
 

 

KUNGÖRELSE  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Plats: Kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma 

Tid: Torsdag 2022-06-02 klockan 19:00 

Ärende 
1. Upprop 

2. Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av protokollet 

3. Meddelanden 

a) Informationsbrev från Länsstyrelsen i Skåne om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 
1/8 

b) Protokollsutdrag från revisionen 2022-04-25, § 4, om uppföljning av tidigare genomförd 
granskning av investeringsprocessen 

c) Beslut från Länsstyrelsen i Skåne om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 

4. Avsägelse från Lena Forsberg (M) av uppdrag som ersättare i valnämnden samt fyllnadsval med 
anledning härav 

5. Fastställande av reviderad taxa för bygglov i Lomma kommun 

6. Fastställande av reviderad taxa för karta- mät- och GIS-tjänster 

7. Fastställande av reviderad plantaxa 

8. Godkännande av upplösning av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 

Anmäl förhinder till Maria Zingmark, maria.zingmark@lomma.se eller via telefon 0733-41 11 14. 

Anders Berngarn  
Kommunfullmäktiges ordförande 

Kungörelsen är anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2022-05-25 

Intygas av  

Maria Zingmark 
Kommunsekreterare 
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   INFORMATION 1(2) 

2022-05-09  
  

     

 

Kontaktperson   

Enheten för folkhälsa och trygghet 
 

Kommunerna i Skåne län 
Kommunfullmäktige tillhanda 

 

      

      

      

      

      

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 000000 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 
 291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00  www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 

 

Informationsbrev LTN.docx 

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1/8 
 
Länsstyrelsen informerar härmed om ny lagstiftning som förväntas beslutas av 
Sveriges riksdag den 21 juni. Vi uppmanar därför kommunen att följa 
nyhetsrapporteringen. Om riksdagen inte beslutar att införa den nya lagen kan 
kommunen bortse från innehållet i detta brev. Om riksdagen beslutar att införa den 
nya lagen behöver kommunen vidta ett antal åtgärder vilka gås igenom nedan. 
Observera att det kan finnas fler åtgärder som behöver vidtas. Kommunen bör redan 
nu ta del av informationen nedan så att nödvändiga åtgärder hinner förberedas i tid 
till lagens förväntade ikraftträdande.  
 
Den 1 augusti 2022 förväntas lag (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter att 
träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till 
kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. 
Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år, den som säljer 
produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på varje försäljningsställe 
ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet 
mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 
år. Det kommer även finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på 
vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser 
till lagen förväntas även förordning (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter 
införas.  Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot 
beroendeframkallande produkter.  
 
Kommunen blir tillsynsmyndighet  
Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på 
försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och ska även 
biträda kommunerna med information och råd samt främja samarbete mellan olika 
tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.  
 



 

   ÄRENDE 2(2) 

Datum dnr 
 dossiernr 

    

 

 

 

Viktigt att tänka på är att kommunen måste vidta vissa åtgärder med anledning av 
den nya lagen:  

• Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för att ta 
emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva tillsyn över dessa.  

• De handläggare som ska arbeta med tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter 
kan behöva delegation för detta.  

• Det måste finnas anmälningsblanketter för de säljare som vill sälja tobaksfria 
nikotinprodukter. Skicka ut blanketten till de försäljningsställen ni redan vet 
säljer sådana produkter idag.  

• Tillsynsprotokoll behöver tas fram alternativt införlivas i andra befintliga 
tillsynsprotokoll.  

• Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria 
nikotinprodukter. 

• Kommunens hemsida behöver uppdateras med information om den nya 
lagen, anmälningsblanketter, egenkontroll m.m.  

• Skicka ut information om den nya lagen till försäljningsställen.  
 
Länsstyrelsen arbetar med att ta fram ett informationsblad om lagen som kommunen 
har möjlighet att vidaredistribuera till försäljare i er kommun. Länsstyrelsen räknar 
med att distribuera informationsbladet till kommunen den 21 juni när riksdagen har 
fattat beslut. Det finns redan nu dekaler om 18-årsgräns som kommunen kan 
beställa från Länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen behöver era kontaktuppgifter  
För vårt framtida arbete och dialog med kommunen behöver vi veta vilken nämnd 
som kommer att ha ansvaret för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
När beslut om ansvarig nämnd har fattats önskar Länsstyrelsen att kommunen 
meddelar oss e-postadress till nämnden genom att mejla till Länsstyrelsen. 
 
Har kommunen några frågor eller funderingar kring lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt vid dekalbeställning är ni välkomna att kontakta 
Länsstyrelsen på alkohol.tobak.skane@lansstyrelsen.se / 010-224 10 00.   
  
 
Christi Kara   Bengt Wassberg   
Alkohol- och tobakshandläggare Alkohol- och tobakshandläggare 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 61 KS KF/2021:6 

Fastställande av reviderad taxa för bygglov i Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av plan- och bygglovstaxan för Lomma kommun 
och beslutade 2020-12-08, § 159, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
att anta förslag till reviderad taxa för prövning av ärenden i enlighet med plan- och bygglagen 
(2010:990). Kommunfullmäktige beslutade därefter, 2021-09-16, § 74, att återremittera ärendet till 
miljö- och byggnadsnämnden för ytterligare handläggning.  

Efter ytterligare beredning beslutade miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-01, §, 23, att föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för bygglov. Den 
reviderade taxan föreslås gälla för bygglov som inkommer från och med 2023-01-01. Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutade vidare att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommun-
fullmäktige att bemyndiga nämnden att för varje år höja avgifterna i taxan och handläggnings-
kostnaderna per timme med den procentsats som anges i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-27 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04, § 112. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04 § 112 
- Skrivelse 2022-04-27 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-01 § 23 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-09-16 § 74 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-08 § 159 
- Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda före 2011-05-02  
- Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda from 2011-05-02 

Överläggning 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta återremittera ärendet till miljö- och 
byggnadsnämnden för att differentiera taxan. 

Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Robert Wenglén (M) först 
proposition på frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, varefter kommunstyrelsen 
beslutar att ärende ska avgöras vid dagens sammanträde. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget yrkande, varefter kommunstyrelsen bifaller det 
samma. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad taxa för 

bygglov, men stöd av 12 kap. 8 § i plan- och bygglagen (2010:900), i enlighet med 
föreliggande förslag. Den reviderade taxan gäller för ärenden som inkommer från och med 
2023-01-01. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnadsnämnden 
bemyndigas att för varje kalenderår höja avgifterna och handläggningskostnaderna per 
timme i taxan med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den 
version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 
kommuners och regioners hemsida i oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen 
är oktober månad 2022. 

Reservation 
Per Bengtsson (S), Lennart Nilsson (S) och Pia Johnson (S) reserverar sig skriftligt. 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



Reservation 

Vi reserverar oss mot föreslagen bygglovstaxa vid KS, den 18/5 -22, i den del som 
berör stora bygglov. Vi anser att taxan borde vara differentierad på ett bättre sätt 
så att det inte uppstår orättvisor vid större byggnationer. Mellan 1000 BTA och 
1001 BTA skiljer taxan med över 200 000 kr (sic). Skillnaden på 1 BTA generar 
alltså en väsentligt högre taxa som vi anser orimlig. 

Vi anser att detta är orättvist och vill därför differentiera taxan med  
flera steg så att skillnaderna inte blir så stora mellan de olika stegen i 
bygglovstaxan över 1000. Av den anledningen yrkade vi på återremiss av ärendet. 

18/5 -22 

Per Bengtsson Lennart Nilsson Pia Johnsson 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Bilaga KS § 61/22
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:6 

Förslag till fastställande av reviderad taxa för bygglov i Lomma kommun 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Reviderad taxa för bygglov fastställs, men stöd av 12 kap. 8 § i plan- och bygglagen (2010:900), i 
enlighet med bilaga. Den reviderade taxan gäller för ärenden som inkommer från och med 2023-
01-01. 

- Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att för varje kalenderår höja avgifterna och 
handläggningskostnaderna per timme i taxan med den procentsats som anges för det 
innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på Sveriges kommuners och regioners hemsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av plan- och bygglovstaxan för Lomma kommun 
och beslutade 2020-12-08, § 159, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
att anta förslag till reviderad taxa för prövning av ärenden i enlighet med plan- och bygglagen 
(2010:990). Kommunfullmäktige beslutade därefter, 2021-09-16, § 74, att återremittera ärendet till 
miljö- och byggnadsnämnden för ytterligare handläggning.  

Efter ytterligare beredning beslutade miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-01, §, 23, att föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för bygglov. Den 
reviderade taxan föreslås gälla för bygglov som inkommer från och med 2023-01-01. Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutade vidare att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommun-
fullmäktige att bemyndiga nämnden att för varje år höja avgifterna i taxan och handläggnings-
kostnaderna per timme med den procentsats som anges i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Bakgrund/Analys 
Kommunen får enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 12 kap. 8 § ta ut avgifter för bland annat 
beslut om bygglov. En avgift får enligt 12 kap. 10 § inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad 
för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. För att kommunen ska kunna ta 
ut avgifter för bygglov i enlighet med PBL måste kommunen ha en taxa som har fastställts av 
kommunfullmäktige. Nu gällande plan- och bygglovstaxa reviderades senaste av kommunfullmäktige 
2017-12-07, § 78. Miljö- och byggnadsnämnden har därefter 2019-04-23, § 69, beslutat om 
indexuppräkning av timtaxan.  
 
Gällande plan- och bygglovstaxa baseras enligt samhällsbyggnadsförvaltningen på en modell som 
Sveriges kommuner och landsting (SKL), numera Sveriges kommuner och regioner (SKR), tog fram 
2011. SKR har 2014 tagit fram en ny modell för konstruktion av plan- och bygglovstaxa. Denna modell 
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har sedermera uppdaterats 2019. I den nya modellen har hänsyn tagits till de förändringar som skett 
i plan- och bygglagen. Till skillnad från den tidigare modellen bygger denna modell på den faktiska 
tidsåtgången för olika typer av ärenden.  
 
Med utgångspunkt i SKR:s nuvarande modell har miljö- och byggnadsnämnden tagit fram ett förslag 
till reviderad taxa för bygglov i Lomma kommun som bygger på nämndens bedömning av 
handläggningstiderna för olika former av bygglovsärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden 
har beräknats med utgångspunkt i handläggarnas erfarenhetsmässiga bedömningar av 
handläggningstiden för olika ärendetyper I den genomsnittliga handläggningstiden ingår enligt 
nämnden all handläggning av ett ärende från det att ärendet inkommer till kommunen till dess att 
ärendet är färdigbehandlat enligt plan- och bygglagen och ärendet har arkiverats. Den 
framräknande handläggningstiden har sedan multiplicerats med den handläggningskostnad per 
timme som har räknats fram. För att kvalitetssäkra bedömningarna har jämförelser gjorts med andra 
kommuner som också använder SKR:s nuvarande modell. 
 
I det reviderade förslaget till taxa för bygglov bär varje ärende, enlig miljö- och byggnadsnämnden, i 
större utsträckning sina egna kostnader. Det reviderade förslaget till taxa för bygglov består av en 
färdig prislista, vilket enligt nämnden gör det tydligare för kunden, allmänheten och överprövande 
myndigheter, samtidigt som det förenklar arbetet för handläggaren som ska ta ut avgifter. Efter det 
att kommunfullmäktige återremitterade ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för ytterligare 
handläggning har nämnden gjort en mer ingående översyn av tidsåtgången för större bygglov. 
Föreliggande förslag till reviderad taxa för bygglov tar enligt nämnden hänsyn till att stora bygglov 
ofta är komplexa och att tiden för diarieföring, bygglovsgranskning, politisk behandling och teknisk 
granskning vid byggnation tar mycket tid i anspråk. 
 
Nu gällande plan- och bygglovstaxa för Lomma kommun innehåller även taxa för planärenden och 
karta-, mät- och GIS-tjänster. Kart- mät- och GIS-verksamheten övergick 2022-01-01 från miljö- och 
byggnadsnämndens till samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2022-01-31, § 5, föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att, med 
stöd av plan- och bygglagen 12 kap. 8 §, fastställa reviderad taxa för karta- mät- och GIS-tjänster i 
enlighet med nämndens förslag. Föreliggande förslag till taxa för bygglov inkluderar därför inte taxa 
för karta-, mät- och GIS-tjänster. Föreliggande förslag till taxa inkluderar inte heller taxa för 
planärenden, då även planverksamheten 2022-01-01 övergick från miljö- och byggnadsnämndens till 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Samhällsbyggnadsnämnden förväntas inom kort 
besluta föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för 
planärenden.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2022-03-01 § 23 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-09-16 § 74 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-08 § 159 
- Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda före 2011-05-02  
- Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda from 2011-05-02 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
ekonomiavdelningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 
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Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Byggenheten 
Författningssamlingen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
      Sammanträdesdatum s. 10 (37)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2022-03-01

Justerare 

Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande

MBN § 23 Dnr MB219-325

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet avseende bygglov 
m.m. 

Ärendebeskrivning
För att kommunen ska kunna ta ut avgifter i enlighet med 12 kap. 8 § Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL måste kommunen ha en taxa beslutad i kommunfullmäktige.
Taxan har en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader 
inom området. Det är kommunen som upprättar och beslutar om sin taxa. Att 
konstruera en taxa från grunden är en ganska krävande uppgift. SKR tillhandahåller 
därför underlag som stöd för kommunernas arbete med detta.

