ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR
UTSTAKNING
Sökande:________________________________________________
Firma:__________________________________________________
Adress:_________________________________________________
Postnummer:____________Postadress:________________________
Telnr:__________________Mobil:___________________________
E-post:__________________________________________________
Undertecknad har tagit del av nedanstående information
Ort:____________________Datum:__________________________
Namnteckning:___________________________________________

Bifoga styrkt meritförteckning där utbildning
och arbetserfarenhet framgår!
Ur ”HMK Juridik Bilaga 1 till A§384” :
Behöriga att verkställa mätning och kartläggning är lantmäterimyndigheter samt kommunala mätningsorgan med personal som
uppfyller behörighetskraven i andra stycket eller som har förklarats behörig enligt tredje stycket.

Behörig att självständigt verkställa arbeten som avses i första stycket är i övrigt den som har examen från en
mätningsteknisk utbildning på minst 2 år kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år. Teoretisk utbildning
och praktisk erfarenhet ska tillsammans uppgå till minst 5 år. Minst 1/3 av den mätningstekniska utbildningen skall
innefatta ämnena geodetisk- och kartografisk mätning, storskalig kartframställning, geografiska databaser, beräkningsteknik samt
instrumentlära. Den som inte uppfyller kraven i andra stycket kan av Lantmäteriverket förklaras behörig att självständigt verkställa
arbeten enligt denna kungörelse. Vägverket, Banverket respektive Sveriges geologiska undersökning meddelar motsvarande
förklaring för verksamhet som dessa verk har tillsyn över.

Ifylles av kommunen:
Godkänd för utstakning:

Ja

Nej

Datum:__________________

Namnteckning:________________________
Katarina Nilsson, kart- och mätchef

Österåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kart- och mätenheten
184 86 ÅKERSBERGA

kartor@osteraker.se

Bankgiro 238-2349

Växel 08 540 813 20
Besöksadress Alceahuset, Hackstavägen 22

Org.nr

212000-2890

UTSTAKNING I ÖSTERÅKER
Checklista/underlag för utstakning
1.

För utstakning i Österåkers kommun gäller

1.1
1.2

Nya HMK: Geodetisk datafångst (www.lm.se)
Byggnadsnämndens beslut i respektive ärende.

2.

Byggherren/fastighetsägaren ska tillhandahålla situationsplan från godkänt bygglov
(stämplad ritning)

3.

Tolkning av koordinater för hushörn görs av den som ska staka ut

4.

Hushörn stakas ut från gränspunkter alternativt polygonpunkter.
Om förrättningskarta är grund för situationsplanen beställs koordinater från
Lantmäterimyndigheten i Stockholms län, 0771-63 63 63

5.

Markering av hushörn görs med spik i träpåle alternativt som befästning
med spik i profilbrädor

6.

Kontroll av utstakning ska göras med redovisning av längder mellan
gränspunkt – hushörn samt diagonalmått i hus

7.

Redovisning ska innehålla:

7.1
7.2
7.3
7.4

Situationsplan med utsatta hörn (fasadhörn)
Koordinater som ingår i utsättningen
Kontrollmått, avvikelser
Godkänd utstakare, firma, fullständig adress, telefon, datum och underskrift

8.

Lägeskontroll kan i vissa fall krävas av Byggnadsnämnden
Lägeskontroll innebär att formens läge kontrolleras och redovisas före gjutning

9.

Information om stomnät, gränspunkter, arbetsfixar, primärkarteutdrag och
nybyggnadskartor lämnas av kart – och mätenheten
08-540 813 48
08-540 813 49
eller e-post kartor@osteraker.se

10.

Information om måttsättning och måttjusteringar lämnas av
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovenheten 08-540 811 01

Österåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kart- och mätenheten
184 86 ÅKERSBERGA

kartor@osteraker.se

Bankgiro 238-2349

Växel 08 540 813 20
Besöksadress Alceahuset, Hackstavägen 22

Org.nr

212000-2890

