Utdrag ur plan- och bygglovstaxan samt mät- och karttaxan
Exempel på avgifter gällande från och med 1 januari 2020 tills vidare
Här hittar du exempel på vad våra mest vanliga ärenden enligt plan- och bygglagen kostar. Alla avgifter
går inte att ange exakt eftersom de påverkas av om fastigheten till exempel ligger inom detaljplanerat
område eller om förhandsbesked finns. Utöver avgiften för själva bygglovet, förhandsbeskedet eller
anmälan kan ytterligare kostnader tillkomma som till exempel för ansökan om strandskyddsdispens och
beställning av nybyggnadskarta.
Om du gör din ansökan/anmälan via vår e-tjänst på webben blir avgiften lite lägre än om du gör den via
vår pappersblankett.
Åtgärd

Avgift

Bygglov
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Cirka 20 447-26 162 kronor

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

Cirka 25 146-33 274 kronor

Bygglov för nybyggnad av fritidshus

Cirka 6 604-22 860 kronor

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (till exempel garage, gäststuga, carport, förråd)

Cirka 4 699-7 112 kronor

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, 15 kvadratmeter eller mindre

Cirka 2 794-5 334 kronor

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus/fritidshus/komplementbyggnad

Cirka 3 937-13 716 kronor

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus/fritidshus/komplementbyggnad,
15 kvadratmeter eller mindre

Cirka 2 794-5 334 kronor

Anmälningspliktiga åtgärder
Anmälan om Attefallsbyggnad (totalt 25 kvadratmeter) eller tillbyggnad av
enbostadshus/fritidshus (max 15 kvadratmeter)

Cirka 2 794 kronor

Anmälan om installation av eldstad

3 810 kronor

Anmälan om ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

Cirka 5 080-6 985 kronor

Förhandsbesked
Förhandsbesked utanför detaljplanerat område

16 510 kronor

Utstakning
Utstakning av huvudbyggnad (enbostadshus/fritidshus)

5 080 kronor

Utstakning av huvudbyggnad, finutstakning

8 255 kronor

Utstakning av komplementbyggnad

3 175 kronor

Utstakning av huvudbyggnad och komplementbyggnad vid samma tillfälle

5 558 kronor

Utstakning av radhus, flerfamiljshus och verksamhetsbyggnad

8 255 kronor

Administrativ avgift för beräkning, redovisning, kontroll med mera om
utstakning sker av annan än bygg- och miljökontoret

1 524 kronor

Nybyggnadskartor
Nybyggnadskarta – Typ A (för fastighet upp till 3 000 kvadratmeter)

7 620 kronor

Nybyggnadskarta – Typ B (för fastighet upp till 4 000 kvadratmeter)

3 429 kronor

Enklare karta (för fastighet upp till 1 hektar)

600 kr

