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Beställningen avser (Observera att beställningen är bindande och avgift tas ut enligt gällande taxa)
Fastighetsbeteckning

Beställare

Tillbyggnad

Beställarens/Sökandens underskrift

Nybyggnadsskarta* Enkelt utdrag från baskarta*

Nybyggnad

Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnummer

Adress PostadressPostnummer

E-postadress

Fakturamottagare (om annan än beställare ska namn, adress och person-/organisationsnummer anges)

Format på karta (önskas digital fil krävs e-postadress ovan)
Autodesk-format Adobe-format

dwg pdf

Byggnationen avser

Underskrift 
Datum Ort

Namnförtydligande

Papperskarta
Papperskarta

*Olika kartunderlag används beroende på vad du ska bygga. För mer info se vår hemsida, adressen hittar du nederst på denna sida.

Telefonnummer

Kort beskrivning av ärendet (T ex. "Nybyggnad av bostadshus 150 kvm, garage 50 kvm samt rivning av befintlig gäststuga", illustrera gärna) 

Personuppgiftshantering, GDPR 

Jag ger härmed mitt samtycke till att Båstads kommun behandlar uppgivna personuppgifter för att kunna hantera mitt ärende. Mitt samtycke gäller tills vidare, men möjlighet finns att återta samtycket. I 

det fall jag återtar mitt samtycke kan Båstads kommun komma att behandla personuppgifterna med stöd av annan rättslig grund. Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid som är 

nödvändigt för ändamålet. De kan också komma att behandlas under längre period för att arkiveras eller ingå i statistik. Personuppgifterna kommer inte att överföras till annan mottagare eller 

behandlas i tredje land. I det fall du önskar tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter har du rätt att kontakta ansvarig nämnd och dess dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@bastad.se  alternativt mejla samhallsbyggnad@bastad.se  Du har också rätt att invända mot kommunens hantering av dina personuppgifter samt klaga till tillsynsmyndigheten. 

 

 Underskriven blankett kan skickas in via mail till samhallsbyggnad@bastad.se eller via post till: 
  
        Geodata-avdelningen 
        Båstads kommun  
        269 80 Båstad

Förenklad nybyggnadsskarta*
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