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Sammanfattning  
 

 
Nybyggnadskartan är en del i bygglovsansökan och visar hur en fastighet är bebyggd, får 

bebyggas och visar detaljplanens bestämmelser för den berörda fastigheten. I Gävle 

kommun har nybyggnadskartans process varit en ”het potatis” under en tid då många har 

varit missnöjda med processen. Cheferna på lantmäteri- och bygglovsavdelningarna ville 

då förnya processen kring nybyggnadskartan. Syftet med examensarbetet var att hos 

Gävle kommun belysa problem med nybyggnadskartan och processen kring den. 

Medarbetare på berörda avdelningar intervjuades och Uppsala och Västerås kommuner 

besöktes för att få se hur de arbetade med nybyggnadskartan. Från en lokal arkitektfirma 

inhämtades idéer och förslag till en bättre process för nybyggnadskartan. Under 

examensarbetet upptäcktes bland annat att felaktig information till byggherren på Gävle 

kommuns hemsida och nybyggnadskartan bidrar till att nybyggnadskartan framställs 

senare i processen än vad den ursprungliga betydelsen/idén är. Undersökningen visar 

även att Gävle kommun inte höjdmäter fastigheten inför en nybyggnadskarta som enligt 

berörda är viktigt.  Efter intervjuer i Uppsala och Västerås kommuner sammanställdes 

informationen och den visar bl.a. att de båda kommunerna inventerar och höjdmäter 

fastigheten inför framställningen av nybyggnadskartan. Höjdinformationen för en 

fastighet är viktig vid projektering. I Uppsala kommun ansöks det alltid om en 

nybyggnadskarta innan bygglov söks, vilket inte sker i Gävle kommun då bygglov och 

nybyggnadskarta söks samtidigt. Slutsatsen blir att Gävle kommun måste ändra sin 

process till att nybyggnadskartan beställs före bygglovsansökan och att situationsplanen 

som skickas in av byggherren grundas på nybyggnadskarta. Fastigheterna måste även 

inventeras och höjdmätas inför varje nybyggnadskarta.  

 

Nyckelord; nybyggnadskarta, bygglov, bygglovsprocess och Gävle kommun. 
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Abstract  

 
 

The “building plan map” is one part of the planning application and shows how a 

property is built on, can be built and shows the detailed plan regulations for the property. 

The municipality of Gävle construction process of the “building plan map” has been a 

"hot potato" during a time when many concerned have been dissatisfied with the process. 

The land- surveyor- and Building permit departments wanted to renew the process of the 

“building plan map” The aim of the thesis was that in Gävle municipality highlight the 

problems with the “building plan map” and the process surrounding it. Employees of the 

departments concerned were interviewed and Uppsala and Västerås municipalities were 

visited to see how they worked with the “building plan map”. From a local architectural 

firm gathered ideas and proposals for an improved process for the “building plan map”. 

During the work of this thesis was discovered, that incorrect information to the developer 

at Gävle municipality's website of “building plan map” contributes to the map to be 

presented later in the process than the original idea. The survey also shows that the Gävle 

municipality does not measure the height of the property for a “building plan map” which 

is important. After the interviews in Uppsala and Västerås municipalities the data were 

compiled and it shows that the two municipalities do inventories and measures the height 

of the property before the manufacture of “building plan map”. The conclusion is that the 

municipality of Gävle must modify its process for the “building plan map” so the map is 

ordered before a building permit application. The properties must also be inventoried and 

height measured before each new construction map.  

 

Keywords: “building plan map”, building permit, building permit process and Gävle. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Lantmäteri- och bygglovs-

avdelningarna på Gävle kommun gjorde då bedömningen att det fanns anledning att se 

över processen med nybyggnadskartan. Nybyggnadskartan används i bygglovsprocessen 

och visar bland annat aktuella detaljplaner för området och hur en fastighet är placerad i 

höjd och i plan. Nybyggnadskartan ska vara ett underlag för situationsplanen som ska 

användas vid bygglovsansökan. Nybyggnadskartan ska innehålla gällande detaljplaner, 

gränser för byggrätter och höjder på fastigheten mm, allt för att underlätta projektering 

vid byggnation. Gävle kommun vill genom detta arbete få synpunkter på förbättringar i 

processen. Idag har många som arbetar inom processen inom Gävle kommun 

uppfattningen att nybyggnadskartan inte fungerar tillfredställande, vare sig för 

bygglovssökande, bygglovshandläggare eller för dem som framställer kartan (Blomberg, 

2011).   

 

1.2 Syften, frågeställningar och problematik 

Syftet med examensarbetet är att studera Gävle kommuns framställning av 

nybyggnadskartor och komma med förslag hur den skulle kunna förändras. Jämförelser 

ska göras med andra kommuner och användarna synpunkter ska inhämtas för att kunna ge 

förslag på förbättringar i Gävle kommuns arbete med nybyggnadskartorna. 

Förhoppningen är att examensarbetet ska kunna vara ett underlag för kommunens beslut 

om en smidigare process för framställningen av nybyggnadskartor (Blomberg, 2011). 

Ansvaret för nybyggnadskartan ska undersökas. Många kunder känner att de betalar för 

något de inte har någon användning av (Byström & Norin, 2011). Idag går mycket tid åt 

att rätta till felen som blir av en dålig process kring nybyggnadskartan, som att t.ex. 

byggnader placeras i fel höjder i kartan eller till och med byggs och kan bli felplacerad i 

höjd mot grannars hus eller gatans höjd. Dagens process kan i yttersta fall leda till att 

bygglov ges på fel grunder enligt Lif (2011). Ett av problemen som finns idag är att 

byggherren ritar in sin planerade byggnad på ett kartutdrag från kommunens databas 

istället för en nybyggnadskarta.  
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Ett annat problem är att höjder inte redovisas alls på nybyggnadskartan i Gävle kommun 

idag och det kan göra att den nya byggande Lagerhanteringen av nybyggnadskartan gör 

även att både andra avdelningar på kommunen, byggherrar och arkitekter får problem 

med inställningar i programvaruhanteringen.      

 

Examensarbetets frågeställningar; 

 
 

 Vad säger lagen om nybyggnadskartor? 

 Hur ska nybyggnadskartan användas och av vem? 

 Vad ska nybyggnadskartan innehålla? 

 Vem ska vara juridiskt ansvarig för nybyggnadskartan?  

 När i bygglovsprocessen ska nybyggnadskartan framställas?  

 

 

1.3 Bygglovsprocess 

Bygglov  

I Sverige krävs det bygglov för att uppföra byggnader, eller att göra om- eller 

tillbyggnader enligt plan- och bygglagen (2010)  9 kap 2§. När en fastighetsägare vill 

bebygga sin fastighet ska en ansökan om bygglov lämnas in till byggnadsnämnden till 

kommunen där fastigheten ligger. Se figur 1. Byggnadsnämnden har till uppgift att se till 

att bygglovsansökan och bygglovet följer lagen och de detaljplaner och 

områdesbestämmelser som finns för fastigheten. De ska även bedöma den nya 

byggnadens utseende och läge är lämplig enligt de gällande bestämmelserna. I vissa fall 

får även grannfastigheternas ägare yttra sig i ärendet (SFS 2010:900). 
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Figur 1. Bygglovsprocessen i stora drag. 

