Kartor, mättjänster och lantmäteri
Prislista och taxor för 2021
Har du frågor om priser för kartor, mätningstjänster eller förrättningar? Eller vill du
begära ett fast pris för en tjänst? Kontakta oss på 063 - 14 30 00, eller skicka mejl
till samhallsbyggnad@ostersund.se!

Förrättningar
För lantmäteriförrättningar utgår en avgift enligt Förordningen om avgifter vid
lantmäteriförrättningar, med föreskrifter fastställda av Lantmäteriet.
Förrättningarna debiteras enligt löpande räkning med följande timpriser:
Förrättningslantmätare och aktivitetsansvariga
Biträdande handläggare

1 700 / 1 500 kronor/h
1 200 kronor/h

För vissa standardförrättningar kan du begära ett fast pris, kontakta oss på
063 – 14 30 00 för mer information.

Husutstakning
Grovutstakning, 4 hörn
Extra hörn
Finutstakning, 4 linjer
Extra linjer
Grovutstakning + finutstakning,
4 hörn och 4 linjer
Extra hörn + linjer
Lägeskontroll av 4 punkter

3 400 kronor + moms
+ 130 kronor / styck + moms
5 235 kronor + moms
+ 210 kronor / styck + moms
7 855 kronor + moms
315 kronor / styck + moms
2 095 kronor + moms

Gränsutvisning
Hjälp att hitta gränsmarkeringar

945 kronor / h + moms

Nyttjanderätt till Östersunds kommuns stompunkter
Punktskiss, 3 första skisserna i samma beställning 525 kronor / styck + moms
Följande skisser i samma beställning
315 kronor / styck + moms

Nybyggnadskarta
Fullständig nybyggnadskarta,
areal upp till 2 000 m2
Förenklad nybyggnadskarta
Areal över 2 000 m2

8 380 kronor
7 330 kronor
Tidsersättning eller fast pris

Kartutdrag för enkla byggärenden
Utdrag ur primärkartebasen för byggärende (A4) 470 / 575 kronor*
Utdrag ur primärkartebasen för byggärende (A3) 525 / 630 kronor*
* Priset beror på vilken typ av kartinformation som finns för det aktuella området. För kartutdrag över
området med mer detaljerad kartinformation är kostnaden den högre av de som anges i tabellen. Det är
oftast tätbebyggda områden som har mer detaljerad kartinformation.

Nyttjanderätt till Östersunds kommuns primärkarta
Nyttjanderätt digital primärkarta

1 885 kronor / hektar + moms

Observera att för arealer mindre än 1 hektar räknas priset på 1 hektar.

Kommunkarta
Kommunkarta, inplastad (plant format)
Kommunkarta, ej inplastad (plant format)
Kommunkarta, hopvikt

Samhällsbyggnad

Östersunds kommun, 831 82 Östersund
Telefon 063 – 14 30 00 www.ostersund.se

350 kronor
150 kronor
150 kronor

