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Utgångspunkter 
Plan- och bygglagen ger möjligheter för myndighetsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen att ta ut en avgift i ärenden om 
plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta.   

Inledande bestämmelser  
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lessebo kommuns prövning med mera enligt plan- 
och bygglagen och bestämmelser meddelade med stöd av lagen samt de EU-
bestämmelser som kompletteras av lagen. Denna taxa börjar gälla 1 januari 2022.  

Avgifter  
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

A.  
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

B.  
1.kostnad för upprättande av detaljplan när kommunen ger bygglov för nybyggnad
eller ändring av byggnad eller för annan bygglovpliktig anläggning (enligt föreskrift
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och den fastighet som bygglovet avser har nytta av
planen
2. kostnad för upprättande av detaljplaner

3 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften per hel timme 1180 kr.  

4 § För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. Timavgift tas ut för nedlagd 
handläggningstid. Handläggningstid är den sammanlagda tid som varje 
tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet 
såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt 
föredragning av beslut. Restid debiteras inte. Avgift tas ut med en hel timavgift för 
påbörjad handläggning. Därefter tas timavgift ut för varje påbörjad halvtimme 
nedlagd handläggningstid.  
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5 § I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler 
enligt Svensk Standard SS 21054:2009.  
 
6 § Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet. 
 

Indexuppräkning  
7 § Vid ändring av taxa måste beslut tas av kommunfullmäktige. Ingen 
indexuppräkning sker automatiskt. En översyn utav taxan ska göras vartannat år.  
 

Avgift enligt tabell A – lov, anmälan mm  
8 § Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilaga. I de fasta avgifterna 
ingår ett startbesked, ett slutbesked och i många ärenden ett tekniskt samråd, ett 
arbetsplatsbesök och ett slutsamråd. Om ett ärende kräver ytterligare samråd, besök 
med mera debiteras dessa enligt beloppen i bilagan.  
 
9 § För tidsbegränsat bygglov betalas samma avgift som för ett permanent bygglov 
för motsvarande åtgärd.  
 
10 § Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna ska avgift 
betalas i form av timavgift. 
 

Justering av avgift  
11 § Om ansökan omfattar både en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
ingår allt i priset för bostadshuset. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder, om 
de ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset. Behövs mer än ett 
startbesked, slutbesked mm debiteras dessa enligt beloppen i bilagan.  
 
12 § För ansökan om att göra justeringar i ett gällande lov debiteras timavgift. 
 
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till åtgärdens art, omfattning, nedlagd 
handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt 
fall justeras eller efterskänkas. 
 

Avgift enligt tabell B - planbesked  
14 § Tabell B reglerar enbart kostnad för planbesked. Vid detaljplanuppdrag 
upprättas plankostnadsavtal med beställaren av detaljplanen. Plankostnadsavtalet 
skall vara utgå ifrån aktuell timdebitering. Beställaren står för hela kostnaden och 
ingen planavgift tas ut i samband med bygglov. Beställarens kostnad för detaljplan 
finansieras av marktaxan vid försäljning av den planlagda marken.  
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Betalning av avgift  
15 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Lessebo kommun med de villkor som 
anges i beslutet eller på fakturan. Avgift får tas ut i förskott. Avgiften beräknas efter 
den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats men inte 
avslutats före denna taxa börjar gälla, får kommunstyrelsen ta betalt efter den nya 
taxan om det innebär en lägre avgift för den sökande.  

Återbetalning av avgift  
16 § Om bygglov inte utnyttjats kan sökanden begära tillbaka avgift för de delar av 
handläggningen av bygglovet som inte utförts. Återbetalning sker tidigast när 
bygglovet har upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.  



A

A 1

Avgift
A 1.1 Planenligt 23 600 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 27 140 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 29 500 kr

A 1.4 Planenligt 20 650 kr

A 1.5 Avviker från detaljplan 24 190 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 26 550 kr

A 1.7 Planenligt 15 340 kr

A 1.8 Avviker från detaljplan 17 700 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 17 700 kr

A 1.10 Planenligt 7 670 kr

A 1.11 Avviker från detaljplan 10 030 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 10 030 kr

A 1.13 Planenligt 15 340 kr

A 1.14 Avviker från detaljplan 17 700 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 17 700 kr

A 1.16 Planenligt 7 670 kr

A 1.17 Avviker från detaljplan 10 030 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 10 030 kr

A 1.19 Planenligt 12 390 kr

A 1.20 Avviker från detaljplan 14 750 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 14 750 kr

A 1.22 Planenligt 5 310 kr

A 1.23 Avviker från detaljplan 7 670 kr

A 1.24 Utanför planlagt område 7 670 kr

A 1.25 7 080 kr

Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Ändring, utan tekniskt samråd

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder 
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden 
av bostadshuset.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Ändring, med tekniskt samråd

Taxetabeller för lov, anmälan mm
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, 
se kommunens taxebestämmelser.

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 
21054:2009.

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet 
förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Avviker från detaljplan:  Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser 
eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana 
äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet 
förhandsbesked.

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad  och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en 
och samma ansökan (gruppbebyggelse)

Med PBL  avses plan- och bygglagen (2010:900). 



