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TØNSBERG KOMMUNE
AREAL, BYGG og LANDBRUK

BETALINGSREGULATIV FOR
GEOGRAFISK INFORMASJON
VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 09.12.20, SAK 173/20
Gyldige satser f.o.m. 01.01.2021

I.

Priser for kopiering av kart og tegninger. Utskrifter. Attester.
Pris u/mva

1. Naboliste
pris justert i forhold til INFOLAND-pris del III vnr. 10

Pris m/mva

236,00

295,00

2. Forenklet situasjonskart. Utskrift fra kommunens digitale kartbaser. M = 1 :1000/ 1:500
A4-format, pris justert i forhold til INFOLAND-pris del III vnr. 5

561,60

702,00

3. Situasjonskart
For situasjonskart gjelder samme pris som for forenklet situasjonskart, med tilleggsgebyr
for suppleringsmålinger og ajourføring av FKB-data fastsatt etter anvendt tid
ref. Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider, punkt 12.

II.

Salg av digitale kartprodukter
For salg av disposisjonsrett for kart og geodata beregnes priser fastsatt av geovekstforum,
ref. Geovekstveiledning kap.15 ( //:www.kartverket.no)
Oversikt over forhandlere for sentrale FKB-data finnes på kartverkets hjemmesider
https://www.kartverket.no/api-og-data/kjope-kartdata
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III.

Priser for eksterne distributører
Varenavn/-nr

Pris u/mva.

Eiendomsinformasjon fra matrikkelen (1)
Bygningsdata fra matrikkelen (2)
Utvidet arealinformasjon (3)
Matrikkelkart (4)
Forenklet situasjonskart m/VA (5)
Målebrevskopi (6)
Godkjente bygningstegninger (7)
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest (8)
Seksjoneringstillatelse og godkjente
seksjoneringstegninger (9)
Naboliste fra matrikkelen (10)
Administrative grenser fra matrikkelen (11)

180,36

Gjeldende regulering med bestemmelser (12)
Innsendte reguleringsplaner (13)
Ortofoto (14)
Gatekart/oversiktskart (15)
Tilknytning til offentlig vann og kloakk (16)
Adkomst til eiendommen (17)
Kommunale avgifter og gebyrer (18)
Legalpant (uoppgjorte kom. avgifter) (19)
Eiendomsmeglerpakke (20)

293,82

Eiendomsmeglerpakke inneholder følgende produkter:

180,36
491,64
160,00
407,27
160,00
325,82
244,36
325,82
171,64
147,78

194,91
147,78
147,78
160,00
147,78
194,91
98,33
1536,00
1,2,4,5,7,8,9,12,13,16,17,18,19

* Distributørene beregner et tillegg til produktpriser fastsatt i pkt. III

IV.

Generelt
Justering av priser
Prisene justeres av bystyret hvert år ved budsjettbehandlingen og gjelder fra 1. januar
det påfølgende år.
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