
  

 

 

 
Postadress:     Besöksadress:   Telefon: 036-10 50 00   E-post: stadsbyggnad@jonkoping.se 
Stadsbyggnadskontoret     Juneporten       www.jonkoping.se 
Kartavdelningen     V Storgatan 16 
551 89 Jönköping    551 89 Jönköping  

 ANSÖKAN 
Om godkännande att självständigt verkställa utstakning 
enligt lantmäteriets rekommendationer för bedömning 
av grundläggande mätningsteknisk färdighet. 
 
Skickas till:  
Jönköpings kommun 
Stadsbyggnadskontoret, Kartavdelningen 
Ulrika Wahlström 
e-post: ulrika.wahlstrom@jonkoping.se 
 

 
Personuppgifter 

Företag 

Namn Personummer/ organisationsnummer 

Gatuadress e-postadress 

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer mobil 

 

Kommunen följer Lantmäteriets rekommendationer när det gäller utbildning och erfarenhet inom mätning. Med grundläggande 
mätningsteknisk färdighet menas tillräcklig färdighet för att självständigt kunna bedriva och ansvara för de flesta typer av 
mätningsteknisk verksamhet. För denna färdighet krävs: 
Examen från mätningsteknisk utbildning på minst 2 år kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år 
så att summan blir minst 5 år. (Exempel: 2 års utbildning och 3 års praktisk erfarenhet.) 

Kompetens 

 

Utbildning_____________________________________________________________________ 
 
Praktisk erfarenhet, (antal år): __________________________________________________________ 

Eventuella referenser: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Antal bilagor: _______st.  (kopior på avgångsbetyg, anställningsintyg osv.)  

 

Underskrift av sökande mätningsansvarig 
Datum Underskrift 

Ort Namnförtydligande 

 
Beslut 
        Ifylles av Jönköpings kommun 
Ansökan                      beviljas                          beviljas ej           

Datum Ort Underskrift 

 Kartchef 

 

Senast 14 dagar efter verkställd utstakning ska mätdata i  SHP-, PXY-,  DXF- eller DWG-format  i koordinatsystem  
Sweref99 13 30 och RH 2000 mailas till SBK-Husutstakning@jonkoping.se . 
Byggnadens samtliga fasadhörn ska redovisas. 

För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för 
hantering av personuppgifter är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglag. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett 
eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. 
På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är stadsbyggnadsnämnden/diariet 036-105000. 
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