Lathund för bygglovstaxa år 2018
Ärendetyp
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
3.1

Bygglov för nybyggnad och teknisk kontroll av
enbostadshus och ändrad användning till enbostadshus
(inklusive tillhörande komplementbyggnader).
Bygglov för nybyggnad och teknisk kontroll av
enbostadshus av typen enklare fritidshus, utan
våtutrymmen och kök (eller mycket enkelt kök)
(inklusive tillhörande komplementbyggnader). Utan
tekniskt samråd.
Bygglov och teknisk kontroll av, komplementbyggnad,
tillbyggnad på en- eller tvåbostadshus, ändrad
användning från en- till tvåbostadshus, skärmtak eller
anmälningspliktiga åtgärder enligt SFS 2014:477
(”attefallare”). Gäller även ändrad användning till
ovanstående. Gäller även andra byggnadsverk som är
liknande i storlek och användningssätt. Med tekniskt
samråd.
Bygglov och teknisk kontroll av, komplementbyggnad,
tillbyggnad på en- eller tvåbostadshus, ändrad
användning från en- till tvåbostadshus, skärmtak eller
anmälningspliktiga åtgärder enligt SFS 2014:477
(”attefallare”). Gäller även ändrad användning till
ovanstående. Gäller även andra byggnadsverk som är
liknande i storlek och användningssätt. Utan tekniskt
samråd.
Nybyggnad av byggnad som inte är enbostadshus. Till
exempel skola, hotell, industrier, vandrarhem, sjukhem
eller flerbostadshus.
Nybyggnad av byggnad som inte är enbostadshus men
inte lika omfattande som 2.1. Till exempel
tvåbostadshus, HVB-hem i storleksordning som ett tvåbostadshus.
Nybyggnad av byggnad som inte är enbostadshus och
som är enkel i sitt utförande. Till exempel oisolerade
hallar, garage, stall eller motsvarande som inte är
komplementbyggnad.
Tillbyggnad eller ändrad användning till byggnad som
inte är en- och tvåbostadshus. Med tekniskt samråd.
Tillbyggnad eller ändrad användning till byggnad som
inte är en- och tvåbostadshus. Utan tekniskt samråd.
Anmälan. Eldstad, bärande konstruktion, planlösning,
rivning, hiss, vattenförsörjning, avlopp, ventilation,
brandskydd, underhåll av byggnad som omfattas av
skyddsbestämmelser. Utan tekniskt samråd.

Kostnad
avslag

Kostnad
beviljat beslut

10 758
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5 868
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4 890

9 780
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5 868

29 340

68 460

19 560

39 120

8 802
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1 956
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Anmälan. Eldstad, bärande konstruktion, planlösning,
rivning, hiss, vattenförsörjning, avlopp, ventilation,
brandskydd, underhåll av byggnad som omfattas av
skyddsbestämmelser. Med tekniskt samråd.
Bygglov och teknisk kontroll av anläggningar.
Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med
liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor,
friluftsbad, motorbanor, golfbanor, parkering, upplag,
materialgårdar, småbåtshamnar, transformatorstation.
Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg,
järnväg, tunnelbana eller gruvdrift. Fasta cisterner och
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra
brand eller andra olyckshändelser. Begravningsplatser.
Med tekniskt samråd.
Bygglov och teknisk kontroll av anläggningar.
Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med
liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor,
friluftsbad, motorbanor, golfbanor, parkering, upplag,
materialgårdar, småbåtshamnar, transformatorstation.
Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg,
järnväg, tunnelbana eller gruvdrift. Fasta cisterner och
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra
brand eller andra olyckshändelser. Begravningsplatser.
Utan tekniskt samråd.
Marklov och teknisk kontroll.
Rivningslov och teknisk kontroll.
Fasadförändring.
Bygglov och teknisk kontroll av mur och plank.
Bygglov och teknisk kontroll av skyltar och
ljusanordningar.
Bygglov och teknisk kontroll av master/ torn/
vindkraftverk.
Förhandsbesked.
Byte kontrollansvarig, ingripande-, villkorsbesked och
andra tids och kostnadskrävande åtgärder.
Avskrivning (får dock ej överstiga kostnaden för avslag
för sökt ärendetyp).
Avvisning.
Tidsbegränsat bygglov. Förlängning av tidsbegränsat
bygglov.

2 934

5 868

19 560

29 340

6 846

8 802

3 912
3 912
1 956
3 912

5 868
5 868
2 934
4 890

3 912

4 890

22 494

24 450

9 780
10 758
Timdebitering per timme
(minst en timme)
3 912
978
Samma kostnad som icke
tidsbegränsat bygglov

