
 

 
 

 

Version: 2023-01-12  1 (1) 
 

Beställning av utstakning 
Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetsadress 
 

Bygglov (datum och beslutsnummer) 
 

Bygglovets diarienummer 
 

Önskad utstakning:  Grov och fin  Bara grov  Bara fin 

Beställare 
Beställarens namn (person eller företag) 
 

Organisations-/personnummer 
 

Adress 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress till beställaren 
 

Telefon dagtid till beställaren 
 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 
 

Kontaktpersonens funktion eller titel 
 

E-postadress till kontaktperson 
 

Telefon dagtid till kontaktperson 
 

Faktureringsuppgifter 
Om inget annat anges här skickas fakturan till beställarens adress. Ska fakturan 
bokföras på särskilt kostnadsställe, fyll i fältet Referens. Vi gör inga ändringar i 
efterhand gällande fakturamottagare.  
Vill du ha e-faktura? Kontakta din bank redan idag och anmäl att du vill ha e-faktura 
från Svenljunga kommun! Vi har i dagsläget ingen möjlighet att skicka fakturan till 
en e-postadress. 

c/o 
 

Referens 
 

Postadress 
 

Postnummer och ort 
 

 Fakturan ska skickas till annan betalningsmottagare än beställaren, fullmakt med adressuppgift bifogas. 

Underskrift 
Beställarens underskrift 
 

Namnförtydligande 
 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och 
exploateringsenheten, 512 80 Svenljunga. 

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in till 
samhallsbyggnad@svenljunga.se.  

Avgift och handläggning 
Avgiften för utstakningen beräknas utifrån den taxa som fullmäktige har beslutat 
om. Taxan finns i sin helhet på kommunens webbplats, svenljunga.se. 

Vi kommunicerar i första hand via e-post så ange en e-postadress som du läser 
regelbundet. Vi kommer även att skicka kartan till den e-postadress som du har 
angett. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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