Beställning av karta
Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd
842 80 Sveg
mob@berg.se
Beställningen avser*

*= Obligatorisk uppgift

Kartutdrag beställs som*

Fullständig nybyggnadskarta

Digitalt kartutdrag som pdf-fil

Förenklad nybyggnadskarta

Digitalt kartutdrag som dwg-fil

Utdrag ur baskarta (primärkarta)
Borrhålskarta

Sid 1 (1)

Papperskopia
E-postadress vid beställning av digitalt kartutdrag

VA-karta
Planerad byggnad/anläggning (vid beställning av nybyggnadskarta) *
Enbostadshus
Flerbostadshus
Fritidshus
Industri
Annan, ange vilken
Fastighet
Fastighetsbeteckning*

Beställare
Företagsnamn eller personnamn

Postort*

Organisations- eller personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Kontaktperson (om beställaren är ett företag)
Förnamn

Efternamn

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Underskrift

BK 812-131

Copyright © Bergs kommun

Datum och beställarens underskrift*

Namnförtydligande

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt DSF artikel 6.1 c) "Behandlingen är
nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer att sparas 10 år. Vi kan komma att dela dina
personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att
meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR i Bergs kommun hittar du på vår hemsida: www.berg.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är Berg och
Härjedalens miljö- och byggnämnd, Medborgarhuset, 842 80 Sveg. 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 Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd, Medborgarhuset, 842 80 Sveg, tel. 0687-161 00 eller 0680-161 00. Du når kommunens dataskyddsombud med
samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.
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