Beställning av karta

Miljö- och byggenheten

*= Obligatorisk uppgift

Box 74, 285 22 Markaryd
mbn@markaryd.se, 0433-720 00

Beställningen avser*
Nybyggnadskarta (A-karta)
Förenklad nybyggnadskarta (B-karta)
Utdrag ur baskarta (C-karta)

Beställare
Förnamn och efternamn*

Organisations- eller personnummer*

Utdelningsadress, postnummer och postort*

Företagets projektnummer*

Telefon (även riktnummer) *

E-postadress*

Kontaktperson (om annan än beställaren)

Telefon (även riktnummer)

Fastighet
Fastighetsbeteckning*

Bygglov (datum)

Fastighetens adress*

Ärendenummer

Postnummer och postort*

Fastigheten ligger*

Innanför detaljplan

Utanför detaljplan

Notering

Åtgärd*
Nybyggnad

Tillbyggnad

Ombyggnad

Rivning

Utvändig ändring
Inredande av ytterligare bostad/lokal
Ändrad användning

Från: ……………………………………… Till: ………………………………………

Annat, se anvisningar

Kartans omfattning
Hela fastigheten

Del av fastigheten (delning aktuell, skiss bifogas)

Ansökan om fastighetsbildning gjord

Ansökan om fastighetsbildning ej gjord
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Byggnad/anläggning*
Ett enbostadshus

Enbostadshus i grupp

Rad-, par-, kedjehus

Tvåbostadshus

Fritidshus

Flerbostadshus

Industri- eller lagerbyggnad

Garage och förråd

Studentbostadshus

Hus för äldre eller funktionshindrade

Annat specialbostadshus
Annan byggnad eller anläggning, ange typ………………………………………………….
Antal berörda lägenheter

Därav specialbostad

VA-förhållanden
Möjlighet att ansluta till allmän VA-anläggning

Ej möjlighet att ansluta till allmän VA-anläggning

Ej kännedom om förutsättningar för VA-lösning
Tillstånd har inhämtats från miljöskyddskontoret
(beslutet bifogas)

Tillstånd har ej inhämtats

Övriga upplysningar
T.ex. gemensamma VA-ledningar med grannfastighet, gemensam väg, servitut

Kommunikation
Godkänner du/ni kommunikation via e-post?*
Ja

Godkänner du/ni kommunikation via sms?*

Nej

Ja

Nej

Önskar du/ni att mätpersonal bokar tid mer er innan åtgärd utförs?
Ja

Nej

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett beslut.
Underskrift
Datum och beställares underskrift*

Namnförtydligande*
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Hantering av personuppgifter:
Markaryds kommun (miljö- och byggnadsnämnden) behandlar dina personuppgifter
enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration
och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen
innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar.
Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar.
Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida
(www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr)
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