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12 .  Karttaxa  

Inledande bestämmelser 

Denna taxa med avgifter för kart- och mätprodukter är beslutad med stöd av 

2 kap. 5 § kommunallagen. 

Taxan tillämpas för tekniska nämndens kart- och mätprodukter i den utsträckning 

som närmare föreskrivs i det nedanstående. 

Avgift enligt tabell 

Avgiften för utförande av en tjänst eller försäljning av en produkt som taxan 

omfattar, framgår av taxetabellen. 

Tillämplig taxa 

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet avseende utförande av en tjänst 

eller försäljning av en produkt som taxan omfattar inkommer. 

Kostnad per hektar 

I de fall avgifterna i taxan uttrycks som en avgift per hektar, ska köparen betala 

denna avgift multiplicerat med det antal hektar den köpta geodataprodukten visar. 

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 

Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxan utgår avgift grundad 

på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta 

fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 

kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 

Årlig justering 

Kommunfullmäktige ska årligen pröva frågan om justering av beloppen enligt denna 

taxa med hänsyn till inträffade förändringar i lönekostnader med mera. 
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Typ av karta Kronor 

(momsbefriad) 

Fullständig nybyggnadskarta 11 900 
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Mervärdesskatt 

Alla prisuppgifter i taxan anges i svenska kronor (Kr). Vissa avgifter är momspliktiga. 

Momsen är 6 eller 25 %, vilket anges i respektive tabell. Andra avgifter är 

momsbefriade. 

Betalningsskyldighet och betalning av avgift 

Avgift enligt denna taxa betalas av den som beställer en produkt eller en tjänst 

i enlighet med taxan. 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Värmdö kommun. Betalning ska ske 

inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Sker inte betalning i som 

anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen 

tills betalning sker. 

Ikraftträdande 

Denna taxa ska tillämpas från och med 2023-01-01. 

Nyttjanderättsavtal 

Nyttjanderättsavtal kan upprättas mellan kommunen och annan part. Det innebär att 

uttag och nyttjande av data kan ske enligt överenskommet avtal. Kontakta Kart- och 

GIS-avdelningen vid intresse. 

Nybyggnadskarta 

Kostnad och leveransformat 

För nybyggnadskarta för fastigheter upp till 4 500 kvm gäller: 
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Levereras som pdf, dwg och utskriven på papper. 

Förenklad nybyggnadskarta 

Levereras som pdf och dwg (utskriven på papper vid förfrågan). 

2 800 

Nybyggnadskarta med egenkontroll 

Levereras som pdf och dwg (utskriven på papper vid förfrågan). 

5 000 
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För större fastigheter gäller tidsdebitering alternativt överenskommelse om fast pris. 

Vid beställning av nybyggnadskarta för flera närliggande fastigheter kan ett 

enhetspris överenskommas. 

Utdrag ur primärkarta 

Kostnad och leveransformat 

Leverans i DWG eller TOP-format: 

      

    

      

     

    

Innehåll i primärkarta Kronor per hektar 

inklusive 25 % moms 

All information, exklusive höjdkurvor 1 500 

Höjdinformation (höjdkurvor 0,5 m) 370 

All information 1 870 

Lägsta kostnad för utdrag ur primärkartan är 430 kronor. 

Prisreducering lämnas vid stora arealer: 

1 – 10 ha 0% 
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10  –  20  ha  20%  

20  –  30  ha  30%  

30  –  40  ha  40%  

>  40  ha  enligt  offertLeverans  på  papper  eller  PDF-format:  

           

          

        

Utskrift eller PDF (normal skala 1:1000) Kronor, inklusive 6 % moms 

Utskrift på papper, A4 eller A3, eller som PDF 500 

Utskrift på papper, A2, A1 eller A0 530 
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Nyttjanderätt 

Värmdö kommun har upphovsrätten till levererad information. Nyttjanderätten är 

begränsad 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 

Informationen ur databasen levereras i befintligt skick. Ålder och ajourhållning av 

kartan varierar i olika områden. 

Karta för små avlopp och strandskydd 

Kostnad och leveransformat 

         

       

Utskrift (normal skala 1:500) Kronor, inklusive 6 % moms 

Utskrift på papper, A3 eller PDF 750 
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Tomtkarta 

Leveransformat 

Tomtkartan levereras som PDF-fil eller i pappersformat. Eget uttag av tomtkarta via 

kommunens webbkarta är kostnadsfritt. 

