Beställning

1/2

av husutstakning

Geoinfo Mittskåne
Box 53
243 21 Höör

Beställare och fakturamottagare:
Namn:

Personnummer/organisationsnummer:

Utdelningsadress:
Postnummer:

Postort:

Telefonnummer dagtid:

E-post:

Kodsträng (intern beställning):
Ansvar
Projekt

Verksamhet

Aktivitet

Motpart

Objekt

Fastighet:
Fastighetsbeteckning:
Fastighetens adress:

Typ av utstakning
) Grovutstakning

) Finutstakning

Byggnadstyp (byggnads huvudsakliga ändamål)
) En-/tvåbostadshus
) Gruppbyggda små-

/radhus
) Industri/ekonomibyggnad
Kommentar:

) Flerbostadshus
) Verksamhet (kontors/affärsbyggnad)

) Fritidshus
) Annat

) Komplementbyggnad (garage, carport, förråd)

Planerad byggstart: ___________________________________________

Byggherre kontaktar Geoinfo Mittskåne på 0413-284 83 för tidpunkt av utstakning!

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

Upplysningar:


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



Vi markerar alltid det som ska bli den färdiga byggnadens yttre fasadmått om inget annat är
överenskommet med oss.



Utstakningen kan inte genomföras om beställningen är ofullständig. Först när situationsplan med
parallella mått till gräns samt måttsatt planritning bifogas beställningen är beställningen fullständig.



Skicka beställningen till Geoinfo Mittskåne, Box 53, 243 21 Höör eller till gis@geoinfomittskane.se.



Husutstakningen debiteras beställaren av Geoinfo Mittskåne, Höörs kommun, enligt gällande taxa.

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:

Genom din underskrift bekräftar du att du har läst och förstått informationen om ofullständig beställning.

