
Kommunlantmäteriet

BESTÄLLNING AV 
NYBYGGNADSKARTA 

KOMMUNLANTMÄTERIET 

581 81 LINKÖPING

Härmed beställes nybyggnadskarta Åtgärd 
Över fastighet nybyggnad

tillbyggnad 

Karttyp 
Fullständig 
nybyggnadskarta 
med höjder
 A-karta med höjder

Anm:  Vi kan enbart  erbjuda  typ B-C där vi har inmätt kartinformation.

Namn Organisationsnr/Personnummer 

Adress Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) 

Önskas karta i dwg-format  

@ 

Underskrift 
Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande

UPPLYSNING 
Vid oklarhet om vilken karttyp som krävs kontakta din bygglovhandläggare. 
Avgift för nybyggnadskartan utgår enligt särskild taxa som bestäms av Kommunfullmäktige. Kommunlantmäteriet 
kan lämna upplysning om avgiftens storlek. 

Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))
Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs 
för att handlägga ärendet. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bygg- och 
miljönämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/
gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter.

För frågor kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt följande
E-post - byggmiljonamndensbrevlada@linkoping.se
Telefon - 013-20 64 00

Du som berörs har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka 
personuppgifter om dig som behandlas av Kommunlantmäteriet. Vi är skyldiga att omgående rätta felaktiga eller missvisande 
uppgifter.

Besöksadress: Drottninggatan 45
Postadress: Linköpings kommun, Kommunlantmäteriet, 581 81 Linköping
Växel: 013-20 60 00, Direkt 013-20 64 00, Fax 013-20 75 76

LK 2159 utg. 5 (augusti 2018) 
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