Anmälan av extern utförare enligt PBL, utstakning/lägeskontroll
Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens gatuadress

Utstakning
Lägeskontroll

Utstakning och lägeskontroll utförs av kommunen, uppgiften kan utföras av extern aktör om den är
godkänd av byggnadsnämnden.
Det är byggherren som är beställare av utstakningen och lägeskontrollen, i de fall extern aktör utför
arbetet tillkommer en avgift enligt gällande taxa (f.n 20% av den ordinarie taxa som skulle debiteras om
kommunen utfört utstakningen). Avgiften debiteras byggherren.

Byggherre
Beställare *

Lämnad fakturaadress gäller som grund för fakturering

Adress
Postnummer

Postort

Kontaktperson

Organisations-/Personnummer

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

E-postadress

Övriga upplysningar (projekt-/referensnummer)

* Beställaren ansvarar för att lämnade uppgifter stämmer
Uppgifter utförare
Företag

Namn

Organisations-/Personnummer

Adress

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

Postnummer

Postort

Utbildning

E-postadress
Praktisk erfarenhet

Underskrift
Byggherre

Utförare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

kartor@staffanstorp.se
Geoinfo
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Beslut
Godkänd
Ej godkänd
Beslutande tjänsteman

Namnförtydligande

Regler och riktlinjer vid förekommande mätningsarbeten vid PBL – utstakningar och
lägeskontroller.
Utstakning:
•
•
•
•

•
•

Arbetet får påbörjas efter att startbesked har tilldelats.
Utstakning skall utgå ifrån stämplade godkända bygglovsritningar.
Mätning skall alltid kontrollerats mot kommunens stomnät i plan och höjd och
redovisas till kommunen.
När utstakning är utförd skall denna redovisas på en cad-fil/pxyfil, lämpligen med
inmätta spik på profilerna. Det skall även framgå vilken höjd profilen är utsatt på och
om det är grundmått eller fasadmått utsättningen avser.
Finns det gränsmarkeringar som styr utsättning skall inmätningen av dessa levereras
digitalt i en cadfil/pxyfil.
Koordinatsystem, Plan: Sweref 99 13 30, Höjd: RH 2000

Lägeskontroll:
•
•

•
•
•
•

Lägeskontrollen utförs alltid efter när plattan är gjuten.
Leverans av inmätta hörn och samtida kontroll i plan och höjd mot kommunens
stomnät levereras på en cad-fil/pxyfil. Inmätning skall alltid levereras med färdigt
fasadmått, höjd på färdigt golv eller sockel.
Lagerindelning enligt Trafikverkets rithandbok, version 2.0.
Protokoll/Skiss innehåller fasadmåtten på byggnad och avstånd till fastighetsgräns
samt höjd på färdigt golv eller sockel redovisas tydligt.
Mätmetod skall anges. (Totalstation eller GNSS).
Koordinatsystem, Plan: Sweref 99 13 30, Höjd: RH 2000

Provning och kontroll av geodetiska mätinstrument skall ske enligt SIS-TS 21143:2013 4.2.2
innan arbetet påbörjas. Om byggnadsnämnden begär det, skall utförare kunna lämna över
intyg på att detta är utfört.

Leveranser/redovisning skickas till kartor@staffanstorp.se

kartor@staffanstorp.se
Geoinfo
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

