
AVTAL/BESTÄLLNING 
Uttag från geodatabasen 

Projektområde/benämning: 

Ändamål: 

Beräknad användningstid: 

Markdetaljer Höjdkurvor Fastighetsgränser 

Annat: 

 dwg  dxf  tab   annat: 

Kartinnehåll: 

Leveransformat: 

Övrig information: 

För beställning gäller: 
Koordinatsystem 
Datauttag levereras i koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och höjdsystem RH2000 om inte beställaren anger annat system i 
rutan "Övrig information".  
Begränsad nyttjanderätt 
Nyttjanderätten till utlämnade uppgifter är begränsade att enbart gälla för angivet projekttillfälle och angivet ändamål. 
Annan anledning skall föranleda ny skriftlig beställning. Nyttjaren får inte sprida informationen vidare vare sig i digital eller 
annan form. Dock får kartinformation lämnas ut till uppdragsgivare/konsult som beställt arbete/anlitats av nyttjaren för 
aktuellt projekt. Efter avtalad användning av databasen skall denna raderas från beställarens samtliga datamedia.  
Spridningsgodkännande 
Geodatabaserna är inte granskade eller godkända för spridning. Skall materialet ställas ut för visning, ingå i trycksak etc. 
krävs spridningsgodkännande. Ansökan härom skall ske via Kart- och Mätningskontoret såsom databasägare. 

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

Ort och datum Företag/organisation 

Beställarens underskrift Namnförtydligande 

Postadress Postnr och postort 

Tel.nr E-postadress

Information om behandling av personuppgifterna  
Personuppgifterna inom Trollhättans Stad behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Genom att anmäla/ansöka 
godkänner du att information du lämnar får lagras och bearbetas utifrån det ändamål anmälan/ansökan är ämnad för.  
Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra myndigheter eller till enskild om detta följer av 
lag eller annan författning. Myndigheten tar hänsyn till gällande sekretessbestämmelser.  

Du har rätt att begära utdrag av de behandlingar av personuppgifter som gäller dig, samt begära rättelser på felaktiga 
uppgifter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande genom att ta kontakt med vårt dataskyddsombud:  
dataskyddsombud@trollhattan.se 
Godkännade       Ja, jag godkänner 
_______________________________________________________________________________________________ _ 
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Kart- och Mätningskontoret
Gärdhemsvägen 9, 46183 Trollhättan Tel 0520 49 67 77 samhallsbyggnad@trollhattan.se www.trollhattan.se 
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