
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

BESTÄLLNING AV 
NYBYGGNADSKARTA 

Datum 

Fastighet 

 Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress Telefonnummer

Beställarens namn E-postadress

Beställarens postadress (utdelningsadress, postnummer, postort) Org.nr/Pers.nr   

Fakturaadress (om annan än ovan)

Namn/företagsnamn   

Postadress – faktura   Referens nr 

Postnummer - faktura 

Postort – faktura   Person- eller organisationsnummer  

Beställningen avser nybyggnad av 

Enbostadshus/enstaka byggnad, oavsett tomtyta - 7 875 kr Enkel nybyggnadskarta, komplement- el tillbyggnad, oavsett tomtyta - 3 938kr 

Övriga byggnader, tomtyta < 2 000 kvm - 7 875 kr Enkel nybyggnadskarta, komplement- el tillbyggnad, tomtyta < 2 000 kvm - 3 938 kr 

Övriga byggnader, tomtyta > 2 000 kvm - Pris efter tomtyta Enkel nybyggnadskarta, komplement-el tillbyggnad, tomtyta>2 000 kvm-Pris eftertomtyta 

Digital-fil  Vill även få kartan hemskickad i pappersformat 

Fastighetsbildning (avstyckning/fastighetsreglering)

Underskrift (beställningen är bindande)

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen  
Byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas 
ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Byggnadsnämnden 
ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller 
överförda. 
Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter  
Kontakt till kommunens dataskyddsombud dso.kristianstad@jpinfonet.se  
Du kan kontakta Datainspektionen om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas. 

Besöksadress  Telefon   Orgnr Postadress 

Kristianstads kommun 
Miljö- och samhälls- 
byggnadsförvaltningen 
291 80 Kristianstad 

Västra Storgatan 12  
E-post 

 nybyggnadskartor@kristianstad.se 044-13 54 17  212000-0951 

Namnförtydligande 

Namnteckning beställaren 

Berörs Ja Nej Är sökt Ja Nej 

http://www.kristianstad.se/personuppgifter
mailto:dso.kristianstad@jpinfonet.se
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