Nuvarande taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet avseende bygg- och 
mätverksamhet är beslutad av kommunfullmäktige 2011 och grundar sig på ett underlag 
som Sveriges kommuner och regioner (dåvarande SKL) tagit fram, ”plan- och 
bygglovtaxa 2011”. Sedan 2011 har en del förändringar skett inom området och denna 
modell har fått en del kritik, för att inte vara rättvis eller tydlig. SKR har sett behovet av 
att göra en större omarbetning av underlaget till taxa för PBL-området. Anledningen är 
att förändringar i PBL genomförts och det finns behov av att förtydliga hur taxan 
beräknas och tas fram.
Erfarenheten från denna taxa ger anledning till att förändra taxemodellen. Sveriges 
kommuner och regioner har därför 2014 tagit fram en ny modell (Underlag för 
konstruktion av PBL-taxa 2014) och som också uppdaterades 2019. Den bygger på den 
faktiska tidsåtgången för olika typer av ärenden. Byggenheten har arbetat fram ett 
förslag enligt SKR:s nya modell. Den nya modellen har till syfte att göra det tydligare och 
rättvisare, så att avgiften speglar kostnaden för den genomsnittliga tidsåtgången för 
olika typer av lov och anmälningar. 

Enligt 12 kap. 10 § PBL får en avgift enligt 12 kap. 8 eller 9 §§ inte överstiga kommunens
genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften 
avser. 
Taxeunderlaget bygger på att med utgångspunkt i dessa formuleringar i PBL ta fram den
genomsnittliga kostnaden (tidsuppskattning) för olika typer av besked, beslut och 
handläggning (ärendetyper).

Enligt SKR: s uppfattning bör taxeunderlaget innebära att kommunen kan ta ut 
ersättning för de kostnader kommunen har för den myndighetsutövning och de övriga 
uppgifter som enligt PBL få tas ut avgifter för. Tidsuppskattningen ska ge möjlighet att ge 
kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad 
handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader som kan 
hänföras till området. Då det är den enskilda kommunens kostnader i form av 
handläggningskostnad och nedlagd tid som ska speglas i taxans avgifter i enlighet med 
12 kap. PBL, har inte SKR gett några förslag till handläggningstider eller avgifter.

Forts



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
      Sammanträdesdatum s. 11 (37)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2022-03-01

Justerare 

Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande

MBN § 23 (forts) Dnr MB219-325

Den genomsnittliga handläggningstiden för Lomma kommun har tagits fram med hjälp 
av att alla handläggare har fått uppskatta tidsåtgången för ärendetyperna och även 
utgått ifrån erfarenhetsmässiga bedömningar. För att kvalitetssäkra bedömningar har 
jämförelser och justeringar skett med andra kommuner som använder den nya 
taxemodellen såsom Örebro, Gävle, Kristenhamn och Åre. 

I den genomsnittliga handläggningstiden ingår all tid som ingår i handläggningen av ett
ärende från det att det kommer in till kommunen till dess att ärendet är
färdigbehandlat enligt plan- och bygglagen och ärendet har arkiverats. Den 
framräknande handläggningstiden multipliceras sedan med den handläggningskostnad 
per timme som räknats fram. 
Utvärdering av taxan kommer att ske löpande och vid behov ska den nya taxan 
uppdateras. 

Då karta- gis- och mättjänster under 2022 kommer att lyftas som en separat taxa har 
dessa delar tagits bort från bifogat förslag till beslut. 

Sammanfattning
Avdelningen har fått i uppdrag att se över taxan för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet avseende bygglov. Nuvarande taxa baseras på Sveriges kommuners och 
regioners grundförslag från 2011. Taxan har ifrågasatts för att inte vara rättvis eller 
särskilt tydlig, varken från sökanden eller handläggare. Sveriges kommuners och 
regioner har senare arbetat fram en ny grundmodell 2014. Taxemodellen bygger på 
fasta avgifter för olika typer av ärenden och kostnaden baseras på den faktiska 
tidsåtgången för den genomsnittliga handläggningen av ärendetypen som ansökan 
gäller. I den nuvarande taxan finns inte fasta avgifter på samma sätt utan kostnaden 
baseras mer på den area som byggs. Denna skrivelse framlägger en redovisning av hur 
en mer transparant och tydlig taxemodell baserad på SKRs grundmodell 2014 ser ut.

Ärendet lyftes första gången på Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 19 
Maj 2020. Vid detta sammanträde återförvisades ärendet för justeringar av tabeller 
kopplat till denna nya taxemodell, då man främst ansåg att vissa mindre åtgärder blev 
för dyra och man ansåg att stora byggnationer inte skulle vara med i denna revidering av 
taxa utan att de hanteras i nästa översyn i en tvåstegsprocess. 

Ärendet framlades därefter med revideringar 2020-12-08 till Miljö- och 
byggnadsnämnden som beslutade att sända taxan till kommunfullmäktige för beslut. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16 att återremittera ärendet till Miljö- och 
byggnadsnämnden för ytterligare handläggning. 

Forts



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
      Sammanträdesdatum s. 12 (37)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2022-03-01

Justerare 

Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande

MBN § 23 (forts) Dnr MB219-325

Efter återremitteringen har Byggenheten sammanställt tidsåtgången för större bygglov. 
Sammanställningen innebär att tiden för stora bygglov ökas jämfört med tidigare förslag 
till reviderad taxa. Orsaken är att dessa ofta är komplexa och att tiden för diarieföring, 
bygglovsgranskning, nämndssammanträde den tekniska granskningen vid byggnation tar 
mycket tid i anspråk. 

Bedömning
Konsekvenser av förändringar av taxan
I förslaget till taxa som har arbetats fram behövs inga formler användas i varje enskilt 
ärende, utan en färdig avgift finns redan uträknad för varje ärendetyp och avgifterna är 
lätta att plocka fram ur en färdig prislista. Det ger ett tydligare underlag att utgå från vid 
frågor från kunder, allmänhet och överprövande myndigheter, vilket bidrar till ökad 
rättssäkerhet, och förhoppningsvis färre ifrågasättande och överklaganden av avgifter. 
Den bakomliggande tidsberäkningen, som utgör en del av taxan, ger även en tydlig bild 
av vad som ingår i varje avgift. Vilket också utgör ett incitament för att utveckla och 
förenkla handläggningen. Vid t ex digital arkivering kan handläggningstiden förkortas i 
alla ärendetyper, som på sikt ger lägre kostnader för den som söker bygglov.

Med denna taxemodell bär varje ärende i större utsträckning sina egna kostnader. Detta 
innebär också att nämnden får möjlighet att finansiera egna tjänster i större 
utsträckning och på sikt är kommunens målsättning att kostnadstäckningen inom 
områdena ska öka.  

För handläggare i kommunen som ska ta ut avgifter i ärenden enligt taxan ger nya 
taxemodellen en avsevärt enklare hantering jämfört med den nuvarande taxan. I princip 
utgörs taxan av en färdig prislista som kan ge kunden ett klart besked om avgiften i 
förväg. Slutsatsen är att taxa utifrån den nya modellen blir mer rättvis, tydlig för 
sökande och bidrar till ökad rättssäkerhet. 

Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2022-02-15, § 23.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/byggenheten 2022-02-04
- Protokoll från arbetsutskottet, § 23/22

Forts
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      Sammanträdesdatum s. 13 (37)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2022-03-01

Justerare 

Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande

MBN § 23 (forts) Dnr MB219-325

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
- Miljö-och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Anta redovisat förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen. 
2. Miljö- och byggnadsnämnden får varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den 
procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2022.
3. Taxan föreslås gälla för ärenden som inkommer från och med 1 januari 2023.

Beslutet fattas med stöd av 12 kap 8 § plan- och bygglagen (2010:900).

./. Bilaga 

Protokollsanteckning
Lennart Nilsson (S) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 

./. Bilaga 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Taxebestämmelser 

Inledande bestämmelser 
Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL är beslutad 
med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL. 

Taxan tillämpas för Miljö-och byggnadsnämndens handläggning av ärenden etc. enligt PBL i den utsträckning som 
närmare föreskrivs i det nedanstående. 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A1-A19 och tidsuppskattningar i kommunens 
beslut att anta taxan. 

Avgift enligt tabell 
Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp framgår av taxetabell A1-A19. Med 
ärendetyp avses typ av besked, beslut eller handläggning.  

Mervärdesskatt  
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna.  

I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning. 

Handläggningskostnad per timme 
Handläggningskostnaden per timme är 1221 kronor år 2022. 

Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har miljö- och byggnadsnämnden rätt att 
tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande. 

Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat gällande lov samt vid flera åtgärder 
För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande underlag tillhörande ett tidigare 
beviljat, gällande lov, kan miljö- och byggnadsnämnden om det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen, 
reducera avgiften med 25%, 50% eller 75%.  

Vid ärenden där flera åtgärder ingår kan miljö- och byggnadsnämnden om det är motiverat med avseende på 
arbetsinsatsen, reducera avgiften för den eller de, enligt taxatabellen, minst tidskrävande åtgärden eller åtgärderna 
till 25%, 50% eller 75%. 

Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär 
Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär tas samma avgift ut 
som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd. 

Timdebitering 

taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 
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Tidsersättning 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift 
grundad på tidsersättning. 

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 
Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A1-A19 utgår avgift grundad på kommunens 
nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad 
per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning  
Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas.  

Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig 
tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i ärendet.  

Ändring av taxan 
Miljö-och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera de i denna taxa framtagna fasta avgifter och 
timavgifter med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2022. 
Ändringar av taxan utöver indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige.  

Betalningsskyldighet och betalning av avgift  
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är sökande eller har gjort 
anmälan i ärendet.  

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som 
beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts miljö- och byggnadsnämndens beslut. 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Lomma kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i räkning. 

Avgift får tas ut i förskott. 

Återbetalning av avgift  
Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, 
kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift 
återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.  

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 

Ikraftträdande 
Denna taxa ska tillämpas från och med 1 januari 2023 
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A Taxetabeller för lov, anmälan mm
   

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus Planenligt 31 136 kr 

A 1.2 Liten avvikelse 37 241 kr 

A 1.3 Utanför planlagt område 37 241 kr 

A 1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder 

Planenligt 28 694 kr 

A 1.5 Liten avvikelse 33 578 kr 

A 1.6 Utanför planlagt område 33 578 kr 

A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 17 705 kr 

A 1.8 Liten avvikelse 20 147 kr 

A 1.9 Utanför planlagt område 20 147 kr 

A 1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 9 158 kr 

A 1.11 Liten avvikelse 11 600 kr 

A 1.12 Utanför planlagt område 11 600 kr 

A 1.13 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 17 705 kr 

A 1.14 Liten avvikelse 20 147 kr 

A 1.15 Utanför planlagt område 20 147 kr 

A 1.16 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 11 600 kr 

A 1.17 Liten avvikelse 14 042 kr 

A 1.18 Utanför planlagt område 14 042 kr 

A 1.19 Annan ändring, med tekniskt samråd Planenligt 14 042 kr 

A 1.20 Liten avvikelse 16 484 kr 

A 1.21 Utanför planlagt område 16 484 kr 

A 1.22 Annan ändring, utan tekniskt samråd Planenligt 7 326 kr 

A 1.23 Liten avvikelse 9 768 kr 

A 1.24 Utanför planlagt område 9 768 kr 

A 1.25 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en 
och samma ansökan (gruppbebyggelse) 

15 873 kr 

    

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd 

Planenligt 22 589 kr 

A 2.2 Liten avvikelse 27 473 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 27 473 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 16 484 kr 

A 2.5 Liten avvikelse 21 368 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 21 368 kr 

A 2.7 Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 45 788 kr 

A 2.8 Liten avvikelse 51 893 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 51 893 kr 
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A 2.10 Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 256 410 kr 

A 2.11 Liten avvikelse 274 725 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 274 725 kr 

A 2.13  Planenligt 366 300 kr 

A 2.14 Liten avvikelse 384 615 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 384 615 kr 

A 2.16 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd 

Planenligt 18 926 kr 

A 2.17 Liten avvikelse 21 368 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 21 368 kr 

A 2.19 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 9 158 kr 

A 2.20 Liten avvikelse 11 600 kr 

A 2.21 Utanför planlagt område 11 600 kr 

A 2.22  Planenligt 21 368 kr 

A 2.23 Liten avvikelse 26 252 kr 

A 2.24 Utanför planlagt område 26 252 kr 

A 2.25 Fasadändring, med tekniskt samråd Planenligt 16 484 kr 

A 2.26 Liten avvikelse 18 926 kr 

A 2.27 Fasadändring, utan tekniskt samråd Planenligt 9 158 kr 

A 2.28 Liten avvikelse 11 600 kr 

A 2.29 All övrig ändring, med tekniskt samråd Planenligt 18 926 kr 

A 2.30 Liten avvikelse 23 810 kr 

A 2.31 Utanför planlagt område 23 810 kr 

A 2.32 All övrig ändring, utan tekniskt samråd Planenligt 11 600 kr 

A 2.33 Liten avvikelse 16 484 kr 

A 2.34 Utanför planlagt område 16 484 kr 
    

A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 

omgivningspåverkan 
6 716 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan 

9 158 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

611 kr 

A 3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

1 221 kr 

    

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  

Ärendetyp Avgift 
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 

djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 
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A 4.4 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 

Timdebitering 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn 

Timdebitering 

A 4.6 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 

Timdebitering 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering 

    

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  

Ärendetyp Avgift 

A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 12 821 kr 

A 5.2 Liten avvikelse 15 263 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 15 263 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 6 716 kr 

A 5.5 Liten avvikelse 9 158 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 9 158 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 12 821 kr 

A 5.8 Liten avvikelse 15 263 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 15 263 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 6 716 kr 

A 5.11 Liten avvikelse 9 158 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 9 158 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation 

Planenligt 6 716 kr 

A 5.14 Liten avvikelse 9 158 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 9 158 kr 
    

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov  

Ärendetyp Avgift 
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    6 716 kr 

    

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  

Ärendetyp Avgift 
A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 6 716 kr 

    

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 10 989 kr 
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 3 663 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 

10 989 kr 
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A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

3 663 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 
med tekniskt samråd 

10 989 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 
utan tekniskt samråd 

3 663 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 10 989 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 663 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 9 158 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 3 053 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 12 210 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 3 663 kr 

