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PRISLISTA FÖR KART- OCH GIS-PRODUKTER 
från 1.1.2020             
 
Mervärdesskatt 
I prislistan är mervärdesskatten 0 %. Man tillägger 24 % moms till priserna då materialet 
säljs till någon utanför stadens organisation. Momsfria är dock alltid utdrag ur detalj- och 
generalplaner, detaljplanesammanställningar, tomtindelningskartor, handlingar och kartor 
som gäller fastighetsförrättningar. Stadens interna försäljning är alltid skattefri. 
 

1. Utskrifter av digitalt material och kopior 
 
Papper (svartvitt), pdf 
  A4 A3 A2 A1 A0 
 
Kartor och fastighets- 5,00  6,20 7,30 9,90 12,30  
bildningshandlingar 
 
Övriga handlingar 2,50  3,10   3,70   5,00    6,20   
 
Stadens interna 1,60   2,00   2,35   3,20    3,95  
försäljning 
 
Av en färgutskrift på papper tas ut ett pris som är 2 x priset på en svartvit utskrift. 
Priserna gäller standardutskrifter (standard innehåll, skala och bildteknik). 
För specialutskrifter tas ut priset för standardutskrift + tidsdebitering för bearbetning.  
 
Tomtkarta 8 € 
Utdrag ur detaljplan för fastighet med bestämmelser på papper 10 € 
 
Utskrifter från filer (från färdigt material), t.ex. koordinatlistningar: 12,10 €  för varje på-
börjande 60 rader 
 
Tilläggskopior av samma kopia eller utskrift: rabatt 50 % 
Efterbearbetning (t.ex. vikning): tidsdebitering 
 
Bestyrkande av riktigheten 2 €  
 
Postning: under 1 kg 6,45 €, 1-5 kg 8,87 € (dessutom porto) 
Leverans per e-post 6,45 €/parti 
 

2. GIS-material som överlåts digitalt 
 

• Prislistan gäller för användning utanför stadens organisation. 

• Nyttjanderätten ger inte rätt att överlåta materialet till en tredje part eller att kopiera 
materialet. 



• Priset gäller färdigt material i format som staden använder. Om beställningen förut-
sätter extra arbete, såsom att plocka fram uppgifter och utarbeta speciella produk-
ter, tar man dessutom ut en avgift för arbetskostnaderna med tidsdebitering.  

• Priset består av en grundavgift 30 €/beställning och en nyttjanderättsavgift för 
varje enskilt material. 

 
Nyttjanderättsavgift för ett visst material för en användare framgår av tabellerna nedan. 
Minimiavgiften är ändå 10 €. 
 
Stomkarta 
Skala 1:500 1:2000 
€/ha, vektor 3,85  1,50  
€/ha, raster 1,95   0,85  
 
Gränser och fastighetsbeteckningar utgör 25 %, byggnader 25 %, höjduppgifter 25 % och 
terrängfigurer 25 % av det totala priset. 
 
Vid beställningar som gäller stora områden sänker man priset enligt följande: 
Areal över  20 ha  50 ha  200 ha  800 ha  1600 ha  över 3200 ha 
Rabatt 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 
 
Detaljplanesammanställning (utan stomkarta)  1,00 €/ha 
 
Fastighetskarta  20 €/km² 
 
Guidekarta 1:10 000 (centrala delarna) 
€/km², vektor 8,80 
€/km², raster 2,70   
hela kartan, vektor 550,00 
hela kartan, raster 165,00 
 
Adresskarta 1:40 000 (glesbygdsområden) 
€/km², raster 1,30 
hela kartan, raster 550,00  
 
Laserskannat material/punktmoln  1,00 €/ha 
  
Flygfoto  20 €/km² 
 
Nyttjanderättsavgift för numeriskt material för flera användare samtidigt 
Antal nyttjanderätter, st.  2-5 6-10 11-20 över 20 
Koefficient   1,5 2 3 4 
 
Fortlöpande nyttjanderätt av numeriskt material och en årlig uppdatering kräver ett avtal 
med kunden. Då tas nyttjanderättsavgiften ut årligen för avtalets giltighetstid. 
 
Numeriskt material för undervisningssyfte 

• Till läroanstalter för undervisningssyften: grundavgift för leverans  30 €, rabatt på 
materialavgiften 80 %. 

• Till elever t.ex. för lärdomsprov: grundavgift för leverans, materialavgift 0 %. 



• För bearbetning av materialet tas ut arbetskostnaden som tidsdebitering. 
 

3. Avgift för utgivningstillstånd för kartor som trycks (upp-
hovsrättsersättning) 
 
Avgiften för utgivningstillståndet beräknas enligt följande: 
p1 x p2 x p3 x p4x p5 x p6 x pris per enhet 
 
p1 typen av karta guidekarta  =1 
  adresskarta  = 0,2 
  fastighetskarta = 2 
  stomkarta   = 3 
p2 användningssättet allmännyttig distribution = 1 
  kommersiell produkt, allmännyttig distribution = 1,5 
  annat bruk, avgiftsbelagd = 2 
  som bakgrundskarta  = 0,2-0,6 
p3 områdets storlek  för varje påbörjad km² = 0,01 
  över 100 km² = 1 
p4 tillståndets giltighetstid engångstillstånd = 1 
  årstillstånd  = 5 
p5 antalet upplagor 100 st.  = 0,1 
  1 000 st.   = 1 
  100 000 st.  = 100 
  följande 1 000 st. = 0,6 
p6 kartans innehåll karta och namnförteckning = 2 
  hela kartmaterialet = 1 
  en del av innehållet = 0,2-0,9 
pris per enhet, då området är högst 10 km² = 125 € 
  (centrumområdet) 
pris per enhet för den del som överstiger 10 km²  = 65 € 
 
Minimiavgiften för utgivningstillstånd är ändå 20 €. 
 
Om digitalt material levereras till beställaren för tryckning, tas det för leverans av material 
ut en leveransavgift på 30 €. 
För annat arbete som beställningen kräver tas det dessutom ut arbetskostnaden som tids-
debitering. 

 

4. Produkter 
 
Tryckt guide- och adresskarta med register 7,26 €/st. 
Återförsäljarna som köper minst 20 stycken får 25 % rabatt. 
För stadens interna bruk  4,00 €/st. 
 
Punktbeskrivningskort  4,03 €/st.  
 
Koordinatuppgifter av råpunkter  0,81 € / st., minimipriset är ändå 4,84 €  


