KONTROLLMÄTNING

BESTÄLLNING KONTROLLMÄTNING

Beställning avser:
FASTIGHET

SÖKANDE

Fastighetsbeteckning

Byggherre/Företag

Organisationsnr/Personnr

Fastighetsadress

Namn

Telefon(dagtid)

Ange vilka objekt ska kontrollmätas

Adress

Postadress

Bygglovets diarienr

E-postadress

Övriga upplysningar:

Sökandens faktureringsadress(om annan än ovan)

Normal leveranstid för kontrollmätning är tolv arbetsdagar

Taxa
Avgift för Kontrollmätning tillkommer enligt Byggnadsnämndens taxa.
Medgivande
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten/formuläret samtycker du till att
Bygg och miljönämnden behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen
(PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt, på skriftlig begäran, få information
om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

Jag har läst VILLKOR KONTROLLMÄTNING på baksidan av denna blankett.

UNDERSKRIFT Beställare/BYGGHERRE
(Betalningsansvarig)

Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Postadress: Knivsta Kommun, Bygg och Miljökontoret ● 741 75 KNIVSTA ● Besökadress: Centralvägen 18
Telefon: +46 18 – 34 70 00 ● Telefax: +46 18 – 38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
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KONTROLLMÄTNING

VILLKOR KONTROLLMÄTNING

Allmän
Beslut om Kontrollmätning tas av byggsamråd och det står alltid i bygglovet som krav.
Det är viktigt att kontrollmätning utföras så tidigt som möjligt, men senast efter
formsättning av grund eller efter montering av prefabricerade element till grund. Detta för
att eventuella fel ska kostnadseffektiv kunna rättas till. Därefter ett intyg utfärdas om att
byggprojektet överensstämmer med givet bygglov. Intyget lämnas till Bygg & Miljö enligt
beslut i bygglov/ och kontrollplanen.
Kontrollmätning ska utföras av sakkunnig med kompetens enligt 13§
mätningskungörelsen. Den ska vara anmäld till och godkänd av Bygg och Miljönämnden i
Knivsta Kommun innan Kontrollmätningen utförs. I annat fall kan Bygg & Miljö utföra
Kontrollmätningen som ett uppdrag då debiteras tid enligt gällande taxa. Ersättningen är
då momspliktig. Leveranstid för kontrollmätning är normal tolv arbetsdagar.
Det är byggherrens ansvar att den mätningssakkunnige kallas till kontrollmätning i rätt
skede av byggprocessen. Sker kallelsen för sent det vill säga först efter påbörjat
byggkropp och mätresultatet visar att projektet inte överensstämmer med beviljat
bygglov kan det bli kostsamt att ändra utförandet. Då är det nödvändigt att byggherren
ansöker om ny bygglovsprövning. Kan inte bygglovhandläggaren bevilja nytt bygglov då
måste utförandet rättas till enligt tidigare beviljat bygglov.

Intyg
Ett intyg utfärdat av byggherrens sakkunnige bör redovisa följande:
• Intyg om utförd Kontrollmätning
• Kontrollmätning har utförts enligt rekommendationer i HMK – Geodesi, Detaljmätning.
• Mått, planläge och höjdläge överensstämmer med beviljat bygglov.
Om någon del av bygglovet ännu inte utnyttjats ska detta framgå av intyget. Mått, planoch höjdläge ska redovisas i form av skiss, gärna med koordinatuppgifter.
Fastighetsbeteckningen och bygganmälningsärendets diarienummer ska framgå av
intyget.
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KONTROLLMÄTNING

Taxa
Avgift för Kontrollmätning tillkommer enligt Bygg- och miljönämndens taxa.

Kontrollmätning i egen regi
Om Byggherren eller byggherrens egen sakkunnige vill på egen regi utföra Kontrollmätning, gäller
följande villkor:
1. Blanketten ”ANSÖKAN om Färdighet för Kontrollmätning” kan hämtas från Kommunens hemsida
och ifylls med samtliga uppgifter. Ansökan skickas till Knivsta kommun efter utfärdad bygglov.
2. Ansökan ska vara anmäld och godkänd av Bygg och miljönämnden innan kontrollmätning utförs.
3. Bygg- och Miljökontoret utfärdar ett delegationsbeslut och skickar den tillsammans med
stödunderlag för kontrollmätning till sökande och utföraren.
4. Efter utförd kontrollmätning ska den sakkunnige/Byggherren utfärda ett intyg om utförd
kontrollmätning och skicka den tillsammans med mätningsresultatet till Kart- och GIS enheten i
Knivsta Kommun.
5. Avgift för kontrollmätning i egen regi tillkommer enligt Bygg- och miljönämndens taxa.

Medgivande
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten/formuläret samtycker du till att
Bygg och miljönämnden behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen
(PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt, på skriftlig begäran, få information
om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

Beställningsblankett
Kontrollmätning och utstaknings uppdrag kan beställas via publicerade blanketter i
Knivsta kommuns hemsida. Det är viktigt att blanketter ifylls fullständig och textat för att
uppdragen utföras inom utlovad leveranstid. Ofullständig ifylld blankett eller oläsbar text
kan medföra fördröjning i uppdraget.

Postadress: Knivsta Kommun, Bygg och Miljökontoret ● 741 75 KNIVSTA ● Besökadress: Centralvägen 18
Telefon: +46 18 – 34 70 00 ● Telefax: +46 18 – 38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se

3

