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Utstakning Myndighetsnämnden 

En ny-eller tillbyggnad måste stakas ut för att dess 
läge skall stämma med det byggnadslov som Ni fått. 
För byggnation inom område med detaljplan kräver 
myndighetsnämnden att det skall utföras av den som 
kommunen utsett. Genom avtal utför Vetlanda 
Kommun detta arbete.  

Varför utstakning? 
Anledningen till att utstakning måste utföras genom kommunens försorg 
inom planlagt område är att byggnader som uppförs med felaktiga lägen 
kan få svåra och oönskade konsekvenser för både ägaren, grannar och 
samhället.  

Kostnad 
Avgiften för utstakning är inkluderad i bygglovet enligt den taxa som 
kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har antagit och skall betalas 
av byggherren. Avgiftens storlek varierar beroende på byggnadens 
storlek och utformning 

Underlag för utstakning 
Det framgår av bygglovet om utstakning krävs. 
Miljö- och byggförvaltningen har då redan sänt 
ritningar för utstakningen till Vetlanda Kommun. 
Underlaget utgörs av de ritningar som du bifogat din 
ansökan och skall utvisa det exakta läget på 
byggnationen. 

Beställning 
Beställning görs av dej och kan ske antingen via e-post, post , telefon 
eller fax. Utförande sker i normalfallet inom 5 arbetsdagar från att 
beställning inkommit. 
 
Vetlanda kommun 
Anna Åkerblom 
Tel 0383-966 70, 072-5780779 
E-post : anna.akerblom@vetlanda.se  
(0383-97303 Tekniska Vetlanda Kommun) 
(tk@vetlanda.se) 
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Typ av utstakning Utstakning av byggnad kan utföras dels som grov- och/eller  
  finutstakning i höjd och/eller plan. 
  Val av utstakningstyp bör ske i samråd med personal på  

Miljö- och byggförvaltningen eller ansvarig för mark- och 
grundläggningsarbete. 

 
Grovutstakning Byggnadens läge markeras med läkt/träpålar i varje önskat hörn av 

byggnaden. Fyra hörn ingår i fasta priset. 
 
Finutstakning Hörnpålar till profilbräder bör vara nedslagna vid utsättnings- 

tillfället. 
  Byggnadens läge markeras normalt med murarsnöre.  
  Höjdredovisning ingår i pris för finutstakningen. 
  Utstakningen har noggrannhet enligt handbok för mätnings- 
  kungörelsen. Fyra hörn ingår i fasta priset. 
  Material i form av hörnpålar och profilbräder tillhandahålls av 
  Byggherren och skall finnas på plats. Hörnpålar skall vara nedslagna i 
  rätt läge (se skiss). 
  Om endast finutstakning önskas bör hindrande vegetation vara 
  bortforslad, schaktning till grundbotten vara gjord, eventuell uppfyllnad 
  utlagd och packad och större grävningsarbeten inom byggnadsområdet 
  vara genomförda. 
 
 
 
 
 

 

Slå ned pålar enligt skissen. Om du senare 
måste utföra omfattande arbeten i 
närheten av grunden eller komma åt med 
skrymmande maskiner är det bäst att dra 
ut profilerna på behörigt avstånd. I annat 
fall kanske det går att göra utstakning med 

hjälp av vinkelprofiler.  

Hörnpålar (50x100 
mm eller likvärdigt) 

slås ned. 

Profilbräda (25x100 mm eller 

likvärdigt) skall finnas på plats. 

I vissa fall kan ett hörn sättas 

ut med en vinkelprofil. 

Figur över finutstakning  

Utsättaren fäster profilbrädor och 
spänner ut trådar för markering 
av läge och färdig höjd (oftast 

sockelhöjd) 