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

10 989 kr 

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

3 663 kr 

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
med tekniskt samråd 

10 989 kr 

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 
utan tekniskt samråd 

4 884 kr 

A 8.17 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 plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt 
samråd 

12 210 kr 

A 8.18 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 plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt 
samråd 

4 884 kr 

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 12 210 kr 

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 3 663 kr 

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

12 821 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

6 716 kr 

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a 
§ plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

14 042 kr 

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a 
§ plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

6 716 kr 

A 8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen 

12 821 kr 

A 8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

12 821 kr 
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A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

5 495 kr 

A 8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 2 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

12 821 kr 

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

5 495 kr 

A 8.30 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

12 821 kr 

A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

5 495 kr 

    

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 12 821 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 7 937 kr 
    

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov  

Ärendetyp Avgift 
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 12 821 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 7 937 kr 
    

A 11 Förhandsbesked  

Ärendetyp Avgift 

A 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område  11 600 kr 

A 11.2 Utanför planlagt område 14 042 kr 
    

A 12 Villkorsbesked  

Ärendetyp Avgift 

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 
    

A 13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 
    

A 14 Extra arbetsplatsbesök  

Ärendetyp Avgift 

A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 4 884 kr 
    

A 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

Ärendetyp Avgift 

A 15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller 

I enlighet med tillämplig 
tabell 

A 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 
finns i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 
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A 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp Avgift 

A 16.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 
    

A 17 Avslag  

Ärendetyp Avgift 

A 17.1 Avslag   Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp 

   

A 18 Avskrivning  

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Avskrivning   Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp 

   

A 19 Avvisning  

Ärendetyp Avgift 

A 19.1 Avvisning   Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp 
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A 1  Tidsuppskattning 

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
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Avgift 

A 1.1  

Nybyggnad av ett en- 
eller tvåbostadshus 

Planenligt 0,5 8 0,5 4 2 4 4 2 0,5 25,5 31 136 kr 

A 1.2  Liten avvikelse 0,5 13 0,5 4 2 4 4 2 0,5 30,5 37 241 kr 

A 1.3  
Utanför planlagt 
område 

0,5 13 0,5 4 2 4 4 2 0,5 30,5 37 241 kr 

A 1.4  
Nybyggnad av ett 
fritidshus med högst 
två bostäder 

Planenligt 0,5 6 0,5 4 2 4 4 2 0,5 23,5 28 694 kr 

A 1.5  Liten avvikelse 0,5 10 0,5 4 2 4 4 2 0,5 27,5 33 578 kr 

A 1.6  
Utanför planlagt 
område 

0,5 10 0,5 4 2 4 4 2 0,5 27,5 33 578 kr 

A 1.7  
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 6 0,5 1 1 2 2 1 0,5 14,5 17 705 kr 

A 1.8  Liten avvikelse 0,5 8 0,5 1 1 2 2 1 0,5 16,5 20 147 kr 

A 1.9  
Utanför planlagt 
område 

0,5 8 0,5 1 1 2 2 1 0,5 16,5 20 147 kr 

A 1.10  
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 9 158 kr 

A 1.11  Liten avvikelse 0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 600 kr 

A 1.12  
Utanför planlagt 
område 

0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 600 kr 

A 1.13  

Tillbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 6 0,5 1 1 2 2 1 0,5 14,5 17 705 kr 

A 1.14  Liten avvikelse 0,5 8 0,5 1 1 2 2 1 0,5 16,5 20 147 kr 

A 1.15  
Utanför planlagt 
område 

0,5 8 0,5 1 1 2 2 1 0,5 16,5 20 147 kr 

A 1.16  

Tillbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 600 kr 

A 1.17  Liten avvikelse 0,5 8 0,5  1   1 0,5 11,5 14 042 kr 

A 1.18  
Utanför planlagt 
område 

0,5 8 0,5  1   1 0,5 11,5 14 042 kr 

A 1.19  

Annan ändring, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 3 0,5 1 1 2 2 1 0,5 11,5 14 042 kr 

A 1.20  Liten avvikelse 0,5 5 0,5 1 1 2 2 1 0,5 13,5 16 484 kr 

A 1.21  
Utanför planlagt 
område 

0,5 5 0,5 1 1 2 2 1 0,5 13,5 16 484 kr 

A 1.22  

Annan ändring, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 3 0,5  0,5   1 0,5 6 7 326 kr 

A 1.23  Liten avvikelse 0,5 5 0,5  0,5   1 0,5 8 9 768 kr 

A 1.24  
Utanför planlagt 
område 

0,5 5 0,5  0,5   1 0,5 8 9 768 kr 

A 1.25  
Per styck för nybyggnad av fler likartade en- 
eller tvåbostadshus utöver det första, i en och 
samma ansökan (gruppbebyggelse) 

 3 0,5 2 2 2 2 1 0,5 13 15 873 kr 
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A 2  Tidsuppskattning 

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

A 2.1  

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

Planenligt 0,5 10 0,5 1 1 2 2 1 0,5 18,5 22 589 kr 

A 2.2  Liten avvikelse 0,5 14 0,5 1 1 2 2 1 0,5 22,5 27 473 kr 

A 2.3  
Utanför planlagt 
område 

0,5 14 0,5 1 1 2 2 1 0,5 22,5 27 473 kr 

A 2.4  

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

Planenligt 0,5 10 0,5  1   1 0,5 13,5 16 484 kr 

A 2.5  Liten avvikelse 0,5 14 0,5  1   1 0,5 17,5 21 368 kr 

A 2.6  
Utanför planlagt 
område 

0,5 14 0,5  1   1 0,5 17,5 21 368 kr 

A 2.7  

Nybyggnad 101-1000 kvm 
(BTA+OPA) 

Planenligt 0,5 20 0,5 4 2 4 4 2 0,5 37,5 45 788 kr 

A 2.8  Liten avvikelse 0,5 25 0,5 4 2 4 4 2 0,5 42,5 51 893 kr 

A 2.9  
Utanför planlagt 
område 

0,5 25 0,5 4 2 4 4 2 0,5 42,5 51 893 kr 

A 2.10  

Nybyggnad 1001-5000 kvm 
(BTA+OPA) 

Planenligt 3 105 3 24 12 24 24 12 3 210 
256 410 

kr 

A 2.11  Liten avvikelse 3 120 3 24 12 24 24 12 3 225 
274 725 

kr 

A 2.12  
Utanför planlagt 
område 

3 120 3 24 12 24 24 12 3 225 
274 725 

kr 

A 2.13  

Nybyggnad  (BTA+OPA) 

Planenligt 3 195 3 24 12 24 24 12 3 300 
366 300 

kr 

A 2.14  Liten avvikelse 3 210 3 24 12 24 24 12 3 315 
384 615 

kr 

A 2.15  
Utanför planlagt 
område 

3 210 3 24 12 24 24 12 3 315 
384 615 

kr 

A 2.16  

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

Planenligt 0,5 4 0,5 2 2 2 2 2 0,5 15,5 18 926 kr 

A 2.17  Liten avvikelse 0,5 6 0,5 2 2 2 2 2 0,5 17,5 21 368 kr 

A 2.18  
Utanför planlagt 
område 

0,5 6 0,5 2 2 2 2 2 0,5 17,5 21 368 kr 

A 2.19  

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

Planenligt 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 9 158 kr 

A 2.20  Liten avvikelse 0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 600 kr 

A 2.21  
Utanför planlagt 
område 

0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 600 kr 

A 2.22  

 

Planenligt 0,5 6 0,5 2 2 2 2 2 0,5 17,5 21 368 kr 

A 2.23  Liten avvikelse 0,5 10 0,5 2 2 2 2 2 0,5 21,5 26 252 kr 

A 2.24  
Utanför planlagt 
område 

0,5 10 0,5 2 2 2 2 2 0,5 21,5 26 252 kr 

A 2.25  
Fasadändring, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 0,5 4 0,5 2 1 2 2 1 0,5 13,5 16 484 kr 

A 2.26  Liten avvikelse 0,5 6 0,5 2 1 2 2 1 0,5 15,5 18 926 kr 
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A 2.27  
Fasadändring, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 9 158 kr 

A 2.28  Liten avvikelse 0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 600 kr 

A 2.29  

All övrig ändring, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 0,5 6 0,5 2 1 2 2 1 0,5 15,5 18 926 kr 

A 2.30  Liten avvikelse 0,5 10 0,5 2 1 2 2 1 0,5 19,5 23 810 kr 

A 2.31  
Utanför planlagt 
område 

0,5 10 0,5 2 1 2 2 1 0,5 19,5 23 810 kr 

A 2.32  

All övrig ändring, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 600 kr 

A 2.33  Liten avvikelse 0,5 10 0,5  1   1 0,5 13,5 16 484 kr 

A 2.34  
Utanför planlagt 
område 

0,5 10 0,5  1   1 0,5 13,5 16 484 kr 

A 3  Tidsuppskattning 

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 

Ärendetyp 
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Avgift 

A 3.1  
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller 
ljusanordning med liten omgivningspåverkan 

0,5 2 0,5  1   1 0,5 5,5 
6 716 

kr 

A 3.2  
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller 
ljusanordning med stor omgivningspåverkan 

0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 
9 158 

kr 

A 3.3  
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma 
fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar 
som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

0 0,5 0  0   0 0 0,5 611 kr 

A 3.4  
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan 
fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar 
som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

0 0,5 0,5  0   0 0 1 
1 221 

kr 

A 4  Tidsuppskattning 

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

A 4.1  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 
idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, 
motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering 

A 4.3  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är 
avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

A 4.4  
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 

Timdebitering 

A 4.5  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn Timdebitering 

A 4.6  

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 

Timdebitering 

A 4.7  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering 
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A 5  Tidsuppskattning 

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

Ärendetyp 
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Avgift 

A 5.1  
Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 2 0,5 1 1 2 2 1 0,5 10,5 12 821 kr 

A 5.2  Liten avvikelse 0,5 4 0,5 1 1 2 2 1 0,5 12,5 15 263 kr 

A 5.3  
Utanför planlagt 
område 

0,5 4 0,5 1 1 2 2 1 0,5 12,5 15 263 kr 

A 5.4  
Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 2 0,5  1   1 0,5 5,5 6 716 kr 

A 5.5  Liten avvikelse 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 9 158 kr 

A 5.6  
Utanför planlagt 
område 

0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 9 158 kr 

A 5.7  
Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 2 0,5 1 1 2 2 1 0,5 10,5 12 821 kr 

A 5.8  Liten avvikelse 0,5 4 0,5 1 1 2 2 1 0,5 12,5 15 263 kr 

A 5.9  
Utanför planlagt 
område 

0,5 4 0,5 1 1 2 2 1 0,5 12,5 15 263 kr 

A 5.10  
Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 2 0,5  1   1 0,5 5,5 6 716 kr 

A 5.11  Liten avvikelse 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 9 158 kr 

A 5.12  
Utanför planlagt 
område 

0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 9 158 kr 

A 5.13  
Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av transformatorstation 

Planenligt 0,5 2 0,5  1   1 0,5 5,5 6 716 kr 

A 5.14  Liten avvikelse 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 9 158 kr 

A 5.15  
Utanför planlagt 
område 

0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 9 158 kr 

A 6  Tidsuppskattning 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
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A 6.1  Förlängning av tidsbegränsat bygglov  0,5 4 0,5 0,5 5,5 6 716 kr 
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A 7  Tidsuppskattning 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 
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Avgift 

A 7.1  
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål 
av säsongskaraktär 

0,5 4 0,5 0,5 5,5 6 716 kr 

A 8  Tidsuppskattning 

Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp 
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Avgift 

A 8.1  
Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med 
tekniskt samråd 

0,5 2  2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 10 989 kr 

A 8.2  
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan 
tekniskt samråd 

0,5 1   0,5   0,5 0,5 3 3 663 kr 

A 8.3  
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § 
plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från 
krav på bygglov, med tekniskt samråd 

0,5 2  2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 10 989 kr 

A 8.4  
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § 
plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från 
krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

0,5 1   0,5   0,5 0,5 3 3 663 kr 

A 8.5  

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

0,5 2  2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 10 989 kr 

A 8.6  

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

0,5 1   0,5   0,5 0,5 3 3 663 kr 

A 8.7  
Installation eller väsentlig ändring av hiss, med 
tekniskt samråd 

0,5 2  2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 10 989 kr 

A 8.8  
Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan 
tekniskt samråd 

0,5 1   0,5   0,5 0,5 3 3 663 kr 

A 8.9  
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller 
rökkanal, med tekniskt samråd 

0,5 0,5  2 0,5 2 1 0,5 0,5 7,5 9 158 kr 

A 8.10  
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller 
rökkanal, utan tekniskt samråd 

0,5 0,5   0,5   0,5 0,5 2,5 3 053 kr 

A 8.11  
Installation eller väsentlig ändring av anordning för 
ventilation, med tekniskt samråd 

0,5 2  3 0,5 2 1 0,5 0,5 10 12 210 kr 
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A 8.12 
Installation eller väsentlig ändring av anordning för 
ventilation, utan tekniskt samråd 

0,5 1 0,5 0,5 0,5 3 3 663 kr

A 8.13  
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller 
inom en tomt, med tekniskt samråd 

0,5 2  2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 10 989 kr 

A 8.14  
Installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller 
inom en tomt, utan tekniskt samråd 

0,5 1   0,5   0,5 0,5 3 3 663 kr 

A 8.15  
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar 
brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd 

0,5 2  2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 10 989 kr 

A 8.16  
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar 
brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd 

0,5 2   0,5   0,5 0,5 4 4 884 kr 

A 8.17  

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 plan- och 
bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med 
tekniskt samråd 

0,5 2  3 0,5 2 1 0,5 0,5 10 12 210 kr 

A 8.18  

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 plan- och 
bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan 
tekniskt samråd 

0,5 2   0,5   0,5 0,5 4 4 884 kr 

A 8.19  
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett 
vindkraftverk, med tekniskt samråd 