A 2

Avgift
A 2.1 Planenligt 25 370 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 28 910 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 31 270 kr

A 2.4 Planenligt 12 980 kr

A 2.5 Avviker från detaljplan 16 520 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 18 880 kr

A 2.7 Planenligt 28 910 kr

A 2.8 Avviker från detaljplan 32 450 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 34 810 kr

A 2.10 Planenligt 35 400 kr

A 2.11 Avviker från detaljplan 37 760 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 40 120 kr

A 2.13 Planenligt 41 300 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 43 660 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 44 840 kr

A 2.16 Planenligt 18 290 kr

A 2.17 Avviker från detaljplan 20 650 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 21 830 kr

A 2.19 Planenligt 8 260 kr

A 2.20 Avviker från detaljplan 10 620 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 11 800 kr

A 2.22 Planenligt 21 830 kr

A 2.23 Avviker från detaljplan 24 190 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 25 370 kr

A 2.25 Planenligt 9 440 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 11 800 kr

A 2.27 Planenligt 4 720 kr

A 2.28 Avviker från detaljplan 7 080 kr

A 2.29 Planenligt 19 470 kr

A 2.30 Avviker från detaljplan 21 830 kr

A 2.31 Utanför planlagt område 21 830 kr

A 2.32 Planenligt 8 260 kr

A 2.33 Avviker från detaljplan 10 620 kr

A 2.34 Utanför planlagt område 10 620 kr

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Ärendetyp
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA)

All övrig ändring, utan tekniskt samråd



A 3

Avgift
A 3.1 2 950 kr

A 3.2 4 130 kr

A 3.3 1 180 kr

A 3.4 1 180 kr

A 4

Avgift
A 4.1 Timdebitering

A 4.2 Timdebitering

A 4.3 Timdebitering

A 4.4 Timdebitering

A 4.5 Timdebitering

A 4.6 Timdebitering

A 4.7 Timdebitering

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som 
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har 
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser



A 5

Avgift
A 5.1 Planenligt 10 620 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 12 980 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 12 980 kr

A 5.4 Planenligt 4 720 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 6 490 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 6 490 kr

A 5.7 Planenligt 8 260 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 10 620 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 10 620 kr

A 5.10 Planenligt 4 720 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 6 490 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 6 490 kr

A 5.13 Planenligt 4 720 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 7 080 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 7 080 kr

A 6

Avgift
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 4 720 kr

A 7

Avgift
A 7.1 4 720 kr

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)



A 8

Avgift
A 8.1 7 080 kr

A 8.2 3 540 kr

A 8.3 5 900 kr

A 8.4 4 720 kr

A 8.5 9 440 kr

A 8.6 4 720 kr

A 8.7 3 540 kr

A 8.8 2 360 kr

A 8.9 3 540 kr

A 8.10 1 770 kr

A 8.11 5 900 kr

A 8.12 3 540 kr

A 8.13 5 900 kr

A 8.14 4 130 kr

A 8.15 5 310 kr

A 8.16 4 130 kr

A 8.17 5 900 kr

A 8.18 3 540 kr

A 8.19 14 160 kr

A 8.20 7 080 kr

A 8.21 8 260 kr

A 8.22 4 720 kr

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, med tekniskt samråd

Ärendetyp

Anmälningspliktiga åtgärder

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på 
bygglov, utan tekniskt samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd



A 8.23 9 440 kr

A 8.24 5 900 kr

A 8.25 8 260 kr

A 8.26 4 720 kr

A 8.27 8 260 kr

A 8.28 4 720 kr

A 8.29 8 260 kr

A 8.30 4 720 kr

A 8.31 8 260 kr

A 8.32 4 720 kr

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd 
(ä d i tt f ll h i f k l tb d till tt f ll h i fGöra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a 
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd 
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av 
komplementbostadshus)

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 
PBL, med tekniskt samråd

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § 

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan 
tekniskt samråd (attefallstakkupa)



A 9
Avgift

A 9.1 10 620 kr

A 9.2 4 720 kr

A 10
Avgift

A 10.1 11 800 kr

A 10.2 5 900 kr

A 11
Avgift

A 11.1 Inom planlagt område 4 720 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 10 620 kr

A 12
Avgift

A 12.1 Timdebitering

A 13
Avgift

A 13.1 Timdebitering

A 14
Avgift

A 14.1 3 540 kr

A 14.2 2 360 kr
A 14.3 3 540 kr

A 15

Avgift

A 15.1 Inom planlagt område 5 900 kr

A 15.2 Utanför planlagt område 3 540 kr

A 15.3 Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm Inom planlagt område 8 260 kr

A 15.4 Utanför planlagt område 5 900 kr
A 15.5 Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta Inom planlagt område/Utanför 

planlagt område
1 180 kr

A 16

Avgift

A 16.1 Nybyggnad, 1-4 punkter Grovutstakning 4 720 kr

A 16.2 Tillbyggnad, 1-4 punkter Grovutstakning 4 720 kr

A 16.3 Tillägg per punkt utöver de fyra första Grovutstakning 590 kr

A 16.4 Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle Grovutstakning 2 360 kr

Förhandsbesked

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Upprättande av nybyggnadskarta

Ärendetyp

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Utstakning

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra samråd

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Villkorsbesked

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Extra arbetsplatsbesök, startbesked/slutbesked och samråd

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Extra startbesked eller slutbesked

Förhandsbesked

Villkorsbesked

Ärendetyp
Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd



A 17

Avgift

A 17.1 I enlighet med tillämplig tabell

A 17.2 Timdebitering

A 18

Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19

Avgift
A 19.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete 

i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 20
Avgift

A 20.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

A 21
Avgift

A 21.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete 
i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 
finns i någon av taxans övriga tabeller

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp
Avvisning

Ärendetyp

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avslag

Avskrivning



B. 
B 5

Avgift

B  5.1 Planbesked kategori 1 (alla åtgärder som inte omfattas 
av kategori 2 eller 3)

5 900 kr

B 5.2 Planbesked kategori 2 (komplexa åtgärder eller 
åtgärder som kräver miljöbedömning)

10 620 kr

B 5.3 Planbesked kategori 3 (åtgärder som innebär mindre 
ändring eller mindre tillägg till gällande detaljplan, 
förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan 
eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet)

4 720 kr

Ärendetyp

Taxetabeller för planbesked
Planbesked
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