
Beställning av karta 
Datum 

Karlsborgs Kommun 
Plan- och byggenheten 
Storgatan 16 
546 82 Karlsborg 

Beställare 
Förnamn Efternamn 

Personnummer/organisationsnummer Telefonnummer

Utdelningsadress 

Postnummer Postort 

Faktureringsadress om annan än ovan

Kontaktperson om beställare är ett företag Telefonnummer kontaktperson

Beställningen avser fastighet 
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Beställningen avser 

Leveransformat 

Papperskopia PDF DWG E-post
E-postadress

Leveransinformation
Kartan levereras inom 20 arbetsdagar

Underskrift
Beställarens underskrift Namnförtydligande

Fullständig nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Annat:

Avser ny och ombyggnation

Avser tillbyggnad, garage, förråd, Attefallsåtgärd eller förhandsbesked



Information om behandling av personuppgifter enligt 
Dataskyddsförordningen 
 
Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av 
personuppgiftsansvarig och eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra 
tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som registrerad. 
 

1. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är 
Byggnadsnämnden i Karlsborgs kommun. 
 

2. Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för hantering av beställning av 
karta. 

 
3. Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på att en arbetsuppgift i samband med 

myndighetsutövning ska kunna utföras. 
 

4. De som får ta del av dina personuppgifter är beställare av karta, samt behörig personal på 
plan- och byggenheten. 

 
5.  Lagringstiden för personuppgifter är 5 år i närarkiv och bevaras i slutarkiv. 

 
6. Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse eller 

radering av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling. Observera att 
om behandlingen är myndighetsutövning kan du inte få dina uppgifter raderade. 

 
7. Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ett samtycke har du som  

registrerad rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten 
av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades. 
 

8. Karlsborgs kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut 
information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess 
föreligger. 
 

9. Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt 
möjligt att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. 

 
10. Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina 

personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Besök 
www.datainspektionen.se för mer information. 
 

11. Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud  
e-post dataskyddsombud@skovde.se alternativt Skövde kommuns Kontaktcenter 
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