 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 21§ ska bygglovansökan eller förhandsbesked vara 

skriftligt och innehålla de beskrivningar, ritningar och andra uppgifter som behövs i 

lovprövningen. Plan- och byggförordning 6 kap. 8§ skriver att ansökan även ska innehålla 

fastighetens beteckning, byggherrens personnummer (eller organisationsnummer), namn 

och adress. Det ska även framgå vilken tidpunkt arbetet är menat att påbörjas och den 

kontrollansvariges (ansvarig för att byggnationen följer lagar och regler) personnummer, 

namn och adress. Enligt Boverkets (2011a) hemsida är ansvarsfördelningen så att 

byggherren ansvarar för att byggnadsverket uppfyller kraven i plan- och bygglagen och 

fastighetsägaren underhållet av byggnadsverket. I många fall är byggherren och 

fastighetsägaren samma person. Fastighetsägaren ansvar för lov och tillstånd har 

kommunen och länsstyrelsen ansvarar för tillsyn och uppföljning av hur kommunen 

tillämpar plan- och bygglagen. Rådgivning finns att tillgå både hos kommunen och hos 

länsstyrelsen. Ett eventuellt överklagande hanterar länsstyrelsen. På Boverket finns 

uppföljning, tillsynsvägledning och kunskapsförmedling. 

 

Ansökan 
Registrering 

Prövning 

Beslut om lov 

Meddelande 
Kungörelse 

Ev  
Överklagande 

Laga kraft 
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Den 2 maj 2011 införde regeringen en ny plan- och bygglag som innebär att besked om 

bygglov har påskyndats på och byggnadsnämnden har nu 10 veckor på sig att besluta sig 

om bygglov. Om ärendets utredning behöver så kan behandlingstiden förlängas med 10 

veckor enligt plan- och bygglagen 9 kap 27§. Giltighetstiden för bygglov upphör att gälla 

om arbetet inte påbörjats inom två år och inte avslutats inom fem år från den dagen 

bygglovet vann laga kraft (SFS 2010:900). De största förändringarna som är gjorda enligt 

Boverket (2011b) är att kommunens handläggningstid har påskyndats, att ett krav på 

kontrollansvarig och kontrollplan införs, att byggnadsnämnden ska göra ett 

arbetsplatsbesök och att kommunens roll blir tydligare i hela byggprocessen. 

 

1.4 Kartproduktion för bygglov  

Det finns tre olika kartor över den fastighet som ska bebyggas att tillgå. Utdrag från 

kommunens primärkarta som finns att tillgå hela tiden, en nybyggnadskarta från 

kommunen som kan framställas efter beställning och en situationsplan som oftast ska 

vara baserad på en nybyggnadskarta. Se figur 2. 

 

 
Figur 2. Kartproduktion inom bygglov. 

  

Utdrag från primärkartan 
Tolkat ortofoto 

Nybyggnadskarta 
Inmätta höjder, byggnader och träd mm 

Situationsplan 
Nybyggnadskarta med planerad byggnad 

Primärkartan finns 
hos Gävle kommun 

Nybyggnadskartan 
framställs  vid 

beställning 

Framställs med 
nybyggnadskarta 

som grund 
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Primärkartan 

Primärkartan är en storskalig kartprodukt som ligger i kommunens kartdatabas och som 

ajourhålls ständigt genom flygfotograferingar och geodetisk inmätning, den senare är den 

mest noggranna datafångstmetoden, (GIS- och mätningstekniker på Geografisk 

Informationsavdelningen Bygg och Miljö 2011), (Lantmäteriet 1996a). Noggrannheten 

som detaljmätningen i fält ger är nödvändig för att primärkartans kartmaterial ska kunna 

användas som projekteringsunderlag i områden med tät bebyggelse och höga markvärden 

(Lantmäteriet 1996a). Det är avdelningen för Geografisk Information på Bygg & Miljö i 

Gävle kommun som ansvarar för primärkartan. Primärkartans ursprung är flygfoton som 

tolkas från stereobearbetning till geografisk information som lagras och sen digitaliserats 

direkt i kartdatabasen. På utdraget ses fastighetsindelningen med respektive 

fastighetsbeteckning i området och även de befintliga byggnaderna som finns. På 

utdragen läggs även information som vägnamn dit för att beställaren lätta ska kunna 

orientera sig. Se figur 3 

 

Det finns även en samlingskarta, enligt GIS- och mätningsteknikern (2011), som är ett 

exempel på en följdprodukt av primärkartan och som även innehåller annan information i 

olika lager från andra verksamheter internt och externt i Gävle kommun. Det är kartlager 

med t.ex. gatunamn, detaljplaner, servitut, naturvärden och vatten- och avloppsledningar 

mm. Informationen som finns i samlingskartan ansvarar respektive avdelning på Bygg & 

Miljö för . Information från olika externa instanser uppdateras kontinuerligt och byts ut i 

kartdatabasen. 
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Figur 3. Utdrag från primärkartan som visar fastighetsindelningen 

i en del av Villastaden, Gävle. (Gävle kommun, 2011f) 
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Handbok till Mätningskungörelsen 

Lantmäteriet har ett samordningsansvar för Sveriges geodata. Uppdraget är att ge stöd i 

mät- och kartfrågor som de ger både i bokform som handböcker och via information på 

webbplatsen. Handbok till Mätningskungörelsen (HMK) beskriver den fackmanna-

mässiga hanteringen av mätnings- och karttekniska frågor. Där finns också 

teknikbeskrivningar och råd och rekommendationer beträffande planering och 

genomförande. (Lantmäteriet 1996a+b) 

 

Nybyggnadskarta 

Handbok till Mätningskungörelsen beskriver att en nybyggnadskarta är;  

 

”Redovisning i form av karta och beskrivning av rådande förutsättningar för ett 

byggnadsprojekt och avsett att utgöra underlag för situationsplan till 

bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar 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, anslutningspunkt för el mm. Nybyggnadskarta upprättas 

inför ansökan om bygglov.” (Lantmäteriet, 1996b) 

 

Nybyggnadskartan ska vara ett underlag till situationsplanen som i sin tur sedan ska vara 

ett underlag till bygglovsansökan. Nybyggnadskartan ska visa gränser för en fastighet och 

de bestämmelser som gäller för olika delar av denna. Kartan anger även läget av 

ledningar, servitut, nyttjanderätter och byggrätter m.m. (Boverket 2011c). När 

byggnadsnämnden (bygglovshanteraren) anser att en nybyggnadskarta behövs utifrån 

ansökans karaktär och om fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse så är 

byggnadsnämnden skyldig att tillhandahålla en sådan karta. (SFS 2010:900). Det 

underlättar betydligt för såväl den sökande som för hanteringen av bygglovsärendet om 

kartunderlaget för bygglovet är tillförlitligt som det blir med en inmätt nybyggnadskarta 

(Lif, 2011).   

Nybyggnadskartan nedan visar fastigheten Gävle Fredrikskans 6:37 som ska bebyggas. 

