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POSTADRESS 
Huddinge kommun 
Miljö- och bygglovsförvaltningen 
Lantmäteriavdelningen 
141 85 Huddinge 

ORGANISATIONSNR 
212000-0068 

TELEFON 
08-535 364 20 

WEBB och E-POST 
www.huddinge.se/lantmateri 
lantmateri@huddinge.se

Fyll i blanketten och spara den på din dator. 

Skicka blanketten med e-post till 

lantmateri@huddinge.se eller skriv ut blanketten 

och skicka med vanlig post. 

Skickas till: 

Huddinge kommun 

Miljö- och bygglovsförvaltningen 

Lantmäteriavdelningen 

141 85 HUDDINGE 

Byggherre 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer Ort Telefon 

Faktureringsadress (om annan än beställare) 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer Ort Telefon Skanningreferens 

Leveransadress (om annan än ovan) 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer Ort Telefon 

Beställning 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Datum för bygglov / bygganmälan Diarienummer för bygglov / bygganmälan 

LOV- 

Beviljat bygglov som lägeskontrollen avser 

 Ny huvudbyggnad 

 Tillbyggnad 

 Ny komplementbyggnad (garage, attefallshus) 

 Annat 
Om ”annat” ange vad 

 Jag har läst beställningsvillkoren (se nedan) 

Personuppgifter behandlas i enlighet med kommunens riktlinjer. 

Lantmäteriavdelningens anteckningar 
Mätning utförd av datum Fakturadatum 

mailto:lantmateri@huddinge.se
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Beställningsvillkor 
 

Nyttjanderätt 

Huddinge kommun har upphovsrätt till levererad information. Nyttjanderätten är begränsad till att gälla 

enbart för i beställningen angivet projekt och ändamål. Beställaren får inte sprida informationen vidare.  

Dock får informationen lämnas ut till uppdragsgivare / konsult, som beställt arbete / anlitas av nyttjaren för 

aktuellt projekt. 

Ansvar 

Miljö- och bygglovsförvaltningen levererar informationen ur databasen i befintligt skick och tar därför inget 

ansvar för informationens fullständighet.  

Avgift 

Avgift tas enligt Huddinge kommuns Taxa för bygglov, kartor och mättjänster (HKF 2200). 

Prisexempel för lägeskontroll finns på vår hemsida: https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/kartor-och-

lantmateri/matningstjanster/. 

 

 
 

https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/huddinge-kommuns-forfattningssamling-hkf/2-bygga-och-bo/hkf-2200.pdf
https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/kartor-och-lantmateri/matningstjanster/
https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/kartor-och-lantmateri/matningstjanster/
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