Ansökan

1/2

om behörighet för utstakning

Geoinfo Mittskåne
Box 53
243 21 Höör

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress
Postnummer

Ort

Sökande
Namn/Företagsnamn

Person-/organisationsnummer

Referens (om företagnamn ovan)
Utdelningsadress
Postnummer

Postort

Telefon dagtid

E-post

Utstakningen avser
Bostadshus

Tillbyggnad/ komplettering av byggnad

Övrig byggnad

Upplysningar:


Höörs kommun och Hörby kommun samverkar inom kartor, mätning och GIS. Geoinfo Mittskåne är den
avdelning som ansvarar för det arbetet.



Kompetenskrav:
Grundläggande mätningsteknisk färdighet, dvs:
 Examen från mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
 Kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år
 Så att summan blir minst 5 år



Meriter:
Du måste styrka din kompetens genom att lämna in en förteckning över genomförda utbildningar och
uppdrag inklusive bilagor med betyg och intyg.



Ansökan lämnas för varje objekt, meritförteckning lämnas tillsammans med första ansökan.



Efter genomförd utstakning ska måttsatt utstakningsskiss i pdf-format och koordinatfil i dxf, dwg-, excel, eller ascii-format i koordinatsystem SWEREF99 1330 och RH2000 lämnas in. Koordinatfilen ska
innehålla koordinater på inmätta spik eller färdig grund.



Skicka ansökan med bilagor till Geoinfo Mittskåne, Box 53, 243 21 Höör eller till
gis@geoinfomittskane.se.
Fler upplysningar och underskrift på baksidan!

Höörs kommun • Geoinfo Mittskåne • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-284 84 • Fax 0413-207 41
gis@geoinfomittskane.se • www.hoor.se

Information enligt dataskyddsförordningen
Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende
registreras och behandlas ditt namn, din adress och ditt personnummer i kommunens ärendehanteringssystem.
Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Personuppgiftsansvarig nämnd är Kommunstyrelsen.
Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du att
en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om hur dina personuppgifter
används ber vi dig kontakta oss.

Underskrift
Ort

Datum

Signatur beställare

Namnförtydligande beställare