Se figur 4. Detaljplanens bestämmelser visas på fastigheten som siffror och bokstäver och 

en teckenförklaring finns till höger på nybyggnadskartan. Vatten och avlopp är inritat i 

gatan med en anslutningshöjd. Tre av rutorna i nederkant av kartan används av 

remissinstanserna Tekniska kontoret, Gästrike vatten och Gävle energi.  
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Figur 4. Nybyggnadskarta, finns även i större format i bilaga 1(Gävle kommun, 2011e). 

 

 

 

Situationsplan 

 ”Vid alla byggnationer krävs i regel en situationsplan över tomten.  

 Situationsplanen bör normalt vara grundad på en nybyggnadskarta. Detta  

 är viktigt för att, fornlämningar, servitut, nyttjanderätter, VA-anläggningar 

  och kraftledningar ska kunna visas vid bygglovsansökan. ” (Proposition.  

 1985/86:1)  

 

Situationsplanen är en karta som visar hur byggherren önskar sin om- eller tillbyggnad i 

en bygglovsansökan. Vid byggnation ska som underlag för bygglovsprövningen finnas en 

situationsplan som visar byggnadens läge i förhållande till gränser och 

planbestämmelselinjer m.m.  (Lantmäteriet 1996a) 
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Vid bygglovsprövning krävs i regel en situationsplan över fastigheten som visar 

byggnadens tänkta läge. De uppgifter som ska redovisas används som underlag för 

projektering och upprättas för nybebyggelse. Då situationsplanen även ska ligga till grund 

för utsättning av byggnaders lägen, bör normalt kartan upprättas i skala 1:400 eller 1:500. 

Byggnaden ska sedan hamna i rätt läge och på rätt avstånd från grannfastigheter och 

rätt i höjdled i förhållande till gator och VA-ledningar (Lantmäteriet 1996a). Figur 6 visar 

en situationsplan från Västerås kommun på samma fastighet som nybyggnadskartan i 

figur 5 men med den tilltänkta byggnaden inritat med röd markering. 

 

 

Digital hantering 

E-tjänster (elektroniska kommunikationstjänster) används för att effektivisera processen 

kring bygglov hos vissa kommuner. Även för att kunna hjälpa kunderna direkt då hjälp 

och förklaringar finns i anslutning till de fält som ska fyllas i på e-blanketterna. I både 

stora som små kommuner i Sverige, såsom Göteborg, Falköping, Huddinge och Härryda, 

kan bygglov och nybyggnadskartan ansökas elektroniskt på kommunens hemsida. 

 

Med e-tjänster (elektroniska kommunikationstjänster) avses blanketter som ifylls och 

sänds elektroniskt. Vissa av de e-tjänsterna som används är enkla webblanketter, och 

andra mer komplicerade flerdelade e-tjänster (Fi.suomi, 2010). I en e-tjänst kan alla 

uppgifter fyllas i direkt via datorn och hjälp finns att få vid varje inmatningsruta. Alla 

uppgifter sänds sedan elektroniskt till mottagaren. Ett mottagarkvitto på den skickade 

blanketten sänds tillbaka. De sända uppgifterna är skyddade. 

 

Sambruk är en intresseorganisation för Sveriges kommuner. De bedriver en gemensam 

verksamhetsutveckling av elektroniska tjänster. De förväntar sig effektivisering i form av 

ökad produktivitet med högre kvalitet för medborgare vid användning av e-tjänster 

(Goldkuhl, Rosén & Öhrwall Rönnbäck. 2007). I kommunerna finns många möjliga 

områden för e-tjänster enligt Goldkuhl, m.fl. (2007). Målsättningar handlar om att 

förbättra kommunal service och tillgänglighet för medborgarna, att sänka kommunernas 

kostnader för den kommunala förvaltningen och att kunna bidra till en samordnad 

offentlig förvaltning i Sveriges kommuner. Att ha sina ansökningar elektroniskt 

effektiviserar hanteringen av ansökningar både hanteringsmässigt och tidsmässigt. 
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2.  Metod   

 

2.1 Insamling av data och intervjuer 

En empirisk arbetsmetod för att ta fram information om kommuners processer vid 

framställningen av nybyggnadskartor har använts. I en empirisk studie presenteras 

resultatet av de egna undersökningarna (Högskolan i Skövde, 2011). Det huvudsakliga 

arbetssättet i arbetet har varit att intervjua personal och studera deras arbete på plats på 

berörda avdelningar på Gävle kommun. Genom en etnografisk intervjumetod kan den 

intervjuade personen styra ordningsföljden på frågor i intervjun och följdfrågor 

formuleras beroende av tidigare svar (Kingsepp, 2010). Tanken var att få personalen att 

prata fritt och att de inte skulle styras av frågor. Utgångsfrågorna anpassades efter den 

intervjuade och dess arbete. Insamlad data från intervjuerna ställdes samman och gav en 

överblick över arbetssättet och processen i arbetet kring nybyggnadskartan. Alla 

intervjuade i detta examensarbete gavs möjlighet att läsa och godkänna sina svar från 

intervjuerna före publicering gjordes. En studie hos bygglovsavdelningen på Gävle 

kommun gjordes och ytterligare data hämtades från andra aktörer i kartproduktionen vid 

bygglov hos Gävle kommun. Även de som framställer nybyggnadskartan i Uppsala och 

Västerås besöktes och intervjuades. Boverket beskrev skillnaden i bygglovsprocessen 

mellan gamla och nya plan- och bygglagen. Lantmäteriets beskrev i sina Handböcker till 

Mätningskungörelsen (HMK) om nybyggnadskartan och dess process.  

 

 

 

2.1.1. Gävle kommun 
För att få se hur arbetet hos Gävle kommun gått till har personal intervjuats på 

Bygglovsavdelningen, Kommunala lantmäteriet och avdelningen för Geografisk 

Information. Ett möte med lantmäterichefen, en lantmätare och en mätningsingenjör från 

det kommunala lantmäteriet inledde studien. Där berättade de om problemen som de 

ansåg att nybyggnadskartan har idag. Jag följde även med mätningsingenjören på 

mätuppdrag för att studera hans del i arbetet. Chefen för bygglovsavdelningen 

kontaktades och en tid för intervju med kartteknikern, som framställer nybyggnadskartan 

på bygglovsavdelningen, bokades. Intervjun började med att kartteknikern fick berätta 

med sina egna ord om sitt jobb och jag fortsatte sedan med att fråga ett fåtal övergripande 

frågor. Efter sammanställning tillbringades ännu en dag hos kartteknikern för att 

komplettera med följdfrågor. Intervjuer eller telefonintervjuer genomfördes med övrig 



11 

 

berörd personal såsom, bygglovshandläggare, mätingenjör, lantmätare och chefer. 

Studien av kommunens arbete och intervjuer sammanställdes till en studie av dagens 

arbetssätt. Samtliga intervjuer på Gävle kommun genomfördes på Stadsbyggnadskontoret 

i Gävle. 

