
INTYG  
om utstakning eller lägeskontroll 

utförd av fristående sakkunnig 

Postadress Besöksadress Telefon Webb Organisations nr. Giro 
Box 74 

28522 Markaryd 
Drottninggatan 11 

285 31 Markaryd 
0433 – 72 000 www.markaryd.se 212000-0654 Plusgiro: 348 24-3 

Bankgiro: 279-5706 

Intyget gäller   ☐ utstakning   ☐ lägeskontroll 

 Fastighetsbeteckning Ärendenummer 

 Fastighetsadress 

Byggherre/beställares namn 

E-post  Tel.nr. 

Utstakning 

☐ Fasadmått

☐ Grundmått

Höjd avser: ……………………………………………………………………………… 

Övrigt: ……………………………………………………………………………… 

Byggherren eller dennes ansvarige arbetsledare/representant är skyldig att kontrollera att måttangivelser på 
byggnader och lägesmått stämmer överens med beviljat bygglov och är enligt eventuell revidering. Situationsplan 
med utritade mått, som legat till grund för utstakningen, bifogas. 

När utstakning är utförd ska detta intyg samt en måttsatt utstakningsskiss i PDF-format och en koordinatfil i 
DXF-, DWG- eller PXY-format i SWEREF 99 13 30 och RH 2000 skickas till byggr@markaryd.se.
Utstakningsskissen ska innehålla mått på byggnaden, mått till gränser, utsatt höjd (färdigt golv eller färdig grund) 
samt fastighetsbeteckning, den fristående sakkunniges namn och datum för utsättningen. Koordinatfilen ska 
innehålla koordinater på inmätta spik eller inmätt färdig grund. 

Lägeskontroll 

☐ Lägeskontroll av befintliga profiler

☐ Lägeskontroll av färdig grund

☐ Lägeskontroll av färdig fasad

☐ Övrigt ärende

☐ Nybyggnad/tillbyggnad överensstämmer med beviljat bygglov

☐ Nybyggnad/tillbyggnad överensstämmer EJ med beviljat bygglov

☐ Ritningar med kontrollerade mått bifogas

☐ Övrigt

Byggherren eller dennes ansvarige arbetsledare/representant är skyldig att kontrollera att måttangivelser på 
byggnader och lägesmått stämmer överens med beviljat bygglov och är enligt eventuell revidering. 

När lägeskontroll är utförd ska detta intyg samt en koordinatfil i DXF-, DWG- eller PXY-format i SWEREF 99 
13 30 och RH 2000 skickas till byggr@markaryd.se. Koordinatfilen ska innehålla koordinater på inmätt fasad 
samt färdig golvhöjd. 

Underskrift 

……………………………………………… ……………………………………………… 
Datum och namnteckning fristående sakkunnig Datum och namnteckning byggherre/beställare 
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