
Beställning av kartprodukt

Fastighetsbeteckning* 

Aktuell fastighetstyp 
Industri/Lagerlokal

Annat: .................................

Åtgärdens storlek, placering och gränsmarkeringar

Småhus        

Flerbostadshus

 Radhus

 Handels/Kontorsbyggnad 

Planerad åtgärd

Ny huvudbyggnad 

Mur eller plank 

Enskilt vatten/avlopp

Hur vill du ha kartprodukten levererad?

Beroende på vilken åtgärd du väljer kommer en av följande kartprodukter att skapas till dig: nybyggnadskarta, 
förenklad nybyggnadskarta, VA-karta, borrhålskarta, bygglovskarta eller ett kartutdrag

Beställare 
För- och efternamn/Företagsnamn* Personnummer eller organisationsnummer* 

Utdelningsadress* Telefonnummer* 

Postnummer och postort* E-postadress*

Kontaktperson (om annan än beställaren) 

Hantering av personuppgifter:
När din beställning av karta har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som sparas 
och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan om vad blanketten 
avser. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är 
myndighetsutövning. På kommunens webbsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
Om du exempelvis vill radera, rätta, invända, eller begära registerutdrag av dina personuppgifter hittar du kontaktuppgifter till kommunen och 
våra dataskyddsombud på webbsidan. https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/

Datum och beställarens underskrift* Namnförtydligande* 

Avgift
Beställaren debiteras en avgift för kartprodukten, faktura skickas separat. 
Avgift tas ut enligt kommunens fastställd taxa

Underskrift

Tillbyggnad av huvudbyggnad 

Installation av värmepump 

Ny komplementbyggnad 

Tillbyggnad komplementbyggnad 

Annat: ....................................Förhandsbesked

Ungefärlig storlek
 Mindre än 50 m²  Mellan 50 och 75 m²  Mellan 75 och 100 m²  Större än 100 m²

Närmast avstånd till gräns (tomtgräns, fastighetsgräns)
 Mindre än 4,5 m     Mellan 4,5 m och 9 m  Mer än 9 m

Fastighetens gränsmarkeringar
    Jag vet vart alla är             Jag vet vart några är             Jag vet inte vart de är
Märk ut de gränspunkter du känner till med pinne eller dylikt så kan en mättekniker mäta in punkterna.

E-post (PDF-format)  Post (pappersformat)  Jag vill också beställa ett kartutdrag som dwg-fil

Kompletterande uppgift

Pågående strandskyddsärende, diarienummer: .....................

Fastighetens adress* 

Blanketten skickas till: 
Ulricehamns Kommun, Byggenheten 
523 86 Ulricehamn eller
bygg@ulricehamn.se

Fastighet*
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