
 

Beställning av mättjänster 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kart- mät- och GIS-enheten 
Reviderad 2022-01-01 

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.  
Den informationen hittar du på nästa sida i denna blankett. 
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Beställare 
Namn eller Företag Personnummer eller organisationsnummer 
  

Adress Postnummer och ort 
  

Fakturaadress (om annan än ovan) Ev referensnummer/märkning på fakturan 
  

E-postadress (hit kommer kartan att skickas) Telefonnummer 
  

Ange om du har skyddade personuppgifter i folkbokföringen och i så fall vilken typ: 
 Markering för skyddad folkbokföring  Sekretessmarkering 

Fakturamottagare (om annan än beställaren) 
Namn eller Företag Personnummer eller organisationsnummer 
  

Adress, postnummer och ort Ev referensnummer/märkning på fakturan 
  

Uppgifter om platsen för mätning 
Fastighetsbeteckning (ex Lomma 33:11) Fastighetens adress 
  

Typ av mätning (se sista sidan på blanketten för mer information) 

 Grovutstakning  Finutstakning   Lägeskontroll 

 Övriga mättjänster, ange vad:  

Format på kartan 
Kartan kommer att skickas till dig digitalt i pdf- och dwg-format till angiven e-postadress. Om du vill 
att kartan skickas till dig på annat sätt måste du ange det under övrigt.  

Övrigt 
Skriv eventuell ytterligare information 
 
 
 
 

Bifoga 
För det mesta kan vi ta fram nödvändiga ritningar inför mätningen från byggärendet men du kan 
även bifoga t.ex. bygglovsritning, måttsatt nybyggnadskarta eller situationsplan till beställningen om 
du vill det.  
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Information om avgift 
För beställning av mättjänster tar Lomma kommun ut en avgift i enlighet med fastställd taxa.  

Underskrift 
Underskrift Namnförtydligande Ort och datum 
   

 
Blanketten skickas till: Lomma kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, kmg-enheten, 234 81 
Lomma eller kmg@lomma.se.  
 

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. 
Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller 
andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. 
Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta 
gör du enklast genom att kontakta oss på samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydds-
myndigheten (IMY), www.imy.se.  

 

mailto:kmg@lomma.se
mailto:samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se
mailto:dataskydd@sydarkivera.se
http://www.imy.se/
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Beskrivning av grov- och finutstakning samt lägeskontroll 
Vi utför husutstakningen i två delmoment, grovutstakning och finutstakning. Det är möjligt att göra 
både grov- och finutstakning vid ett tillfälle.  

Grovutstakning brukar göras innan schaktningen och finutstakning före byggnadens formsättning. 
Det finns inget krav på grovutstakning, men det underlättar inför markarbetet på byggplatsen. 

Är du osäker på vilken typ av utstakning du behöver, kontakta din entreprenör. De brukar veta vad 
de behöver. 

1. Förberedelse 
Vid grov- och finutstakning ska tomten vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat 
som kan vara ett hinder för arbetet. Det är beställaren som är ansvarig för att det finns virke för de 
profiler som behövs för finutstakning. Lämpliga dimensioner på virke är minst 45x70 millimeter för 
stolpar och 22x70 millimeter för brädor.  

2. Grovutstakning 
Under grovutstakningen markerar vi ut byggnadens hörn med stickor eller genom att spreja på 
marken. Det sker med några centimeters noggrannhet. Vi sätter också ut en referenshöjd, som ofta 
är föreslagen sockel- eller golvhöjd bestämd vid det tekniska samrådet.  

3. Finutstakning 
Vid finutstakningen markerar vi ut husets yttre väggar med hjälp av spikar på profilbrädorna (se bild 
nedan). Beställaren ansvarar för att profilbrädor samt profilstolpar med god stabilitet är nedslagna 
innan finutstakningen.  

 
 

4. Lägeskontroll  
När bygglovet kräver en lägeskontroll ska en behörig sakkunnig utföra detta. En lägeskontroll kan 
göras när kantelementen till formen är på plats men även i ett senare skede då fasaden också är på 
plats. Behöver du lägeskontroll för slutbesked så framgår det av ditt bygglovsärende.  
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