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Dnr 2017-00075

Kommunfullmäktiges beslut att anta revideringar av taxa för
detaljplaner och lägeskontroll Antagen 2017-05-17 § 46
Bilaga 1.

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av planoch bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges.
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen
eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av
dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.
Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna
beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som
grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp
kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa
avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N
ska vara lägre eller högre än 1,0, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen.
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
HF
Handläggningsfaktor
KOM
Faktor för kommunicering
KF
Kartfaktor
mPBB
”Milliprisbasbelopp”, en tusendels prisbasbelopp
MF
Mätningsfaktor
N
Justeringsfaktor
NKF
Nybyggnadskartefaktor
OF
Objektfaktor
PLF
Planavgiftsfaktor
UF
Utstakningsfaktor
Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
N-faktorn anges till N=0,9.
Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller
upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast
vid beslut om kontrollplan (bygganmälan).
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas
åtagande i övrigt.
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av
ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad.
Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid
tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock debiteras om det lämnade
bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet).
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för
berörd byggrätt inom det område som ändrats.
Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna
före1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden
som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar).
För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 1.
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För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för
nybyggnad.
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där intressenten
eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för
BTA eller OPA.
Planavgift tas inte ut för
- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m²
- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m²
Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid granskning 25
%, efter antagande 50 %
Grundformel planavgift: mPBB x OF x PF x N
OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².
Objektsfaktorn avser detaljplanens totala byggrätt (ljus BTA). (Exempel: OF 10 000 m² =
101; 11 000 m² = 102)
Planfaktor (PF)
Nybyggnad
70
70

Områdesbestämmelser
Detaljplan inkl program
Fastighetsrättsliga åtgärder
i detaljplan
70

PF
Tillbyggnad
70
70

PF
Ändring
70
70

70

70

Angående planavgifter i äldre detaljplaner enligt plan- och bygglagen (1987:10): planavgift
utgår som schablonavgift enligt formeln PBB x 0,5 x N.
Tabell 24 Lägeskontroll
(Mervärdesskatt tillkommer)
Avgift = mPBB x MF x N
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA +
OPA) för varje hustyp för sig.
Huvudbyggnad nybyggnad
1 -199 m²
200-499 m²
500-999 m²
1 000-1 999 m²
2 000-2 999 m²
3 000-5 000 m²
Komplementbyggnad – nybyggnad garage/uthus
till en- och tvåbostadshus
1 -199 m²
Tillbyggnader – nybyggnader
1 -199 m²
200-1 000 m²

Mätningsfaktor MF
75
90
110
130
150
170
Mätningsfaktor MF
30
Mätningsfaktor MF
30
60

För ärende större än 5 000 m² vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid tillbyggnad gäller
anbudsförfarande.

