
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

ANSÖKAN OM BEHÖRIGHET 

FÖR UTSTAKNING/
LÄGESKONTROLL
Datum 

Fastighet 

 Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress Telefon dagtid (även riktnr) 

Namn E-postadress

Postadress (fakturaadress, postnummer, postort) Org.nr/Pers.nr 

Ansökan avser utsättning/ lägeskontroll

Kompetenskrav: 

Grundläggande mätningsteknisk färdighet, dvs 

· examen från mätningsteknisk utbildning på minst 2 år

· kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år

· så att summan blir minst 5 år

Ansökan inlämnas till 

Kristianstads kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Att: Lantmäteriavdelningen
291 80 Kristianstad 

Tel: 044-13 53 17

E-post: matning@kristianstad.se

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen  

Byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på 

begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som 

behandlas om dig. Byggnadsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att 

få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda. 

Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter  

Kontakt till kommunens dataskyddsombud dso.kristianstad@jpinfonet.se  

Du kan kontakta Datainspektionen om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas. 

Postadress Besöksadress E-post Telefon Telefax Orgnr 

Kristianstads kommun 

Miljö- och samhälls- 

byggnadsförvaltningen 

291 80 Kristianstad 

Västra Storgatan 12 kommun@kristianstad.se 044-13 50 00 044-10 29 49 21 20 00-0951 

Skriv ut 

Ungefärlig tidpunkt för utsättning: 

Övrig byggnad Tillbyggnad/komplettering av byggnad Bostadshus 

Namnförtydligande 

Meritförteckning: 

Bilagor angående utbildningar, anställningar och mätningsuppdrag inlämnas för varje objekt/utsättning. 

Efter verkställd utstakning skall måttsatt utstakningsskiss i pdf- format och koordinatfil i dxf-, dwg-, excel- eller ascii- format i 

koordinatsystem Sweref99 13 30 och RH2000 inlämnas till Kristianstads kommun e-post matning@kristianstad.se. Efter lägeskontroll 
ska motsvarande redovisning ske.

Underskrift
Namnteckning s ökanden 

Skriv ut tom 
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A

n
s
ö

k
a

n
 o

m
 b

e
h

ö
ri

g
h

e
t 

fö
r 

u
ts

ta
k
n

in
g

 1
.0

 

Lägeskontroll
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