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Kartgrunnlag:©
Bergen// Bergen kommune
Kartgrunnlag:
© Grunnkart Bergen
kommune og
og Statens
Statens kartverk (Tillatelsesnr. MAD12003)

Nedlasting
bruk er
er tillatt
formål. Kartdata
er beskyttet
beskyttet gjennom
opphavsrett til
åndsverk m.v.
av 12.
12. mai
mai 1961.
Nedlasting og
og bruk
tillatt til
til private
private formål.
Kartdata er
gjennom Lov
Lov om
om opphavsrett
til åndsverk
m. v. av
1961.
Kartbilder
gjengis ii trykte
publikasjoner eller
eller gjengis
gjengis som
som digital
digital informasjon
informasjon uten
uten innhenting
innhenting av
av tillatelse
fra Bergen
kommune,
Kartbilder kan
kan ikke
ikke gjengis
trykte publikasjoner
tillatelse fra
Bergen kommune,
Planog miljøetaten,
miljøetaten, geodata.
geodata. Bergen
Bergen kommune
kommune er
er som
som eier
eier av
av nettstedet
nettstedet Bergenskart.no
Bergenskart.no uten
uten juridisk
juridisk ansvar
ansvar for
for feil,
feil, mangler
mangler og
og
Plan- og
overfullstendighet ii kartgrunnlaget.
kartgrunnlaget. Kartutskriften
kan ikke
ikke benyttes
benyttes som
som situasjonskart
søknader/meldinger om
om tiltak
etter planplan- og
og
overfullstendighet
Kartutskriften kan
situasjonskart ved
ved søknader/meldinger
tiltak etter
bygningsloven (bygge(bygge- og
og deletiltak),
deletiltak), eller
eller som
som meglerinformasjon
meglerinformasjon ii forbindelse
forbindelse med
med omsetning
omsetning av
av eiendommer.
eiendommer. Slike
Slike dokumenter
dokumenter skal
skal
bygningsloven
kvalitetssikres av
av kommunens
kommunens saksbehandlere
saksbehandlere og
og må
må derfor
derfor bestilles
bestilles ved
fremmøte, skriftlig,
skriftlig, pr.
pr. epost,
pr. telefaks
eller telefon
ved
kvalitetssikres
ved fremmøte,
epost, pr.
telefaks eller
telefon ved
kundesenteret,
eller gjennom infoLAND®
infoLAND®
kundesenteret, etat
etat for
for byggesak
byggesak og
og private
private planer
planer ii Bergen kommune
kommune www.bergen.kommune.no
www.bergen.kommune.no eller
www.infoland.no.
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