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Taxa för uppdragsverksamheten inom det kommunala 
lantmäteriet (kart- och mätningstekniska tjänster) 2018 
Antagen av kommunfullmäktige 13 december 2017, § 334. 

 

Avgift = MPBB x F x N (För kart- och mättekniska tjänster är N=1,2 enligt SKL) 
F = Kommer från rekommenderade faktorer enligt SKL. Även jämfört med 
grannkommuner.  
MPBB för 2018=45,5 

Aktuell fullständig bygglovskarta.  F=110, 6006:- Ej moms   

Denna karta är aktuell vid all nyetablering inom område med detaljplan, och i övriga 
fall där bygglovshandläggaren bedömer att det erfordras för bygglovsprövningen.  

Enkel bygglovskarta med fältkontroll.  F=90, 4914:- Ej moms   

Denna karta är aktuell vid all nyetablering utanför område med detaljplan, samt vid 
byggnation som berör osäkert redovisade gränser*. Denna karta kan även krävas i 
övriga fall där bygglovshandläggaren bedömer att det erfordras för 
bygglovsprövningen 

Enkel bygglovskarta utan fältkontroll.  F=50, 2730:- Ej moms   

Denna karta är aktuell vid byggnation av komplementbyggnader, attefallshus och 
tillbyggnader där osäkert redovisade gränser ej berörs, inom och utanför område med 
detaljplan. Denna karta kan även krävas i övriga fall där bygglovshandläggaren 
bedömer att det erfordras för bygglovsprövningen. 

Hektarkostnad för digital storskalig vektorkarta i samband med planering och 
projektering mm. Exkl. moms 

0,1-5,0 Ha  800:- 
5,1-30,0 Ha  400:- 
30,1-100,0 Ha 200:- 
100,1- Ha  100:- 
Ex. 37 Ha = (5x800) + (25x400) + (7x200) = 4000 + 10 000 + 1400 = 15 400 kr 

Vid grundkarta (för detaljplaner) skall även kart- och mättekniska arbeten faktureras. 
Avgiften gäller komplett innehåll av kartan såsom gränser, topografi och 
höjdinformation. 
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För permanenta nyttjare av kartan skrivs normalt avtal som löper flera år. 
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Normalt överlåts endast rätten 
att nyttja materialet för angivet ändamål och tid. 

Utstakning av byggnad. Ej moms 

I tjänsten ingår grov- och finutsättning samt höjdfix.  
För de som inte beställer utstakning fastän det står i beslutet får ändå betala för en 
utstakning.         
Extra utstakning utöver de två som ingår kommer att debiteras enligt timtaxa, 1000:-
/h              

Bostadshus och industri. F=120, 6552:-   
Utstakning av både bostadshus och komplementbyggnad (t.ex. garage). F=140, 
7644:- 
Komplement- och tillbyggnad.  F=50, 2730:- 

Lägeskontroll av byggnad. F=40, 2184:- Exkl. moms  
  

Stomnätsuppgifter. Exkl.moms 

Koordinater och skiss 
för de 2 första F=6, 328:-  
för resterande F=3, 164:- 

Övriga Gis-, Kart- och Mättekniska uppdrag och tjänster. Exkl. moms (förutom 
vid interndebitering inom kommunen.) 

Timtaxa=1000:- 

Vid Lantmäteriärenden tillämpas lantmäteritaxan 

B-taxa 1150:-/h 
F-taxa 1450:-/h 

Gränsvisning Ej moms  

Timtaxa =1000:- 
Observera att tid för förberedelser, körtid och redovisning skall räknas med vid 
fakturering. 

Vid större uppdrag lämnas anbud. Självkostnaden för Uddevalla kommun skall 
utgöra grunden för ersättningen. För uppdrag och tjänster som inte innebär 
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myndighetsutövning utgår moms med 25 %, förutom till interndebitering inom 
kommunen. Kommunala bolag skall betala moms om det ej är myndighetsutövning. 

Om kommunen finner det lämpligt kan ersättningen tillåtas variera med det angivna 
ändamålet eller användningen av kartmaterialet. 

 


