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Beställning av kartunderlag till situationsplan
Aktuella kostnader för ett kartunderlag finns på www.ale.se/kartunderlag.
Frågor besvaras av kommunens bygglovhandläggare eller mätningsingenjörer 0303-70 30 00. 
Beställningen skickas till Ale kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 449 80 Alafors, eller 
via e-post, geodata@ale.se

Beställare
Namn Organisationsnummer/personnummer

Adress Telefonnummer/mobil

Postnummer E–post (vid beställning av digital karta)

Postort Fakturaadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än beställaren)

Fastighetens adress Adress

Fastighetens Postnummer Postnummer

Fastighetens postort Postort

Fastighetsägarens telefon dagtid Fastighetsägarens Mobil

Leveransformat Åtgärd
□ Pappersutskrift
□ PDF–fil
□ DWG–fil (version 2013)

□ Nybyggnad
□ Tillbyggnad, ange areal i m2  ..............................................
□ Förhandsbesked, levereras ej i DWG-format

Kartans omfattning Typ av byggnad
□ Avser hela fastigheten
□ Avser del av fastighet (bifoga skiss)

□ Huvudbyggnad □ Plank/mur
□ Komplementbyggnad □ Övrigt  ........................

Beskrivning av ärendet
Skriv med egna ord

Vilken typ av karta som krävs är beroende av ärendets läge och omfattning (se nedan) och beslutas av Byggenheten,  
Ale kommun. Kartan debiteras beställaren enligt taxa antagen av kommunfullmäktige i Ale kommun. Beställaren är 
betalningsskyldig. Avgiften betalas mot faktura som sänds separat.

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.  
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan 
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303–70 30 00. Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vid 
frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.

Signatur
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande

http://www.ale.se/kartunderlag
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Förutsättningar (ifylles av handläggare)
□ Inom detaljplan
□ Utom detaljplan

□ Inom kommunens verksamhetsområde VA
□ Utanför kommunens verksamhetsområde VA

Typ av karta (ifylles av handläggare)
□ Nybyggnadskarta – A, B, C eller D □ Enkel nybyggnadskarta E eller F
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