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Skicka beställningen till 
Stockholms stadsbyggnadskontor 
Box 8314, 104 20 Stockholm 

geodata-bygglov@stockholm.se

Jag som beställare accepterar villkoren på sidan 3
Samtliga sidor ska skickas med beställningen.
*obligatorisk uppgift

1. Beställare*

Namn/Företagsnamn* Organisations-/personnummer* 

Adress* Telefon 

Postnummer* Postort* E-postadress*

Kontaktperson* 

2. Fakturamottagare – om annan än beställare

Namn/Företagsnamn Organisations-/personnummer 

Adress Telefon 

Postnummer Postort E-postadress

Kontaktperson 

3. Egen fakturamärkning som referens- eller projektnummer

Egen fakturamärkning som referens-/projektnummer: 

: Avtalskund  Avtalsnummer/Diarienummer

Kommunal förvaltning/bolag Förvaltningskod/Objektsnummer:

Ankomststämpel samt diarienummer 

Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, stadsmätningsavdelningen 
Besöksadress: Fleminggatan 4, Telefon: 08 508 27 300 (växel) 

E-post: geodata-bygglov@stockholm.se
https://kartor.stockholm/ 

mailto:geodata-bygglov@stockholm.se
https://kartor.stockholm/
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4. Fastighet*

Fastighetsbeteckning Gatuadress 

5. Beskriv vilka gränspunktern du vill ha utvisade*

6. Önskad tidpunkt för gränsutvisningen

Ange datum samt eventuella klockslag som du vill få gränsutvisningen utförd. Vi tillmötesgår dina önskemål om vi har möjlighet. 

7. Underskrift* – av beställare

Namnteckning Ort, datum 

Namnförtydligande 

Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, stadsmätningsavdelningen 
Besöksadress: Fleminggatan 4, Telefon: 08 508 27 300 (växel) 

E-post: geodata-bygglov@stockholm.se
https://kartor.stockholm/ 

mailto:geodata-bygglov@stockholm.se
https://kartor.stockholm/
https://kartor.stockholm
mailto:geodata-bygglov@stockholm.se


 

 

 
 
 

    
 

   
 

 
  

     

 
      

   

  
  

 
 

    
 

 

  
 

 
 

  
  

 
 

   
  

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

3

Villkor och information om tjänsten 
Gränsutvisning är en enklare gränsmarkering som passar när du ska sätta upp staket, plantera häck 
eller liknande vid fastighetsgränsen, eller om du är osäker på var gränsen går. En gränsutvisning är inte 
rättsligt bindande. 

Information om tjänsten 

 Våra produkter och tjänster inom fastighetsgränser kartor.stockholm/lantmateriforrattningar/fastighetsgranser/

Utförande 
Gränsutvisning görs på plats av mätningsingenjör. Vid varje beställning åker mätningsingenjören ut i fält 
och markerar gränserna med enklare markeringar, till exempel träpålar direkt på marken. 

Beställnings- och leveransvillkor 
Du behöver ha en fastighetsbeteckning och antingen vara fastighetsägare eller ha fastighetsägarens 
tillstånd för att beställa gränsutvisning från stadsbyggnadskontoret. 

 Leveranstid: 1―2 veckor.

Kostnad och faktureringsvillkor 

Kostnaden beräknas utifrån Stadsbyggnadsnämndens taxa. Ändringar i beställningen kan leda till tilläggsdebitering. 
Stadsbyggnadsnämndens taxa stockholm/sbktaxa. Moms tillkommer. 

Lämnad fakturaadress gäller som grund för fakturering. Beställaren ansvarar för att faktureringsuppgifterna stämmer. 
Behöver vi söka kompletterande uppgifter för fakturering tillkommer en administrativ avgift. 
Stockholms stads faktureringsrutiner: start.stockholm/kontakta-oss/inbetalningar-till-stockholms-stad/ 

Behandling av personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och 
behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för 
vår myndighetsutövning. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi 
behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till stadsbyggnadskontoret. 
Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. På start.stockholm/dataskydd hittar du mer information
om hur stadsbyggnadskontoret arbetar med frågor kopplade till GDPR. 

Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, stadsmätningsavdelningen 
Besöksadress: Fleminggatan 4, Telefon: 08 508 27 300 (växel) 

E-post: geodata-bygglov@stockholm.se
https://kartor.stockholm/ 

https://kartor.stockholm/lantmateriforrattningar/fastighetsgranser/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsbyggnadskontoret/Taxa-for-stadsbyggnadsnamndens-verksamhet1/
https://start.stockholm/kontakta-oss/inbetalningar-till-stockholms-stad/
mailto:geodata-bygglov@stockholm.se
https://kartor.stockholm/
https://kartor.stockholm
mailto:geodata-bygglov@stockholm.se
https://start.stockholm/dataskydd/
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