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Huvudbyggnad Tillbyggnad av villa/fritidshus Uthus eller liknande Garage

Carport Pool Mur Plank 

Annat, beskriv:

BESTÄLLNING AV MÄTNINGSTJÄNSTER 

1 (1)

Diarienummer bygglov (krävs endast vid lägeskontroll/utstakning)

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare

Sökandens namn (om annan än fastighetsägaren)           

Telefon/Mobil E-postadress

Fastighetens adress, inklusive postnummer och postort

Fastighet och sökande

Typ av mättjänst Beskrivning

Uppgifter för fakturering

Tillgänglighet

Övrigt

Objekt (anges inte vid gränsutvisning)

Inkomstdatum (fylls i av lantmäterienheten) Dnr (fylls i av lantmäterienheten) Bekräftad (fylls i av lantmäterienheten)

Namn och fakturaadress, inklusive postnummer och postort (om annan än fastighetens adress)

Organisations-/personnummer* E-post

Fastigheten är inte tillgänglig för fältpersonal. Båttransport krävs.

Grovutstakning     Utsättning. Utförs innnan schaktarbeten påbörjas.

Finutstakning     
Utsättning av fasadliv (grund) på färdiga profiler eller med träpinnar. Utsättning på profiler kan göras bara 
när beställaren har uppfört dem på plats.

Kontrollmätning     Kontrollmätning av form före gjutning eller dylikt.

Lägeskontroll     Mätning för lägesintyg. Utförs när fasad är på plats.

Gränsutvisning Utvisning av gräns med träpinnar.
Antal gräns-
punkter:

Beskriv vilken del av gräns som ska visas ut:
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*Personuppgifter

När du beställer en mät- eller karttjänst hos lantmäterienheten behöver du uppge vissa personuppgifter som vi samlar in och hanterar. 
Uppgifterna lagras i vårt system för ärendehantering. Vi frågar enbart efter de personuppgifter som vi behöver för att kunna utföra det 
uppdrag du beställt. 

Dina uppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Här kan du läsa mer om behandling av personuppgifter i Nacka kommun: 
www.nacka.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/
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