
BESTÄLLNING av utstakning

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning
 

Fastighetens adress
 

Beställarens namn
 

Utdelningsadress
 

Postnummer
 

Postort
 

Telefon dagtid (även riktnr)
 

Telefon kvällstid (även riktnr)
 

E-post
 

Uppgifter
Bygglov beviljat den
 

Kontrol lansvarig

Namn
 

Adress
 

Telefon
 

Tidpunkt
Utstakning önskas den
 

Klockan
 

Byggnad i gräns
Avses byggnad uppföras närmare än 4,5 meter till gräns mot annan fastighet?

Nej Ja Om Ja, ange antal meter och fyll i uppgifter om granne
 

Grannens fastighetsbeteckning
 

Ägare till grannfastighet
 

Telefon
 

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Miljö och byggförvaltningen

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-67 80 00 0370-67 81 05 5950-7434 212000-0522

568 21 Skillingaryd Skillingaryd
E-post Internetadress
miljobygg@vaggeryd.se www.vaggeryd.se



Information

OBS:

att beställningen ska göras minst 1 v före önskad utstakning att utstakning ej utförs innan kontrollansvarig är godkänd och att bygglovet är
komplett enligt givna föreskrifter.

Beställaren eller dennes ombud kan efter beställningen dessutom kontakta Metria för bestämmande av tid. Jenny Martinsson, 010-12 18 647,
jenny.martinsson@metria.se, Åke Svensson, 010-12 18 173, ake.svensson@metria.se

Ansvarig byggmästare skall närvara vid utstakningen och bistå med hantlangning och utstakningsmateriel (virke för profiler, tråd, spik etc) samt se
till att tomten är avröjd.

Utstakningen utförs av Metria och debiteras av Metria efter att utstakningen är gjord.

Miljö och byggförvaltningen

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-67 80 00 0370-67 81 05 5950-7434 212000-0522

568 21 Skillingaryd Skillingaryd
E-post Internetadress
miljobygg@vaggeryd.se www.vaggeryd.se

Informationen du lämnar i denna ansökan kommer att lagras och bearbetas i dataregister av Vaggeryds kommun i 
enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du läsa mer, besök www.vaggeryd.se och gå in på ”Kommun och 
politik”, ”Beslut, insyn och säkerhet”, ”Behandling av personuppgifter”. För frågor eller information om 
databehandlingen, kontakta Vaggeryds kommun, miljö- och byggförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd, tel 
0370 67 80 00.
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