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§ 1. Inledande bestämmelser 

Enligt denna taxa tas avgift ut med stöd av plan och bygglagen (2010:900). Taxan 

baseras på milli prisbasbelopp (mPBB) och olika faktorer. 

§ 2. Belopp 

Avgift för utstakning 
Utstakning kan utföras av kart/mäts personal eller av annan med mätningsteknisk 

kunskap. I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Om annan än 

kart/mäts personal utför utstakning och underlagsmaterial efterfrågas debiteras det 

enligt timkostnad.  

Utstakningsavgift   mPBB x UF x N 

Milli prisbasbelopp, mPBB för 2019  46,5 

Utstakningsfaktor, UF   110 

Justeringsfaktor för kommunens storlek, N  1 

Vid utstakning av byggnader med fler än 4 punkter eller på annan byggnad 

tillkommer en kostnad av 250 kr per punkt. 

Grovutstakning kostar 50% av priset för utstakning. 

Utstakning av annat slag än ovan nämnt debiteras enligt timkostnad. 

Avgift för nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs i de fall som bygglovshandläggaren anser det nödvändigt. 

Avigften är baserad på summan av faktorer av innehållet i nybyggnadskartan 

multiplicerat med en kartfaktor. Faktorer för innehållet i nybyggnadskartan samt 

Kartfaktor räknas upp årligen enligt motsvarande procentuell ökning av 

prisbasbeloppet.  



    år 2000 år 2019 

KF. Kartfaktor   198 251 

A. Karta grundbelopp  8 10 

B. Karta + fältarbete utanför  

     primärkarteområde  8 10 

C. VA-redovisning  4 5 

D. Plan-redovisning  3 4 

E. Särskild höjdredovisning  2 3 

F. Komplettering/revidering  5 6 

Exempel, normal villa inom detaljplanelagt område = (A+C+D+E)*KF 

Avgift för lägeskontroll (exkl moms) 

Debiteras enligt timkostnad. 

Avgift för kartor och geografisk information (exkl moms) 

Analog karta    825 kr/ha, minsta avgift 250 kr 

Digital karta    1220 kr/ha, minsta avgift 500 kr  

Kartområde större än 10 ha offereras beroende på ändamål och innehåll. 

Avgift enligt gällande timkostnad tas ut utöver kostnad för kartbild. 

Punktskiss    265 kr/styck 

Ytterliggare punktskisser  130 kr/styck 

Koordinatförteckning för mätpunkter 130 kr/styck 

Ytterliggare punkter  65 kr/styck 

Timkostnad (exkl moms) 

Timkostnad är baserad på faktiska lönekostnader och justeras årligen efter 

löneutvecklingen. 

§ 3. Avgiftens erläggande 

Avgift enligt denna taxa erläggs ennligt överenskommelse. 

§ 4. Taxans reglering 

Kommunstyrelsen reglerar taxan årligen enligt beskrivning ovan.  

§ 5. Dröjsmålsränta 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, skall erläggas 

dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

§ 6. Ikraftträdande 

Denna taxa skall tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2019 och gäller för åtgärd som är 

påbörjad efter denna dag. 

________ 


