
Nybyggnadskarta Förenklad nybyggnadskarta
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Beställning av nybyggnadskarta

* Obligatoriska fält

Beställning
Beställning* (Du kan endast välja ett alternativ) 

Fastighetsbeteckning*

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fastighetens adress*

Pågår fastighetsbildning?* (Du kan endast välja ett alternativ) 

Om fastighetsbildning pågår, ange gärna handläggare på Lantmäteriet

Bifoga gärna kartutdrag om det endast gäller en del av en större fastighet (t.ex. jordbruksfastighet) 

Jag bekräftar att handlingen/handlingarna bifogas ärendet

Samtycke till personuppgiftsbehandling

Jag samtycker till att Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för beställning av nybyggnadskarta
(behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering).

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De
personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt
samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas. 

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt e-tjänstesystem och kommer att hanteras av tillväxtavdelningen.

Vellinges kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har
lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är kommunstyrelsen som kan kontaktas på e-
postadress vellinge.kommun@vellinge.se. Dina personuppgifter sparas tills ärendet avslutats vartefter de tas bort.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns
på www.vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Vellinges kommun nås på dataskyddsombud@Vellinge.se eller 040-
42 50 00.

Samtycker till personuppgiftsbehandling*
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Nybyggnad Tillbyggnad

Bostadshus Garage/carport eller förråd

Gäststuga Kontors-, industri- eller lagerbyggnad

Offentlig byggnad Annan byggnad

Sökandes uppgifter
Förnamn*

Efternamn*

Personnummer

Organisationsnummer

Fakturaadress*

Postnummer*

Postort*

Telefon*

Mobilnummer

Ange vilken e-postadress som nybyggnadskartan i DWG-format (CAD) ska skickas till*

Ange om nybyggnadskartan i DWG-format (CAD) ska skickas till en annan persons e-post

Ange om nybyggnadskartan i DWG-format (CAD) ska skickas till ytterligare en annan persons e-postadress

Om nybyggnadskartan även ska skickas i pappersformat, ange till vilken adress.

Nybyggnadskartan

Byggnationen avser* (Du kan endast välja ett alternativ) 

Ange typ av byggnad*

Om annan byggnad, ange vilken sorts byggnad

Eventuella byggnader som ska bevaras

Markanläggningar som ska bevaras (brunn, pool etc.)
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Sökandes underskrift

Ort och datum

Underskrift
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