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AVGIFT SOM DEBITERAS FÖR ÄNDRING AV TOMTINDELNING  

- För ändring av tomtindelning debiteras 400,00 € (1-2 nya tomter) 

- Ytterligare tomter 100 €/st  

  

 AVGIFTER FÖR KARTVERK   

Avgiften för dispositionsrätt till material är 30,00 €/material (en och samma användare)  

Stomkarta  

- Numerisk stomkarta 1:1 000 (vektor) 5,00 €/ha 

- Numerisk stomkarta 1:1 000 (raster) 2,50 €/ha 

- Över 50 hektar   10,00 € /km 2     

   

Material överlåts huvudsakligen i följande format: DWG, DXF, MapInfo, TIF, JPEG. 

Andra eventuella format och omformande av material som personarbetsersättning i enlighet med § 16 i 
fastighetsförrättningstaxan. 

Stomkartmaterial kan överlåtas till undervisnings- och studieändamål utan debitering, såvida det är fråga 
om ett område vars areal är under 25 hektar.  

   

Guidekarta  

- Tryckt   10,00 € 

- Vektor  4,00 € /ha   

 Flygfotografier   

- Ortobild 0,25 terrängpixel 2,00 € /ha   

Avgift för dispositionsrätt tillförs varje förenämnd förrättning. I avgiften ingår uttagning av material från 
databasen och leveranskostnader. Såvida materialet lagras på en CD-skiva debiteras 20,00 €/CD-skiva. 

Materialen är avsedda för kundens privatbruk. Utgivande av material och vidare överlåtelse av material är 
förbjudet. 

Till samtliga priser tillkommer moms.  
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UTSKRIFTER OCH UTDRAG  

- Tomtkartsutdrag, moms 0 %    

A 4 1 sida  10,00 €  

A4 2 sidor  15,00 €  

A3 1 sida  15,00 €  

- Protokoll eller utdrag, moms 0 %    

A4 1 sida  10,00 €  

A4 2 sidor  15,00 € 

A4 3 sidor  15,00 €  

- Kartutskrifter, moms påförs priserna  

Skala          A4     A3     A2 A1     A0   

1:500 4,00 6,00 9,00 14,00 20,00   

1:1 000 5,00 7,50 12,00 17,00 25,00   

1:2 000 6,00 9,00 14,00 20,00 30,00   

   

Såvida skalan är större än 1:500, debiteras i enlighet med skalan 1:500. 

Såvida skalan är mindre än 1:2 000, debiteras i enlighet med skalan 1:2 000. 

Såvida väsentliga ändringar önskas i kartans datainnehåll, uppbärs därtill timdebitering.  

  

- Papperskopior, moms påförs priserna  

Svartvit kopia (A4) 1,50 € /sida   

Svartvit kopia (A3) 3,00 € /sida  

Färgkopia (A4)  4,50 € /sida  

Färgkopia (A3)  6,00 € /sida  

För bestyrkande erläggs en inlösningsavgift på 5,00 euro.  

 
- Utskrift på väderbeständigt papper/fotolaminat: på förenämnda priser tilläggs 5 €/ark  
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DEBITERING FÖR ARBETE UTFÖRT AV FYSISK PERSON  

Högre högskoleexamen eller person i ledande ställning  85,00 € /h + moms   

Högskole- eller institutexamen   75,00 € /h + moms  

Tekniker och motsvarande på byråerna   50,00 € /h + moms  

Mätningsgrupp (1 + utrustning)   80,00 € /h + moms  

Övrig personal     40,00 € /h + moms  

   

Utrustningen hyrs inte ut utan personal. 

Debiteringsgrund minst 1 timme. Tilläggsdebitering per halv timme. 

Ersättning för resetid 50 % av timdebiteringen. 

Reseersättningar enligt arbetskollektivavtal.  

  

ÖVRIGA TJÄNSTER  

- Bestyrkande av köp  120,00 € + reseersättningar   

- Uppgörande av köpebrev 50,00 €  

- Uppgörande av arrendeavtal 50,00 €  

- Transport av arrendeavtal 50,00 €  

- Handelsregisterutdrag 10,00 €  

- Uppgifter om grannfastigheter för bygglovsansökan 5,00 € /fastighet  

- Granskning och godkännande av detaljplanens baskarta 500,00 €  

  

EXPEDITIONSKOSTNADER (per post, fax eller e-post) 3,00 €. 

 

Ikraftträdande 

Denna taxa är godkänd av stadsfullmäktige i Lovisa 14.11.2012 § 109 och gäller fr.o.m. 01.01.2013. 


