Beställningsblankett Mätningstjänster

Skicka beställningen till:
Stadsbyggnadskontoret
Geodataavdelningen
Box 2554
403 17 Göteborg
matning@sbk.goteborg.se

1. Fastighet* (*obligatoriska uppgifter)
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

2. Beställare*
Namn/Företag

Person/- organisationsnummer

Adress
Postnummer

Postort

Telefon

E-post

3. Fakturauppgifter (om annan än beställare)
Namn/Företag

Person/- organisationsnummer

Adress
Postnummer

Postort

Fakturamärkning

Beställarreferens

Telefon

E-post

4. Beställningen avser*
Grovutstakning

Lägeskontroll

Gränsanvisning

Finutstakning
Övriga upplysningar

Önskad vecka för utförande
Bygglovets ärendenummer vid utstakning eller lägeskontroll

5. Underskrift beställare*
Namnteckning

Ort, datum

Övrig mätning

Information
Utstakning
En utstakning innebär att den planerade byggnadens och andra detaljers läge
överförs från en ritning till terrängen. Utstakning av byggnader delas in i grov -och
finutstakning. Grovutstakning utförs innan byggnadsarbete påbörjas och innebär att
det blivande byggnadens hörn markeras på tomten med stakkäppar enligt
bygglovsbeslutet. I samband med detta markeras även en referenshöjd på en lämplig
plats på tomten.
En finutstakning utförs efter grovutstakningen, oftast när markarbeten är genomförda
och innebär att blivande byggnadens fasadmått märks ut. Finutstakning beställs när
grunden ska påbörjas.
Lägeskontroll
En lägeskontroll utförs för att kontrollera att byggnadens mått och läge stämmer med
bygglovsbeslutet. Det är viktigt att lägeskontrollen görs när kantelement/form är på
plats och innan man börjar med gjutning så att eventuella fel kan rättas till.
Gränsanvisning
En gränsanvisning innebär att fastighetsgränserna synliggörs genom markering med
träkäppar/sprayfärg. För att kunna göra detta måste gränsens läge först utredas och
fastställas. Det är viktigt att veta att en gränsanvisning inte är rättsligt bindande. För
att få en rättslig bindande gränsmarkering måste en lantmäteriförrättning utföras.
Övrig inmätning/utstakning
Ni kan beställa inmätning/utstakning av andra bygglovspliktiga detaljer såsom plank
och murar. Inmätning och redovisning av byggnader, markdetaljer och markhöjder,
markering av en referenshöjd, mätning av höjdskillnader mellan två eller flera punkter
på tomten kan också beställas.
Ytterligare information lämnas på telefon 031 365 00 00.
Avgift
Vi tar ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.
Information om personuppgiftshantering
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem.
Registreringen görs för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera din beställning. Vi
kommer hantera dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har
alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, få uppgifter
raderade samt att få rättelse om något är felaktigt.
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