 

 

2.1.2. Uppsala kommun och Västerås kommun 

Chefen på Kart- och dataavdelningen i Uppsala och chefen för Lantmäteriavdelningen i 

Västerås kontaktades och ett besök för att studera kommunernas arbetssätt välkomnades 

på båda ställena. En halv arbetsdag spenderades vardera i Uppsala och i Västerås med 

intervjuer av kartingenjörer, karttekniker och lantmäteriingenjörer. Intervjuerna 

genomfördes på de intervjuades arbetsplatser och började med att personalen fick berätta 

om sitt arbete och frågor ställdes sedan. Efter sammanställning behövde intervjuerna 

kompletteras och ytterligare frågor ställdes över telefon. 

 

 

2.1.3. Remissinstanser  

På nybyggnadskartan i Gävle kommun finns tre remissinstanser som får yttra sig inom 

sitt område på nybyggnadskartan. De tre instanserna är Gävle energi, Gästrike vatten och 

Tekniska kontoret. Kartteknikern på Gävle energi kontaktades och ett besök för intervju 

bokades in. Kartteknikern berättade om sitt arbete med nybyggnadskartan och frågor om 

arbetets ställdes. Tekniska kontoret och Gästrike vatten intervjuades via telefon och även 

de fick först berätta om sitt arbete och frågor ställdes efter det. 

.   

 

2.1.4. Kundperspektiv 

Ett stort lokalt arkitektkontor, Johan Skoog arkitektkontor Ab, kontaktades för att få ett 

kundperspektiv på processen kring nybyggnadskartan. En telefonintervju genomfördes 

direkt. Vid ytterligare kontakt för uppföljning genomfördes en till intervju på 

arkitektkontoret. Där ställdes kompletterande frågor och flera idéer från arkitekterna togs 

med till bygglovsavdelningen på Gävle kommun. 
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2.1.5. Jämförelser mellan kommuner 

De tre undersökta kommunerna Gävle, Uppsala och Västerås kartprocesser jämfördes, där 

det fanns både likheter och olikheter mellan kommunerna, i olika tabeller angående 

nybyggnadskartan och processen vid framställandet. Ämnen som behandlades visas 

nedan.   

 

 Kommunernas framställningsprocess 

  Framställare och ansvar 

 Vilka remissinstanser som används 

 Utseende och innehåll på nybyggnadskartan (lagerhantering) 

 Nybyggnadskartans priser 

 

Från svaren på intervjuerna samlades fakta in och skillnader och likheter jämfördes i 

tabeller i nästa kapitel, 3. Resultat. 
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3. Resultat 
 

3.1 Intervjuer 

3.1.1. Gävle kommun 

Framställningsprocessen  

Vid ett samtal med flera bygglovshanterare och annan personal på bygglovsavdelningen 

ställdes frågan, vad är en nybyggnadskarta?  Kartan ansågs vara att ett underlag för att se 

om detaljplanen stämmer med den tänkta byggnaden. Och vidare som underlag till 

mätningsingenjören som ska sätta ut byggnaden enligt kartans koordinater (Karlsson, 

2011). Idag på Gävle kommun kommer nybyggnadskartan sist i bygglovsprocessen. Det 

medför att kartan inte används som det ursprungligen är tänkt som underlag till 

situationsplanen. Se figur 5. 

 

 

 
Figur 5. Förenklat flödesschema över bygglovsprocessen i Gävle kommun. 

 

 

Idag i Gävle kommun beställs nybyggnadskartan samtidigt som bygglovshandlingarna 

skickas in. När bygglovet är färdigbehandlat väntar handläggaren ofta in nybyggnads-

Ansökan om bygglov 
Ansökan om nybyggnadskarta 

Kompletta handlingar 
Bygglov börjar behandlas 

Nybyggnadskartan börjar framställas 

10 veckor (+ ev. 10 veckor)  
behandlingstid 

Beslut och meddelande om beslut 
Nybyggnadskarta klar 
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kartan som läggs till handlingarna när beslutet är klart (Lif, 2011). Nybyggnadskartan 

skickas till byggherren med den planerade byggnaden på (Karttekniker, 2011). I realiteten 

är nybyggnadskartan en situationsplan och en nybyggnadskarta tillverkas aldrig, då 

nybyggnadskartan ska visa hur fastigheten är beskaffad idag, dvs. före ombyggnation 

enligt Lantmäteriets handbok..  

 

”Redovisning i form av karta och beskrivning av rådande förutsättningar för ett 

byggnadsprojekt och avsett att utgöra underlag för situationsplan till 

bygglovsansökan.” (Lantmäteriet 1996b) .  

 

För att ansöka om bygglov för en normalstor villa i Gävle kommun ska följande 

handlingar skicka in, enligt Gävle kommuns hemsida.  

 

 Ansökan om bygglov/anmälan 2 exemplar. 

 Beställning av nybyggnadskarta 1 exemplar. 

 Fasadritning 2 exemplar. 

 Planritning i skala 1:100 2 exemplar. 

 Sektionsritning i skala 1:100 2 exemplar. 

 Situationsplan i skala 1:1 000 eller 1:500 3 exemplar. 

 Markplaneringsritning 2 exemplar. 

 

 

Situationsplanen ska skickas in samtidigt med bygglovsansökan och beställning till 

nybyggnadskartan. Men på Gävle kommuns (2010a) hemsida anges det även motstridigt 

att nybyggnadskartan ska användas som underlag för situationsplan och för lämplig 

placering av byggnader utifrån kända tekniska, mark- och planförutsättningar. 

Nybyggnadskartan syftar till att tydliggöra ev. inskränkningar i byggrätten och i friheten 

att placera byggnader på fastighet.  

 

Utseende och innehåll 

Nybyggnadskartan hos Gävle kommun finns i tre utföranden. Se tabell 1. Vilken som ska 

användas beror på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område och hur stor om- 

eller tillbyggnad som ska göras (Karttekniker Gävle kommun, 2011). För en vanlig villa 

kostar nybyggnadskartan 6420 kronor i Gävle kommun.  
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Tabell 1. De olika nybyggnadskartorna i Gävle kommun. 

Nybyggnadskarta 
Innehåller detaljplan och går på remiss till 
Gästrike vatten, Gävle energi och Tekniska 
kontoret. 

Förenklad nybyggnadskarta med 
detaljplan 

Innehåller detaljplaner och skickas på remiss till 
Gävle energi. (För mindre byggprojekt) 

Förenklad nybyggnadskarta utan 
detaljplan 

Innehåller inga detaljplaner och ingen remiss 
skickas. (För mindre byggprojekt i områden där 
det inte ska vara kommunalt VA, eller utanför 
detaljplanerat område.) 

 

 

 

Processen med nybyggnadskartan. 

I Gävle kan byggherren beställa ett utdrag ur kommunens kartdatabas över fastigheten när 

denne behöver underlag till situationsplan. Möjligheten finns att få en papperskopia eller 

en AUTOCAD-fil. Utdraget visar fastighetsindelning och eventuella befintliga 

byggnader. Se kapitel 1.4. Det finns inga detaljplaner eller inmätta höjder på utdraget. 

