad  komplementbyggnad      Attefallshus 
        annat, vad? 
Övrig information, t ex tillbyggnads storlek och placering på tomten 

 Jag har läst beställningsvillkoren (se nästa sida) 

Personuppgifter behandlas i enlighet med kommunens riktlinjer. 

mailto:lantmateri@huddinge.se
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Nybyggnadskarta 
Nybyggnadskartan fungerar som underlag för situationsplanen när du söker bygglov för att bygga nytt, bygga till eller 
bygga om. Kartan innehåller bland annat höjdinformation, fastighetsgränser, vägar, byggnader och information om hur 
man får bygga på den aktuella tomten enligt gällande detaljplan. 

Fullständig nybyggnadskarta 
Du behöver en fullständig nybyggnadskarta när du ska bygga:  

• ny huvudbyggnad, exempelvis bostadshus, fritidshus, kontor eller industribyggnad 
• Fältmätning på beställt område krävs för att vi ska kunna producera denna kartprodukt. 
• Leveranstid är ca 15 arbetsdagar. 

Förenklad nybyggnadskarta 
Du behöver en förenklad nybyggnadskarta när du ska bygga:  

• tillbyggnad, exempelvis inglasat uterum eller annat nytt rum till ditt hus 
• nybyggnad av komplementbyggnad, exempelvis garage, förråd eller uthus 
• attefallsåtgärder, så som komplementbyggnad, komplementbostadshus eller tillbyggnad 15 m2 
• För att göra den här kartan måste vi komma ut och mäta på plats. Kan du inte vara på plats när vi mäter ska 

du skicka in en kartskiss med markering var du tänkt bygga innan vi kommer. Du kan använda vår webbkarta 
som underlag för skissen. Leveranstid är ca 15 arbetsdagar. 

Utdrag ur kartdatabasen 
Du behöver ett utdrag ur kartdatabasen om du exempelvis ska: 

• bygga mur och plank, ändra marknivå, utföra annan åtgärd som inte nämnts i tidigare punkter ovan 
• I vissa fall måste vi komma ut och mäta på plats, till exempel vid ändring av marknivåer där befintligt 

kartutdrag inte visar tillräckliga markhöjder. Utöver kostnaden för utdrag ur kartdatabasen kommer du då att 
debiteras en timkostnad för den extra tid det tar att skapa kartan. Totalkostnaden kommer inte att bli högre än 
kostnaden för en förenklad nybyggnadskarta. Leveranstid är ca 5 arbetsdagar och vid tillkommande mätning 
på plats blir leveranstiden längre. 
 

Beställning 
Fråga din bygglovhandläggare om du är osäker på vilken sorts nybyggnadskarta du behöver! Om du söker bygglov för 
mer än en tomt/fastighet behöver du göra flera beställningar av nybyggnadskarta, en för varje tomt/fastighet. Du kan 
antingen beställa via vår e-tjänst (genom att logga in med ditt BankID) eller genom att fylla i pdf-blanketten och e-
posta eller skicka den med vanlig post till oss. Nybyggnadskartan är giltig i 2 år. 

Villkor 
Nyttjanderätt 
Huddinge kommun har upphovsrätt till levererad information. Nyttjanderätten är begränsad till att gälla enbart för i 
beställningen angivet projekt och ändamål. Beställaren får inte sprida informationen vidare.  
Informationen får dock lämnas ut till uppdragsgivare/konsult, som anlitas för aktuellt projekt. 
Ansvar 
Miljö- och bygglovsförvaltningen levererar informationen ur databasen i befintligt skick och tar därför 
inget ansvar för informationens fullständighet. 
Avgift 
Avgift tas enligt Huddinge kommuns Taxa för bygglov, kartor och mättjänster (HKF 2200). 
Prisexempel för nybyggnadskarta finns på vår hemsida: https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/kartor-och-
lantmateri/kartor/nybyggnadskarta/. Om du efter leverans önskar ett extra utskick av nybyggnadskartan kan 
en leveranskostnad för detta tillkomma, så var rädd om dina handlingar! 

Leverans 
Nybyggnadskartan levereras digitalt i pdf- och dwg-format om e-post-adress angetts. Om ingen e-post-adress angetts 
så levereras nybyggnadskartan endast i pappersformat. 

https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/huddinge-kommuns-forfattningssamling-hkf/2-bygga-och-bo/hkf-2200.pdf
https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/kartor-och-lantmateri/kartor/nybyggnadskarta/
https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/kartor-och-lantmateri/kartor/nybyggnadskarta/
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