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Gör en karta till din ansökan 
Använd i första hand att GIS-program, om du har tillgång till det. Du kan också använda 
länsstyrelsens WebbGIS, eller en annan karttjänst på webben. Om du ska lämna in din ansökan på 
papper kan du också rita direkt på en papperskarta. 

De flesta ärenden blir smidigare för länsstyrelsen att hantera om du kan bifoga både en kartbild (pdf 
eller jpg), och en digital fil som länsstyrelsens handläggare kan öppna direkt i sitt kartprogram. Det är 
också bra om du skickar både en översiktskarta och en ordentligt inzoomad karta som tydligt visar 
vilket område din ansökan gäller. 

Karta via GIS-program 
Länsstyrelsen tar helst emot filer i shp-format. Vi kan också ta emot exempelvis dwg-filer. Vi 
använder projektionen SWEREF99 TM. Om du använder en annan projektion i dina filer behöver du 
ange vilken projektion du använt. 

Karta via länsstyrelsens WebbGIS 
Så här tillverkar du en karta i WebbGIS från Länsstyrelsen i Uppsala län: 

1. Gå till Uppsala läns Externa WebbGIS (http:/ext-webbgis.lansstyrelsen.se/uppsala/underlag/) 
2. Nu öppnas en karta över Uppsala län.  
3. Välj förstoringsglaset (A) för att zooma in till det område du är intresserad av. Den största 

skala du kan zooma till är 1:10 000.  

 
4. Under zoom-verktyget hittar du också en penna med en röd prick under (B). Detta är ett 

ritverktyg. Om du trycker på symbolen dyker det upp en ruta. Genom att hålla muspekaren 
över de olika verktygen får du en förklaring till deras funktion.  

5. Tryck förslagsvis på pennan som har tre punkter under med svarta streck emellan (C), så kan 
du rita på kartan.  

6. Rita in det område som din ansökan gäller. Kom ihåg att zooma in så långt det går innan du 
börjar rita. 

7. När du ritat färdigt området ska du spara det du ritat, antingen som kartbild, eller som grafik 
som länsstyrelsens handläggare kan öppna direkt i sitt kartsystem: 
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a. Spara hela kartan: Tryck på verktyget Exportera karta (D). Du får då upp en ruta där 
du kan justera hur den färdiga kartan ska se ut (skala, förflyttning i sidled, 
utskriftsformat med mera). Du kan också välja om du vill ha en översiktskarta eller 
inte. Välj Exportera bild för att få en jpg-fil med den färdiga kartan, eller välj 
Exportera pdf för att få den färdiga kartan i pdf-format. Du behöver också först spara 
kartan för att kunna skriva ut den. 

 
b. Spara digital fil med den ritade grafiken: Tryck på verktyget Spara grafik (E). Texten 

”Spara grafik” visar sig om du håller muspekaren över verktyget. Spara filen på din 
dator. Det skapas en fil med ändelsen .xml. 

 
8. Bifoga den skapade pdf-, jpg- eller xml-filen i ett mejl tillsammans med din ansökan. Eller 

skriv ut kartan, om du ska skicka in din ansökan per post. 
9. Om du har blivit ombedd att komplettera ett ärende: Kom ihåg att skriva länsstyrelsens 

diarienummer i ämnesraden på ditt mejl! 
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