Byggherren eller en arkitekt ritar in sin planerade byggnad på utdraget från primärkartan 

som sedan används som situationsplan vid bygglovsansökan (Karttekniker, Gävle 

kommun, 2011). När bygglovsansökan kommer in till Gävle kommun skickas 

situationsplanen tillbaka till kartteknikern som börjar framställningen av 

nybyggnadskartan. Se figur 6. Kartteknikern ritar då in byggnaden på ett utsnitt ur Gävle 

kommuns primärkartdatabas och lägger till de för fastigheten gällande detaljplaner. Data 

från den Kommunala lantmäterimyndigheten begärs om förrättningar pågår i ärendet. 

Alla höjdkurvor på fastigheten tas bort.  
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Ärendet skickas sedan på remiss via mail i dwg-format. Remisserna går till Gästrike 

vatten, Gävle energi och Tekniska kontoret för kontroll av eventuella konflikter med 

kablar eller rör, höjder på gator eller avlopp antecknas av remissinstanserna som ritas in 

på nybyggnadskartan berättar Kartteknikern på Gävle kommun (2011). Byggnaden ritas 

in i kartdatabasen och nybyggnadskartan är färdig och skrivs ut för påskrift. En 

lantmätare från kommunens Lantmäterimyndigheten signerar och ansvarar för 

fastighetsindelningen och en bygglovshanterare signerar och ansvarar för själva 

bygglovsärendet i dokumentet. Därefter scannas den underskrivna kartan in och laddas in 

i datasystemet ByggReda där alla handlingar kan hittas digitalt. Ett exemplar skickas till 

byggherren. Kartan har då börjat sin giltighetstid på två år och en faktura skickas till 

kunden (Karttekniker, Gävle kommun, 2011). 

 

 
Figur 6. Framställningsprocess av nybyggnadskartan. 

  

Kartritaren framställer 
nybyggnadskartan och 
skickar den på remiss 

 Remissinstanser; 
Gävle energi 

Tekniska kontoret 
Gästrike vatten 

Remissinstanserna 
tillstyrkes eller särskilt 

yttrande begärs 

Kartritaren 
kompletterar 

nybyggnadskartan  

Nybyggnadskartan skrivs 
ut och skrivs under. 

Därefter skannas den in 
och arkiveras. 

Ett exemplar skickas till 
byggherren. 

Dokumentet är nu 
giltigt i 2 år. 
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3.1.2. Kommunala lantmäteriet 

 

Den kommunala lantmäterimyndigheten handlägger samtliga lantmäteriförrättningar och 

ansvarar för fastighetsregistret i Gävle kommun. I kommunen finns ca 24 000 fastigheter 

(Gävle kommun, 2011b). Traditionellt har en lantmätare och en mätningsingenjör 

undertecknat nybyggnadskartan. Men med de problem som funnits med 

nybyggnadskartan enligt Lantmäteriavdelningen på Gävle kommun har nu sedan en tid 

cheferna på respektive avdelning bestämt att lantmätaren och bygglovshanterare ansvarar 

för olika delar av innehållet i den färdiga nybyggnadskartan (när den ligger till grund för 

beslut om bygglov). Lantmätaren ansvarar för fastighetsindelningen och 

bygglovshanteraren för bygglovsdelen. Och eftersom det varit problem med höjder på 

nybyggnadskartan som varit felaktiga på fastigheterna har höjdkurvor tagits bort på 

nybyggnadskartan (Blomberg, 2011).  

 

3.1.3. Remissinstanser 

 

Tekniska kontoret  

Tekniska kontoret ansvarar för gatorna i Gävle kommunen. I detta ansvarsområde ingår 

snöröjning, barmarksrenhållning, reparationer, asfaltering, belysning, dagvatten, broar 

och tunnlar (Gävle kommun, 2011c). När Tekniska kontoret får en remiss från 

nybyggnadskartans karttekniker tittar de på trafiksäkerheten vid fastigheten i allmänhet 

och garagets placering i synnerlighet (Olsson, 2011). Se figur 7. Det är fastighetens 

anslutning till gatan utanför som är Tekniska kontorets ansvarsområde. De beslutar om 

vägersättningar och exploateringsavtal (Olsson, 2011). På nya områden sätter Tekniska 

kontoret ut väghöjden på nybyggnadskartan så att byggherren vet hur han eller hon ska 

ansluta sin fastighet till gatan. Tekniska kontoret berättar att de har problem med 

nybyggnadskartornas lagerhantering av CAD-filer (dwg-fil) från bygglovsavdelningen då 

de varierar i utförande med linjer och färger mm (Enqvist, 2011). 
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Figur 7. Tekniska kontorets ruta på nybyggnadskartan. 

 

 

  

Gästrike Vatten 

Gästrike vatten har genom dess driftbolag Gävle vatten AB ledningar nedgrävda i hela 

kommunen. Ibland finns ledningar framgrävda till fastigheter som ska bebyggas. Genom 

remiss på nybyggnadskartan kan Gävle vatten se till att det inte byggs ovanpå deras 

nedgrävda ledningar samt se var fastigheten ska kopplas in på våra ledningar (Söderlund, 

2011). Se figur 8. Om en fastighet ligger inom Gävle vattens verksamhetsområde så ska 

fastigheten anslutas till ledningsnätet. Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet 

kan Gävle vatten skriva ett VA-avtal och därmed kan fastigheten anslutas till nätet. Om 

en konflikt uppstår mellan den tilltänkta byggnaden och ledningen ger Gästrike vatten ett 

särskilt yttrande genom information på nybyggnadskartan. De kontaktar ibland också 

fastighetsägaren direkt. Höjd noteras på anslutningspunkter till vatten, spillvatten och 

dagvatten på nybyggnadskartan, se figur 8 (Söderlund, 2011). 
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Figur 8. Gästrike vattens ruta på nybyggnadskartan. 
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Gävle energi 

Gävle energi har ledningar nedgrävda vid och ibland på fastigheterna som ska bebyggas 

och vill se till att det inte byggs ovanpå nedgrävda ledningar. Ledningarna som nya 

byggnader måste ta hänsyn till från Gävle energi är el, fjärrvärme, fiberoptik och även 

ledningsrätter. Gävle energi får en remissförfrågan från kartteknikern på Gävle kommun i 

en digital dwg-fil. Gävle energi kontrollerar eventuella konflikter mellan den planerade 

byggnaden och Gävle energis ledningar (Karttekniker, Gävle energi, 2011). Vid en 

eventuell konflikt begärs ett särskilt yttrande och en erinran skrivs eller en kontakt tas 

med byggherren direkt om planerat hus eller ledning bör flyttas berättar kartteknikern på 

Gävle energi (2011). Om inga konflikter finns godkänns ärendet direkt se figur 9. 

 

Nyttan av nybyggnadskartan för Gävle energi är att de får ett planerat läge på byggnaden 

inför anslutning till nätet. En cirkulationslista inom Gävle energi om den planerade 

byggnaden skickas ut. Kartan visas då hos projekteringsingenjörerna och servisansvariga 

för fjärrvärme, el och fiberoptiknäten (Karttekniker, Gävle energi, 2011). En digital karta 

med den planerade byggnaden och dess ledningar sparas hos Gävle energi. Gävle energi 

har även tillgång till dataprogrammet ByggReda som kommunen använder ibland annat 

bygglovs- och lantmäteriärenden. 

