
Beställning av kartunderlag  
till situationsplan 
BÅSTADS KOMMUN 
Kart/GIS-avdelningen 
0431-770 00 
 

Ankomststämpel

Båstads kommun   
  
Ange avdelning 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx)  
Fax: 0431-770 20  
bastads.kommun@bastad.se  
www.bastad.se 

Beställningen avser (Observera att beställningen är bindande och avgift tas ut enligt gällande taxa)
Fastighetsbeteckning

Areal nybyggnad/tillbyggnad avser Kortaste avstånd till fastighetsgräns

Beställare

Tillbyggnad

Beställarens/Sökandens underskrift

Nybyggnadsskarta* Enkelt utdrag från baskarta*

Nybyggnad

Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnummer

Adress PostadressPostnummer

E-postadress

Fakturamottagare (om annan än beställare ska namn, adress och person-/organisationsnummer anges)

Format på karta (önskas digital fil krävs e-postadress ovan)
Autodesk-format Adobe-format

dwg pdf

Byggnationen avser

Underskrift 
Datum Ort

Namnförtydligande

Papperskarta
Papperskarta

*Olika kartunderlag används beroende på vad du ska bygga. För mer info se vår hemsida, adressen hittar du nederst på denna sida.

Telefonnummer

Kort beskrivning av ärendet (T ex. "Nybyggnad av bostadshus 150 kvm, garage 50 kvm samt rivning av befintlig gäststuga", illustrera gärna) 

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna registreras i datasystem hos 
samhällsbyggnadsutskottet och används för att hantera din beställning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns i vårt register 
och även begära rättelse av dessa. För eventuellt utdrag eller rättelse av uppgifter kontakta samhällsbyggnadskontoret. 

 Underskriven blankett kan skickas in via mail till samhallsbyggnad@bastad.se eller via post till: 
  
        Kart/GIS-avdelningen 
        Båstads kommun  
        269 80 Båstad

Förenklad nybyggnadsskarta*
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