
Normal handläggningstid för kart- och mättjänster är 3 veckor. Vid semestertider kan handläggningstiden 
förlängas. Debitering sker enligt bygg- och miljönämndens plan- och bygglovstaxa som finns på Surahammars 
kommuns webbplats.

Nybyggnadskarta 

Finutstakning

Enkel nybyggnadskarta 

Grovutstakning

Lägeskontroll 

Gränsutvisning Övrigt

Uppgifter om beställare
Förnamn Efternamn Person-/organisationsnummer

Företagsnamn

Postadress Postnummer Ort

Telefon E-post

Uppgifter om fakturamottagare
Namn Person-/organisationsnummer

Postadress Postnummer Ort

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Övriga uppgifter

Beställer du nybyggnadskarta eller kartutdrag, beskriv vad du ska bygga

På vilket sätt vill du ha kartan? Välj ett eller flera alternativ.

Som DWG-fil Som PDF-fil Som papperskopia

Underskrift
Ort och datum

Underskrift Namnförtydligande

Kart- och mättjänster

Surahammars kommun 
Box 203 
735 23 Surahammar 

Besöksadress: 
Hjulmakarvägen 18 

Telefon: 0220-390 00 
Fax: 0220-390 03 

E-post:
kommunen@surahammar.se
Hemsida: www.surahammar.se

Bankgiro: 5337-5853 

Avvägningskarta



Surahammars kommun 
Box 203 
735 23 Surahammar 

Besöksadress: 
Hjulmakarvägen 18 

Telefon: 0220-390 00 
Fax: 0220-390 03 

E-post:
kommunen@surahammar.se
Hemsida: www.surahammar.se

Bankgiro: 5337-5853 

Om kart- och mätbeställningar
I vissa ärenden kan ni behöva en nybyggnadskarta- eller en enkel nybyggnadskarta.
I enklare ärenden kan ni göra tomtkartor själva utan kostnad, se https://gis.surahammar.se/tomtkarta/.

Kartbeställningar går via Metria som efter mottagen beställning åker ut och mäter på er fastighet. Kostnaden för 
dessa två kartor debiteras enligt bygg- och miljönämndens taxa och i 2023 är kostnaden för dessa kartor enligt 
nedan:

7 560 SEK 5 544 SEK
7 560 SEK 5 544 SEK

12 600  SEK 7 560 SEK
17 640  SEK 10 080  SEK
22 681  SEK

Enbostadshus/enstaka byggnad (oavsett tomtyta) 
Övriga byggnader (tomtyta <1 999 m2)  
Övriga byggnader (tomtyta <2 000-4 999 m2)  
Övriga byggnader (tomtyta <5 000-9 999 m2)  
Övriga byggnader (tomtyta <10 000-15 000 m2)  

Enkel nybyggnadskarta  

12 600  SEK

Lägeskontroll, sker enligt fastslagen timdebitering om 895 SEK per timme.

Lägeskontroller
I vissa ärenden där byggnation sker närmare tomtgräns än 4,5 meter kan det behöva göras en lägeskontroll i 
efterhand om byggnadsnämnden begärt det för att säkerställa att byggnaden får rätt placering. Lägeskontrollen 
gör lättast direkt efter grundläggning eller innan gjutning för att minimera risken för felplaceringar.

Fin- och grovutsättningar samt gränsvisningar
Kommunen erbjuder inte detta utan om ni vill använda er av kommunens utsedda mättekniker så kan detta ske 
igenom denna beställning. 

Kontakta Metria för aktuellt pris
Hanna Andrén hanna.andren@metria.se.
Telefon: 010-121 87 85.

Avvägningskarta
Avvägningskartan är en rutnätsavvägning för en del eller hela er fastighet, detta kan med fördel behövas vid 
marklov eller i andra ärenden. Kontakta Metria för aktuellt pris vid beställning.

Information om hur dina personuppgifter behandlas
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera din ansökan/ärende.
Bygg- och miljönämnden i Surahammars kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och 
att de behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina
rättigheter som registrerad, se https://surahammar.se/gdpr

Du kan också alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter
behandlas genom att kontakta kommunen på 0220-390 00 eller skicka e-post till
dataskyddsombud@surahammar.se

Nybyggnadskarta  

https://gis.surahammar.se/tomtkarta/
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