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Taxa för kart- och mätverksamheten 

Denna taxa gäller för Hallstahammars kommuns kart- och mätverksamhet. 

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL, eller 

kommunallagen (1991:900). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad 

för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte 

momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med 

tillhörande tabeller. 

Tekniska nämnden får för varje kalenderår besluta att höja de i denna taxa antagna 

avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som 

anges för det innevarande kalenderåret i ”Prisindex för kommunal verksamhet” 

(PKV) som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tar fram. Indexuppräkningen 

görs en gång per kalenderår. 

Avgift för nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta upprättas genom tekniska nämnden (PBL 12:4). Bygg- och 

miljöförvaltningen anger riktlinjer för vilken av våra alternativa nybyggnadskartor  

som ska upprättas. Nybyggnadskartan kan användas en gång och gäller i max två 

år och bara om förhållandena på platsen inte har ändrats. I priset för 

nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta ingår digital fil som t.ex. dwg-fil. 

Nybyggnadskarta 

Kartan innehåller primärkartedetaljer som t.ex. byggnader och fastighetsgränser 

efter inventering i fält, planbestämmelser, anslutningspunkter för vatten och 

avlopp samt inskrivna officialrättigheter.  

Enkel nybyggnadskarta 

Kartan innehåller primärkartedetaljer som t.ex. byggnader och fastighetsgränser 

efter inventering i fält, planbestämmelser samt inskrivna officialrättigheter (tex 

servitut eller nyttjanderätt). 

Kartutdrag 

Är den enklaste formen av karta där ingen nymätning i fält görs. Kartan 

innehåller primärkartedetaljer, planbestämmelser samt inskrivna 

officialrättigheter (tex servitut eller nyttjanderätt).  Kartutdrag debiteras enligt 

avgift för geodata. 

Avvägningskarta 

Rutnätsavvägning (höjder) av marken på fastighet eller tomt (föreslagen 

fastighet) används som underlag till nybyggnadskarta oftast vid nyexploatering. 

För rutnätsavvägning debiteras tidsersättning. 
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Avgift för nybyggnadskarta 

 

 

 Nybyggnadskarta Enkel nybyggnadskarta 

Tomtyta < 2 000 m². 
5 692 kr 4 174 kr 

Upp till 5 000 m² 
9 487 kr 5 692 kr 

Upp till 10 000 m² 
13 282 kr 7 590 kr 

Upp till 15 000 m² 
17 077 kr 9 487 kr 

Större än 15 000 m² 
17 077 kr + nedlagd tid 9 487 kr + nedlagd tid 

Komplettering av 

nybyggnadskarta 1 518 kr 1 518 kr 

 

 

Avgift för utsättning och lägeskontroll 

Avgiften för utsättning ska beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut 

om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid 

samma tillfälle. I avgiften för utsättning ingår markering av en arbetshöjd. 

Utföraren förbinder sig att följa basnivåerna samt att mätande personal innehar 

grundläggande mätningsteknisk färdighet. Om finutsättning utförs av annan än 

tekniska nämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. 

med 20 % av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 

Grovutsättning görs före markarbeten startas. Den tänkta byggnadens hörn 

markeras med träläkt/stakkäppar och med en mindre noggrannhet än vid 

finutsättning. För grovutsättning debiteras 75 % av priset för finutsättning. För 

fin- och grovutsättning tillkommer moms med 25 %. 

 

Lägeskontroll sker för ny-, till- och komplementbyggnader större än eller 25 m2. 

Lägeskontroll utförs inte i ärenden <15 m2. Övriga ärenden (ev. avvikelser) upp 

till 25 m2 utgörs av timtaxa. För lägeskontroll debiteras 75 % av finutsättningen 
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Avgift för finutsättning 

 

Avgift för tillfällig användning av geografisk information 

(geodata) 

Hallstahammars kommun strävar mot öppna data och tar därför inte ut en kostnad 

för den geografiska informationen. Kommunen tar däremot ut timdebitering för 

att ta fram den informationen som efterfrågas. Minsta tidsersättning är ½ timme 

och gäller endast första halvtimmen. Därefter tas kostnad ut för varje påbörjad 

timme. 

 

Tidsersättning 

För ärenden som inte finns med i ovanstående tabeller eller där kostnaden angivits 

som tidsdebitering tas en tidsersättning ut för kart- och mätarbetet. Tidsersättning 

i ett ärende beräknas utifrån kommunens självkostnad.  

Tidsersättning 

900 kr/påbörjad timme 

 

 

Startavgift 4 punkter 6 831 kr  

Tillägg per punkt 379 kr  


