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Riktlinjer för kartunderlag vid ärenden 
enligt plan- och bygglagen 
Kort information 
Vid lov- och anmälningspliktiga ärenden kommer handläggaren på 
bygglovsavdelningen att kräva ett särskilt kartunderlag. Kartunderlaget är ett 
underlag för den situationsplan som ska bifogas till ansökan om bygglov eller 
anmälan om anmälningspliktiga åtgärder. Vilket kartunderlag som krävs vid en 
ansökan framgår av detta dokument, i vissa fall kan emellertid handläggaren komma 
att kräva ytterligare underlag.  
 
• Nybyggnadskartan gäller i 1,5 år. 
• Om ni redan har en nybyggnadskarta A eller B som är äldre än 1,5 år men yngre 

än 5 år får den revideras. 
• Nybyggnadskarta A och B kan levereras i både pdf- och dwg-format, 

nybyggnadskarta C levereras endast i pdf-format. 
• Kartan levereras i referenssystem Sweref 99 18 00 och höjder redovisas i 

höjdsystemet RH2000. 
 

Nybyggnadskartor och tomtkarta 
Nybyggnadskarta A (NBK A) 
Nybyggnadskarta A är en fullständig nybyggnadskarta vilket innebär att den redovisar 
aktuell fastighet med mått, vissa planbestämmelser och övriga förhållanden som 
påverkar byggrätten samt anslutningspunkter för VA och liknande.  
 
Nybyggnadskarta A krävs vid 
• nybyggnad av huvudbyggnad, 

Nybyggnadskarta B (NBK B) 
Nybyggnadskarta B är en förenklad variant av den fullständiga nybyggnadskartan 
(NBK A) och visar aktuell fastighet med vissa planbestämmelser och övriga 
förhållanden som påverkar byggrätten. NBK B innebär även att kartinnehållet 
bestyrks genom en fältmätning, vilket inte är fallet vid den enklaste varianten av 
nybyggnadskartan (NBK C). 
 
Nybyggnadskarta B krävs inom detaljplanelagt område och 
sammanhållen bebyggelse vid 
• nybyggnad av komplementbyggnad när huvudbyggnaden inte är inmätt, 
• tillbyggnad när byggnaden inte är inmätt (även s.k. Attefallstillbyggnad). 
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Nybyggnadskarta B krävs utom detaljplanelagt område vid 
• tillbyggnad när byggnaden inte är inmätt. 

Nybyggnadskarta C (NBK C) 
Nybyggnadskarta C är den enklaste varianten av nybyggnadskartan och visar aktuell 
fastighet med vissa planbestämmelser och övriga förhållanden som påverkar 
byggrätten. Kartan kontrolleras mot ortsfoton. 
 
Nybyggnadskarta C krävs vid 
• nybyggnad av komplementbyggnad när huvudbyggnaden är inmätt, 
• nybyggnad av komplementbyggnad utom detaljplanelagt område och 

sammanhållen bebyggelse, 
• nybyggnad av komplementbyggnad och komplementbostadshus, så kallat 

Attefallshus, 
• tillbyggnad när byggnaden är inmätt, 
• plank, 
• skyltar, 
• rivning, 
• förhandsbesked, 
• strandskyddsdispens. 

Tomtkarta 
Tomtkartan är endast ett utdrag ur kartdatabasen och innehåller begränsat med 
information. 
 
Tomtkarta krävs vid 
• enklare åtgärder som till exempel fasadändring, byte av kulör. 
• invändiga ändringar som till exempel ändrad planlösning, installation av eldstad. 

Utstakning (finutstakning) 
Det krävs utstakning inom detaljplanelagt område eller sammanhållen 
bebyggelse vid 
• nybyggnad av huvudbyggnad respektive komplementbyggnad, 
• tillbyggnad av huvudbyggnad respektive komplementbyggnad som hamnar 

närmare tomtgräns än 4,5 meter eller minsta tillåtna avstånd enligt detaljplanen.  
 
Det krävs utstakning utom detaljplanelagt område vid 
• nybyggnad av huvudbyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad som 

hamnar på känsligt avstånd till tomtgränsen, till exempel på grund av osäkra 
fastighetsgränser, 

• tillbyggnad av huvudbyggnad respektive komplementbyggnad som hamnar på 
känsligt avstånd till tomtgränsen, till exempel på grund av osäkra 
fastighetsgränser. 
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Lägeskontroll 
Lägeskontroll krävs inom detaljplanelagt område eller sammanhållen 
bebyggelse 
• för ny- och tillbyggnad av huvudbyggnad respektive komplementbyggnad. 

 
Lägeskontroll krävs utom detaljplanelagt område  
• för ny- och tillbyggnad av huvudbyggnad respektive komplementbyggnad som 

hamnar på kritiskt avstånd till tomtgränsen, till exempel på grund av osäkra 
fastighetsgränser.  

 
Krav på redovisning och innehåll vid lägeskontroll finns här: 
www.vallentuna.se/lageskontroll.  

Avgifter 
Kostnader för de olika kartunderlagen och mättjänsterna finns här: 
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa. 
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