
Postadress Besöksadress Telefon växel Telefax E-postadress och webbplats 

Stadsbyggnadskontoret 
Box 2554 
403 17 GÖTEBORG 

Köpmansgatan 20    031-368 00 00 
 
Telefon kartor 
031 – 368 15 40 

031-368 18 81 kartor@sbk.goteborg.se 
www.goteborg.se 

GDA mallar B01. 2012-06-05 

 

Beställning 
Digitalt uttag från kartdatabaser 

  
Diarienummer Datum 
            

 Fastighetsbeteckning/projekt/område 

      
Ändamål 

      
Beräknad användningstid 

      

 Kartprodukter (översiktskarta, primärkarta, lidar data, ortofoto etc.) Område 

            

 

Koord syst:            
 N min 

      
 
 

N max 
      

  E min E max 

 All information                          
Innehåll  Levereras i 

 Plana detaljer  Fastighetsinfo  Höjdkurvor  Övrigt         2 D  3 D 
Format 

 DWG  TAB  MIF/MID  Annat        
Leverans 

 CD/DVD  Annat        E-post       

 Grafisk redovisning 

 Ja        Nej  Färgplotter 
Anmärkningar 

      

För beställning gäller i övrigt 
Begränsad nyttjanderätt 
Nyttjanderätten till utlämnade uppgifter är begränsad att enbart gälla för angivet projekttillfälle och angivet ändamål. Annan 
användning skall föranleda ny skriftlig beställning. Nyttjaren får inte sprida kartinformation vidare vare sig i digital eller annan 
form. Dock får kartinformationen lämnas till uppdragsgivare/konsult som beställt arbete/anlitas av nyttjaren för aktuellt projekt. 
Copyrighten tillhör stadsbyggnadskontoret och skall alltid anges på produkter där stadsbyggnadskontorets 
databaser ingår. 
Efter avtalad användning av databasen skall denna raderas från beställarens samtliga datamedia och leveransmediet 
återsändas med skriftlig bekräftelse på att radering skett. 
Sekretess 
Kartdatabaserna är inte granskade eller godkända för spridning eftersom en liten förändring i innehållet, påtryck etc upphäver 
tidigare spridningsgodkännande. Skall materialet publiceras, ingå i broschyr etc krävs spridningsgodkännande. Ansökan skall 
ske hos Lantmäteriet, 801 82 Gävle. 
Ersättning utgår enligt fastställd taxa eller särskild överenskommelse. 

Jag har tagit del av ovanstående villkor och bekräftar härmed min beställning 
Ort och datum Organisationsnummer 

            
Beställare, namnteckning Betalningsansvarig, namnteckning 

  
Namnförtydligande Telefon, dagtid Namnförtydligande Telefon, dagtid 

                        
Adress Faktureringsadress 

            
Postadress Postadress 
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