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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel) 
0171-62 50 00

Org. nr. 
212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post  
kartor@enkoping.se

Jag lämnar 
ytterligare 
uppgifter

Beställning av utstakning och lägeskontroll  
Kommunen tar ut avgifter för utstakning och lägeskontroll. Avgifterna finns på 
kommunens webbplats enkoping.se.

Byggplats Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)

Fastighetens adress Diarienummer bygglov

Vad vill du 
beställa?   Utstakning, grov    Utstakning, fin

  Lägeskontroll  

Fakturerings- 
adress

Namn Organisationsnummer

Adress

Postnummer och postadress

E-post Telefon

Beställare Namn Person- eller organisationsnummer

Adress

Postnummer och postadress

E-post Telefon

Om du vill att kommunen ska göra utstakning eller lägeskontroll 
bokar du tid på telefon 0171-62 50 00 eller på mejl kartor@enkoping.se. 
Tänk på att ta kontakt i god tid innan projektstart.
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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel) 
0171-62 50 00

Org. nr. 
212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post  
kartor@enkoping.se

Du betalar en avgift för din karta. Avgiften hittar du i 
kommunfullmäktiges taxa som finns på www.enkoping.se

Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till:  
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping  
eller e-post: kartor@enkoping.se

Här ser du vilka mått du ska redovisa på 
situationsplanen för att huset ska  placeras 
på rätt ställe på tomten. 

Nybyggnadskartan från kommunen ska 
vara underlag för din situationsplan.

Dra en rak linje mellan två gränspunkter 
(A–B på bilden). Ange två vinkelräta mått 
från denna linje, det vill säga måtten för 
avstånden A–C och C–E samt A–D och 
D–F.

Med hjälp av dessa mått kan kommunen 
placera huset på rätt plats på tomten vid 
utstakningen.

Vid finutstakning ska stadiga  profilstolpar 
finnas nedslagna i marken, cirka 0,5–1,0 
meter utanför hushörnet. Även profil-
brädor ska vara uppsatta. 

Vid finutstakningen spänner kommunen 
upp profil trådar samt markerar profil-
höjd (plushöjd). Där profiltrådarna skär 
 varandra är husets hörn. 

Kommunen sätter alltid ut fasadmåtten 
vid finutstakning. 

Mått på situationsplanen

Finutstakning
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