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Taxa för Kart- och GIS verksamhet
Gällande från och med 1 augusti 2017
Beräkning av avgifter
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas
som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp (mPBB) enligt
socialförsäkringsbalken (2010:110) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång
och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.
Avgift i samband med myndighetsutövning är momsfri. Ersättning för utförda tjänster i övrigt
är momspliktigt (25%).

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

1. Avgift för nybyggnadskarta
Vilken typ av nybyggnadskarta som behövs bestäms av den bygglovshandläggare som handlägger
bygglovet enligt PBL (1987:10) 11:2 och PBL (2010:900) 12:4.
Karta A krävs alltid vid nybyggnad av huvudbyggnader och större byggnader där anslutningar till
vatten och avloppsnät ska göras. Inmätningar är nödvändiga.
Karta B krävs för nybyggnad av till exempel garage och större tillbyggnader nära tomtgräns men utan
information om vatten och avlopp. Inmätning är nödvändig.
Karta C av mindre byggnader, tillbyggnader och uthus som inte placeras i närheten av tomtgränsen
krävs för byggnation. Kartan innehåller detaljplanebestämmelser om sådana finns inom fastigheten.

Nybyggnadskarta typ A och B
Nybyggnadskarta typ C

Tabell 1
Nybyggnadskarta

Typ A

Typ B

Typ C

kronor

8064

6720

1254

Tomtareal över 15 000 kvm

Tidsersättning

Alla övriga åtgärder gällande nybyggnadskarta.

Tidsersättning

2. Avgift för enkelt kartutdrag
Enkelt kartutdrag är ingen nybyggnadskarta. Den kan användas för enklare lovärenden till exempel
inglasning av balkong, skärmtak, mur eller plank och som kartunderlag för anläggning av bergvärme
eller för andra förändringar eller åtgärder på din tomt som kräver ett skalenligt kartunderlag.
Tabell 2
Enkelt kartutdrag från primärkarta, kronor

Format
Papper/PDF

224
269
314
359
448

A4
A3
A2
A1
A0

Moms tillkommer

3. Avgift för utstakning och lägeskontroll

Tabell 3
Ustakning och lägeskontroll

Byggnad

kronor

kronor

kronor

Grovutstakning

Finutstakning

Lägeskontroll

3136

4301

2509

179

269

179

Tillägg per punkt utöver 4
Vid samma tillfälle
Moms tillkommer

4. Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geodata
Kommunens geodata består av primärkarta, flygbilder, registerdata och övrig digitalt geografisk
information (GIS).
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt geodata träffas vid uttagande av avgift
normalt avtal som löper flera år.

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av digital geodata.
4a Grundkarta för kommunens planering enligt PBL.
Då översyn och revidering av grundkartan beställts och utförs tillkommer kostnad för fältarbete och
ajourhållning enligt gällande timkostnad för kart- mät- och GIS-tjänster.
4b Övriga kartor, geodata och GIS-data.
Moms tillkommer

Primärkarta
Innehåll i kartan

Informationsandel i %

Kronor (per ha)

Fastighetsgränser och
beteckningar

30

358

Byggnader

15

179

Vägar, järnvägar

15

179

Höjdinformation

25

269

Övriga detaljer

10

90

Adresser

5

45

All information

100

25

För primärkarta över arealer större än 10 hektar lämnas offert.
Stompunkter
kronor
Stompunktsinformation, 1 punkt

179

Stompunktsinformation, tillägg per punkt utöver
första punkten

90

Detaljplaneinformation
Exempel 1 ha

kronor

Planöversikt

0,90

Detaljplaneinformation, gällande plan

4,48

GIS-data
Avser GIS-data som kommunen själva producerat och är ägare till.
Exempel 1 ha

kronor

Per GIS-datalager/tema

0,45

Digital adressinformation

kronor
Adresspunkt inkl koordinat

0,56

Tredimensionell stadsmodell – terrängmodell – laserdata

Exempel 1 ha

kronor

Byggnader med takkonstruktion

336

Byggnadskuber

224

Terrängmodell (TIN) ytor

269

laserdata

45

Digitalt ortofoto i färg

Avgift = 250 kronor + antal ha

Exempel 1 ha

Produktionsår

Upplösning (meter per pixel)

kronor

2016

0,12

4,48

2013

0,08

2,24

Upplands Väsby kommunkarta. Specialutförande avsedd att sättas upp på vägg. Originalskala
1:10000.
Innehåller kartbild över hela kommunens yta med gatunamn, adresser, gaturegister,
teckenförklaring, turistsymboler mm.
Hela kartan

kronor

Rasterbild eller pdf

896

Pappersutskrift upp till A0-format

448

Karta och ortofoto på pappersutskrift eller som pdf-fil

Pappersformat / pdf-format

kronor

A4

224

A3

269

A2

314

A1

358

A0

448

Tidsdebitering för datakonvertering, bearbetning och layoutarbete tillkommer i förekommande fall.
Minsta debiteringstid 1 timme.

5 Tidsersättning för kart-, mät och GIS-tjänster

Typ av uppdrag

Timkostnad, kronor

Fältarbete.

1120

1 person med mätutrustning, fordon
Fältarbete.

1434

2 personer med mätutrustning, fordon
Övriga uppdrag, en person
Moms tillkommer

941

Alla kart-, mät- och GIS-tjänster som inte kan härledas till tabellerna 1-5 debiteras med
tidsersättning.
Exempel på kart-, mät- och GIS-tjänster






Påvisning av gränsmarkering
Produktion av specialkartor
Bearbetning och konvertering av geodata
GIS-analyser
Framtagning och tillhandahållande av underlagsdata och grundmateriel

