Kontoret för samhällsbyggnad

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: Byggnadsnämnden.
Mer information om kommunens personuppgiftsbehandling finns på www.upplandsvasby.se eller i receptionen i kommunhuset på
Dragonvägen. För kontakt med personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud kontakta Väsby direkt. Om du anser att vi
hanterar dina personuppgifter felaktigt har du möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält

Dina uppgifter
Beställare av nybyggnadskartan blir också betalningsansvarig.
Ja jag har tagit reda på och vet vilken typ av karta jag beställer
Observera att levererad karta debiteras även om bygglov ej sökts (se kommunhemsidan) *
eller beviljats. Accepterar villkoren *
Ja
Ja
Person-/organisationsnummer *

Företag

Förnamn *

Efternamn *

Gatuadress *

Postnummer *

Postort *

Telefon *

E-postadress *

Är beställaren även kontaktperson?
Ja

Nej

Kontaktperson om annan än beställaren
Förnamn

Efternamn

Telefon

E-postadress

Information om fastigheten
Fastighetsbeteckning *

Fastighetens gatuadress *

Preliminär / blivande fastighetsbeteckning

Ärendenummer på ev. sökt bygglov

Byggnadstyp
Välj typ av karta *
Nybyggnadskarta typ A
Nybyggnadskarta typ C
Övriga upplysningar

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Nybyggnadskarta typ B
Enkelt kartutdrag

Jag har varit i kontakt med följande bygglovhandläggare på
kommunen
Kompletterande upplysningar

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Leverans och format
Levererad karta debiteras även om bygglov ej sökts eller debiterats
Önskas pappersformat
Ja

Nej

Önskas enkelt kartutdrag som dwg (medför högre kostnad, se
taxa)
Ja
Nej

Kartleverans till annan än beställaren
Ja
Nej

Kartleverans till annan än beställaren
Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefon

E-postadress

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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