0,5 2  3 0,5 2 1 0,5 0,5 10 12 210 kr 

A 8.20  
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett 
vindkraftverk, utan tekniskt samråd 

0,5 1   0,5   0,5 0,5 3 3 663 kr 

A 8.21  
Uppförande eller tillbyggnad av sådan 
komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, med tekniskt samråd 

0,5 3  1 1 2 2 0,5 0,5 10,5 12 821 kr 

A 8.22  
Uppförande eller tillbyggnad av sådan 
komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, utan tekniskt samråd 

0,5 3   1   0,5 0,5 5,5 6 716 kr 

A 8.23  
Uppförande eller tillbyggnad av sådant 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

0,5 3  2 1 2 2 0,5 0,5 11,5 14 042 kr 

A 8.24  
Uppförande eller tillbyggnad av sådant 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

0,5 3   1   0,5 0,5 5,5 6 716 kr 

A 8.25  

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen 

0,5 2  2 1 2 2 0,5 0,5 10,5 12 821 kr 

A 8.26  
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som 
avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och bygglagen, 
med tekniskt samråd 

0,5 2  2 1 2 2 0,5 0,5 10,5 12 821 kr 

A 8.27  
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som 
avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och bygglagen, utan 
tekniskt samråd 

0,5 2   1   0,5 0,5 4,5 5 495 kr 

A 8.28  
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses 
i 9 kap. 4b  § 1 st. 2 plan- och bygglagen, med 
tekniskt samråd 

0,5 2  2 1 2 2 0,5 0,5 10,5 12 821 kr 
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A 8.29 
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses
i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, utan 
tekniskt samråd 

0,5 2 1 0,5 0,5 4,5 5 495 kr

A 8.30  
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en 
bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

0,5 2  2 1 2 2 0,5 0,5 10,5 12 821 kr 

A 8.31  
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en 
bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

0,5 2   1   0,5 0,5 4,5 5 495 kr 

A 9  Tidsuppskattning 

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
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A 9.1  Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 0,5 4 0,5 2 0,5 2  0,5 0,5 10,5 12 821 kr 

A 9.2  Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 0,5 4 0,5  0,5   0,5 0,5 6,5 7 937 kr 

A 10  Tidsuppskattning 

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp 

S
ta

rt
 a

v 
ä

re
n

d
e 

L
o

vp
rö

vn
in

g 

E
xp

e
di

e
rin

g
 o

ch
 k

u
ng

ö
re

ls
e  

T
e

kn
is

kt
 s

a
m

rå
d 

S
ta

rt
b

es
ke

d 

A
rb

e
ts

-p
la

ts
b

es
ök

 

S
lu

ts
a

m
rå

d 

S
lu

tb
es

ke
d 

A
vs

lu
t 

av
 ä

re
n

d
e 

S
u

m
m

a
 t

id
 

Avgift 

A 10.1  
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt 
samråd 

0,5 4 0,5 2 0,5 2  0,5 0,5 10,5 12 821 kr 

A 10.2  
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt 
samråd 

0,5 4 0,5  0,5   0,5 0,5 6,5 7 937 kr 
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A 11  Tidsuppskattning 

Förhandsbesked 

Ärendetyp 
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Avgift 

A 11.1  

Förhandsbesked 

Inom planlagt 
område  

0,5 8 0,5 0,5 9,5 11 600 kr 

A 11.2  
Utanför planlagt 
område 

0,5 10 0,5 0,5 11,5 14 042 kr 

A 12  Tidsuppskattning 

Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 12.1  Villkorsbesked Timdebitering 

A 13  Tidsuppskattning 

Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 

A 13.1  Ingripandebesked Timdebitering 

A 14  Tidsuppskattning 

Extra arbetsplatsbesök 

Ärendetyp 
Utförande 

Summa 
tid 

Avgift 

A 14.1  Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 4 4 4 884 kr 
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A 15  Tidsuppskattning 

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 

A 15.1  
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller 

I enlighet med tillämplig tabell 

A 15.2  
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 

A 16  Tidsuppskattning 

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

A 16.1  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering 

A 17  Tidsuppskattning 

Avslag 

Ärendetyp Avgift 

A 17.1  Avslag 
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp 

A 18  Tidsuppskattning 

Avskrivning 

Ärendetyp Avgift  

A 18.1  Avskrivning 
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp 

A 19  Tidsuppskattning 

Avvisning 

Ärendetyp Avgift 

A 19.1  Avvisning 
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp 



Fjelie 2022-02-18

Protokollsanteckning angående taxa för byggenheten

Vi socialdemokrater reserverar oss mot bygglovs taxan i den del som berör stora 
bygglov. Vi anser att taxan borde vara differentierad på ett bättre sätt så att det inte 
uppstår orättvisor vid större byggnationer,

I spannet 100- 1000 BTA är taxan 45708 kr men går man över till spannet 1001- 5000

BTA blir avgiften 256410 kr.

Det innebär att om man bara går över med 1 BTA och bygger 1001 BTA får man 
oerhört höjd taxa. 

Socialdemokraterna  anser att detta är orättvist och vill därför differentiera taxan med 
flera steg så att skillnaderna inte blir så stora mellan de olika stegen i den del taxan 
gäller stora bygglov.

För Socialdemokratiska gruppen

Lennart Nilsson



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 27 (46) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-09-16 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 74   KS KF/2021:6 - 206 
 
 

Revidering av plan- och bygglovstaxan 

 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av plan- och bygglovstaxan för 
Lomma kommun och beslutade 2020-12-08, § 159, att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad taxa för prövning av 
ärenden i enlighet med plan- och bygglagen (2010:990). Den reviderad taxan föreslås 
gälla för bygglov som inkommer från och med 2022-01-01. Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutade vidare att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att bemyndiga nämnden att för varje år höja avgifterna i taxan 
och handläggningskostnaderna per timme med den procentsats som anges i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-06-17 för ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-08-25, § 107. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-08-25 § 107 
‒ Skrivelse 2021-06-17 från kommunledningsförvaltningen 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-08 § 159 
‒ Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda före 2011-05-02 
‒ Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda from 2011-05-02 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande Emma Köster (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
Emma Köster (M) yrkar att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet. 
 
I ärendet yttrar sig även Per Bengtsson (S) och Lennart Nilsson (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för 

ytterligare handläggning. 
 
______________________ 
Sändlista: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Lomma kommun Kommunfullmäktige § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 

F. 2.1 
PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 
2011-05-02 
 
1. TAXEBESTÄMMELSER  
 
§ 1 Inledande bestämmelser 
 
Enligt denna taxa erläggs avgift för  
 
• ärenden angående lov och förhandsbesked 
• ärenden föranledda av bygganmälan/rivningsanmälan 
• kommunicering av ärenden 
• ärenden om skyltning enligt Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltar 
• upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser 
• ärenden enligt Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor 
• ärenden om strandskydd enligt Miljöbalken  
• tids- eller kostnadskrävande skriftliga upplysningar 
• annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag 
 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.  
 
Den kommunala nämnd som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet enligt 1 kap 7 § PBL benämns här miljö- och byggnadsnämnden. 
 
§ 2 Allmänna bestämmelser 
 
2.1 Beräkning av avgift 
 
Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp, som årligen kan ändras, 
multipliceras med för ärendet tillämpliga objektfaktorer eller motsvarande och i 
förekommande fall med en för åtgärden tillämplig åtgärdsfaktor, genom tidersättning eller 
avgift enligt till denna taxa hörande tabeller. 
 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring och om 
särskilt beslut inte fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd. 
 
Finner miljö- och byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning 
eller minskning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt uppdrag 
besluta om en sådan. 
 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- och 
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. 
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Miljö- och byggnadsnämndens befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift enligt 
tredje och fjärde stycket tillkommer även tjänsteman vid nämnden enligt särskild 
delegationsordning. 
 
2.2 Ändring av belopp i taxan 
 
Ändringar av taxans grundbelopp (G) och eventuella justeringsfaktorer kan beslutas årligen 
av miljö- och byggnadsnämnden under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om 
önskad kostnadstäckning d.v.s. hur kostnaderna ska fördelas mellan avgifter och skattemedel. 
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
 
2.3 Avgiftens erläggande 
 
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning när miljö- och 
byggnadsnämnden skickat beslutet till denne eller, om särskilt beslut inte fattats i ärendet, när 
beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Vid bygglov tas avgiften ut efter 
nämndens beslut i bygglovärendet.  
 
Vid bygganmälan tas avgiften ut efter nämndens beslut om kontrollplan. Avgift får dock tas 
ut i förskott. 
 
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot 
eventuell bygglovavgift. 
 
2.4 Upplysning om överklagande 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas. Den som vill överklaga 
ska enligt PBL 13:3 ge in handlingarna till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från 
den dag han fick del av beslutet. 
 
§ 3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. 
 
3.1 Beräkning av avgift  
 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden 
vidtar i samband med lov- och bygganmälanärenden (t.ex. avgift för  kommunicering, 
lovprövning, byggsamråd, beslut om kontrollplan samt utfärdande av slutbevis). 
 
Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan till-
kommer. 
 
3.2 Avräkning 
 
För bygganmälanärenden gäller att nämnden ska återbetala i förskott erlagda avgifter för 
åtgärder som ej vidtagits, om sökanden så begär. Detta under förutsättning att bygganmälan 
fullgjorts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. 
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Om åtgärder avseende bygganmälan utan sökandens förskyllan inte utförts i den utsträckning 
som beslutats ska ingen avgift utgå för de icke utförda åtgärderna. Slutavräkning sker när 
slutbeviset utfärdas. 
 

Om slutlig avgift för byggsamråd och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott 
erlagd avgift ska avräkningen ske senast när slutbeviset överlämnas. 
 

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betal-
ningen ska ske. 
 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 
 

3.3 Dröjsmålsränta 
 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
från förfallodagen tills betalning sker. 
 

2. ÖVRIGT 
 

I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser. 
 
Vid timdebitering kan också ersättning för bilresa utgå om den så erfordras för ärendets 
beredning enligt för varje tidpunkt gällande avtal för milersättning. 
 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
BAF  = Faktor för bygganmälan, rivningsanmälan 
 

BLF  = Bygglovsfaktor  
 
BRF  = Faktor för brandfarliga varor 
 
G  = Grundbelopp1 
 

KOF  = Faktor för kommunicering 
 

OF  =  Objektfaktor 
 

PLF  = Planavgiftsfaktor 
 
SF  = Faktor för bygglov för skyltar och ljusanordningar - skyltlov 
 

ÖF  =  Faktor för övriga ärenden 
 
N 1   = Justeringsfaktor – Bygglov 
 
N 2 = Justeringsfaktor – Bygganmälan  
 
N 3 = Justeringsfaktor – Planläggning 

                                                           
1 G = 50 kr fr 2010-01-01 
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Faktorer för att beräkna avgifter m.m. 
 

Åtgärd     Faktor 
 
Objektfaktor för olika objekt     
Tabell 1 och 2 ger objektfaktor    OF 
 

Bygglovsavgift     
Tabell 3 ger åtgärdsfaktor för bygglov    BLF 
 

Bygganmälanavgift 
Tabell 4 ger åtgärdsfaktor för bygganmälan;   BAF 
rivningsanmälan  
 

Avgift för övriga ärenden  
Tabell 5 redovisar avgiften för övriga ärenden  ÖF 
 
Avgift för skyltar och ljusanordningar - skyltlovsavgift 
Tabell 6 redovisar avgiften för skyltlov   SF 
 

Avgift  för kommunicering   
Tabell 7 redovisar avgiften för kommunicering  KOF 
 

Avgift för avslutning av ärende 
Tabell 8 anger ersättning för avslutning av ärende 
 

Avgift för brandfarliga varor  
Tabell 9 redovisar avgiften för brandfarliga varor  BRF 
 

Ersättning för planläggning – planavgift 
Tabell 10     PLF 
 

Tidersättning 
Tabell 11 redovisar tidersättning 
 
 
Kommentar 
 
Grundbelopp = G 

 
Kommunfullmäktige beslutar om hur stor del av verksamheten som ska finansieras med 
skattemedel respektive avgifter. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därefter om 
grundbelopp för att uppnå den önskade fördelningen av skatter/avgifter. Ju högre grundbelopp 
desto större del av verksamheten finansieras med avgifter. Grundbeloppet får dock inte enligt 
PBL 11 kap 5 § andra stycket sättas högre än vad som utgör den genomsnittliga 
självkostnaden för åtgärderna. 

 
Vissa av miljö- och byggnadsnämndens uppgifter ska ej räknas in i avgiftsunderlaget. Hit hör 
t.ex. tillsyn och allmän rådgivning.  
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3. TABELLER 
 
Tabell 1 
 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt - byggnader och anläggningar - 
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämpliga åtgärdsfaktorer enligt 
tabell 3 - 4 
 

Area (m²)  OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglov-
pliktiga komplementbyggnader – 
Bruttoarea BTA och /eller öppenarea 
OPA 

 

0 – 99 4 
100 – 199 8 
200 – 299 10 
300 – 499 12 
500 – 999 20 
1 000 – 1 999 40 
2 000 – 4 999 60 
5 000 – 9 999 80 
10 000 – 14 999 100 
Därutöver för varje 5000 –intervall + 20 
  
Mycket enkla anläggningar/byggnader  
t.ex. carport, taktäckta uteplatser som inte är 
bygglovbefriade (enl. PBL 8:4), skärmtak, 
glasade uteplatser, förråd, transformator-
byggnader och liknande.  
Storlek: 0 – 50 kvm (bruttoarea BTA och/ 
eller öppenarea  OPA) 
 
Över 50 kvm tillämpas koefficient enligt 
tabellens storleksintervall 

2 
 

 

 
Kommentar 
 
Vid beräkning av bruttoarea BTA, byggnadsarea BYA eller öppenarea OPA m.fl., ska  
SS 02 10 53 tillämpas. 
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Tabell 2 
 
Areaberäkning/avgift för nedan specificerade byggnader eller anläggningar. Utifrån 
uträknad area väljs faktor OF enligt tabell 1. Denna multipliceras sedan med valda 
åtgärdsfaktorer enligt tabell 3 alt 4.  Alternativt  tillämpas tiddebitering, dvs. sam-
manlagd nedlagd tid för handläggning av prövningen. 

