
FÖRTYDLIGANDE AV AVGIFTER SOM BLIVIT 
BILLIGARE BETRÄFFANDE BYGGLOVSAVGIFTER 

- efter återremittering från KF 2019-12-02 
Här kommer först ett exempel på brister med den nuvarande taxan: 

Byggnad 1: 300 kvm enbostadshus, planenligt. 

Enligt nuvarande taxa beräknas avgiften efter hur många kvadrat man bygger. Det innebär 
att en som bygger ett stort hus i linje med detaljplanen och utan behov av att grannar ska 
yttra sig i ärendet, eller att beslut i ärendet behöver tas i nämnden, betalar förhållandevis 
mycket men tanke på att handläggningsprocessen är enklare och snabbare än exemplet för 
Byggnad 2 nedan. 

Byggnad 1 nuvarande taxa: 

27 548 + 240 = 27 788 kr 

(bygglov + kungörelse i post- och inrikes tidningar)  

Byggnad 2: 120 kvm fritidshus, planstridigt. 

Bygger någon istället en mindre byggnad som strider mot detaljplanen blir handläggningen 
mer komplicerad och grannehöranden och remiss till stadsarkitekt samt andra sakägare 
måste skickas ut. Remisser måste upprättas, skickas och diarieföras. Svaret på remisserna 
ska också diarieföras, läsas igenom och hänsyn till dessa yttraden ska tas i fortsatt 
handläggning (Exempel 1 har inte ens någon fortsatt handläggning, utan beslut kan tas 
direkt om ansökan är planenlig) 

Jämförelse mellan exempel 1 och 2: 

Byggnad 2 nuvarande taxa: 

11 806 + 240 + 1514 = 13 560 kr 

(bygglov + kungörelse i post- och inrikes tidningar + grannehörande) 

Sammanfattningsvis: trots att ärendet för Byggnad 2 tar längre tid, har fler moment i 
handläggningen och kostar mer för kommunen (konsultavgift stadsarkitekt) tar vi ut mindre 
än hälften i bygglovavgift med nuvarande taxa. 

 

 



AVGIFTER FÖR BYGGNAD 1 & 2 MED NYA TAXAN: 

Byggnad 1 nya taxan: 

enl. A 1.1  26 728 kr – billigare än nuvarande taxa 

Byggnad 2 nya taxan: 

enl. A 1.5 27 756 kr – dyrare än nuvarande taxa 

NUVARANDE TAXA ÄR SVÅRLÄST 

En annan brist med nuvarande taxa är som tidigare nämnt att det är svårt att ge ett snabbt 
svar på hur mycket ett eventuellt bygglov skulle kunna kosta, då man måste räkna ut 
avgifterna enligt formler och tabeller beroende på antal kvadrat. 

TILLÄGG PÅ AVGIFTEN I NUVARANDE TAXA 

Dessutom tillkommer avgifter för kungörelse i post- och inrikes tidningar samt för att skicka 
ut brev med möjlighet att inkomma med synpunkter till sakägare (grannar etc.) de gånger det 
behövs. Detta gör det ännu mer komplicerat att ge ett snabbt svar när någon ringer in och 
frågar var bygglov för exempelvis en gäststuga kommer att kosta. 

ATT JÄMFÖRA TAXORNA 

Att nuvarande taxa är beroende av fler parametrar än nya taxan gör det även mer 
komplicerat att ta fram en heltäckande jämförelse mellan vad som blivit billigare och vad som 
blivit dyrare, då exemplen måste vara väldigt specifika för att kunna räknas med nuvarande 
taxa (behövde grannar höras, hur många grannar i så fall, ska det byggas någon 
komplementbyggnad till huset man söker bygglov för (det ingår i nya taxan men inte i gamla) 
storleken på byggnaden avgör vilken tabell man ska välja siffror till uträkningsformlerna etc.) 

MER SOM INGÅR I NYA TAXAN 

I nya taxan är remisser, grannehörande och kungörelser inbakade i avgiften direkt. Därför 
kan man mycket enklare ge ett svar om någon ringer och frågar om kostnad för ett tänkt 
byggprojekt. 

Dessutom räknas tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad i nya 
taxan om allt ingår i samma ansökan. Man får alltså bygglov för garaget ”på köpet” när man 
bygger ett nytt hus, med nya taxan. 

RÄTTVISARE TAXA 

Nya taxan är väl genomarbetad, framtagen tillsammans med kranskommunerna och 
baseras på de faktiska kostnaderna för varje ärendetyp. Nya taxan är därmed betydligt mer 
rättvis och står även i linje med den lagstiftning som säger att kommunen ska debitera i 
enlighet med faktisk nedlagd handläggningstid. 



  

Med det som grund till komplexiteten i att jämföra taxorna följer exempel på en rad specifika 
ärenden på nästa sida. Med tanke på antalet parametrar för nuvarande taxa är det som sagt 
orimligt att ge en heltäckande bild av samtliga prisförändringar men vi har tagit exempel på 
några olika typer av ärenden och storlekar på byggnader:  

ÄNDRINGSTABELL, exempel på avgifter som blir billigare  

Åtgärd 
Nuvarande 
taxa Ny taxa 

Nybyggnad av enbostadshus 250 kvm med garage 50 
kvm 27 318 kr 26 728 kr 

Nybyggnad av flerbostadshus 500 kvm 38 924 kr 32 896 kr 

Nybyggnad av flerbostadshus 800 kvm 50 530 kr 48 316 kr 

Nybyggnad av flerbostadshus 2000 kvm 89 218 kr 76 072 kr 

Tillbyggnad av enbostadshus 200 kvm med tekniskt 
samråd 16 976 kr 16 448 kr 

Tillbyggnad av enbostadshus 25 kvm utan tekniskt 
samråd 5 080 kr 4 112 kr 

Nybyggnad av förskola ca 950 kvm 51 396 kr 48 316 kr 

Nybyggnad av lagerhall 850 kvm 51 396 kr 48 316 kr 

Nybyggnad av parkeringsplats 2000 kvm 116 300 kr 9 252 kr 

Nybyggnad av parkeringsplats 5000 kvm 154 988 kr 9 252 kr 

Nybyggnad av parkeringsplats 10000 kvm 193 676 kr 9 252 kr 

   



 