 
Figur 9. Gävle energis ruta på nybyggnadskartan. 

 

Gävle energi kan inte rita in sina kablar på nybyggnadskartan då giltighetstiden för en 

nybyggnadskarta är fem år och mycket händer med elnätet på den tiden (karttekniker, 

Gävle energi, 2011). I stället får byggherren kontakta ”Gräv i Gävle”, som är ett 

samarbetsprojekt mellan förvaltningarna i Gävle kommun, kommunala bolagen, 

Länsstyrelsen och Länsmuseet i Gävleborg (Gävle kommun, 2011d). Gräv i Gävle har 

alla nedgrävda kablar registrerade. Vid en beställning åker de ut och markerar eventuella 

ledningar på och vid fastigheten inför grävning. Kartan är gratis och visar alla kablar på 

fastigheten och har en giltighetstid på 1 månad.  
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3.1.4. Uppsala kommun 

 

Vid en intervju med Johansson (2011) kartingenjör på Uppsala kommun framgår att 

nybyggnadskartan alltid används i planlagt område och även i andra fall där det behövs 

t.ex. då det ska byggas närmre en fastighetsgräns än 4,5 meter. Men situationsplanen kan 

även baseras på en avstyckningskarta eller kommunens primärkarta vid enklare ärenden. 

Nybyggnadskartan i Uppsala är ett utdrag ur kartdatabasen med tillagda inmätta höjder på 

fastigheten och på gatan utanför. Om kommunalt VA (vatten och avlopp) finns vid 

fastigheten märks det ut på kartan med en höjd att ansluta till (s.k. anslutningspunkt). 

Planbestämmelser läggs på kartan och teckenförklaringen till detaljplanen läggs i en 

bilaga som skickas med. Utsättning av byggnaden beställs separat. Grunden mäts alltid in 

på kundens bekostnad. (Johansson, 2011). 

 

Vid alla nybyggnadskartor inventeras fastigheten och höjder på tomten mäts alltid in. Det 

som mäts i plan och höjd är flera höjdpunkter på fastigheten, staket, träd, lyktstolpar, 

brunnar och den anslutande vägens höjd och även grannfastigheternas sockelhöjder mm. 

Ett arbetsfix sätts ut på eller vid fastigheten och mäts in så fastighetsägaren har en enligt 

kommunens referenssystem inmätt punkt på nybyggnadskartan att utgå ifrån vid 

byggnation. Inga ledningar förutom VA (vatten och avlopp) läggs in på kartan pga. risk 

för sabotage. Johansson (2011) berättar att de som hanterar kartorna hos kommunen kan 

inte heller se ledningarna i sitt datasystem. Uppsala vatten och avfall AB lägger in 

ledningar för spillvatten, dagvatten och huvudledning för servisledning efter en remiss 

från kommunen. En förbindelsepunkt markeras, med befintligt tryck, så byggherren kan 

anpassa sitt VA (vatten och avlopp) till kommunens vid anslutning. El, fjärrvärme ingår 

aldrig i kartan. Fastighetsägaren kontaktar själv de berörda företagen.  

 

Nybyggnadskartan beställer byggherren genom en digital blankett på kommunens 

hemsida eller på en speciell mailadress som finns för det ändamålet. Men kunden kan 

även beställa en nybyggnadskarta direkt av kartingenjören via telefon. Den som 

undertecknar och ansvarar för dokumentet är den kartingenjör som framställer kartan. 

Uppsala kommun gjorde 229 nybyggnadskartor år 2010 (Johansson, 2011). Uppsala 

kommun har tre veckor på sig att göra en nybyggnadskarta. För en vanlig villa kostar en 

nybyggnadskarta 6000 kronor i Uppsala kommun. Nybyggnadskarta från Uppsala 

kommun, se figur 10 på nästa sida. 
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Figur 10. Nybyggnadskarta, Uppsala kommun (2011). 

 

 



23 

 

3.1.5. Västerås kommun 

 

Byggherren beställer nybyggnadskartan direkt på Västerås kommuns hemsida. I enstaka 

fall hjälper kartingenjörerna till över telefon när byggherren inte har tillgång till dator. En 

beställning av nybyggnadskartan sker före eller samtidigt med bygglovsansökan berättar 

Lantmäteriförvaltningen i Västerås (2011). När en beställning av en nybyggnadskarta 

lagts av byggherren registreras ärendet och remisser skickas till ”Ledningskollen” och 

Mälarenergi som inte är med i ”ledningskollen” (Lantmäteriförvaltningen, 2011).  

Mätingenjörer skickas ut för att göra en fältinventering. Markhöjder, befintliga hus, 

grannfastigheternas sockelhöjder och vägkanter läggs in i databasens karta av 

mätingenjörerna som uppdateras efter varje arbete. El och VA (vatten och avlopp) läggs 

in på nybyggnadskartan och fastighetens planerade höjd på VA-ledningarna sätts ut.  

 

Lantmäteriförvaltningen (2011) i Västerås berättar att de aktuella detaljplanernas 

bestämmelser läggs in i nybyggnadskartan och teckenförklaring skickas med på ett 

bifogat dokument. Nybyggnadskartan är därefter klar och skickas till kunden. Om 

byggherren vill ha ett skissunderlag innan nybyggnadskartan är klar kan ett utdrag ur 

databasen på papper eller ett digitalt utdrag skickas till denne. Ibland kan byggherren 

skicka in sin situationsplan med utdraget som grund. Sedan som en service till kunden, 

läggs även den tilltänkta byggnaden in på kartan. Byggnaden läses sedan ned i 

kartdatabasen som en ”planerad byggnad” berättar Lantmäteriförvaltningen i Västerås. 

När nybyggnadskartan är klar lämnas den till bygglov, om kunden har lämnat in alla 

bygglovshandlingar, och kunden får en kopia. I annat fall skickas originalet till kunden. I 

Västerås ritas det ca 300 nybyggnadskartor per år och för en normal villa kostar 

nybyggnadskartan 5140 kronor i Västerås kommun . Nybyggnadskarta från Västerås 

kommun, se figur 11.på nästa sida. 
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Figur 11. Nybyggnadskarta, Västerås kommun (2011). 
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3.1.6. Jämförelse mellan Gävle, Uppsala och Västerås kommuner 

Vid jämförelse av de tre undersökta kommuners arbetssätt med nybyggnadskartan 

hittades många skillnader men även många likheter. Den största och mest förvånande 

skillnaden är vad kartan används till. I Gävle används nybyggnadskartan till att se 

koordinater till utsättning och att detaljplan stämmer med byggnaden. I Uppsala och 

Västerås används kartan till att kunna placera byggherrens byggnad efter vilka 

detaljplanebestämmelser som finns för fastigheten och sedan användas som situationsplan 

vid bygglovsansökan. Även att inventering med höjdmätning sker i Uppsala och i 

Västerås men inte i Gävle. I tabellen nedan har innehållet på nybyggnadskartan jämförts 

mellan de undersökta kommunerna. Se tabell 2. Sockelhöjder på grannfastigheter kan 

vara bra för bygglovshanteraren att kunna få området att se homogent ut och att 

byggnader kan anslutas till VA (vatten och avlopp) på ett bra sätt. Ett höjdfix används till 

att byggherren har en inmätt höjd att utgå ifrån vid byggnation.  

