
VASA STAD – Fastighetssektorn

Utmärkning av byggplats och höjd samt gransknings ersättningar (MBL 149 §, 150 §)
från och med 1.2.2021

Enligt Markanvändnings- och bygglagens 149 § och 150 § kan
byggnadstillsynsmyndighet i lov för byggande bestämma om utmärkning av
byggplats och lägessyn. Med stöd av markanvändnings- och bygglagens 130 §
och 141 § kan även i åtgärdstillstånd för bla. staket krävas motsvarande.
Utmärkning av byggplats och lägessyn utförs av Vasa stads Fastighetssektor.

1 Byggande av bostads småhus eller bostads parhus 405 €

2 Byggande av bostadsbyggnad, 3 – 8 bostäder 710 €

3 Byggande av bostadsbyggnad, flera än 8 bostäder 915 €

4 Byggande av separat ekonomiebyggnad eller motsvarande liten byggnad
eller konstruktion 225 €

5 För ovan nämnda bostadsbyggnader betjänande på samma tomt /
byggnadsplats varande samtidigt   utmärkt ekonomiebyggnad / befintlig
byggnads utvidgning 185 €

6 Övriga byggnader
- Totalareal under 100 m² 225 €
- Totalareal 100 – 600 m² 405 €
- Totalareal över 600 m² 915 €

7 Utmärkning av rå i terrängen (inkluderande två punkter) 125 €
- för följande tilläggspunkter 30 €

8 Lägessyn för jordvärme borrhål 125 €

Som myndighetsuppgift är avgifterna moms fria.

I övriga till byggnadstillsynen hörande mätningsuppgifters debiteringar, används
på basen av i fastighetsförrättningsavgiftstaxan bestämda arbetstid- och
allmänna kostnaders debiteringspriser.

Avgifter för utmärkning av byggplats och höjd samt granskningar debiteras med
en gemensam faktura enligt den vid tidpunkten för utmärkning av byggplats i kraft
varande taxa.

Om utmärkningen av byggplats eller lägessyn på grund av byggarens
verksamhet bör utföras i flera delar eller förnyas, debiteras för andra utförandet
och för efterföljande på nytt utföranden, en tilläggs debitering motsvarande halva
priset på ovanstående priser.

Översättning av Byggnadstillsyns mätningars taxa som är behandlat i tekniska nämnden
9.12.2020.



Avgifter för tillståndskartor i anslutning till byggande (MBL 131 §, MBF 85 §) fr.o.m.
1.2.2021

Avgiftstyp Pris
(€)

För bygglov uppgjord karta (131 § MBL) 67

Förnyande av karta inklusive justeringar 24

Omgivningskarta som ska bifogas till ansökan om
bygglov eller undantagslov (85 § MarkByggF) 12

Översättning av taxa som är behandlat i tekniska nämnden 9.12.2020.


