Ansökan om behörighet
för utstakning / lägeskontroll
Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning:

Diarienr bygglov:

Fastighetens adress:

Personnr/Organisationsnr:

Sökandens namn/företag:

Telefon bostad:

Postadress:

E-post:

Postnummer:

Ort:

Kontaktperson:

Diarienr nybyggnadskarta:

Telefon arbete:

Telefon:

Sökande byggherres underskrift
.........................................................................................
Namnteckning

............................................................................................
Namnförtydligande

Ansvar för utsättning/lägeskontroll
Namn:

Personnummer:

Postadress:

Telefon arbete:

Postnummer:

Ort:

Telefon bostad:

Kompetens
Utbildning:

Praktik, Mättekniskverksamhet, Arbetsgivare:

Antal år

Ange senaste genomförda projekt i Halmstads kommun:
Bestyrkta kopior av betyg och intyg skall bifogas om behörighet tidigare ej erhållits.

Ansvarigs underskrift
Jag åtar mig att vara ansvarig för utsättning/lägeskontroll. enl. ovan

........................................
Datum:

Tillstånd och utnyttjande av detta medför att Bygg- och
Miljöförvaltningen frånsäger sig allt ekonomiskt ansvar vid
eventuella fel.

.....................................................................
Namnteckning:

Övrigt
•

•

Efter verkställd utstakning skall måttsatt utstakningsskiss och koordinatfil i Sweref 99 13
30 med höjder i RH2000 inlämnas till Bygg- och Miljöförvaltningen. Efter lägeskontroll ska
motsvarande redovisning ske.
Avgift motsvarande 20% av utstakningskostnaden tillämpas.

Beslut
Den sökande godkänns / godkänns ej att utföra utsättning
och lägeskontroll enligt ovan.

Ort och datum

........................................................................
........................................................................
Er ansökan kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer info se nästa sida.

Halmstads kommun, Bygg- och Miljöförvaltningen
Box 153, 301 05 Halmstad • Besöksadress: Rådhuset • Tel 035-13 70 00
Organisationsnr: 212000-1215 • E-post: direkt@halmstad.se • www.halmstad.se

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifterna i detta formulär.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende.
Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas enligt arkivlagen.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt
lag.
Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
direkt@halmstad.se.
Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten.