 

 
Tabell 2. Jämförande tabell an nybyggnadskartan mellan kommuner. 

 
 Gävle Uppsala Västerås 

Redovisas sockelhöjder på 
grannfastigheter? Nej Ja Ja 

Sätts höjdfix ut? Nej Ja Nej 

Står detaljplans-
bestämmelserna med på 
nybyggnadskartan? 

Ja Ja Ja 

Teckenförklaring för 
detaljplanen? På nybyggnadskartan Skickas med som 

bilaga 
Skickas med som 

bilaga 

Skala 1:500 1:500 1:400- 1:500 

Fastighetsbeteckning Ja Ja Ja 

Sökandes namn Ja Nej Ja 

Adress och areal Ja Ja Ja 

Höjd på VVS  Ja Ja Ja 
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Processen med nybyggnadskartan. 

De tre undersökta kommunerna behandlar nybyggnadskartan olika i bygglovsprocessen. I 

Gävle beställs nybyggnadskartan samtidigt som bygglovsansökan skickas in, men i 

Uppsala beställs nybyggnadskartan innan bygglovsansökan och används som underlag till 

situationsplanen. Även i Västerås beställs den före bygglovsansökan men där hjälper ofta 

kartframställaren till och placerar byggherrens planerade byggnad direkt på 

nybyggnadskartan som sedan används som situationsplan i bygglovet. I alla tre 

kommunerna kan byggherren få ett kartutdrag från primärkartan över fastigheten, men 

bara i Gävle kan det användas som situationsplan i alla ärenden. I denna jämförelse skiljer 

sig Gävle helt mot Uppsala och Västerås. Se tabell 3. I Gävle beställs nybyggnadskartan 

via en blankett som ska skrivas ut från kommunens hemsida. I Uppsala kan byggherren 

ringa, maila eller beställa genom en E-blankett på hemsidan. Västerås har enbart ansökan 

på e-blankett på hemsidan.    

 

 
Tabell 3. Jämförande tabell om processen kring nybyggnadskartan. 

 
Gävle Uppsala Västerås 

Vad används 
nybyggnadskartan till? 

För att se koordinater till 
utsättning och att 

detaljplan stämmer med 
byggnaden 

För att användas som 
situationsplan vid 
bygglovsansökan 

För att användas som 
situationsplan vid 
bygglovsansökan 

 Hur beställs 
nybyggnadskartan? Pappersblankett Via digital blankett, mail 

eller telefon Digital blankett 

Var i bygglovsfasen beställs 
nybyggnadskartan? 

Samtidigt med 
bygglovsansökan Före bygglovsansökan Före bygglovsansökan 

Sker inventering av 
fastigheten innan kartan 
framställs? 

Nej Ja Ja 

Inmätning och höjdmätning 
vid inventeringen? Nej Ja Ja 

Redovisas sockelhöjder på 
grannfastigheter? Nej Ja Ja 
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På Gävle kommun framställs nybyggnadskartan av en karttekniker på 

bygglovsavdelningen. Ansvaret för nybyggnadskartan har traditionellt varit en 

lantmätare. Tidigare i år (2011) har ansvaret fördelats mellan lantmätaren och en 

bygglovshanterare. I både Uppsala och Västerås skriver den framställande kartritaren 

under nybyggnadskartan. Se tabell 4. 

 
Tabell 4. Jämförande tabell för framställning och ansvar. 

 Gävle Uppsala Västerås 

Avdelning för 
framställning av 

nybyggnadskartan? 
Bygglovsavdelningen Kart- och 

dataavdelningen Lantmäteriförvaltningen 

Ansvarig för 
nybyggnadskartan? 

Lantmätare respektive 
bygglovshanterare Kartritaren Kartritaren 

 

 

 

Priserna på nybyggnadskartan skiljer sig mellan kommunerna. I tabell 5 visas de olika 

priserna. Rapporten visar vad byggherren får för sina pengar och vad nybyggnadskartan 

innehåller i de jämförda kommunerna. 

 
Tabell 5. Priser på nybyggnadskartor i Gävle, Uppsala och Västerås. 

 Gävle Uppsala  Västerås 

Villa planlagt område 6 420 kr 6 000 kr 5 140 kr 

Flerfamiljshus och 
industrifastighet upp till 
15 000kvm 

10 700-19 260 kr 6 000 kr -18 000 kr Ej info 

Större yta än 15 000 kvm Tidsersättning Tidsersättning Tidsersättning 

Förenklad nybyggnadskarta 4 708 kr Finns ej 3 080 kr 
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3.1.7. Johan Skoog arkitektkontor AB 

 

I ett möte med anställda på Johan Skoog arkitektkontor AB, som är ett av de större 

arkitektkontoren i Gävle, framkom det att de inte heller beställer nybyggnadskartor från 

kommunen innan bygglovsansökan då deras projekt skickas in. (Byström & Norin, 2011). 

De har följt informationen på kommunens hemsida och kommunens vanliga process. 

Arkitektkontoret får ett utdrag ur primärkartan av kommunen som de har som grund till 

situationsplan på bygglovsansökan. Samtidigt som bygglovsansökan skickas in beställs 

nybyggnadskartan, som är krav vid ansökan. När sedan nybyggnadskartan anländer till 

beställaren färdig med detaljplaner och remisser läggs den bara till handlingarna och blir 

endast en bekräftelse på vad bygglovet avser säger Byström och Norin (2011). 

Arkitektkontoret anser att nybyggnadskartan har varit en ”tvungen kostnad” för 

beställaren och att kartan inte ger dem någon hjälp i projekteringsarbetet.  

 

Om nybyggnadskartan skulle framställas innan bygglovsansökan och levereras med 

inmätta höjder och detaljplaner mm, i ett tidigt skede underlättar det arbetet med att 

planera och projektera på fastigheten (Byström & Norin 2011) . De säger även att det är 

svårt att veta ritningskraven på en nybyggnadskarta/situationsplan vid bygglovsansökan. 

Om det ska vara fasadyttermått eller grundens mått och ska takutsprång, balkonger och 

ska altantak vara med? Är färdig golvhöjd viktigt att ta med på ritningen? Och ska 

arkitekten måttsätta ritningen eller ska det göras av kommunen? De anser att en standard 

borde finnas då det inte finns idag och att den ska finnas åtkomlig där ansökan om 

nybyggnadskartan finns. En idé som de har är att fasadyttermått är en linje och tak en 

streckad linje. Se figur 12. 

 
Figur 12. Förslag på ritningskrav; fasadyttermått och takutsprång på en byggnad. 

 

Möjligheten att direkt få ett digitalt utdrag från primärkartan som dwg-fil till 

ritningsprogrammet Autocad är en mycket bra service för att snabbt kunna starta 
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skissarbetet. Att nybyggnadskartan ska framställas före bygglovsansökan bör vara 

arbetstidssparande anser Byström och Norin (2011) då avsaknaden av höjder och 

detaljplaner på primärkarteutdragen väsentligt ökar arbetsbördan. Se figur 13 för en 

situationsplan med höjdkurvor. 