 

Objekt 
Bruttoarea 

Tiddebitering 
 

Areaberäkning 

Enkla stora byggnader 
t.ex. oisolerade, kalla byggnader; t.ex. 
lagerbyggnader, växthus  > 50 kvm 

  
 
0,3 x BTA  och/eller OPA  

Enkla stora byggnader för publikt 
ändamål 
t.ex. sporthallar, ridhus 

  
 
0,6 x BTA  och/eller OPA  

Lantbrukets byggnader inom områden 
där områdesbestämmelser är antagna 

  

Ingen avgift 
Fritidsanläggningar  
Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, 
skidbackar med lift, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, 
motorbanor och golfbanor 

 
 
 
Antal timmar – 
dock minst 1 tim 

 

Begravningsplatser Antal timmar – 
dock minst 1 tim  

 

Parkering (ej parkeringshus) 
(Endast som separat ärende) 

Antal timmar – 
dock minst 1 tim  

 

Övriga anläggningar och anordningar 
tunnlar, bergrum, 
radio- och telemaster, torn, vindkraftverk  
cistern  
 
Om ansökan avser enstaka radio- eller 
telemast kan avgiften beräknas med OF 
=30, dvs. avgiften blir 30  x  G i stället 
för tidredovisning 

 
 
Antal timmar – 
dock minst 1 tim  
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Tabell 2 forts. 
 

Objekt 
Bruttoarea 

Tiddebitering 
 

Avgift 

Större fasadändring 
t.ex. burspråk, takkupa, materialbyte, färgsättning 
(separat ärende)  
 
dominant skorsten 

 
 
 
 
1 tim 

 
 
28 G 

Mindre fasadändring 
t.ex. fönstersättning på del av fasad (separat 
ärende)  

  
 
14 G 

Upplag 
 

Antal timmar –  
dock minst 1 tim  

 

Mur, plank 
vid enstaka enbostadshus (som separat ärende)  

övriga fall (som separat ärende) 

 
 
Antal timmar –  
dock minst 1 tim 

 
21 G 

Eldstad, rökkanal – bygganmälan 
vid enstaka enbostadshus (som separat ärende) 

övriga fall (som separat ärende) 

 
 
Antal timmar –  
dock minst 1 tim 

 
12 G 
 
 

Övrigt - bygganmälan 
VVS-installation, VA- anläggning, ventilations-
anläggning 
 
Ändring av planlösning, ändring av bärande 
konstruktion 

 
Antal timmar –  
dock minst 1 tim  
 
Antal timmar –  
dock minst 1 tim 

 

 
Om OF – faktor inte är angiven i tabellen ska alltid tiddebitering tillämpas 
 
 
 
Kommentar 
 
Objektfaktorn för fritidsanläggningar och begravningsplatser gäller endast för själva 
anläggningen. Byggnader eller andra lovpliktiga åtgärder ska debiteras som separat ärende. 
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Tabell 3 
 

Åtgärdsfaktor för bygglov (BLF) 
Avgift för bygglov = Summan alla tillämpliga  BLF x OF x N1 (OF enligt tabell 1 
alternativt tabell 2)  
 

Åtgärder som utförs Bygglovfaktor 
BLF 

Administration (inkl. arkivering) 
Mikrofilmning/scanning 
Vanlig arkivering 

 
7 G 
5 G 

Planprövning 
Planenlighet inom detaljplan eller 
kontroll mot givet förhandsbesked 
Tillägg för mindre avvikelse från 
detaljplan  
Lämplighets-/lokaliseringsprövning 
utanför detaljplan 
Tillägg för kontroll – överensstäm-
melse med givet förhandsbesked 

 
 
2 G 
 
3 G 
 
5 G 
 
2 G 

Förbesiktning 3 G 
Byggnaden  
Yttre utformning 
Färgsättning 
Placering 

5 G 

Tomtplatsen 
Tomts ordnande 
Enkel kontroll av grundläggning och 
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning,  
Tillfart/parkering/ 
utrymnings-/räddningsvägar 
Måttgranskning 

3 G 

Varsamhet 2 G 
Summa  

 
 

Kommentar 
 

Kommunicering- kungörelse, hörande av sakägare m.fl. se tabell 7 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska bereda berörda sakägare m.fl. tillfälle att yttra sig, enligt 
PBL 8:22, om åtgärden innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller om 
åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och inte är kompletteringsåt-
gärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. Kostnaden för detta tas ut i anslutning 
till bygglovavgiften. 
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Beskrivning av hur tabellen används 
 
Tabellen används på så sätt att man summerar samtliga åtgärder som man gjort för att hantera 
ärendet. 
 
Först prövas om åtgärden är förenlig med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Alla ärenden ska alltid prövas om de är planenliga, dvs. påföras faktorn 2 G. Om det avviker 
från plan granskas objektet också som mindre avvikelse från gällande bestämmelser. Bygg-
lovfaktorn bli då 2 G  + 3 G.  
 
Faktorn varsamhet tillkommer då bygglov berör fastighet som är kulturhistoriskt värdefull, 
med  kulturhistorisk bebyggelsemiljö, särskilt känslig bebyggelsemiljö eller av andra skäl 
kräver extra insatser för t.ex. samråd, grannekontakter och kompletterande besiktningar/be-
skrivningar. 
 
För varje ärende ska BLF beräknas utifrån de för ärendet utförda handläggningsmomenten. 
Kvaliteten på inlämnade handlingar påverkar avgiften. 
 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler och 
definitioner enligt SS 02 10 53 tillämpas. 
 
 
Exempel: 
 
För ett normalärende inom detaljplanelagt område blir kostnaden: 
Administration  7G eller 5G beroende på arkiveringsmetod  
Planprövning  2G  ev. +3G om åtgärden är att betrakta som mindre avvikelse 
Byggnad   5G 
Tomts ordnande m.m.  3G  
Summa:   17G alt 15G  (+ 3G vid mindre avvikelse) 
 
Utanför detaljplanelagt område blir kostnaden för ett normalärende:  
Administration  7G eller 5G beroende på arkiveringsmetod 
Förbesiktning  3G  
Lokaliseringsprövning/ 
Lämplighetsprövning  5G  
Byggnad   5G  
Tomts ordnande m.m.  3G  
Summa:   23G alt 21 G 
 
Härutöver ska eventuell kostnad för kommunicering betalas - se tabell 7 
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Tabell 4  
 

Åtgärdsfaktor för bygganmälan; rivningsanmälan (BAF) 
Avgift för bygganmälan = BAF x OF x N2 (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)  
 

Åtgärd som utförs 
 

Nybyggnad 
 
 
 
 
 
BAF 

Enkla åtgärder samt ny- 
och tillbyggnader av 
mindre komplicerad art.  
T.ex. carport, växthus, 
transformatorbyggnad, 
mindre lagerbyggnad 
BAF 

Administration (inkl. arkivering) 4 G 2 G 
Bygganmälan och/eller rivningsanmälan 4 G 2 G 
Godkännande av kvalitetsansvarig  
(ej riksbehörig) 

 
3 G 

 
1 G 

Prövning av behovet av byggfels-
försäkring resp. färdigställandeskydd 

3 G 3 G 

Samråd och kontrollplan 
Byggsamråd och beslut om kontrollplan 
Byggsamråd utan kontrollplan 
Beslut om kontrollplan 
Rivningsplan godkännande 
 
 
Byggsamråd och kontrollplan vid eget 
kvalitetssäkringssystem 
Extra samråd. Faktor per samrådstillfälle + 
ev. ändring av kontrollplan 
Telefonsamråd + protokoll 

 
8 G 
4 G 
4 G 
6 G 
 
 
 
6 G 
 
3 + 1 G 
- 

 
- 
4 G 
4 G 
4 G (avser rivning av mindre 
objekt tom enbostadshus) 
 
- 
 
- 
Min 1 tim 

Slutbevis 
Kontroll av intyg mot kontrollplanen och 
utfärdande av slutbevis 

 
 
3 G 

 
 
- 

Total summa   

    

Om BAF – faktor inte är angiven i tabellen ska alltid tiddebitering tillämpas 
För varje ärende ska BAF beräknas utifrån de för ärendet utförda handläggningsmomenten 
(summera samtliga moment). Kvaliteten på inlämnade handlingar påverkar avgiften. 
    

 
Kommentar  
     

Om kompletta handlingar finns vid samrådet minskas BAF från 8 G till 6 G. 
Avslutning resp. avvisning av ärende se Tabell 8. 
 

Beräkning av rivningslov för enkla åtgärder blir ADM = 2, BAF (bygganmälan) =2 + 4 samt 
2 (för slutintyg). Sammanlagt 10. 
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Tabell 5 
 
Objekt- och handläggningsfaktor för övriga ärenden 
Avgift för övriga ärenden = ÖF, alternativt tidersättning 
 

Åtgärd Tidersättning ÖF 
Positivt eller negativt förhandsbesked 
Inom detaljplan 
Utom detaljplan 

  
30 G 
75 G 

Strandskyddsdispens   100 G 
Förlängning av lov för tillfällig åtgärd  40 G 
Förnyelse av lov = ny prövning 
Påbörjat men inte färdigställt under  
5 – årsperioden 
Inte påbörjat inom 2 -årsperioden 
 

  
 
20 G 
50% av normal 
bygglovavgift 

Ändring av lov under byggtiden 
Små ändringar (mindre fasadändring, 
byte av takmaterial, färg etc.) 

  
 
20 G 

Ändrad användning  15 G x OF 
Marklov såväl schakt som fyllning  Nedlagd tid – dock 

minst 1 tim 
 

Avslag av bygglov, marklov  resp. 
rivningslov 

Nedlagd tid – avgif-
ten får inte överstiga 
avgift för lovet 

 

Upphävande av fastighetsplan och 
avslag fastighetsplan 

  
200 G 

Rivningslov 
enbostadshus 
större objekt 
mindre objekt 
rivningsanmälan + ev. rivningsplan för 
mindre objekt t.o.m. enbostadshus 

  
20 G 
40 G 
10 G 
 
30 G 

Återkallad ansökan Minst 1 tim (adm. 
handläggning) eller 
nedlagd tid för ut-
förd granskning in-
för bygglov 

 

Anståndsbeslut  Ingen avgift 
Godkännande av sakkunnig 
kontrollant OVK 
Ny sakkunnig 
Förnyelse av tidigare godkännande  

  
 
50 G 
25 G 
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Tabell 6 
 
Avgift för bygglov för skyltar och ljusanordningar – skyltlov = SF 
 
I områden med skyddsbestämmelser eller som fått utökad bygglovplikt multipliceras SF 
med faktorn 2.  
 

Skyltar, ljusanordningar SF 
Skylt vid större väg/gata, längs 
trafikleder eller i andra utsatta lägen 

 
200 G 

Skylt vid gata, skylt som ska synas på 
långt håll, skyltpelare, stadspelare m.fl. 

 
60 G 

För övriga skyltar, >1m2 oftast på fasad - 
utöver den första skylten i samma 
ansökan lägger man till 10 G per skylt  

 
 
40 G 

Skylt ≤1 m2. Om man har flera 
småskyltar debiteras 5 G per styck utöver 
den första skylten 

 
 
20 G 

Byte  av skylt eller ändring av befintlig 
skylt  

 
10 G 

Utöver detta tillkommer avgift för enkel 
karta eller fasadritning för lokalise-
ring/redovisning av skyltplats 

 
 
4G  
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Tabell 7 
 
Underrättelse/kommunicering, kungörelse, hörande av sakägare m.fl. 
Avgift  för kommunicering = KOF 
 

Underrättelse - berörda sakägare m.fl. 
(enl. PBL 8 kap 22 §)   

KOF 

Sakägare 1 – 5 10 G 
Sakägare 6 – 10 20 G 
Sakägare > 10 30 G 
Kungörelse  
 

40 G  
+ faktisk 
annonskostnad 

 
 
Kommentar 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska bereda berörda sakägare m.fl. tillfälle att yttra sig, enl. 
PBL 8:22, om åtgärden innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller om 
åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och inte är kompletteringsåt-
gärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. 
 
 
 
Tabell 8  
 
Avgift för avslutning av ärende 
 

Avslutning av ärende  
Avvisning av ärende 15 G 
Avslutning av ärende 2 G  

 
 
 
Kommentar 
 
Avslutning av ärende där inte avgift för slutbevis uttagits; kan användas t.ex. vid rivning. 
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Tabell 9 
 

Åtgärdsfaktor för brandfarliga varor (BRF) 
 
Avgiftsuttag 

Grunden för uttag av avgift återfinns i 20 § Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
LBE (SFS 1988:868) och FBE = Förordningen (SFS 1988:1145) om brandfarliga och 
explosiva varor. Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I 
avgiften ingår även kostnader för avsyning. 
 

Avgift för tillstånd till hantering av brandfarliga varor = BRF  
 

Objekt Tillstånd BRF Återkommande 
tillstånd BRF 

Anläggning för förvaring i cistern: 
1 cistern 
2 eller flera 
Tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet 

 
150 G 
270 G 
60 G 

 
75 G 
90 G 
30 G 

Anläggning för hantering (t.ex. 
bensinstationer och andra 
försäljningsställen): 
1 cistern 
2 eller flera cisterner 
Tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet 

 
 
 
270 G 
420 G 
120 G 

 
 
 
90 G 
140 G 
40 G 

Medgivande om generellt undantag enligt 
24 § FBE i anslutning till bensinstationer 
(svetsarbeten m.m.) 

