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8. KARTOR OCH FLYGBILDER
4B

Stadsbyggnadsnämnden tillhandahåller grundläggande geografiska databaser över Stockholm. Kartdatabaserna
är upphovsrättsligt skyddade. Vid försäljning av kartor, ortofoto och flygbilder utgår en nyttjandeavgift samt
ersättning för material och arbetstid. Nyttjandeavgifterna, som framgår av tabellerna nedan, utgör ett bidrag
till stadens kostnader för uppläggning och löpande ajourhållning av kartdatabaserna.
Observera att moms tillkommer.
Karta, ortofoto och flygbilder kan levereras antingen i digital form (vektor/raster) eller som kopia på papper.
Vissa kartor finns också i tryckt form.
Avtal/överenskommelser
Taxan är avsedd att tillämpas vid försäljning av enstaka kartor för eget bruk. Vid samtidig beställning av kartor
eller andra tjänster baserade på kartdatabaserna som betingar sammanlagda avgifter överstigande 20 000
kronor kan särskild överenskommelse träffas om avgiften. Karta får ej nyttjas fortlöpande i någon verksamhet
utan avtal om detta. Om karta ska användas i undervisning kan särskild överenskommelse träffas om
nedsättning av avgiften. För äldre, analoga kartor kan särskild överenskommelse träffas om nedsättning av
avgiften.

Nyttjandeavgifter
Digitala kartor/ortofoto/flygbilder i raster- eller vektorformat
Nyttjandeavgift utgår per hektar landarea enligt tabell nedan. Digitala kartor i mindre skala mot offert.
Lägsta avgift i rasterformat är 280 kr och i vektorformat 550 kr.
Tabell 11
Produkt

Kr/hektar landarea
Rasterformat Vektorformat

Baskartan (1:400)

374

1 872

Registerkarta (gränser, texter m m)
Markdetaljer (byggnader, gator m m)

125

624

187

936

Markhöjder (höjdkurvor, höjdpunkter m m)

62

312

Del av baskarta

Övriga storskaliga data

-

Höjddata 1 meters gitter

-

312

Byggnader med takkonstruktion

-

468

3D-träd
Stadskartan med fastighetsgränser

-

156

60

295

Ortofoto i färg (ca 10 cm upplösning)

4,5

-

Snedbilder i färg (ca 10 cm upplösning)
Fotorealistisk 3D-modell täckande hela
Stockholms kommun

9 kr/Ha markyta
77 729 (hela ytan)

-

Sid 17 (22)

Användning av vektorkarta/ortofoto i tittprogram
Tabell nedan avser nyttjandeavgifter i kronor per användare och år för avtalskunder med årlig uppdatering. Vid
engångsuttag utgår dubbel avgift.
Baskartan, Stadskartan och ortofotot täcker Stockholms stad, medan Tätortskartan täcker Stockholms län.
Vid tecknande av avtal för baskarta + stadskarta + tätortskarta ingår Stockholmskartan. Vid tecknande av avtal
för baskarta + ortofoto ingår hybridkartan.
Tabellen och prissättningen ska läsas på följande sätt: För 15 användare av Baskartan är kostnaden för första
användaren 20 200 kr, för användare inom intervallet 2-5 är kostnaden 10 100 kr per användare, för användare
inom intervallet 6-10 är kostnaden 2 400 kr per användare osv. Det angivna takpriset gäller för 15 eller fler
användare.
Tabell 12
Antal
namngivna
StockholmsHybridanvändare Baskarta Stadskarta Tätortskarta
kartan
Ortofoto kartan
21 300 öppna data öppna data
14 100
7 050
14 100
1
10
600
7
050
3
500
7 050
2-5
öppna data öppna data
2 500
1 700
850
1 700
6 - 10
öppna data öppna data
11 - 15

650

öppna data

öppna data

420

Takpris

79 600

öppna data

öppna data

52 800

210

420

26 400

52 800

Kartdata som levereras för extern tryckning av karta
2.
För tryckta kartor betalas nyttjandeavgift per exemplar. Avgiften grundas på antal ex och tryckt kartarea i dm .
Tabell 13
2

Upplaga
1

Kr/dm kartarea
1

2 - 50

0,75

51 - 2 000

0,20

2 001 - 10 000

0,10

10 001 - 50 000

0,04

50 001 -

0,01

Karta/ortofoto/flygbild på papper
2
Nyttjandeavgiften baseras på kartarean i dm .
Tabell 14
2

Kartarea (dm )
0- 150
151 - 300
300 -

Avgift
8,50 kr/dm2
1 200 kr
+ 5 kr/dm2 i intervallet 151-300 dm2
1 800 kr
+ 1,60 kr/dm2 för yta över 300 dm2
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Karta/ortofoto/flygbild från kartbutik/e-butik
Nyttjandeavgift utgår enligt tabell nedan.
Tabell 15
Produkt
Utdrag för publicering på internet
Utskrift med laserskrivare på papper
i format A4 eller A3
Låst PDF-fil i A4 eller A3
Låst PDF-fil i A4 eller A3 beställd via e-butik

Avgift exkl. moms Avgift inkl. moms
600
750
170

180

310

380

170

210

Kostnad för arbete och material m.m.
För uttag och bearbetning av data, komplettering av kartinformation och utritning tas tidersättning ut för
arbetstid enligt tabell 23 i denna taxa. Vidare tillkommer kostnad för material (papper, film, datamedia). För
extern användare som nyttjar stadsbyggnadskontorets kart- och fastighetsdatatjänster tillkommer kostnad för
drift och förvaltning av tjänsten enligt offert.
Övrig information - Grundkarta till detaljplan
Avgift för grundkarta till detaljplan och kartunderlag till fastighetsplan tas ut i form av arbetskostnad
(tidersättning enligt tabell 23) då planavtal finns. Därutöver tillkommer nyttjandeavgift enligt tabell 14. Om
planavtal saknas ingår dessa avgifter i planavgiften som betalas i samband med bygglov.
Stomnätskarta
För stomnätskarta tas nyttjandeavgift ut som för bakgrundskarta enligt tabellerna ovan.

