
 HÖGANÄS KOMMUN 
 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE

ANSÖKAN OM BEHÖRIGHET 
FÖR UTSÄTTNING AV HUSHÖRN, AVSEENDE SPECIFIKT PROJEKT 

FASTIGHET OCH SÖKANDEN 

Fastighetsbeteckning: Diarienr bygglov: Diarienr nybyggnadskarta: 

Fastighetens adress: Personnr/Organisationsnr: 

Sökandens namn/företag: Telefon bostad: Telefon arbete: 

Postadress: E-post: 

Postnummer:: Ort: Kontaktperson: Telefon: 

 Som byggherre är jag införstådd med byggnadsnämndens villkor på denna blanketts baksida 

SÖKANDE BYGGHERRES UNDERSKRIFT 

 ..................................................................................   ..................................................................................  
Namnförtydligande Namnteckning 

ANSVAR FÖR UTSÄTTNING 
Namn: Personnummer: 

Postadress: Telefon arbete: 

Postnummer: Ort: Telefon bostad: 

KOMPETENS (Se baksida) 
Utbildning: Antal år 

(minst 2) 
Praktik, mätningsteknisk verksamhet 
Arbetsgivare: 

Antal år 
(minst 2) 

Ange senast gemomförda projekt i Höganäs kommun: 

Bestyrkta kopior av betyg och intyg skall bifogas ansökan om behörighet  tidigare ej erhållits. 

ANSVARIGES UNDERSKRIFT 
Jag åtar mig att vara ansvarig för utsättning enl. ovan 

 .........................................................................................................................  
Datum Namnteckning 

Tillstånd och utnyttjande av detta medför att Bygg- och miljönämnden 
frånsäger sig allt ekonomiskt ansvar vid eventuella fel. 

ORT OCH DATUM 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

BESLUT 
Den sökande godkänns/godkänns ej att utföra 
utsättning enligt ovan 

Ansökan skickas till: 
Höganäs kommun, Bygglovsavdelningen 
Järnvägsgatan 8, 263 82 Höganäs 



HÖGANÄS KOMMUN 

263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE

Riktlinjer för bedömning av ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet”. 

Med grundläggande mätningsteknisk färdighet menas tillräklig färdighet för att självständigt kunna bedriva och ansvara för de flesta typer av mätningsteknisk 
verksamhet.  

För denna färdighet krävs:  

• examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år 
• kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år 
• så att summan blir minst 5 år

exempel: 2 års utbildning och 3 års praktisk erfarenhet.  

Bedömningen av mätningsteknisk färdighet kommer i praktiken att vara en del av en total färdighetsbedömning, baserad såväl på dessa rekommendationer 
som på specifika branschkrav.  

Villkor vid Utstakning i egen regi. 

Byggnadsnämnden behöver för att kunna fullfölja sina åtaganden gentemot statliga myndigheter avseende bl.a. adressättning och 
lägenhetsregister inhämta lägesuppgifter vid byggnation.  

Leverans av lägesuppgifter.  

Byggherren skall låta meddela till bygglovsavdelningen, på nedanstående adress eller e-postadress, när utstakning skall ske.  
När utstakning skett, ska uppgifter om byggnadens läge levereras in till Byggnadsnämnden inom 1 vecka efter genomförd utstakning:  
Följande uppgifter ska lämnas in  

• Byggnadens hörnkoordinater avseende fasadliv *1 samt uppgift om koordinater för byggnadens huvudentré
• Byggnadens utsatta sockelhöjd eller färdiggolvhöjd *2 
• Tillhörande karta eller skiss i dwg, dxf, pxy eller shp format. 
• Byggherrens kontaktuppgifter
• Fastighetsbeteckning
• Byggnadsnämndens ärendenummer 

*1 Byggnadens hörnkoordinater angivna i det inom Höganäs kommun gällande koordinatsystemet i plan, Sweref 99 13 30 

*2 Byggnadens sockelhöjd angiven i det för Höganäs kommun gällande koordinatsystemet i höjd RH 2000 

Byggherren ansvarar för att ovan nämnda uppgifter inom en vecka efter genomförd utstakning inkommer till Samhällsbyggnadsförvaltningen via:  

planochbygglov@hoganas.se  eller Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Bygglovsavdelningen  Höganäs Kommun  
Järnvägsgatan 8,  263 82 Höganäs  

Om detta åtagande inte fullgörs kommer Höganäs Kommun att låta fastställa byggnadens läge på byggherrens bekostnad.  

Om utstakningen inte utförs av sakkunnig eller om koordinatleveranserna är bristfälliga kan byggnadsnämnden också låta fastställa byggnadens läge på 
byggherrens bekostnad.  

Begäran om slutbesked 

Ett slutbesked ska utfärdas då byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om 
kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte haft anledning att ingripa.  
För att erhålla slutbesked måste lägeskontroll beställas av Geodataavdelningen (Höganäs kommun) när färdig fasad är uppförd eller minst 3 veckor innan 
byggnadsverket skall tas i bruk.  
Det är byggherren som begär utfärdande av slutbesked genom att sända in därför avsedd blankett. 
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