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Kart- och Mättaxa Vallentuna kommun 
Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-11 § 37 

Reviderad av kommunfullmäktige 2016-02-15 § 29, 2017-03-13 § 32, 2017-12-11 § 
181 och 2020-09-07 § 61

Taxa gällande Kartprodukter, Mättjänster och Geografiska data i Vallentuna 
kommun. 

Prisindex kommunal verksamhet 
Taxorna kommer att justeras årligen från och med år 2021 med Prisindex kommunal 
verksamhet, PKV. För år 2020 gäller PKV = 1.0 

Avgift vid upprättande av Nybyggnadskarta 
Nybyggnadskartan är momsbefriad 

Nybyggnadskartor upprättas genom Bygg- och Miljötillsynsnämndens försorg. 
Nybyggnadskarta krävs om Bygg- och Miljötillsynsnämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.  

Nybyggnadskarta A  
Fältmätning och kontroll av alla objekt i kartan 

Avgift = PKV× (9500+(A×1,3) ) 
A = Area i kvadratmeter över 2000 

Avgiften gäller per fastighet.  
Offert ges vid fastighet större än 5000 m2. 

Nybyggnadskarta B  
Fältmätning av samtliga byggnader på aktuell fastighet. 

Avgift = PKV× (7500+(A×1,3)) 

A = Area i kvadratmeter över 2000 Avgiften gäller per fastighet. 
Offert ges vid fastighet större än 5000 m2.  

Nybyggnadskarta C  
Utdrag ur kartdatabasen med kontroll mot flygbilder 
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Avgift = PKV× 1250 kr  
Avgiften gäller per fastighet. 

Mängdrabatt 
På Nybyggnadskarta A samt B ges 5 procent rabatt vid 5 eller fler sammanhängande 
fastigheter vid samtidig beställning samt 10 procent rabatt vid 10 eller fler 
sammanhängande fastigheter vid samtidig beställning. 

Komplettering av nybyggnadskarta: Tidsersättning 

Alla övriga åtgärder: Tidsersättning 

Avgift för utstakning 
Moms på 25 % tillkommer 

Finutstakning = PKV× 7500 kr för fyra hörn, därefter 400 kr för varje hörn  

Grovutstakning = PKV× 5000 kr för fyra hörn, därefter 300 kr för varje hörn 

Avgift vid samtidig beställning av finutstakning och grovutstakning = PKV× 10000 kr 
för fyra hörn, därefter 500 kr för varje hörn 

Lägeskontroll 
Moms på 25 % tillkommer 

Avgift för Lägeskontroll = PKV× 3750 kr 

Avgift för gränspåvisning
Moms på 25 % tillkommer 

För gränsutvisning gäller tidsersättning Minsta debiterbara tid tre timmar. 

Avgift för tillfälligt nyttjande av primärkarta 
Moms på 25 % tillkommer 

Avgift primärkarta per hektar = PKV× 600 kr Minsta debiterbara pris är 300 kr Vid 
större arealer lämnas offert 

För permanenta användare (nyttjare) av Primärkarta träffas avtal som löper flera år. 
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Avgift för tillfälligt nyttjande av grundkarta
Moms på 25 % tillkommer 

Avgift grundkarta per hektar = PKV× 4600 kr 
Minsta pris är PKV× 10 000 kr  

I grundkarta ingår normalt följande: Nivåkurvor (höjddata), fastighetsgränser och 
fastighetsbeteckningar, murar och staket, byggnader, vägar samt järnvägar. 

Övriga kartprodukter 
Moms på 25 % tillkommer  
För övriga kartprodukter gäller tidsersättning. 

Tidsersättning Kart och mättjänster 
Moms på 25 % tillkommer 
I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader som t.ex. instrument och 
bilkostnader.  

Timpris PKV× 1250 kr 
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