Mätningsbyrån
1.

Utmärkande av byggnadsplats mm.
Se avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten

2.

Förrättningsavgifter
Se fastighetsförrättningstaxan

3.

4.

5.

6.

Lovkartor
3.1.1. Bygglovskarta på detaljplanerat område (bindande tomtindelning)
Produkten innefattar tomtkarta, planuppgifter, koordinatlista och ledningskarta.
Produkten gäller i 6 månader.
2. För tomt som inte är styckad (bindande tomtindelning)
3. Övriga områden
Förnyande av kartan
3.2.1. Karta för undantag, detaljplanerade områden (alla)
2. Övriga områden
3.2.2. Karta för åtgärdstillstånd, detaljplanerade områden
2. Övriga områden

Kartutskrifter, kopior av handlingar
4.1 Guidekarta (á jour)/kommundel (inkl. moms)
– hela staden
4.2 Översiktskarta, hela staden
4.3 Kartutskrift, A4
– baskarta, registerkarta, tomtindelningskarta, tomtkarta mm
4.4 Kartutskrift, A3
4.5 Kartutskrift, A2
4.6 Kartutskrift, A1
4.7 Kartutskrift, A0
4.8 Bestyrkt kopia av handling, (t.ex. köpebrev, legoavtal, styckningsprotokoll)
Numeriskt material (prisen innefattar moms)
5.1 Baskarta, vektor, pris/ha, grundavgift
+ tillägg / ha
5.2 Guidekarta, centrum, pris/km2
– periferin, pris/km2
5.3 Detaljplan + baskarta, pris/ha, grundavgift
tillägg/ha
Materialavgift enligt antal användare
– 2–5 användarrätter
– 6–10 användarrätter
5.4 Registeruppgifter, grundpris
+ pris/enhet
5.5 Uppgifter för situationsplan, pris/0,5 ha
Tillstånd att publicera kartan på Internet
Guidekarta, €/km2 (inkl. moms)
– minimiavgift
– användarrätten gäller i högst tre år per gång

75 €

35 €
35 €
20 €
40 €
50 €
30 €
20 €

20 €
50 €
20 €
10 €
12 €
15 €
18 €
20 €
20 €

30 €
7€
4€
1,40 €
40 €
7€
1,5 *
2*
26 €
0,14 €
45 €

7€
30 €
4

– ra

– för olovlig användning debiteras +100 %
Stadsgeodeten kan bevilja nedsättning 50–100 % av avgiften, om tillstånd sökes
av en förening eller samfund för ett allmännyttigt ändamål.
7.

8.

9.

10.

Terrängarbeten (prisen inkl. moms)
7.1 Mätningsarbete (utförs av mätningsgrupp)
7.2 Uppsättning av adressnummerskylt (inkl. material)
7.3 Nummerskylt
7.4 Utsättning av höjd (1/byggnadsplats)
Intyg, utredningar
8.1 Meddelande om att staden inte använder sin förköpsrätt
8.2 Utredning över markägarförhållanden, pris/påbörjat 10-tal (inkl. moms)
8.3 Godkännande av baskarta för strandplan, grundavgift
ökad med 50 € för varje påbörjad 10 ha
Kvalitetskontrollmätning på plats timpris enligt 7.1 mätningsarbete
8.4 Annat intyg eller beslut av stadsgeodet/fastighetsingenjör
Övriga tjänster (prisen inkl. moms)
9.1 Ändring av tomtindelning
9.2 Sökande av lagfart
9.3 Uppgörande av köpebrev
9.4 Övriga tjänster utan skild avgift, pris/h
– DI, ingenjör
– kartritare, fastighetssekreterare

100 € / h
200 €
100 €
50 €
50 €
25 €
250 €
50 €
50 €

400 € (ej moms)
150 €
250 €
85 €
50 €

Fiskeavgifter (inkl. moms)
10.1 Årskort (kommuninvånare), pris/enhet
10.2 Tillstånd att arrangera metetävlingar (ej moms)

11.1. Kopior av kundens eget original (prisen inkl. moms)
A4
A3

10 €
20 €

2€
3€

11.2. Skanning av kundens eget original (skickas per e-mail)

15 €/st.

11.3. Utskrift av kundens numeriska material (skickat via e-mail)

20 € /st.

12. Lagfartsintyg
Giltiga i 6 månader

avgift enligt förordning

13. Gravationsbevis

avgift enligt förordning

14. Fastighetsregisterutdrag

avgift enligt förordning

15. Köpvittnesarvode

avgift enligt förordning

16. Båtplats i Ljusuddabryggans andelslags brygga
16.1 Överlåtelsepris
16.2 Hyra/år
16.3 Pant för nyckel
16.4 Borttappad nyckel

5 900 €
315 €
20 € / st.
enligt verkliga kostnader (t.ex. för byte av lås)
5