 
 
30 G 

 
 
30 G 

Nytt tillstånd enligt 35 § FBE vid 
innehavarskifte 

 
20 G 

 

Mindre komplettering till ett gällande 
tillstånd (ej utökad tid) 

 
30 G 

 

Hantering av brandfarliga varor vid 
mindre lackeringsanläggning 

 
140 G 

 
70 G 

Avslag  25 G 25 G 
 
Kommentar 
 
Speciella och komplicerade ärenden, t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning liksom 
förhandsbesked, extra besiktning och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen ska 
tiddebiteras. 
 

Förvaring av klass 3-vätskor (dieselolja, eldningsolja 1) i markförlagda cisterner kräver inte 
tillstånd enligt LBE.(Lagen om brandfarliga och explosiva varor). Dessa cisterner lyder under 
förordningen om kemiska produkter (1985:835). Statens Naturvårdsverk har meddelat före-
skrifter om skydd mot vattenföroreningar som kan förorsakas av dessa cisterner. Miljö- och 
byggnadsnämnden är lokal myndighet. 
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Tabell 10  
 

Ersättning för planläggning = planavgift PLF x N3 
Planavgift ska erläggas av den som haft nytta av planen (PBL 11 kap 5§). 
 

Planavgiften enligt taxan kan tas ut tidigast vid tidpunkten för bygganmälan.  
 

Planavgift = PLF (tas ut vid bygganmälan) 
Planavgift för detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan =  
G x OF x PLF x N3 
 

Planfaktor PLF PLF PLF  

Nybyggnad Tillbyggnad Ändring av annan 
anläggning än byggnad 

Områdesbestämmelser 25 15 15 
Detaljplan 50 25 25 
Fastighetsplan (PBL) utan 
villkorsprövning enligt 
anläggningslagen (AL) 

 
 
25 

 
 
15 

 

Med villkorsprövning 
enligt AL 

 
30 

 
20 

 

 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende ska OF användas enligt Tabell 1.  
För tillbyggnad som överstiger 50% av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för 
nybyggnad. 
 

Kommentar 
 

När bygglov ej krävs enligt detaljplanen ska planavgiften uttagas när miljö- och byggnads-
nämnden beslutat om kontrollplanen. När bygglovprövningen ingår som ett led i planarbetet 
och lovbefrielse införts i planen ska planfaktorn för beräkning av planavgiften utökas med ca. 
25% till – PLF Nybyggnad  från 50 till 65 och PLF Tillbyggnad  från 25 till 35. 
Planavgiften ska endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer. 
 

Om fastighetsplanen är upprättad enligt PBL, men underliggande detaljplan är en stads- eller 
byggnadsplan, ska planavgift uttas endast för fastighetsplanen.  
         

Planavgift ska inte uttas om bygglov har lämnats enligt PBL 8:11 stycke 3 (ändring i strid mot 
plan) eller vid tillfälligt lov enligt PBL 8:14 i strid mot plan. Planavgiften ska dock uttas om 
det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 
 

Planavgift ska endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för planen. I fråga om planer 
som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av ett 
exploateringsavtal/planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. 
 

I kostnadsunderlaget för planavgiften ingår enbart arbetsmoment för att upprätta själva 
planförslaget. 
 

Kostnader i ett programskede, då planarbetet består av att ta fram idéer, skissförslag eller 
program, ingår ej i planavgiften. 
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Tabell 11 
 
Tidersättning 
 

Timpris ska utgå enligt följande: 
 
 

Löneintervall (månadslön), kr Timpris 

14 000 – 15 999 400 
16 000 – 17 999 450 
18 000 – 19 999 500 
20 000 – 21 999 550 
22 000 – 23 999 600 
24 000 – 25 999 650 
26 000 – 27 999 700 
28 000 – 29 999 750 
30 000 – 31 999 800 
32 000 – 33 999 900 
34 000 - 35 999 1000 
36 000 - 1150 

 
 

Vid timdebitering utgår också ersättning för bilresa om den så erfordras för ärendets 
beredning enligt för varje tidpunkt gällande avtal för milersättning.  

I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för lokaler. 

 

______________________________________ 
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F. 2.1 
PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA  
FR.O.M. 2011-05-02 
 
1 BESTÄMMELSER OM PLAN- och BYGGLOVSTAXA 
 
Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens plan- och bygglovsverksamhet. 
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och 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. 
 
1.1 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. Justeringsfaktor N bestäms till 1,4. 
 
1.2 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. 
 
Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 
 
Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 
 
Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 
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Kartavgift      beräknas efter markarean. 
 
Nybyggnad  Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 

byggnad till en ny plats. 
 
Tillbyggnad  Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 

volym. 
 
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 

betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 
 
Ändring  En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 
utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade 
ritningar medger. 
 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och 
definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 
 
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidersättning tas 
kostnad för administration ut med minst en timme. Vid tidsersättning kan också ersättning 
för resa utgå om så erfordras. 

Benämningar av faktorer för beräkning av kart- och mätavgifter 
 
AI Adressinformation 
FPP Flygbild på papper 
GI-T Geografisk informationstyp 
IA (%) Informationsandel 
KPF Koordinatpunkter och förteckning 
KVF Justeringsfaktor för kvalitet 
LAS Laserdata 
LK Lägeskontroll 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” 
N Justeringsfaktor, 
NKF Nybyggnadskartefaktor 
NRF Nyttjanderätt till nybyggnadskarta 
RK Reskostnader 
ORT Ortofoto 
TNGI  Tillfälligt nyttjande av digital och analog geografisk information 
UF Utstakning 
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UKP Utritningskostnad, karta 
 
För allmän rådgivning utgår ingen avgift. 
Vid tidsersättning utgår alltid en minsta avgift på en timme.   
 
 
 
Exempel på beräkning av avgift 
 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 250 m2 inom detaljplan 
 

Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift 2013 

Nybyggnadskarta 23 mPBB * NKF N 44,5*100*1,4 6230 

Grovutstakning, 8 
hörn 

24 mPBB * UF * N 44,5*35*1,4 2180 

Finutstakning höjd 
och plan, 8 hörn 

24 mPBB * UF * N 44,5*70*1,4 4361 

Lägeskontroll, 8 
hörn 

25 mPBB * LK * N 44,5*35*1,4 2180 

Moms 25 %    545 

SUMMA    15496 

 
 
 
 
1.3 Avräkning 
 
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda 
avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och 
projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. 
 
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 
 
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott 
betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 
 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 
betalningen ska ske. 
 
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. preskription sker 
efter tio år. 
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2 TABELLER 
 
Tabell 1 Objektsfaktorer 
 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – 
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller 
nedan. 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader – Bruttoarea 

 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver + 3/1000 m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 
*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade 
enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbygg- 
nader och liknande. 
 
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + 
OPA. 
 
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa 
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidersättning 
 
Vid tillämpning av denna taxa tas en timtaxa (T) ut per hel timme handläggningstid. För 2019 
är timtaxan (T) 1146 kr. Miljö- och byggnadsnämnden kommer därefter att årligen, varje 
kalenderår (avgiftsår), besluta att justera timtaxan med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges 
Kommuners och Landstings webplats i oktober. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober 2017. Det indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämnt krontal. 
 
Tabell 3 Underrättelse och expediering 
 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av 
avslagsbeslut och vid tillsyn. 
 
Avgift = KOM x mPBB x N 
 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5  40 

Sakägare 6-9  60 

Sakägare 10-  120 

Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 
Post- och 
Inrikestidning 

+ faktisk annonskostnad 5 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 
 
(OF enligt tabell 1) 
 

Åtgärd Handläggnings- 
faktor 
HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 
 
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet  
förhandsbesked 

3 

Byggnaden 
 
Placering, yttre utformning och färgsättning 
Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten 
 
Tomts ordnande inkl utfart och parkering 
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och  
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten 
Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning 
Besiktning (platsbesök) 

7 

 
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter 
 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       7 (38) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 
 Kommunfullmäktige                  §   53 / 2011 04 28 
 Kommunfullmäktige                  § 64 / 2013 09 12 
 Kommunfullmäktige                  § 78 / 2017 12 07 
 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

 
Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
 
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 
 
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2) 
 

Åtgärder Handläggnings- 
faktor 
HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 
kontrollansvarig 

7 

  

Startbesked  

Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av  
kontrollplan eller 

10 

Startbesked fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 

  

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 
utanför detaljplan 

1,25 bygglovavgift 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 1,2 bygglovavgift 

Varsamhet 1,1 bygglovavgift 

Tillbyggnad Ingen justering 

Ombyggnad Ingen justering 

Ändring 0,7 bygglovavgift  
(berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 
förlängning 

0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad,  
t.ex. lagerhall) ≥ 600 m2 

0,3 bygglovavgift 
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Tabell 7 Avgift för besked 
 

Typ av besked Beskrivning 

Förhandsbesked 
 

100 mPBB - utanför planlagt område1 (x N) 

Ingripandebesked Tidersättning 

Planbesked (se nedan) Tidersättning (dock minst 200 mPBB) 

Villkorsbesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB) 

Strandskyddsdispens 200 x mPBB2 (x N) 

 
Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 
 
1 Justeringsfaktor N kan användas 
2 Justeringsfaktor N kan användas 
 
Planbesked – Ärendekategorier 
 
Enkel åtgärd 
200 mPBB eller tidersättning 
 
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
    omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp 
    till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 

     eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
    markanvändning av samma karaktär. 
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med 
    enkelt planförfarande. 

 
Medelstor åtgärd 
300 mPBB eller tidersättning 
 
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd 
eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 
 
Stor åtgärd 
400 mPBB eller tidersättning 
 
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller 
    verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt  
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    omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av  
    ovanstående. 
 
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 

 
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 bygglov. 
 
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 
före 1 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. 
 
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 
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Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid granskning 25 %, efter 
antagande 50 % 
 
Planavgift: mPBB x OF x PF x N 
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OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 9 999 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².  
 
(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102) 
 

 Planfaktor (PF) 
Nybyggnad 

 

PF 
Tillbyggnad 

 

PF 
Ändring 

 

Områdesbestämmelser 100 60 60 
 

Detaljplan inkl program 220 100 100 
 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
i detaljplan 
 

80 40 40 
 

 
Planavgift för enbostadshus 
 
Avgift = mPBB x PF x N 
 

Objekt PF 
Ny byggnad 

PF 
Tillbyggnad/Ändring 

Enbostadshus (oberoende av 
area) 

1 200 600 

 
F d fastighetsplan i separat ärende 
 
Avgift = mPBB x PF x N 
 

Åtgärd PF 

Upphävande 300 
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Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig  
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 
 

Åtgärd HF 
 

Ny sakkunnig 25 

 
 
Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 
 
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen 
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 
 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda 
hiss 
 

Antal timmar (minst 1 tim) 
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Tabell 11 Nybyggnad - Bygglovavgift 
 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i 
samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, 
områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom 
upprättat planavtal.  
 
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF  
 
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).   
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader  

   

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 20 20 

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 

10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 

Stor, enkel byggnad, oisolerad – lagerhall  
≥ 600 m2 

0,3 x OF  
(intervall enligt ovan) 

24 28 

Vindsinredning  
≤ 199 m2 

8 17 28 

 
 
3 Bygglov inklusive startbesked 
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Komplementbyggnad 
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N 
 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

<50 m2 2 17 13 
 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

>50 m2 4 17 15 
 

Källsorteringsbehållare/grupp 
Sopskåp, sophus 

 4 14 15 
 

 
 
3 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 12 Tillbyggnad 
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N 
 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m2 3 14 10 
 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 
 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28 
 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28 
 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28 
 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17 28 
 

Ytterligare intervall se 
tabell 11 
 

    

 
 
 

Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 
 

Typ: garage, carport,  
förråd 
 

Oavsett storlek 
men ≤ 50 % av 

ursprunglig 
byggnads BTA 

2 14 13 
 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2 4 14 13 
 

Tillbyggnad växthus, 
lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m2 2 14 13 
 

Burspråk  2 14 13 
 

Takkupa  2 14 15 
 

 
 
4 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 13 Enkla byggnader 
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N 
 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Fritidshus 40-80 m2  4 21 28 
 

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15 
 

Nätstation/pumpstation Oavsett storlek 4 14 13 
 

Växthus, lusthus och likn. 
oisolerat 
 

> 15 m2 men 
≤ 50 m2 
 

2 14 13 
 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 
 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 
 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 
 

 
 
5 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 
 
Bygglovavgift = mPBB x HF x N  
 

 Yta BTA HF1 
 

Balkong 1-5 st  65 

Balkong>5 st  130 

Inglasning av balkong 1-5 st  65 

Inglasning av balkong >5 st  130 

Inglasning av uteplats/ uterum  oavsett storlek 65 

Skärmtak 15-30 m2 15-30 m2 50 

Skärmtak ≥ 31 m2 ≥ 31 m2 100 

 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N 
 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Bostadshiss – handikapp 
Enbostadshus7 

 2 17 13 

Hiss/ramp*  4 17 15 

Mur och eller plank vid enbostadshus  4 10 13 

Mur och/eller plank – 
bullerplank/stabilitet – 
oavsett material 

 6 14 15 

Solfångare – ej på en- och 
tvåbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygglov 

   

 
 
 
6 Bygglov inklusive startbesked 
7 Endast HF2 vid invändig installation 
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Tabell 15 Anmälan8 (icke lovpliktig åtgärd) 
 
Avgift = HF2 x mPBB x N 
 

 HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av /bärande konstruktion/brandskyddet, mindre 30 

Ändring av /bärande konstruktion/brandskyddet, större 140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område 25 

 
 
 
Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 

 
 
8 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
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Tabell 17 Bygglov för skyltar9 
 
Prövning skall ske som för byggnader 
 
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 
 

Åtgärd  HF om liten 
påverkan på 
stads- eller 

landskapsbilden 

HF om stor 
påverkan på stads- 

eller landskapsbilden 
 

Vepa ≤ 20 m2 80  

Stor vepa ≥ 20 m2  200 

    

Skyltprogramgranskning ≥ 20 m2 100 200 

Prövning mot 
skyltprogram 

 20 20 

Därutöver per skylt  10 10 

Prövning utan 
gällande 
skyltprogram 

Placering, 
Utformning, 
Miljö- och 
omgivningspåverkan 

45 105 

Därutöver per skylt  23 53 

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≤ 10 m2 60  

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≥ 10 m2 vid 
busskur 

- 150 

Ljusramp Ny/ny front - 100 

Ljusramp utöver den 
första 

20 - 

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller 
likn. 

