Sid 16 (22)

7. UTSTAKNING, LÄGESKONTROLL OCH GRÄNSUTVISNING
Om utstakning och/eller lägeskontroll krävs framgår av bygglovsbeslutet.
Vid samtidig beställning av flera utstakningar, lägeskontroller eller gränsutvisningar, som betingar
sammanlagda avgifter överstigande 30 000 kronor, kan särskild överenskommelse träffas om avgiften.
Enkla förhållanden innebär att Stadsbyggnadskontoret ur säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt bedömt att
mätningen kan göras med ett enpersonsmätlag. Komplicerade förhållanden innebär att det utifrån
ovanstående kriterier bedömts behövas ett flerpersonsmätlag.
Utstakning
Finutstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken enligt det givna bygglovet.
Finutstakning utförs normalt innan schaktningsarbeten påbörjas. I avgiften för finutstakning ingår fyra
markerade punkter med tillägg för överstigande antal punkter.
Grovutstakning kan utföras av stadsbyggnadskontoret om byggherren så önskar, för att underlätta
sprängnings- och/eller schaktningsarbetet. Grovutstakning görs mot tidersättning.
Utstakning
Tabell 8
Ärendetyp

Avgift

Grovutstakning

Nybyggnad eller tillbyggnad, 1-4 punkter

Tillägg per utstakning av nybyggnad av flera
likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första
vid ett och samma tillfälle (gruppbebyggelse), 1-4
punkter
Tillägg per punkt utöver de fyra första
Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen

Tidersättning
Finutstakning, enkla
förhållanden

8 913

Finutstakning, komplicerade
förhållanden

14 088

Finutstakning, enkla
förhållanden

1 438

Finutstakning, komplicerade
förhållanden

2 013
288
5 175
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Lägeskontroll
Lägeskontroll innebär att man kontrollerar byggnadens storlek samt läge i plan och höjd i förhållande till det
givna bygglovet. Lägeskontrollen utförs normalt vid formsättning.
Lägeskontroll
Tabell 9
Ärendetyp

Avgift

Nybyggnad och tillbyggnad, 1-4 punkter

Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade
en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse), 1-4 punkter

Lägeskontroll, enkla
förhållanden

8 913

Lägeskontroll, komplicerade
förhållanden

14 088

Lägeskontroll, enkla
förhållanden

2 013

Lägeskontroll, komplicerade
förhållanden

3 163

Tillägg per punkt utöver de fyra första

288

Gränsutvisning
Vid en gränsutvisning görs tillfälliga markeringar som visar fastighetsgränsens sträckning. Inga nya
gränsmarkeringar görs.
Observera att moms tillkommer.
Gränsutvisning
Tabell 10
Ärendetyp
Avgift
1:a punkten, enkla förhållanden
Första punkten

Tillägg per punkt, utöver den första

1:a punkten, komplicerade
förhållanden
Per punkt, enkla förhållanden
Per punkt, komplicerade
förhållanden

7 763
12 938
863
1 438
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