
 

 
 
 

 
Att tänka på vid utsättning och lägeskontroll  

Utsättning och lägeskontroll skall utföras av person med grundläggande mätningsteknisk färdighet. Intyg 
över utförd utsättning eller lägeskontroll skall inlämnas till Samhällsbyggnad. Till intygen skall digitala 
filer (.dwg) över inmätta koordinater bifogas.  
Via samarbetsavtal använder sig Båstads kommun av Ängelholms kommuns mätningstekniska personal.  
Kontaktperson, för beställning av utsättning och/eller lägeskontroll, på Ängelholms kommun är Stina 
Andersson (0431-468999), Kalle Weinitz (0431-469008) och Anna Simes (0431-469004) eller sök perso-
nal på kart/mät-avdelningen via 0431-87000. 
Av bygglovsbeslutet framgår det vilken eller vilka mätkontroller som skall uppfyllas. 
 
 
 
Utsättning 
 Innan utsättning skall berörd plats på fastigheten (byggplatsen) vara ren från träd, buskar, stubbar, 

stora stenar, byggnader som skall rivas, staket mm.  
 Fastigheter med stora nivåskillnader bör grovschaktas före utsättning. För att veta vara grov-

schaktningen skall ske kan det ibland vara lämpligt att låta utföra en grovutsättning. 
 Till utsättningen skall det finnas pro-

filvirke till varje hörn på den blivande 
byggnaden. Normalt behövs det tre 
stycken stolpar som bör vara spetsiga 
i ena ändan och två stycken profilbrä-
dor. Stolparnas dimension bör vara 
45x70 eller 45x95 och profilbrädornas 
dimension bör minst vara 22x95. 
Längden på stolparna bör vara 1,3-
1,5m och profilbrädorna 1,5-2,0m 
men det kan variera beroende på mar-
knivå och övriga förhållande.    

 Vid utsättningen skall byggherren 
eller person som företräder byggher-
ren vara med och slå ner profilstol-
parna samt vara med och bekräfta att 
måttsättningen överensstämmer med i 
bygglov godkänd situationsplan.  

 
 
 
Lägeskontroll 
Lägeskontrollen syftar till att kontrollera att nybyggnaden eller tillbyggnaden är placerad på den plats och 
höjd som bygglovet godkänt. Lämpligast utförs lägeskontrollen direkt efter att grundbjälklagen gjutets 
eller monterats, detta för att enklast kontrollera höjden på färdigt golv. En annan fördel att utföra läges-
kontrollen innan huset byggts är att vid eventuell felplacering justera detta i tidigt skede.   
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