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Nybyggnadskarta 
Nybyggnadskartan är myndighetsutövning och därför momsbefriad. 
En nybyggnadskarta som används utanför en bygglovsprocess är inte myndighetsutövning och debiteras med moms. 
En färdig nybyggnadskarta är giltig i två år. 

 

Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta inom 
detaljplan 
NKF eller tidsdebitering 

Nybyggnadskarta utom 
detaljplan 
NKF eller tidsdebitering 

Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta 7 871 5 772 
Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga 
byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med 1 999 m2. 

    
2 000-4 999 13 118 7 871 
5 000-9 999 m2 18 365 10 494 
10 000-15 000 m2 23 612 13 118 
Tomtyta större än 15 000 m2   Tidsersättning 
Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför primärkarteområdet   Tidsersättning 
Granskning av nybyggnadskarta 525 525 
Komplettering av nybyggnadskarta 2 099 2 099 
Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidsersättning 
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Utsättning 
Moms tillkommer 
Grovutsättning 
Grovutsättning görs innan sprängning eller schaktning påbörjas. Det innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt via utsättning av käppar. Man 
sätter också en höjdfix om så behövs. 
Finutsättning 
Finutsättning görs oftast efter schaktning. Det innebär att byggnadens hörn markeras och trådar spänns upp i blivande fasadliv. Profilstolpar i byggnadens hörn 
sätter du upp innan finutstakning påbörjas. För att vi ska kunna få byggnaden på rätt plats och med rätt höjd måste dessa profiler ha god stabilitet. 
Finutsättning Nybyggnad (4 punkter)   
1-499 m2 7 346 
Större än 499 m2 10 494 

Tillägg per punkt utöver 4 367 
Garage/carport/uthus, som stakas vid samma tillfälle, räknas som 
tillägg per punkt   

Utsättning: detaljpunkter, mätningslinje och arbetsfixar, plank, 
mur etcetera 

  

    
Finutsättning Tillbyggnad (4 punkter)   
15-499 m2 5 247 
Större än 499 m2 8 395 

Tillägg per punkt utöver 4 367 
  

Grovutsättning Nybyggnad (4 punkter)   
1-499 m2 4 198 
Större än 499 m2 6 296 

Tillägg per punkt utöver 4 367 
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Lägeskontroll 
Moms tillkommer 

 

Nybyggnad (4 punkter)   
1-499 m2 4 198 
Större än 499 m2 5 247 
Tillägg per punkt utöver 4 210 

  
Tillbyggnad (4 punkter)   
1-499 m2  4 198 
Större än 499 m2 5 247 
Tillägg per punkt utöver 4 210 

 

Timersättning 
Moms tillkommer 
  
Mät- och kartingenjör   847 
      
GIS-ingenjör     991 
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Primärkarta/Ortofoto – digitalt format 
Moms 25 % tillkommer 
OBS: Minsta taxa = 0,5 ha.  

För utskärning av områden, komplettering av digital karta transferering till format annat än Autodesk samt transformation till annat koordinatsystem än 
SWEREF 99 12 00 tas tidsersättning ut enligt gällande taxa 
 
 
Innehåll i primärkartan   
All information 763 
Höjdinformation 382 

  
  
Nyttjanderättsavgift per HA för digitala ortofoto   
Upplösning 0,08 m 16 
Laserskanning 4 punkter/m 16 

  
Rabatt trappa primärkarta 

 

Innehåll i primärkartan   
0-10 Ha 763 
11-20 Ha 572 
21 -  Ha 157 



    Kart- och mättaxa - gäller från och med 2022-01-01  
 

5 
 

 

 


	Utsättning Moms tillkommer
	Lägeskontroll
	Timersättning
	För utskärning av områden, komplettering av digital karta transferering till format annat än Autodesk samt transformation till annat koordinatsystem än SWEREF 99 12 00 tas tidsersättning ut enligt gällande taxa

