Nybyggnadskarta – vad är det?
Redovisning i form av karta och beskrivning av rådande förutsättningar
för ett byggnadsprojekt och avsett att utgöra underlag för
situationsplan till bygglovsansökan. Nybyggnadskartan utvisar
fastighetens exakta mått och läge i plan och höjd samt andra uppgifter
såsom läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt, läge i plan
och höjd för anslutningspunkt för VA och angränsande gata m.m.
Nybyggnadskarta upprättas inför ansökan om bygglov .
HMK-Kartografi, handbok utgiven av Lantmäteriverket, Gävle 1996

Mål och syfte
Det som gjorde att vi ville påbörja ett samarbete kring nybyggnadskartor var att vi såg ett behov att titta över våra
produkter när det gäller nybyggnadskartor eftersom leveranserna var så olika mellan storstadskommunerna
Malmö, Göteborg och Stockholm. Vi ville förenkla, förtydliga och likrikta vår leverans för våra kunder.
För byggherrar som verkar i flera delar av landet försvåras användningen av nybyggnadskartor när leveransen
skiljer sig så mycket mellan landets kommuner. Idag uppstår ibland problem i och med att det i princip finns en
unik typ av nybyggnadskarta för varje kommun. Utseende, innehåll, villkor och terminologi skiljer sig också åt
mellan kommuner.
Vi i storstadskommunerna (Stockholm, Göteborg, Malmö) vill påbörja ett arbete som underlättar för våra kunder
genom att skapa ett gemensamt utseende och informationsinnehåll för våra nybyggnadskartor. Förhoppning finns
om att resultatet på ett enkelt vis ska kunna införlivas även på mindre kommuner som vill samverka.

Metod
• Innehåll i kartan
• Utseende/layout på kartan
• Bilagor
• Pris
• Leveransformat
• Beställning av nybyggnadskarta
• Lagring och arkivering

Lagar och föreskrifter
• I PBL finns stöd för att kräva nybyggnadskarta som beslutsunderlag för bygglov
(PBL 12:4) samt att avgift får tas ut (PBL 12:8).
• Boverkets byggregler tar upp några riktlinjer för när en nybyggnadskarta kan
behövas eller inte
• Svensk Geoprocess behandlar inte nybyggnadskartan

Jämförelse
• Gruppen diskuterade nuvarande arbetssätt samt möjliga anledningar till att visst
innehåll i kartorna fanns med eller inte
• Det togs sedan fram nybyggnadskart förslag från varje stad som skickades runt
för att peka på likheter/skillnader
• Informationen i följebrevet som varje kommun levererar tillsammans med sina
kartor
Ambitionen var att ha så få skillnader som möjligt vid samverkansprojektets slut

Layout
• Stora fördelar med att layouten likriktas
• Vilken information som är viktig att den följer med på kartan och vilken
information som kan ingå i följebrevet.

Teckenförklaring/legend
•
•
•
•

Samtliga redovisar teckenförklaring till baskartan
När det gäller planbestämmelser hänvisar Malmö till hemsidan
Planbestämmelserna lämnas som bilaga i Göteborg
Planen skickas som bilaga i PDF-format i Stockholm

Kartinformation (norr pil, skalstock, koordinatsystem m.m.
• Utseende av mindre vikt
• Placeras på sammaställe i alla layouter

Ärendeuppgifter
• Diarienummer, fastighetsbeteckning, upprättandedatum, areal, handläggarens initialer och annan unik information
för ärendet skrivs i kartans etikett

VA-information
• VA informationen ligger visuellt i kartan

• textinformationen ligger som bilaga

Höjddata
En gemensam rutin har inte hittats.
• Planerade höjder finns ibland med i Stockholms detaljplaner som bestämmelser. Projekterade gatuhöjder har
Stockholm inte längre med på nybyggnadskartan då det tog för lång tid att komplettera med dessa.
• Malmö vill ha projekterade höjder i form av punkter och har oftast väldigt liten höjdskillnad. Frågan om projekterade
höjder ligger nu mera i en diskussion om hela nybyggnadskarteprocessen från plansamverkan till beviljat bygglov.
• Göteborg har inga projekterade höjder. All redovisad höjddata samlas in av den interna mätgruppen, uppdatering
sker i samband med beställning av nybyggnadskarta. Redovisning sker både i form av punkter och i form av
höjdkurvor.

Bilagor
Vi vill ha så få bilagor som möjligt för att säkerställa att informationen når fram genom
hela processen.
Följande bilagor har identifierats bland storstadskommunerna:
 Samtliga storstadskommuner har fastighetsinformationen med på kartan. Om
fastighetsinformationen är lång så hänvisar Stockholm till en separat bilaga.
 VA-beskrivning
 Teckenförklaring av Planbestämmelser finns med på kartan hos Stockholm och delvis
hos Göteborg. Om det är en lång beskrivning hänvisas till bifogad plan. Malmö bifogar
inte utan kunden hänvisas till kommunens hemsida.
 Information kring osäkra gränser (Ligger under fastighetsinformation i Malmö)
 Information kring vattentryck
 Göteborg: Information kring äldre höjdsystem på DP.

Sammanfattning
Storstadskommunerna har genom arbetet kommit fram till en mer
enhetlig leverans av nybyggnadskarta. För kunderna blir
informationen mer likriktad, de får en enhetligare terminologi och vi
har även fått en enhetligare hantering.
Vi har även kommit överens om att det får fortsättas att finnas
skillnader eftersom omfattningen på en nybyggnadskarta kan
variera beroende på planinformation och informationsinnehåll.

Avslutningsvis så var detta en sammanfattning av vad vi gemensamt kommit
fram till.
Slut dokumentet består ut av 19 sidor.
Där finns även alla bilagor samt externa arkitekters synpunkter samt interna
bygglovshandläggares.
Är det någon som vill ha hela slutdokumentet så maila mig.
magnus.wilhelmsson@malmo.se
Arbetet fortgår:
• Avgifter
• E-tjänster
• m.m.

Tack från oss som har jobbat med detta!

