1 (2)
Datum

December 2021

-

Samhällsbyggnadsförvaltning
Mark och planeringsenheten
Kart och mät
Heby kommun
744 88 Heby
Besöksadress: Tingsgatan 11, Heby
Tel: 0224-36000
E-post: kartor@heby.se

Taxor och avgifter för kartor år 2022
Milliprisbasbelopp (en tusendels prisbasbelopp)
mPBB (2022) = 48,3
Justeringsfaktor
N = 0,8
Moms tillkommer med 25 % på samtliga taxor, undantaget tillhandahållande av
förenklad nybyggnadskarta samt nybyggnadskarta i samband med bygglovsprövning.
Timersättning
Timersättningen är 950 kr/timme.
Förenklad nybyggnadskarta
Utdrag ur primärkarta som visar fastighetsgränser, befintliga byggnader och vägar.
Ingen moms tillämpas om tillhandahållandet av nybyggnadskartan sker i samband
med bygglovsprövning.
Åtgärd
Digital samt analog karta (DWG- och PDF-fil)
Digital karta större område än normaltomt* (DWG-fil)
Digitalisering av prickmark eller övriga detaljer

Avgift
2 109 kr
950 kr/timme
950 kr/timme

* Normaltomt: enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar i
storlek: A3 eller A4, skala 1:500 eller 1:1000.

Digital primärkarta
Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information. Nedanstående taxa tillämpas för
tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid
uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Åtgärd
Primärkarta utan höjdinformation
 Gränser och fastighetsbeteckning
 Byggnader och övriga topografiska objekt
 Vägar, järnvägar, adresser
Primärkarta med höjdinformation
 Gränser och fastighetsbeteckning
 Byggnader och övriga topografiska objekt
 Vägar, järnvägar, adresser
 Höjdinformation
Postadress
Heby kommun
744 88 Heby

Besöksadress
Tingsgatan 11

Telefon
0224-360 00

Fax
0224-301 94

Avgift

927 kr/ha + 1425 kr

1159 kr/ha + 1425 kr

Internet
www.heby.se
information@heby.se

Bankgiro
366-5114

Org.nr
212000-2049

Datum
December 2021
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Nybyggnadskarta
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och
anslutningspunkter.
Ingen moms tillämpas om tillhandahållandet av nybyggnadskartan sker i samband
med bygglovsprövning.
Åtgärd
Enbostadshus/enstaka byggnad, flerfamiljshus samt
alla övriga byggnader och anläggningar.
Tomtyta mindre eller lika med 1999 m2
Tomtyta 2000 - 4999 m2
Tomtyta 5000 - 9999 m2
Tomtyta 10000 - 15000 m2
Tomtyta större än 15000 m2
Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar
utanför primärkarteområdet

Avgift
7 221 kr
11 085 kr
14 949 kr
18 813 kr
950 kr/timme
950 kr/timme

