Beställning
Nybyggnadskarta / Enkel nybyggnadskarta / Utdrag från primärkarta
Fastighet
Fastighetsbeteckning*

Fastighetens gatuadress*

Beställare
Företag eller personnamn*

Kontaktperson(företag eller organisationer)

Organisations-/Personnummer*

Postadress, postnr och ort* (hit skickas karta och faktura om inget annat anges på denna blankett)

Telefon (även riktnummer)

E-postadress (underlättar vid kommunikation)

Telefon, mobil

Fakturamottagare (om annan än beställare)
Företag eller personnamn

Organisations-/Personnummer*

Postadress, postnr och ort

Telefon (även riktnummer)

E-postadress (underlättar vid kommunikation)

Referenskod

Telefon, mobil

Vad ska kartan användas till:*

Bygglov

Bygganmälan (Attefall)

Nybyggnad
Tillbyggnad

Byggnad

Enbostadshus

Industri

Flerbostadshus

Annat:

Garage

x

Kartans omfattning

Hela fastigheten

Del av fastigheten (skiss bifogas)

Övriga upplysningar

Leveransformat

Pdf

Pdf+Dwg

Papper

Namnteckning
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

För Bygg- och Miljöförvaltningens noteringar
☐ Nybyggnadskarta

☐ Enkel

☐ Primär

*OBLIGATORISKA UPPGIFTER
(Beställningen är bindande)
Er ansökan kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer info se nästa sida.
Avgift tas ut enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

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

Mur/Plank

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.

