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Beställning av Nybyggnadskarta  
 

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna 
behandlas för handling för bygglovsansökan. Behandlingen görs för att kommunen ska kunna utföra uppgifter i enlighet 
med Plan- och bygglag (2010:900). Uppgifterna sparas i 2 år efter avslutat ärende. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter 
kommunen har om er och även begära rättelse om de är felaktiga.  
Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina 
personuppgifter felaktigt så kan ni i första hand vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00, 
vasbydirekt@upplandsvasby.se , men du har även möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.  
 

* Obligatoriska fält  
 
Uppgifter 

Beställare av nybyggnadskarta är också betalningsansvarig.  
Observera att levererad karta debiteras även om bygglov ej sökts eller beviljas. Acceptera villkoren * 
☐ Ja 
 

Jag som beställer är 
☐ Privatperson 
☐ Företagare 
☐ Kommunanställd 
 

Jag vet vilken typ av karta jag behöver för mitt ärende 
☐ Ja 
☐ Nej 
 

 

Information om fastigheten 
Fastighetsbeteckning * 
 
 

Fastighetens gatuadress * 
 

Preliminär / blivande fastighetsbeteckning 
 
 

Ärendenummer på ev. sökt bygglov 
 

 

Karttyp 
Välj typ av karta * 
☐ Nybyggnadskarta ☐ Förenklad nybyggnadskarta ☐ Kartutdrag (avgiftsfri som pdf) 

 

Önskar kartutdrag även som dwg (medför ökad kostnad á 1275kr exkl. moms) 
☐ Ja 
☐ Nej 
 

Jag har varit i kontakt med följande bygglovhandläggare på kommunen 
 
 

Övriga upplysningar  
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Privatperson/Företagare 
För- och efternamn/Företagsnamn 
 
 

Personnummer eller organisationsnummer 
 

Kontaktperson (om beställaren är ett företag) 
 
 

Utdelningsadress 
 
 

Postnummer 
 
 

Postort 
 

Telefonnummer 
 
 

E-postadress 
 

Kontaktperson (om beställaren är ett företag) 
 
 

Är beställaren även kontaktperson 
☐ Ja                   ☐ Nej 
 

 

Kontaktperson om annan än beställaren 
Förnamn 
 
 

Efternamn 
 

Telefonnummer 
 
 

E-postadress 
 

 

Kommunanställd 
Ansvar 
 
 

Verksamhet 
 

Konto 
 

Referens beslutsattest 
 

Förnamn 
 
 

Efternamn 
 

Telefonnummer 
 
 

E-postadress 
 

 
 
  
Underskrift 

Ort och datum 
   
 

Namnteckning 

 
Namnförtydligande 
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