Kostnad 

           

       

Utskrift eller PDF (normal skala 1:500) Kronor, inklusive 6 % moms 

Utskrift på papper eller PDF, A3 430 

Flygbild 

Leveransformat 

Flygfoton levereras som digital fil i TIFF eller JPG-format. De kan också levereras 

som utskrift på papper. 

Kostnad 

        

      

     

       

Typ av användande Kronor, inklusive 25 % moms 

Kommersiellt bruk (digital bild) 1 475 

Privat bruk (digital bild) 350 

Privat bruk (utskrift A4 eller A3) 110 

Lägsta kostnad för flygfoton är 430 kronor per leverans. 
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Ortofoto 

Leveransformat 

Ortofoto levereras som digital fil i TIFF eller JPG-format. 

Ortofoton från 2014 eller senare: 1 fil = 100 ha (1000 m x 1000 m på marken). 

Ortofoton från 2011: 1 fil = 4 ha (200 m x 200 m på marken). 

Kostnad 

Ortofoton från 2014 eller senare, säljs i bladindelning motsvarande 1000 m x 1000 m 
på marken 

Ortofoton från 2011säljs i bladindelning motsvarande 200 m x 200 m på marken. 

       

   

       

     

Indelning efter ålder Kronor per fil, inklusive 

25 % moms 

Ortofoto från år 2014 eller senare 550 

Ortofoto från år 2011 20 

Lägsta kostnad för ortofoton är 430 kronor per leverans. 

Laserdata 

Leveransformat 

Laserdata levereras som LAS-fil vilket innehåller komplett data, eller som XYZ-fil 

där datat filtrerats ner på marknivå. 

Datat levereras i filer som motsvarar en yta på 200 x 200 eller 100 x 100 m. 

Kostnad 

        Typ av fil, storlek Kronor per fil, inklusive 
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25 % moms 

LAS- eller XYZ-filer 100x100 m, kostnad per fil 250 

LAS- eller XYZ-filer 200x200 m, kostnad per fil 1 000 
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Prisreducering lämnas vid stora arealer: 

1 – 10 ha 0% 

10 – 20 ha 20% 

20 – 30 ha 30% 

30 – 40 ha 40% 

> 40 ha enligt offert 

Utstakning 

Kostnad 

         

   

   

   

       

    

  

      

Utstakning av byggnad/er upp till fyra punkter Kronor, inklusive 

25 % moms 

Grovutstakning 7 000 

Finutstakaning 9 000 

Finutstakning om grovutstakning gjorts av Värmdö kommun. 

Samma utförande och placering. 

5 400 

Tillägg per punkt utöver 6 500 
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Lägeskontroll 

Kostnad 

         

   

   

       

    

  

      

Lägeskontroll av byggnad/er upp till åtta punkter Kronor, inklusive 

25 % moms 

Lägeskontroll 5 200 

Lägeskontroll om utstakning utförts av Värmdö kommun. 

Samma utförande och placering. 

3 500 

Tillägg per punkt utöver 8 200 

Gränsutvisning 

Kostnad 

          

   

   

   

Gränsutvisning för fastigheter upp till 4 000 kvm Kronor, inklusive 

25 % moms 

Startavgift 5 000 

Per punkt 720 

Vid större fastigheter samt när många punkter påvisas kan en överenskommelse 

göras om ett enhetspris, alternativt en överenskommelse om tidsdebitering. 
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Koordinatförteckning 

Leveransformat 

Enligt överenskommelse. 

Kostnad 

      

   

Stompunkt eller annan koordinatsatt punkt Kronor 

Per punkt Kostnadsfritt 

Det är enligt lag förbjudet att rubba eller förstöra stompunkter och gränspunkter. 

Om kommunen måste återställa en förstörd stompunkt tas en avgift ut. 

Om ett stort antal punkter beställs (arbetsinsats >30 min) tas tidsersättning 

kontorsarbete ut. 

Generell tidsersättning 

Tidsersättning debiteras efter total tidsåtgång. 

För varje påbörjad halvtimme utgör ersättningen hälften av ersättningen för hel 

timme. 

Kostnad 

     

   

       

 

  

    

Typ av uppdrag Kronor, inklusive 

25 % moms 

Tidsersättning fält, inklusive ersättning för mätinstrument och 

transportmedel 

1 730 

Tidsersättning kontorsabete 1 220 
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