Beställning

Mättjänster
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Kart – Mät – GIS-enheten
Fastighetsbeteckning (ex: Lomma 34:1)

Adress

Åtgärd

Åtgärden avser

Uppdraget debiteras enligt gällande PBL-taxa.
Grovutsättning
Finutsättning
Lägeskontroll
Mätningstjänster
Övrigt (fyll i under Kommentar nedan)

Huvudbyggnad
Tillbyggnad, komplementbyggnad
Övrigt (fyll i under Kommentar nedan)

Godkänd stämplad bygglovsritning, måttsatt nybyggnadskarta eller situationsplan bifogas
Kommentar

Beställarens/Företagets namn

Personnummer/organisationsnummer

Telefon

Datum/Namnteckning

E-postadress
Faktureringsadress och märkning

Underlag för fakturering (ifylles av mätningsingenjör)
Grovutsättning i höjd och plan upptill maximalt 8 hörn
Pristillägg för grovutsättning av hörn utöver de 8 första
Finutsättning i höjd och plan upptill maximalt 8 hörn
Pristillägg för finutsättning utöver de 8 första
Lägeskontroll i höjd och plan upptill maximalt 8 hörn
Pristillägg för lägeskontroll utöver de 8 första
Övrig mätning
……………………………………………………………….

Blanketten skickas till
Lomma Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
234 81 Lomma
KMG@lomma.se

För ytterligare information
Lomma Kommun
Kontaktcenter 040-641 10 00

Observera!
Genom att skicka in blanketten godkänner du att
Lomma Kommun lagrar och behandlar de
personuppgifter du lämnar, i enlighet med
Personuppgiftslagen (1998:204)

BESKRIVNING AV GROV- OCH FINUTSÄTTNING
SAMT LÄGESKONTROLL
Vi utför husutstakningen i två delmoment, grovutsättning och finutsättning. Det är möjligt att
göra både grov- och finutsättning vid ett tillfälle.
Grovutsättning brukar göras innan schaktningen och finutsättning före byggnadens formsättning.
Det finns inget krav för grovutsättning, men det underlättar inför markarbetet på byggplatsen.
1. Förberedelse
Vid grov- och finutsättning 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. Grovutsättning
Under grovutsättningen 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. Finutsättning
Vid finutsättningen 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 finutsättningen.

4. Lägeskontroll
När bygglovet kräver en lägeskontroll ska en behörig sakkunnig utföra detta efter att plattan är
gjuten och innan inflyttning för att kontrollera att bygglovet har följts.

