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Nybyggnadskarta 

Avgift beroende av vad som ska byggas, ingen moms tillkommer 

Nybyggnad av huvudbyggnad 

Till exempel bostadshus, kontors- eller industrilokal. Avgift beroende av tomtyta 

 Mindre än 2000 m²       7508 kronor 

 2001m² till 4999m²       12513 kronor 

 5000m² till 9999m²       17518 kronor 

 10000m² till 15000m²   22523 kronor  

Enkel nybyggnadskarta: komplementbyggnad och tillbyggnad av huvudbyggnad 

 4065 kr 

Enkel byggnation, till exempel mur eller skylt 

 Timtaxa, 800 kr per timme 

Utanför primärkarteområdet 

 Timtaxa, 800 kr per timme  

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag. 

Utstakning av byggnad 

Taxa beroende av byggyta.  (+25% moms) 

 15 till 49m²                    4004 kronor 

 50 till 200m²                  9009 kronor 

 201 till 500m²                10511 kronor 

 501 till 1000m²             12012 kronor 



 

 
 

 1001 till 2000m²           14515 kronor 

 2001 till 3000m²           17017 kronor 

 Större än 3000m²        19520 kronor 

 Extra hörn                       500 kronor  

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag. Halva 

avgiften för grovutstakning. 

 

 

Lägeskontroll 

Taxa beroende av byggnadstyp och byggyta (+25% moms) 

Huvudbyggnad 

 50 till 199m²                3754 kronor 

 200 till 499m²              4505 kronor 

 500 till 999m²              5506 kronor 

 1000 till 1999m²          6507 kronor 

 2000 till 2999m²          7508 kronor 

 3000 till 5000m²          8509 kronor 

 Extra hörn                       50 kronor 

Komplementbyggnad 

 Större än 16m²            2002 kronor 

 extra hörn                        50 kronor  

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag 



 

 
 

Digital primärkarta 

 1502 kronor per hektar (+6% moms)  (Vi fakturerar för 1 hektar som minsta avgift) 

Grundkarta för detaljplanearbete 

 Grundavgift 1502 kronor per hektar (+6% moms) 

 Plus tillkommande timtaxa 800 kr för mätarbete och sammanställning 

Fastighetsförteckning 

 Timtaxa 800 kr  (25% moms) 

Kartutskrifter 

Pappersstorlek 

 A0 1,2 m gånger 8 dm     748 kronor 

 A1  8 dm gånger 6 dm     374 kronor 

 A2  6 dm gånger 4 dm     187 kronor 

 A3 och A4                         Enstaka utskrifter kostnadsfritt  

Kopiering  

 A0                                    110 kronor 

 A1                                      55 kronor 

 A2                                      28 kronor 


