Nyttjanderättsavgift för tillfälligt nyttjande av
geografisk information

Årlig avgift för nyttjande av geografisk
information

Avgift per ha = mPBB x KF x Nk
I tabellen nedan är avgiften per ha baserad på mPBB = 43 och Nk = 1.

Årlig avgift = mPBB x KF x Nk x 50

Informationsmängd

Andel
(%)

Kommentar
Ett årligt avtal baserad på denna taxa kan tecknas på minst 3 år.

Avgift
(kr/ha)

KF
K

O

IK

U

Primärkarta fullständig

100

14

600

600

0*

0*

Gränser och
fastighetsbeteckningar

30

4,2

180

180

0*

0*

Byggnader och övriga
topografiska objekt

30

4,2

180

180

0*

0*

Vägar, järnvägar och
adresser

20

2,8

90

90

0*

0*

Höjdinformation

20

2,8

120

120

0*

0*

Grundkarta

14

600

600

600

600

Stadskarta

0,9

40

40

0*

0*

0,012

0,5

0,5

0*

0*

Adresspunkter

* Ingen nyttjanderättsavgift utgår i normalfallet för dessa nyttjare om
nyttjandet avser geografisk information i begränsad mängd och över
begränsat geografiskt område (exempelvis en villatomt). För större
mängder och eller områden utgår avgifter i samma nivå som övriga
nyttjare.
Nyttjanderättsavgiften differentieras för olika användarkategorier:
K = kommersiell användning: avser nyttjande som bedrivs på kommersiella
grunder, i vinstsyfte och på en konkurrensutsatt marknad (gäller även myndighets
verksamhet som bedrivs på affärsmässig grund). Informationen får enbart nyttjas
i den egna verksamheten.
O = offentlig användning: avser nyttjande för utförande av offentliga uppgifter.
IK = icke-kommersiell användning: avser nyttjande som inte bedrivs
yrkesmässigt eller med kommersiellt syfte, t ex ideella föreningar och privatpersoners nyttjande för eget bruk.
U= användning för forskning och utbildning: avser nyttjande för formell
utbildning och forskning där resultaten blir allmänt tillgängliga.
KV = kommersiell vidareförädling: avser nyttjande för marknadsaktörer
som vill kunna sprida geodata, både i oförändrad och i förädlad form
enligt specifika villkor från respektive dataägare till tredje part.
Vid kommersiell vidareförädling regleras rätten till databasen i ett särskilt avtal.
* Ingen avgift utgår i normalfallet för enstaka antal av denna typ av
utskrift/kopia och kategori av nyttjare.
** 2- betyder att två eller flera ex av samma original skrivs ut till
reducerad kostnad
*** moms tillkommer
Kommentar
Utöver nyttjanderättsavgift tillkommer alla arbetskostnader samt
leveransmedia. Vid utskrifter tillkommer avgift enligt särskild tabell.

Mot en årlig avgift kan offentliga och kommersiella slutanvändare få rätt att
nyttja kommunal geografisk information i obegränsad mängd för den egna
verksamheten. Även för tillfälliga nyttjare kan det vara fördelaktigt att teckna
ett årligt avtal, om man vill nyttja geografisk information över ett större
geografiskt område.
Vid tidskrävande åtgärder tas tidsersättning ut enligt särskild taxa.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat.

Anpassning av nyttjanderättsavgift för
stora områden
Geografiskt område

Avgift (kr/ha)

< 1 ha

600 (lägsta pris oavsett yta)

1-10 ha

600 (taxa enligt ovan)

> 10 ha

Taxa justeras nedåt med 50 kr för varje ytterligare
10 ha utöver de första 10. Lägsta avgift 100kr/ha*

*Räkneexempel: Kommersiell användare beställer 28 ha fullständig primärkarta.
10 hektar kostar 600 kr/ha: 10 * 600 kr = 6 000 kr
Påföljande 10 ha kostar 600-50 kr/ha: 10 * 550 kr = 5 500 kr
De sista 8 kostar 550-50 kr/ha: 8 * 500 kr = 4 000 kr
Total avgift blir 15 500 kr
Kommentar
Nyttjanderättsavgiften anpassas till storleken på det geografiska området enligt
modellen ovan, så att avgiften per ytenhet minskar ju större beställning.
Modellen ovan beskriver anpassningen av taxa för fullständig primärkarta,
men för delmängder ur primärkartan eller annan kommunal geografisk information
gäller motsvarande prisjustering.
Nyttjanderättsavgiften kan också justeras nedåt om informationens kvalitet i
det aktuella området föranleder en sådan justering. En justering beroende på
informationskvalitet baseras på informationens ursprung och ajourhållningsgrad.

