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SID 1 /2 Stadsmiljö- och tekniska nämnden  

Beställning av nybyggnadskarta 
Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att hantera beställning av nybyggnadskarta i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900, 12 kap. 4§). Staden kommer 
att spara dina uppgifter i två år efter att du lämnat in dem till oss. Läs mer på http://sundbyberg.se/dataskydd. 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning (ange alla berörda fastigheter) 

Kartans omfattning 

☐ Hela fastigheten/ fastigheterna ☐ Del av fastigheten/ fastigheterna (skiss ska bifogas) 
Fastighetens adress  

Övrig information 

Fastighetsbildning 
Ansökan om fastighetsbildning 

☐ Ansökan är gjord ☐ Ansökan ska göras ☐ Ansökan ska inte göras 

Åtgärd (skiss ska bifogas på ungefärlig placering av byggnad eller anläggning) 
Ange byggnadsarea på marken 

☐ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad m2 
Typ av byggnad eller anläggning 

☐ Flerbostadshus 
☐ Industribyggnad 

☐ Tvåbostadshus 
☐ Uthus/garage 

☐ Enbostadshus 
☐ Anläggning 

☐ Verksamhetsbyggnad 
☐ Annan byggnad 

Kort beskrivning för typ av anläggning eller annan byggnad 

Typ av nybyggnadskarta 
☐ Nybyggnadskarta, ytterligare förklaringar finns på  www.sundbyberg.se   
☐ Förenklad nybyggnadskarta, ytterligare förklaringar finns på www.sundbyberg.se 

Typ av format för leverans 

☐ DWG-format ☐ PDF-format ☐ Pappersformat 

Fakturamottagare 
Namn Organisationsnummer/personnummer 

E-postadress  Telefon 

Projektnamn Referensnummer 

Faktureringsadress 
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Kontaktperson (om annan än fakturamottagare) 
Namn Företag 

    
E-postadress Telefon 

    

Leveransadress 
Namn 

  
Leveransadress 

  
E-postadress 

  

Underskrift av fakturamottagare 
Datum Namnförtydligande 

    
Underskrift 

 

Blanketten skickas till 

stn@sundbyberg.se 

Blanketten kan också skickas till 

Sundbybergs stad 
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen 
172 92 Sundbyberg 

 

Vid frågor, kontakta oss gärna! 

08-706 80 00 

stn@sundbyberg.se 


	Ange byggnadsarea på marken m2: 
	Kort beskrivning för typ av anläggning eller annan byggnad: 
	Faktureringsadress: 
	Leveransadress: 
	Namnförtydligande: 
	Fastighetsbeteckning (ange alla berörda fastigheter): 
	Fastighetens adress: 
	Fakturamottagares Namn: 
	Datum för underskrift: 
	Kartan omfattar hela fastigheten eller fastigheterna: Off
	Kartan omfattar del av fastigheten eller fastigheterna, skiss ska bifogas: Off
	Övrig information om fastigheten: 
	Ansökan om fastighetsbildning ska inte göras: Off
	Ansökan om fastighetsbildning ska göras: Off
	Ansökan om fastighetsbildning är gjord: Off
	Åtgärd som ska utföras: Nybyggnad: Off
	Åtgärd som ska utföras: Tillbyggnad: Off
	Åtgärden avser flerbostadshus: Off
	Åtgärden avser industribyggnad: Off
	Åtgärden avser tvåbostadshus: Off
	Åtgärden avser enbostadshus: Off
	Åtgärden avser verksamhetsbyggnad: Off
	Åtgärden avser annan byggnad: Off
	Åtgärden avser anläggning: Off
	Åtgärden avser uthusgarage: Off
	Beställningen gäller förenklad nybyggnadskarta: Off
	Beställningen gäller nybyggnadskarta: Off
	Leverans önskas i DWG-format: Off
	Leverans önskas i PDF-format: Off
	Leverans önskas i pappersformat: Off
	Fakturamottagarens organisations- eller personnummer: 
	Fakturamottagarens e-postadress: 
	Fakturamottagarens telefon: 
	Projektnamn för fakturan: 
	Referensnummer för fakturan: 
	Kontaktpersonens företag: 
	Kontaktpersonens e-postadress: 
	Kontaktpersonens namn: 
	Kontaktpersonens telefon: 
	Leveransadressatens namn: 
	Leveransadressatens e-postadress: 


