TAXA FÖR MÄTNINGSVERKSAMHET
Nedanstående priser är exklusive moms. Stadens avgifter och taxor är momsfria gällande
myndighetsverksamhet. För övrig verksamhet tillkommer mervärdesskatt enligt lagen om
mervärdesskatt.

KARTMATERIAL OCH UTSKRIFTER

Kartkopior / utskrifter / pdf
(Baskarta, förrättningskarta, tomtindelningskarta, planer, adresskarta...)

Karta A4 svartvit/färg
Karta A3 svartvit/färg
Karta A2 (plotter) svartvit/färg
Karta A1 (plotter) svartvit/färg
Karta A0 (plotter) svartvit/färg
- Tas i bruk för hela Tekniska centralen

2.5 € / 3 €
4€/5€
8 € / 10 €
14 € / 18 €
22 € / 28 €

Kopierings- och utskriftsavgifter (kundens material)
A4 svartvit/färg
A3 svartvit/färg
A2 (plotter) svartvit/färg
A1 (plotter) svartvit/färg
A0 (plotter) svartvit/färg
- Tas i bruk för hela Tekniska centralen

1€/2€
2€/3€
6€/8€
10 € / 14 €
14 € / 18 €

Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet
Fastighetsregisterutdrag
Lagfartsbevis
Gravationsbevis

Enligt statens taxa (18 €)
Enligt statens taxa (18 €)
Enligt statens taxa (18 €)

Kartutdrag över registerenhet
Intyg över arrenderätt

Numeriskt material
(Överlåts som nyttjanderätt)

Numerisk baskarta eller plankarta (.dwg)
Numerisk plankarta + baskarta

Enligt statens taxa (18 €)
Enligt statens taxa (18 €)

1 ha

+ 1ha

30 €
35 €

5€
6€

Byggnadslovskarta (kompletterad tomtkarta)
Av kartan framgår gällande fastighetsuppgifter (gränser, areal,
tomtnummer m.m.), behövliga uppgifter från baskartan (byggnader
m.m.) samt gällande detaljplanebestämmelser.

40 €

Övriga avgifter
Godkännande av baskarta för stranddetaljplan
Bestyrkande av köp
Kopia av arrendeavtal
Kopia av förrättningshandlingar
Övriga utskrifter och kopior
Planebestämmelser
Överföring av arrenderätt
Postningsavgift
CD:n och lagring på CD
DVD:n och lagring på DVD
USB:n och lagring på USB
Bestyrkande av kopia eller utdrag
Utredning av ägande, fastighetsuppgifter etc. ur
fastighetsdatasystemet (mer än 2 fastigheter)
Tidskrävande efterbearbetning av utskrifter

Enligt statens taxa
Enligt statens taxa
10 €
2 € / sida
0,50 € / sida
3€
50 €
3€
5€
7€
9€
2€
3 € / fastighet
20 € / h

MÄTNINGSAVGIFTER

Tomtindelningar
Uppgörande eller ändrande av separat bindande tomtindelning enligt
MBL 82 §. Därtill debiteras de verkliga kungörelsekostnaderna.
Speciellt omfattande och arbetsdryga tomtindelningar debiteras enligt
de verkliga kostnaderna enligt timdebitering. Därtill debiteras de
verkliga kungörelsekostnaderna.

450 €

Se timdebiteringstaxan

Utmärkning av byggnads plats och lägessyn
(Ändring av AVGIFTER FÖR MYNDIGHETSUPPGIFTER INOM BYGGNADSTILLSYNEN I
KRISTINESTAD, § 14 UTMÄRKNING AV EN BYGGNADS PLATS OCH HÖJDLÄGE SAMT FÖRRÄTTANDE AV
LÄGESSYN (150 § MarkByggL, 75 § MarkByggF)

Utmärkning av vindkraftverk > 1 MW
Bostad/fritidsbostad + tillhörande ekonomibyggnad
Radhus, höghus och liknande
Industri- och affärsbyggnader och liknande
Fritidsbostads- och bostadsbyggnader < 2 lägenheter
Ekonomi-, lager- och lanbruksbyggnader > 50 m2
Ekonomi-, lager- och lanbruks- och bastubyggnader < 50 m2
Utmärkning av staket / per lov
Bergsvärme, vindkraftverk < 1 MW
Extra utmärkning av en byggnads plats och höjdläge
Tillbyggnad, gällande byggnadslov
Övrigt

300 €
270 €
250250
€ €
250 €
200 €
180 €
150 €
60 €
50 €
25 € / utm. punkt
50 % av avgiften, enl. taxan
180 €

Övriga mätningar
Utmärkning av rålinje eller röse i terrängen
Första två punkterna
För varje punkt därefter
Diverse mätningar åt privata

50 €
25 €
40 € / h

TIMDEBITERINGSTAXA

Timdebiteringstaxa
Dipl.ing. eller motsvarande examen på
högskolenivå
Ingenjör eller tekniker
Kartritare, mätningsman eller motsvarande

Denna taxa har godkänts av tekniska nämnden i Kristinestad 20.2.2013
Taxan träder i kraft 1.4.2013

75 € / h
60 € / h
40 € / h

