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Kravspecifikation lägeskontroll 
Kort information 
En lägeskontroll är en inmätning av en byggnad och utförs av en person med särskild 
mätteknisk kunskap. En lägeskontroll krävs i de flesta bygglovsärenden och i vissa 
anmälningsärenden avseende ny- och tillbyggnader. Om det krävs i ert ärende 
framgår det av ert beslut om startbesked, har ni ännu inte erhållit ett startbesked 
finns riktlinjer för när lägeskontroll krävs här. 

Allmänt 
När ska lägeskontrollen utföras? 
Lägeskontrollen ska i första hand utföras innan gjutning av husgrunden, är så inte 
möjligt ska lägeskontrollen snarast möjligt utföras. 
 
Vem får utföra kontrollen? 
Kontrollen ska utföras av person med dokumenterad mätteknisk kunskap. Personen 
ska godkännas av kommunens kart- och mätavdelningen. Vill ni veta om den ni avser 
använda är godkänd kan ni vända er till xx. Avser ni använda er av ett företag finns de 
godkända företagen här. 
 
Vart ska lägeskontrollen skickas? 
Lägeskontrollen ska skickas till bygglov@vallentuna.se alternativt till Vallentuna 
kommun, Bygglovsavdelningen, Tuna torg 1, 186 86, Vallentuna.  
E-posten eller kuvertet ska märkas med det aktuella ärendets diarienummer. 

Krav på innehåll och utförande 
Innehåll 

• Alla åtgärder som den aktuella ansökan avser ska lägeskontrolleras, till 
exempel byggnader, murar, plank. 

• Underskrift av den som utfört lägeskontrollen. 
• Datum för inmätningen. 
• Förtydligande vad som har mätts in, fasad eller husgrund. 

Utförande 
Tillbyggnader 
1. Lägeskontrollen ska upprättas på det kartunderlag som låg till grund för den 

situationsplan som användes vid ansökan om bygglov eller startbesked. 
2. Det inmätta objektet ska ange samma måttsättningar som låg till grund för 

bygglovet eller startbeskedet. Måttsättningen ska vara vinkelrät mot 
fastighetsgränsen. Även huskroppens sidor ska måttsättas. 

 
Vid nybyggnader ska även 
3. Den i bygglovet/startbeskedet godkända placeringen redovisas genom att 

koordinater för respektive hörn anges. 
 

Kostnader för de olika kartunderlagen och mättjänsterna finns här: 
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa. 
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