Byström och Norin (2011) säger att en tredimensionell terrängmodell över fastigheten 

skulle vara ett utmärkt hjälpmedel för arkitekterna vid planering av nya byggnader i 

framtiden Byström och Norin (2011) ser även brister i det egna kontorets arbete med 

nybyggnadskartan. Då de digitala kartorna från kommunen har måttenheten inställd på 

”inches” istället för ”meter” eller ”millimeter” brukar arkitektkontoret flytta kartan till 

samma dwg-fil som byggnaderna finns i. Detta medför att kartan inte längre ligger rätt i 

koordinatsystemet när den returneras till kommunen. Det tillvägagångssättet ses nu över 

hos arkitektkontoret. En genomgång av inställningar skulle behöva samordnas mellan 

konsulter och kommunen för att effektivisera arbetet för båda parter. Det gäller 

framförallt måttenhet, typsnitt val av standardfärger och ”plotstyle”. Nybyggnadskartan 

blir då ett betydelsefullt dokument som sammanfattar förutsättningarna för skiss- och 

projekteringsarbetet. 

 
Figur 13. Situationsplan. (Johan Skoog arkitektkontor Ab, 2011). 
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4. Diskussion 
 

 

Lantmäteriets ”Handbok till mätningskungörelsen” (HMK) är nio böcker med föreskrifter 

och rekommendationer om mätning, kartframställning, kartdatabaser mm. Serien har varit 

en av de viktigaste inom kartframställning och geodetisk mätning i Sverige.  Enligt 

Lantmäteriet (1996b) bör nybyggnadskartan vara ett underlag för situationsplanen vid 

bygglovsansökan och situationsplanen är en nybyggnadskarta med den planerade 

byggnaden på. Det är sedan situationsplanen som ska lämnas in som en bygghandling i 

bygglovsansökan. Nybyggnadskartan ska visa hur fastigheten är beskaffad idag och vara 

kompletterad med detaljplaner och inmätta höjder för bästa utgångsläge inför byggnation. 

 

För att tanken med nybyggnadskartan ska fungera i Gävle måste den komma först i 

processen så den kan bidra med viktig information om fastigheten innan byggherren 

placerar in sin planerade byggnad på nybyggnadskartan. Nybyggnadskartan ska upprättas 

inför ansökan om bygglov. Byggherren får då mycket information som underlättar och 

minskar problem senare i bygglovsprocessen, såsom byggnader på fel höjder eller på 

mark som inte får bebyggas. I Gävle kommun har nybyggnadskartan halkat efter i 

processen och framställs utan att vara till hjälp för byggherren eller arkitekten i 

projekteringsarbetet. Hjälpen byggherren eller arkitekten ska få av en välbearbetad 

nybyggnadskarta uteblir och, som Johan Skoog arkitektkontor anser, att 

nybyggnadskartan har varit en ”tvungen kostnad” som på en villa är 6000kr. Det kommer 

fortfarande att finnas enstaka fall då nybyggnadskartan kommer senare i processen men 

utgångsläget måste vara att den ska framställas till byggherren för att användas som 

underlag till bygglovshandlingen; situationsplanen. 

 

Byggherren får en karta över fastigheten som har de gällande detaljplanerna för 

fastigheten och där visas byggrätter, eventuella träd som ska bevaras, vilken taklutning 

byggnaden bör ha mm. Även nyttjanderätter och servitut visas på kartan. När fastigheten 

även inventeras och mäts in får byggherren höjdstick, inmätta träd, brunnar, befintliga 

byggnader, lyktstolpar, väghöjd och även grannfastigheternas sockelhöjder vilket ger 

byggherren ett bra underlag för sin situationsplan. Enligt Byström och Norin (2011) är 

höjderna viktiga när en byggnad ska planeras att de nu plockas bort helt innebär att både 

byggherren och bygglovshanteraren omöjligen har en chans att planera huset rätt i 

höjdled. Lantmäteriet (1996b) säger att nybyggnadskartan ska visa ”fastighetens exakta 

mått i plan och höjd” Det skulle underlätta för bygglovshanteraren som ska besluta i 

ärendet att få den informationen tidigt i processen (Lif, 2011).  
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Traditionellt har en lantmätare och en mätningsingenjör undertecknat nybyggnadskartan i 

Gävle och det är en kvarleva från den tid när den som var ansvarig för kartan måste ha en 

viss behörighet enligt Handboken till mätningskungörelsen m.m. enligt Blomberg (2011).  

Lantmätarna ansåg att nybyggnadskartan inte visade verkligheten och motsatte sig 

ansvaret. Men med de problem som funnits har nu tills vidare bestämts att en lantmätare 

och en bygglovshanterare ansvarar för olika delar av innehållet i den färdiga 

nybyggnadskartan. I de andra besökta kommunerna är det kartingenjören som framställer 

nybyggnadskartan som undertecknar och ansvarar för nybyggnadskartan. Jag ser inget 

hinder för att så kan ske i Gävle också. Ansvaret måste diskuteras mellan de inblandade 

och även utreda vad ansvaret innebär.  

  

Om processen ska vändas måste informationen till allmänheten och berörda arkitekt- och 

husbyggningsfirmor ses över. Idag ges information på kommunens hemsida vad gäller 

med nybyggnadskartans framställning och användning att den ska beställas samtidigt med 

bygglovsansökan, vilket är processen idag. Många som bygger nytt hus idag har ingen 

vetskap om hur processen bör gå till och följer informationen som finns på kommunens 

hemsida. Vilket innebär att nybyggnadskartan beställs först när bygglovhandlingarna 

lämnas in och byggherren går miste om all informationen kartan skulle gett vid ”rätt” 

tillvägagångssätt. 

 

E-tjänster (elektroniska kommunikationstjänster) kan användas för att effektivisera 

processen kring bygglov. Genom att införa e-tjänster vid bygglovansökan och vid 

beställning av nybyggnadskartan kan kommunen hjälpa kunderna direkt på internet då 

hjälp och förklaringar kan finnas i anslutning till de fält som ska fyllas i på e-

blanketterna. Eftersom både stora som små kommuner i Sverige idag kan erbjuda sina 

invånare att söka bygglov och nybyggnadskartan elektroniskt på kommunens hemsida så 

borde Gävle kommun se över möjligheten då servicen kan bli bättre och tillgängligheten 

till kommunens invånare skulle öka. 

 

Med den etnografiska metoden att intervjua personalen på de inblandade avdelningarna 

kan eventuellt svaren blivit partiska och inte helt sanningsriktiga. Då jag vid två tillfällen 

intervjuade samma person och fick olika svar är det svårt att få en absolut riktig bild hur 

kartan framställs. En enkät kanske skulle gett säkrare resultat. Men det ansågs bli svårare 

att ställa följdfrågor. Då bara två kommuner som även de jobbar olika med varandra  
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jämförs med Gävle kommun i rapporten, är det svårt att hitta en ”gyllene mellanväg” att 

gå för en ny process hos Gävle kommun. Om examensarbetet skulle varit större hade fler 

jämförda kommuner varit att föredra.  
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