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1. Inledning

Luleå kommun följer nationella riktlinjer för grundläggande mätningsteknisk 
färdighet vid utfärdande av behörighet utstakning/lägeskontroll. Tidigare 
Mätningskungörelsen (MK) den 1 juli 2010 (SFS 2010:167 pdf) sedermera 
Lantmäteriets riktlinjer och rekommendationer* för behörigheter är 
dokument Luleå kommun använder som riktlinjer. PBL kap 10 §8 och 26 
beaktas.
* http://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/handbok-mat--
och-kartfragor/hmk/juridik/fardighet_rekommendationer.pdf
http://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/handbok-mat--och-
kartfragor/hmk/juridik/fardighet_kompletterande_info.pdf

2. Syfte och mål

Rekommendationerna för bedömning av grundläggande mätningsteknisk 
färdighet är avsedda att kunna tillämpas direkt mellan beställare och 
utförare, arbetsgivare och arbetstagare etc. Rekommendationerna har ingen 
juridisk status, men kan ges sådan om de inkluderas i ett avtal mellan 
parterna. Luleå kommun tar inget juridiskt ansvar för de uppdrag som utförs 
av de som beviljats behörighet. Dock skall resultat av mätning levereras till 
Luleå kommun enligt riktlinjer på kommunens hemsida 

3. Dataskyddsförordningen

För de flesta av kommunens e-tjänster krävs att du har någon form av e-legitimation. 
Kommunen tillåter inloggning och signering med hjälp av Bank-ID, Telia, eller Mobilt 
BankID. Observera att du inte kan använda kommunens e-tjänster om du har ett 
samordningsnummer eller ett ofullständigt personnummer. Genom att du klickar på 
”Skicka” i våra e-tjänster godkänner du att kommunen behandlar dina 
personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i 
livet utgör en personuppgift. Det kan bl. a. innebära fotografier, namn, personnummer, 
IP-nummer etc.

Vad menas med ”Behandling”?

Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter, både automatisk och 
manuell. Exempel på behandling är bland annat: insamling, ändring, användning, 
sammanställning.

https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/handbok-mat--och-kartfragor/hmk/juridik/sfs-2010_167.pdf
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Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Genom att använda sig av kommunens e-tjänster godkänner du att kommunen 
behandlar dina personuppgifter. Kommunens behandling av dina personuppgifter är 
nödvändig för att kunna handlägga ditt ärende.

Gallring av personuppgifter

Senast 6 månader efter utgången behörighet kommer gallring av insänt underlag att ske.

4. Behörighetens giltighetstid

Beviljad behörighet gäller 3 år från datum för utfärdande.
Behörighet kräver ny ansökan för förlängning.

5. Ansökningsförfarande

Ansökan sker genom blanketten “Ansökan om behörighet som sakkunnig till 
utstakning“ på kommunens hemsida. För en effektiv handläggning skall 
samtliga efterfrågade dokument bifogas till: gis.kartor@lulea.se

6. Redovisning av utstakning

Redovisningen skall vara Luleå kommun tillhanda inom en vecka efter 
utförd utstakning. Om utstakningen inte utförts av Luleå kommun, person 
med grundläggande mätningsteknisk färdighet eller om 
koordinatleveranserna är bristfälliga eller felaktiga kan miljö- och 
byggnadsnämnden låta fastställa byggnadens läge, en så kallad 
lägeskontroll, på byggherrens bekostnad.

Redovisningen ska innehålla följande:
Fastighetsbeteckning
Bygglovets ärendenummer
Sökandes kontaktuppgifter
Mätmetod T ex Totalstation, Nätverks RTK
Insamlingsläge Grund, fasad eller takkant
Lägesnoggrannhet Medelfel i plan och höjd
Byggnadsändamål Ändamål ska anges för alla byggnader och 

anger vilket ändamål som byggnaden används 
till. Byggnadsändamål kan vara Bostad, 
Samhällsfunktion, Verksamhet, Industri, Ekonomi-
byggnad, Komplementbyggnad eller Övrig byggnad.

mailto:gis.kartor@lulea.se
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Detaljerat ändamål * För byggnadsändamålen Bostad, 
Samhällsfunktion och Industri ska även detaljerat 
ändamål anges. 

Behörig utstakares kontaktuppgifter 
Vilket datum utstakningen är utförd 
Kordinatsystem Plan: SWEREF 99 21 45

Höjd: RH2000

* Specificering detaljerat ändamål. (Sid 44 – 50) http://www.lantmateriet.se/globalassets/om-

lantmateriet/var-samverkan-med-andra/kommunsamverkan/bal/handbocker/handbok_byggnad.pdf

Redovisning och koordinater levereras till: gis.kartor@lulea.se
Uppgifter om utstakningen, redovisning av byggnadens läge och en koordinatfil 
med byggnadens brytpunkter i dwg-format eller GIS-format skall levereras in. 

7. Ekonomi och taxor

Regleras genom plan- och bygglovstaxa för Luleå kommun. 
Tabell 23b Utstakning och lägeskontroll
Styrande dokument Om utstakning utförs av annan än kommunens egen 
eller avtalad mätpersonal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial 
m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört 
arbetet. 
https://www.lulea.se/download/18.fba37e414c1e03aa195f5/1426499057132/Pl
an-%2Boch%2Bbygglovstaxa.pdf

8. Kontaktinformation – behörighetshandläggning

Sektionschef Geodata, Stadsbyggnadsförvaltningen har enligt 
Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning nummer 31 rätt att besluta om 
behörighet för utstakning. Telefon: 0920-45 30 00 eller gis.kartor@lulea.se 

http://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/kommunsamverkan/bal/handbocker/handbok_byggnad.pdf
http://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/kommunsamverkan/bal/handbocker/handbok_byggnad.pdf
http://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/kommunsamverkan/bal/handbocker/handbok_byggnad.pdf
mailto:gis.kartor@lulea.se
https://www.lulea.se/download/18.fba37e414c1e03aa195f5/1426499057132/Plan-+och+bygglovstaxa.pdf
https://www.lulea.se/download/18.fba37e414c1e03aa195f5/1426499057132/Plan-+och+bygglovstaxa.pdf
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