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ANSÖKAN OM HUSUTSÄTTNING OCH
KONTROLLMÄTNING I EGEN REGI

Fastighet och ägare
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Fastighetsägare/Byggherre

Adress

Postadress

Telefon

E-postadress

Ort och Datum

Underskrift

Utförare av utsättning
Organisationsnummer/Personnummer

Företag/privatperson
Adress

Postadress

Telefon

E-postadress

Utföraren åtar sig ansvarig för utsättningen. Åtagandet medför 1) Att samhällsbyggnadsnämnden frånsäger sig allt ekonomiskt
ansvar. 2) Redovisning av koordinater mm, se sid 2.

Kompetens hos privatperson – se sid 2 för kompetenskrav
Behöver endast fyllas i om utsättningen utförs av privatperson
Utbildning

Skola

Utbildningens längd

Examensår

Arbetsgivare

Anställd fr.o.m. t.o.m.

Bilaga intyg

Jag åtar mig att vara ansvarig för utsättningen. Åtagandet medför 1) Att samhällsbyggnadsnämnden frånsäger sig allt ekonomiskt
ansvar. 2) Redovisning av koordinater mm, se sid 2.
Ort och datum

Underskrift
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Kompetenskrav
Om utsättningen sker av privatperson som inte är i tjänsten hos ett företag med
mätteknisk kompetens, efterfrågas följande kompetenskrav:
Den ansvarige för utsättningen ska ha grundläggande mätningsteknik färdighet.
För denna färdighet krävs examen från en mätningsteknik utbildning om minst två år
kompletterad med praktisk erfarenhet om minst två år, summan av dessa ska vara
minst fem år.
Bifoga kopior av examensbevis från mätningsteknik utbildning samt kopior av
arbetsintyg.
Redovisning av utsättning som har utförts i egen regi
•

Redovisning av utsättningen ska ske kort efter utfört arbete.

•

Redovisning sker i Kumla kommuns koordinatsystem i plan: SWEREF 99
15 00 samt i höjd: RH 2000.

•

Utsättningen redovisas som koordinatlista(pxy) och/eller karta(dwg).
Skickas till samhallsbyggnad@kumla.se

•
•

Frågor och funderingar besvaras av geodataenheten, kontakt via Servicecenter, 019-58 80 00.
Den som önskar kan beställa och låta Kumla kommun, utföra kontrollmätning
mot avgift enligt taxa.

Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter

Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden Kumla kommun som du
enklast når via servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se
Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla
dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att
bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i
Sverige och har ersatt personuppgiftslagen(PUL), och att samarbeta med Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.
Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att handlägga ditt ärende om
husutsättning I egen regi. Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av Artikel 6B för att
kunna fullgöra ett avtal och artikel 6E, som ett led i myndighetutövning.
Dina personuppgifter sparas så länge nämnden har behov av att handlägga ditt ärende.
Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen
raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen
har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få
bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan
information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag kan du använda
vår e-tjänst som du når här. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.
Nämnden anlitar ett personuppgiftsbiträde, EDP consult AB, som har tillgång till dina
personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad nämnden har bestämt.
Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du
har andra frågor kring nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna
klagomål till Datainspektionen.
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Nytt höjdsystem 15 oktober 2018
Information angående byte från RH 70 till RH2000.
Kumla kommun och Hallsbergs kommun kommer att gå över till höjdsystemet RH2000 den 15 oktober
2018. Från och med den 15 oktober så kommer alla leveranser av kartdata att bli levererade i det nya
höjdsystemet RH2000 om inget annat anges. Kumla kommun och Hallsbergs kommun kommer att
jobba i höjdsystemet RH 70 fram till och med 15 oktober. Alla projekt som arbetar i RH 70 under tiden
som bytet sker, fortlöper i samma höjdsystem (RH 70) tills projekten är avslutade.

Det nya höjdsystemet har en annan utgångspunkt än i det tidigare höjdsystemet.
I Kumla kommun är det 0,203 meter högre i RH2000 än i det tidigare RH 70. I Hallsbergs kommun är
det 0,200 meter högre och skiftet Östansjö/Vretstorp är 0,186 meter högre än det gamla systemet RH
70.

Det nya referenssystemet i höjd
Det nationella höjdsystemet RH2000 har tagits fram av Lantmäteriet och har framställts genom en
landsomfattande precisionsavvägning. Detta har resulterat i ett rikstäckande höjdnät av högre kvalitét
jämfört med föregångarna RH 70 och RH 00. Detta nät är kopplat mellan våra grannländer enligt en
europeisk standard vilket kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet.
Det är mycket viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som används och ha koll på höjduppgiftens
höjdsystem. På alla kartor, filer och handlingar som innehåller höjduppgifter så ska det alltid framgå
vilket höjdsystem som används.

Information
Plan och Geodataenheten på Kumla kommun kan hjälpa till med frågor samt leverans av höjdfixar.
Kontakta även lantmäteriet om ni vill ha djupare information angående det nya höjdsystem,
geoidmodeller etc.

Kontakt
Plan och Geodataenheten
Telefon Servicecenter: 019-58 80 00

