KOMMUNAL TAXA
FÖR HOFORS KOMMUN

Taxa för nyttjande av kommunens geodata
Kommunfullmäktiges beslut den 20 februari 2018, § 6
Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2018. Den nya taxan tillämpas på
åtgärder som beställs från och med denna dag.
Allmänna bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för nyttjande av kommunens geodata.

2§

Betalningsskyldig är den som nyttjar kommunens geodata.

3§

Avgiften för nyttjandet tas ut enligt de tabeller som tillhör taxan
samt fastställda faktorer. Grundprincipen för uträkning av avgift är:
faktorer x mPBB x N.
Justeringsfaktor, N, för denna taxa är 1.
”Milliprisbasbelopp” (en tusendels prisbasbelopp), mPBB, för
denna taxa 44,8 (2017).
Minimiavgift för tillfälligt nyttjande av den digitala primärkartan är
500 kr exklusive moms. Moms 6 % tillkommer på samtliga avgifter.

4§

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmateriel
träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år
(geodata-avtal). Vid dessa avtal räknas avgiften ut enligt andra
principer än vad som frågor i denna taxa.
Kommunens kartmateriel är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse
av kommunalt kartmateriel överlåts normalt endast rätten att nyttja
materielet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Vid utnyttjade av
kommunal kartdatabas av utomstående för förädling i affärsmässigt
syfte ska rätten till databasen (licensen) regleras i ett särskilt avtal.
Nyttjanderätten begränsas normalt i tiden och till visst angivet
ändamål.
Om kommunen finner det lämpligt kan ersättningen för nyttjandet
tillåtas variera med det angivna ändamålet eller användningen av
kartmaterielet. I dessa fall och vid större beställningar tillämpas
anbudsförfarande.

5§

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens kommun. Betalning
ska ske inom tid som anges i avtalet eller i fakturan.

Uträkning av avgift
Benämning av faktorer och beräkningsprinciper av avgift

N

Justeringsfaktor

mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels
prisbasbelopp
PF

=1
= 44,8

Prisfaktor

Avgift = mPBB x PF x N x antal hektar
Tabell 1
Digital primärkarta/baskarta

PF
25

Prisreducering

En prisreducering sker om beställaren inte önskar viss information eller om
stora ytor innehåller lite kartinformation. Prisreducering kan även ske
beroende av faktorer som användningsändamål, areal, samverkanssätt, nytta
m.m.
Delinformation
Tabell 2
Informationsgrupp

Rabatt

Höjdkurvor, höjdkurvtext, markhöjd- och väghöjdpunkter

30%

Fastighetsgränser och beteckningar

30%

Byggnader

15%

Vägar, järnvägar

15%

Gatunamn och adressnummer

5%

Övriga detaljer

5%

Areal
Tabell 3
Areal

Rabatt

15-50 ha

25%

>50 ha

50%

Kommentar

Vid digital leverans tillkommer normalt leveranskostnad enligt vad som
framgår för uppdragsverksamhet i Taxa för verksamhet enligt plan- och
bygglagen samt kart- och mätverksamhet samt eventuell materielkostnad.

