
Beställning av nybyggnadskarta 1(2) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST
kommun@habo.se 

På den här blanketten kan du beställa en nybyggnadskarta 
Om du inte vet vad det är för karta du behöver, kontakta bygglov@habo.se 

Använd i första hand vår e-tjänst för din beställning genom att gå in på Minutbygg

Föredrar du att använda blanketten fyll i uppgifterna nedan, skanna in och skicka via e-post till 
geodata@habo.se 

Nybyggnadskarta A 
På nybyggnadskartan är det aktuella området inmätt. Information om VA, plan finns med tillsammans med en 
arbetsfix. 
Ingen moms tillkommer. 

Nybyggnadskarta B
I nybyggnadskarta B finns inte någon VA-information med och endast ett fåtal höjdpunkter där byggnation 
ska utföras, och plankartan om det finns någon. Byggnader på tomten mäts in och en arbetsfix finns med. 
Ingen moms tillkommer. 

Nybyggnadskarta C
I nybyggnadskarta C ingår gränser, byggnader, övriga topografiska objekt, vägar och järnvägar, och 
plankartan om det finns någon. Noggrannheten på kartan kan variera. 
Ingen moms tillkommer. 

Leveranstid 
Leveranstiden för en nybyggnadskarta A och B är cirka 4 veckor, men kan under vissa förutsättningar 
förändras. Nybyggnadskarta C levereras normalt inom 1 vecka. 
Ingen moms tillkommer. 

Giltighetstid 
Kartan får, när den skickas in med en ansökan om bygglov, inte vara äldre än två år från den dag den 
upprättades. Kartan gäller dessutom bara om förhållandena på platsen inte har ändrats. Vid beställning av 
uppdaterad nybyggnadskarta A eller B inom tvåårsperioden utgår avgift enligt taxa. Om kartan har passerat 
tvåårsgränsen ska ny karta beställas.   

Jag önskar beställa 
☐ Nybyggnadskarta A ☐ Nybyggnadskarta B ☐ Nybyggnadskarta C

Ange vilket format du önskar kartan i 

☐ Papper ☐ DWG ☐ PDF

Ärendet avser 
☐ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad

☐ Bygglov är sökt ☐ Bygglov ska sökas

Fastighetsinformation (berörd fastighet) 
Fastighetsbeteckning Adress 

https://minutbygg.habo.se/HAB-MOK
erik.sundqvist
Markering
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POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
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Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST
kommun@habo.se 

Sökande 
Namn eller företagsnamn Personnummer eller organisationsnummer 

Referens 

Adress Postadress 

E-postadress Telefonnummer 

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Avgift för nybyggnadskarta A
Tomtyta m2 Avgift 

< 2000 11 700 kr 

2001 - 5000 16 900 kr 

Tillägg per 1000 kvadratmeter area utöver 5 000 
kvadratmeter. 

1 040 kr 

Avgift för nybyggnadskarta B 
Tomtyta m2 Avgift 

< 2000 7 800 kr 

2001- 5000 10 400 kr 

Avgift för nybyggnadskarta C
Tomtyta m2 Avgift 

< 2000 1 300 kr 

2001-5000 2 600 kr 

Behandling av personuppgifter 
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att kunna utföra din kartbeställning. Vi hanterar dina 
uppgifter med stöd av Artikel 6 punkt 1 e i Dataskyddsförordningen. Där framgår det att behandlingen är 
nödvändig i samband med myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Personuppgiftsansvarig för 
hanteringen av dina personuppgifter är bygg-och miljönämnden i Håbo kommun. Läs mer om dina 
rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med 
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 
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