> 5 st  100 

Förbesiktning Per gång 10 20 

Remiss Trafikverket m.fl. 15 15 
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9 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
 
 
 
 
Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan 
om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. 
 
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten 
större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell. 
 
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och plan- och 
byggkontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall 
placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om 
skyltprogrammet följs. 
 
Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 
 
Avgiften tas enbart ut som tidersättning 
 

Åtgärd Tidersättning 
 

Marklov såväl schakt som 
fyllning 

Antal timmar (minst 25 mPBB) 
 

 
Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 
 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF1 HF2 
Tidersättning 

 

Radio- och telemast eller torn 
+ en teknikbod 

ett torn 250 Antal timmar (minst 1) 

Radio- och telemast eller torn 
+ en teknikbod 

fler än ett 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk ett verk 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500 Antal timmar (minst 1) 

 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       22 (38) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 
 Kommunfullmäktige                  §   53 / 2011 04 28 
 Kommunfullmäktige                  § 64 / 2013 09 12 
 Kommunfullmäktige                  § 78 / 2017 12 07 
 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

 
Tabell 20 Bygglov för anläggningar 
 
Anläggning på land 
 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2 60 24 28 

”- 5 000-10 000 m2 80 24 28 

”- ≥ 10 000 m2 100 24 28 

Mindre anläggningar 
t.ex. parkeringsplats 

Antal timmar (minst 1)    

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1)    

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1)    

 
Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, Campingplats, 
Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke 
med lift, Skjutbana  
 
Anläggning i vatten 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 
fast anlagd 

för fler än 10-12 båtar, 
(annars ej bygglov) 

20 24 28 

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar, 
< 5 000 m2 

40 24 28 

Marina 5 000-10 000 m2, 
flera bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 
annars inte hamn 

80 24 28 

Utökning med 
pontonbrygga – 

per brygga 5 24 28 
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Tabell 21 Övriga ärenden 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 

Ärendetyp Beskrivning HF 
 

Anstånd Ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som 
förhandsbesked 

Full avgift HF 1 alternativt  
tidersättning, se tabell 2 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

25 % av normal bygglovavgift 
eller tidersättning, se 
tabell 2 
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Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m. 
 
Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även 
platsbesök. 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 

Anläggning som förvarar kemisk 
produkt 

Beskrivning HF 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

1 st 150 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

2 till 4 st 240 

Restaurang med gasol  150 

Skola ej laboratorie/industri 150 

Bensinstationer   

Bensinstation automat  240 

Bensinstation m butik  300 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE innehavsskifte brandfarlig vara 20 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE vid innehavsskifte; explosiv 
vara inkl. godkännande av 
föreståndare 

40 

Förvaring; Explosiva varor samt 
godkännande av föreståndare 

 150 

Mindre komplettering till 
gällande tillstånd 

 20 

Mindre lackeringsanläggning  150 

Avslag utan utredning  20 

Avslag med utredning  150 

Administrativa åtgärder  20 

 
Tidersättning 
 
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t.ex. cisterner ovan 
mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt transporter i rörledning, förhandsbesked 
och andra åtgärder. 
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Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta 
 
Nybyggnadskarta krävs om bygg- och miljönämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 
 
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF * N) vid upprättande av nybyggnadskarta mm. 
 
Avgift = mPBB * NKF N    
 

Nybyggnadskarta NKF NKF 

Gäller flerbostadshus och 
industrier 

Normal 
nybyggnadskarta 

Enkel 
nybyggnadskarta 

Tomtyta mindre eller lika 
med 999 m2 

100 40 

Tomtyta 1000 - 1999 m2 125 50 

Tomtyta 2000 - 2999 m2 150 60 

Tomtyta 3000 - 3999 m2 175 70 

Tomtyta 4000 - 4999 m2 200 80 

Tomtyta större än 5000 m2 Skälighetsbedömning/
nedlagd tid 

 

 
En- och tvåbostadshus får nybyggnadskarta för berörd del upp till 999m2 närmast 
boningshuset. 
Önskas nybyggnadskarta på hela tomten betalas en taxa enligt ovan. 
 

Nybyggnadskarta NKF 

Nybyggnadskarta eller 
särskilda kompletteringar 
utanför primärkarteområde 

Tidsersättning 

Granskning av 
nybyggnadskarta, varje tomt 

7 

Komplettering av 
nybyggnadskarta 

30 

Förhandskopia Tidsersättning 

Preliminär nybyggnadskarta Tidsersättning 

Alla övriga i sammanhanget 
relevanta åtgärder 

Tidsersättning     
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Tabell 24 Avgift för utstakning 
 
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix.  
 
Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial mm med 20 % av den avgift som skulle utgått om kommunen 
utfört arbetet.  
 
Utstakningsavgift = mPBB * UF * N 
 

Utstakning UF 

Grovutstakning höjd och 
plan, max 8 hörn (vid 
samtidig beställning av 
finutstakning) 

35 

Tillägg för grovutstakning 
utöver de första 8 hörnen, 
per hörn 

6 

Grovutstakning, höjd och 
plan, max 8 hörn (vid ej 
samtidig beställning av 
finutstakning) 

55 

Finutstakning höjd och plan, 
max 8 hörn 

70 

Tillägg för finutstakning 
utöver de första 8 hörnen, 
per hörn 

5 

Övrig utstakning, 
detaljpunkter och 
mätningslinjer 

Tidsersättning 

Övrig utstakning  

Plank och mur 50 

Detaljpunkter och 
mätningslinjer 

Tidsersättning 
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Tabell 25 Lägeskontroll 
 
Avgift = mPBB * LK * N  
 

Lägeskontroll1 LK 

Lägeskontroll höjd och plan, 
max 8 hörn 

35 

Tillägg för lägeskontroll 
utöver de första 8 hörnen, 
per hörn 

4 

 
Not 1: Moms 25% tillkommer 
 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       28 (38) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 
 Kommunfullmäktige                  §   53 / 2011 04 28 
 Kommunfullmäktige                  § 64 / 2013 09 12 
 Kommunfullmäktige                  § 78 / 2017 12 07 
 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

 

Tabell 26 Nyttjanderätt till underlag för nybyggnadskartor 
 
 
I de fall kommunen inte producerar nybyggnadskartan tas följande avgift ut. 
 
Avgift tas ut för underlagsdata och grundmaterial. 
 
Avgift = mPBB * NKF * N 
 

Nybyggnadskarta NKF 

Tomtyta mindre eller lika 
med 1999 m2 

15 

Tomtyta 2000 - 4999 m2 25 

Tomtyta 5000 - 9999 m2 43 

Tomtyta större än 10000 m2 65 
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Tabell 27 Digital adressinformation 
 
Avgift = mPBB * AI * N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
 

Digital adressinformation  AI 

Adresspunkt inklusive 
koordinat 

0,01 

 
Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Tabell 28 Koordinatförteckning och punktskiss 
 
Avgift = (mPBB * KPF + Kopieringskostnad) * N 
 

Åtgärd  KPF 

Koordinatförteckning – 
stomnät1 

 

Första punkten 4 

Tillägg per punkt utöver den 
första 

2 

Punktskiss  

Första punkten 8 

Tillägg per punkt utöver den 
första 

4 

 
Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Tabell 29 Tillfälligt utnyttjande av digital och analog geografisk information 
 
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt  
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål   
(icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst  
angivet ändamål. Om kommunen finner det lämpligt kan ersättningen för nyttjandet  
tillåtas variera med det angivna ändamålet eller användningen av kartmaterialet. I  
dessa fall och vid större beställningar tillämpas anbudsförfarande. 
 
Kommunens kostnader för grundkartan ska normal inräknas i underlaget för  
planavgiften när sådan avgift uttas i samband med bygglov. Begär någon däremot  
grundkarta av kommunen för att exempelvis upprätta detaljplan på egen bekostnad  
kan kommunen använda ovanstående tabell för avgiftsuttag.  
 
Kartan överlämnas vid upplåtelsen på det medium (papper, film, CD) och 
filformat som beställaren önskar. 
 
Avgift = mPBB * TNGI * IA (%) * KVF * GI-T * Area (Ha) *N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
(Moms 6% tillkommer) 
 

Area (Ha) TNGI 

< 0,5 30 

0,5 – 10 20 

11 - 100 15 

101 - 500 7 

> 500 Anbudsförfarande 

Not 1: Ovanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala 
kartmaterialet.  
Not 2: Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av  
skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial 
träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.  
 

Innehåll i kartan IA (%) 

Gränser och 
fastighetsbeteckn 

30 

Byggnader och övriga 
topografiska objekt 

30 

Vägar, järnvägar, adresser 20 

Höjdinformation 20 
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Övriga detaljer 10 

All information 100 

Not 3: För annan än i tabellen angiven geografisk information tillämpas anbudsförfarande 
 
 
 
 

Justering för kvalitet KVF 

Primärkartekvalitet och 
tätbebyggda områden 

1,0 

Baskartekvalitet och 
tätbebyggda områden 

0,8 

Primärkartekvalitet och 
landsbygd 

0,6 

Baskartekvalitet och 
landsbygd 

0,5 

 
Not 4: Tätbebyggda områden enligt karta 
 
 

Övriga digitala produkter GI-T 

Översiktlig karta 1,4 

Tätorts-/GIS-karta 1,2 

Grundkarta5 Tidsersättning 

Byggnader med 
takkonstruktion (3D) 

Tidsersättning 

Byggnadskuber (3D) Tidsersättning 

Terrängmodell, ytor 5 

Höjdgitter 4 

 
Not 5. I grundkarta ingår normalt följande: Nivåkurvor (höjddata), fastighetsgränser och 
fastighetsbeteckningar, murar och staket, byggnader, sjöar, vattendrag, vägar, järnvägar, 
kraftledningar, gällande detaljplaner och bestämmelser samt fornminnen 
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Tabell 30 Digitalt ortofoto 
 
Avgift = mPBB * ORT * areal i km2 * N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
 

 
 
 
 
 

Not 1: Moms 6% tillkommer 
 

Digitalt ortofoto, upplösning 
(m/pixel) 

ORT 

0,1 26 

0,2 – 0,25 13 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       34 (38) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
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Tabell 31 Laserdata 
 
Avgift = mPBB * LAS * areal i km2 * N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
 

 
 
 
 

Not 1 : Alla punkter klassificerade i mark, vatten och oklassificerat. 
Not 2: Årlig avgift måste betalas så länge data används och därefter måste data raderas. 
Not 3: Engångslicens medger att laserdata kan behållas och användas i obegränsad tid 
Not 4: Moms med 6% tillkommer. 
 
 
 

Laserdata1 LAS 

Årlig avgift2 13 

Engångslicens3 26 
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Tabell 32 Flygbild/snedbild 
 
Avgift = mPBB * FPP * Antal bilder * N  
 

Fotografi/flygbild på papper  FPP 

Kommersiellt bruk (digital 
bild) 

20 

Privat bruk (digital bild) 10 

Privat bruk (utskrift på 
fotopapper, A4) 

5 

Privat bruk (utskrift på 
fotopapper A3) 

7,5 

Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Tabell 33 Utritning 
 
Avgift = mPBB * UKP * N 
 

Utskrift av kartor och 
ritningar  

UKP 

Text och linjer  

A4/A3 1 

A2 1,5 

A1 2,25 

A0 3 

Täckande utskrift, ytor och 
raster 

 

A4/A3 2 

A2 4 

A1 8 

A0 15 

Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Tabell 34 Reskostnader 
 
Avgift = mPBB * RK * N 
 

 RK 

Reskostnader per mil 1 

Not 1: Moms 25% tillkommer 
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Tabell 35 Övriga kostnader 
 
 

Exempel på övriga ärenden  

Mät- och rituppdrag Tidsersättning 

Fastighetsförteckning Tidsersättning 

Beräkningsuppdrag Tidsersättning 

 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
2022-06-02 
 

Ärende 

6 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 8 av 17 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 62 KS KF/2022:33 

Fastställande av reviderad taxa för karta- mät- och GIS-tjänster 

Ärendebeskrivning 
Kart- mät- och GIS-enheten övergick 2022-01-01 från miljö- och byggnadsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-01-31, § 5, föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att, med stöd av plan- och bygglagen 12 kap. 
8 §, fastställa reviderad taxa för karta- mät- och GIS-tjänster i enlighet med nämndens förslag. Den 
reviderade taxan föreslås börjar gälla 2022-06-01. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vidare att 
förslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att bemyndiga samhällsbyggnads-
nämnden att för varje kalenderår höja avgifterna i taxan och handläggningskostnaderna med den 
procentsats som anges i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-27 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04, § 113. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04 § 113 
- Skrivelse 2022-04-27 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-31 § 5 
- Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda from 2011-05-02 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, efter revidering i enlighet med av 

arbetsutskottet givna direktiv, fastställa reviderad taxa för karta- mät- och GIS-tjänster, med 
stöd av 12 kap. 8 § i plan- och bygglagen (2010:900), i enlighet med föreliggande förslag. Den 
reviderade taxan gäller för ärenden som inkommer från och med 2022-07-01. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnadsnämnden 
bemyndigas att för varje kalenderår höja avgifterna och handläggningskostnaderna i taxan 
med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuners och regioners 
hemsida i oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 2022. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-04-27 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Sida 1 av 2 
 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:33 

Förslag till fastställande av reviderad taxa för karta- mät- och GIS-tjänster 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Reviderad taxa för karta- mät- och GIS-tjänster fastställs, med stöd av 12 kap. 8 § i plan- och 
bygglagen (2010:900), i enlighet med bilaga. Den reviderade taxan gäller för ärenden som 
inkommer från och med 2022-07-01. 

- Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att för varje kalenderår höja avgifterna och 
handläggningskostnaderna i taxan med den procentsats som anges för det innevarande 
kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
Sveriges kommuners och regioners hemsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kart- mät- och GIS-enheten övergick 2022-01-01 från miljö- och byggnadsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-01-31, § 5, föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att, med stöd av plan- och bygglagen 12 kap. 
8 §, fastställa reviderad taxa för karta- mät- och GIS-tjänster i enlighet med nämndens förslag. Den 
reviderade taxan föreslås börjar gälla 2022-06-01. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vidare att 
förslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att bemyndiga samhällsbyggnads-
nämnden att för varje kalenderår höja avgifterna i taxan och handläggningskostnaderna med den 
procentsats som anges i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Bakgrund/Analys 
Kommunen får enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 12 kap. 8 § ta ut avgifter för bland annat 
upprättande av nybyggnadskartor. En avgift får enligt 12 kap. 10 § inte överstiga kommunens 
genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. För att 
kommunen ska kunna ta ut dessa avgifter i enlighet med PBL måste kommunen ha en taxa som har 
fastställts av kommunfullmäktige. Nu gällande plan- och bygglovstaxa, vilken inkluderar avgifter för 
karta- mät- och GIS-tjänster, reviderades senaste av kommunfullmäktige 2017-12-07, § 78. Miljö- och 
byggnadsnämnden har därefter 2019-04-23, § 69, beslutat om indexuppräkning av timtaxan.  

Gällande plan- och bygglovstaxa baseras enligt samhällsbyggnadsförvaltningen på en modell som 
Sveriges kommuner och landsting (SKL), numera Sveriges kommuner och regioner (SKR), tog fram 
2011. SKR har 2014 tagit fram en ny modell för konstruktion av plan- och bygglovstaxa. Denna modell 
har sedermera uppdaterats 2019. I den nya modellen har hänsyn tagits till de förändringar som skett 
i plan- och bygglagen. Till skillnad från den tidigare modellen bygger denna modell på den faktiska 
tidsåtgången för olika typer av ärenden.  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-04-27 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Sida 2 av 2 
 

 
Med utgångspunkt i SKR:s modell har samhällsbyggnadsnämnden tagit fram ett förslag till reviderad 
taxa för karta- mät- och GIS-tjänster för Lomma kommun som bygger på nämndens bedömning av 
handläggningstiden för upprättande av nybyggnadskartor, utstakning, lägeskontroll och övriga 
tjänster. I det reviderade förslaget till taxa bär varje ärende, enlig samhällsbyggnadsnämnden, i 
större utsträckning sina egna kostnader. Det reviderade förslaget till taxa består av en färdig prislista, 
vilket enligt nämnden gör det tydligare för kunden, allmänheten och överprövande myndigheter, 
samtidigt som det förenklar arbetet för handläggaren som ska ta ut avgifter. 
 
Efter samråd med miljö- och byggavdelningen föreslår kommunledningsförvaltningen att reviderad 
taxa för karta- mät- och GIS-tjänster ska gälla för ärenden som inkommer från och med 2022-07-01. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-31 § 5 
- Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda from 2011-05-02 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med ekonomiavdelningen och miljö- och 
byggavdelningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg  
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
GIS-samordnaren 
Författningssamlingen 
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 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-01-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN § 5 SBN/2022:11 

Förslag till reviderad taxa för Karta-, Mät- och GIS-enheten 

Ärendebeskrivning 
Kommunen får enligt Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) ta ut avgifter för bland annat upprättande 
av nybyggnadskartor enligt det 12 kap. 8 §. För att kommunen ska kunna ta ut dessa avgifter i 
enlighet med PBL måste kommunen ha en taxa beslutad i kommunfullmäktige. Taxan har en viktig 
funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader inom området. Det är 
kommunen som upprättar och beslutar om sin taxa. Att konstruera en taxa från grunden är en 
ganska krävande uppgift. SKR tillhandahåller därför underlag som stöd för kommunernas arbete med 
detta.  

Kart-mät och GIS verksamheten övergick från miljö-och byggnadsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämndens ansvar från och med 1 januari 2022. Nuvarande taxa avseende 
mätverksamheten är beslutad av kommunfullmäktige 2011 och grundar sig på ett underlag som 
Sveriges kommuner och regioner (dåvarande SKL) tagit fram, ”plan- och bygglovtaxa 2011”. Sedan 
2011 har en del förändringar skett och SKR har gjort ändringar i sitt förslag till taxa, som nu bygger på 
den faktiska tidsåtgången för olika typer av ärenden. I den nuvarande taxan (F 2.1) finns inte fasta 
avgifter på samma sätt utan kostnaden för nybyggnadskartor baseras på den area som fastigheten 
har. Lägeskontroll och utstakning baseras på ett antal byggnadshörn.  

Enligt 12 kap. 10 § PBL får en avgift enligt 12 kap. 8 eller 9 §§ inte överstiga kommunens 
genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 
Taxeunderlaget bygger på att med utgångspunkt i dessa formuleringar i PBL ta fram den 
genomsnittliga kostnaden (tidsuppskattning) för olika ärendetyper inom geodataverksamheten så 
som exempelvis nybyggnadskartor, lägeskontroller m.m.  

Enligt SKR: s uppfattning bör taxeunderlaget innebära att kommunen kan ta ut ersättning för de 
kostnader kommunen har för den myndighetsutövning och de övriga uppgifter som enligt PBL få tas 
ut avgifter för. Tidsuppskattningen ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de timmar som 
läggs ned, och en framräknad handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga 
kostnader som kan hänföras till området. Då det är den enskilda kommunens kostnader i form av 
handläggningskostnad och nedlagd tid som ska speglas i taxans avgifter i enlighet med 12 kap. PBL, 
har inte SKR gett några förslag till handläggningstider eller avgifter. Den genomsnittliga 
handläggningstiden för Lomma kommun har tagits fram med hjälp av att handläggare har fått 
uppskattat tidsåtgången för ärendetyperna och även utgått ifrån erfarenhetsmässiga bedömningar. 
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 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-01-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

SBN § 5 (fortsättning) SBN/2022:11 

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i förslag daterat 2022-01-17 med tillhörande bilagor ett 
förslag till ny taxa som baseras på det underlag som SKR tagit fram och den bedömning av 
handläggningstid som gjorts av samhällsbyggnadsförvaltningen. För att kvalitetssäkra 
bedömningarna har jämförelser och justeringar skett med andra kommuner som använder den nya 
taxemodellen utifrån SKR:s förslag.  

I förslaget till taxa som har arbetats fram behövs inga formler användas i varje enskilt ärende, utan 
en färdig avgift finns redan uträknad för varje ärendetyp och avgifterna är lätta att plocka fram ur en 
färdig prislista. Det ger ett tydligare underlag att utgå från vid frågor från kunder, allmänhet och 
överprövande myndigheter, vilket bidrar till ökad rättssäkerhet, och förhoppningsvis färre 
ifrågasättanden av avgifter.  

Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-01-17 § 4. 
Vid utskottets handläggning av ärendet noterade utskottet ett behov av revideringar i underlaget, 
inkluderat behovet av en jämförelsetabell för att beskriva skillnaden mellan föregående års 
avgiftsintäkter med den nuvarande taxan med föregående års avgiftsintäkter med den föreslagna 
taxan enligt bilaga.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-01-17 § 4 
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-23  
- Bilaga 1: Förslag till ny taxa för kart-, mät- och GIS-tjänster 
- Bilaga 2: Taxetabeller  
- Bilaga 3: Taxa jämförelse år 2021 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta 
följande: 

- Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till taxa för prövning av geodataärenden enligt plan- 
och bygglagen enligt bilaga. Beslutet fattas med stöd av 12 kap 8 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Taxan träder i kraft från och med 2022-06-01. 

- Samhällsbyggnadsnämndens bemyndigas att varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna avgifterna, samt handläggningskostnaden per timme, med den procentsats 
som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022.  

./. Bilaga A, B, C 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, §  
 

F 11  
Taxa för kart- mät- och GIS-tjänster 
 

 

 

 

 

Ansvarig handläggare: 

Stabschef 

 

Översyn av dokumentet görs en gång per år 
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Kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, §  
 

Taxebestämmelser 
Inledande bestämmelser 
Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL. 

Taxan tillämpas för samhällsbyggnadsnämndens handläggning av ärenden etc. enligt PBL i den 
utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående. 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A1-A3 och tidsuppskattningar i 
kommunens beslut att anta taxan. 

Avgift enligt tabell 
Avgiften för handläggningen av en beställning avseende en viss ärendetyp framgår av taxetabell A1-
A3. Med ärendetyp avses upprättande av nybyggnadskarta eller utförande av utstakning. 

Mervärdesskatt 
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i tabell A2 fastställda 
avgiften.   I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning. 

Handläggningskostnad per timme 
Handläggningskostnaden per timme är 1221 kronor år 2022. 

Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har 
samhällsbyggnadsnämnden rätt att tillämpa  den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift 
för beställaren. 

Nedsättning av avgift vid tidigare utfört beställning samt vid flera åtgärder 
Vid ärenden där flera åtgärder ingår kan samhällsbyggnadsnämnden om det är motiverat med 
avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften för den eller de, enligt taxatabellen.  

Timdebitering 
För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges ”Timdebitering” i 
tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per 
timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 

Tidsersättning 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. 

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 
Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A1-A3 utgår avgift grundad på 
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att 
tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet. 
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Kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, §  
 

Avgift vid återkallande av beställning 
Avgift för handläggningen utgår även om beställning återkallas. 

Om en beställning återkallas tas avgift ut för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig 
tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i ärendet. 

Ändring av taxan 
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera de i denna taxa framtagna 
fasta avgifter och    timavgifter med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för 
oktober månad året före avgiftsåret. Övriga ändringar av denna taxa beslutas av kommunfullmäktige. 

Betalningsskyldighet och betalning av avgift 
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av beställaren. 

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av beställaren i det ärende som handläggningen avser, 
när denne tillställts samhällsbyggnadsnämnden beslut, beställd handling  levererats eller beställd 
åtgärd vidtagits. 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Lomma kommun. Betalning ska ske inom tid som 
anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Ikraftträdande 
Denna taxa ska tillämpas från och med 1 juli 2022. 
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Kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, §  
 

A Taxetabeller för kart- mät- och gis tjänster 
   

A 1 Upprättande av nybyggnadskarta 

Ärendetyp Avgift 

A 1.1 Fullständig nybyggnadskarta för ny- och tillbyggnad. 
Fastighetens yta 0-5000 kvm 

Inom planlagt område 14 042 kr 

A 1.2 Utanför planlagt område 12 210 kr 

A 1.3 Fullständig nybyggnadskarta för ny- och tillbyggnad. 
Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Inom planlagt område 21 979 kr 

A 1.4 Utanför planlagt område 17 705 kr 

A 1.5 Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta Inom planlagt område 7 326 kr 

A 1.6 Utanför planlagt område 6 716 kr 

A 1.7 Förenklad nybyggnadskarta för ny- och tillbyggnad. 
Fastighetens yta 0-5000 kvm 

Inom planlagt område 10 379 kr 

A 1.8 Utanför planlagt område 9 158 kr 

A 1.9 Uppdatering av befintlig förenklad nybyggnadskarta Inom planlagt område 6 105 kr 

A 1.10 Utanför planlagt område 6 105 kr 

A 1.11 Utdrag från baskartan Timdebitering 

  
    

A 2 Utstakning och lägeskontroll 

Ärendetyp     Avgift 

A 2.1 Utstakning Nybyggnad (≤ 4 punkter) 0-500 kvm Fin- och grovutstakning 9 158 kr 

A 2.2 Utstakning Nybyggnad (≤ 4 punkter) ≥501 kvm Fin- och grovutstakning 11 600 kr 

A 2.3 Utstakning Tillbyggnad (≤ 4 punkter) 0-500 kvm Finutstakning 6 716 kr 

A 2.4 Utstakning Tillbyggnad (≤ 4 punkter) ≥501 kvm Finutstakning 9 158 kr 

A 2.5 Lägeskontroll höjd och plan (≤ 4 punkter) 0-500 kvm   5 189 kr 

A 2.6 Lägeskontroll höjd och plan (≤ 4 punkter) ≥501 kvm   7 631 kr 

A 2.7 Tillägg för utstakning, per punkt utöver de 4 första   611 kr 

A 2.8 Tillägg för lägeskontroll, per punkt utöver de 4 första   611 kr 
    

A 3 Övriga kostnader Kart- Mät och GIS 

Ärendetyp Avgift 

A 3.1 Övriga kostnader Kart- Mät och GIS Timdebitering 

 



Kommunnamn Lomma Kommun
Datum 2021-12-17
Upprättad av Lirim/William

Handläggningskostnad 
per timme för lov, 
anmälan mm 1 221 kr



Tabell 
nr

Rubrik Länk till 
taxetabell

Länk till 
tidsuppskattning

A 1 Upprättande av nybyggnadskarta → →
A 2 Utstakning och lägeskontroll → →
A 3 Övriga kostnader Kart- Mät och GIS → →

X1A0T



A

A 1

Avgift
A 1.1 Inom planlagt område 14 042 kr

A 1.2 Utanför planlagdt område 12 210 kr

A 1.3 Inom planlagt område 7 937 kr

A 1.4 Utanför planlagdt område 5 495 kr

A 1.5 Inom planlagt område 7 326 kr

A 1.6 Utanför planlagdt område 6 716 kr

A 1.7 Inom planlagt område 10 379 kr

A 1.8 Utanför planlagdt område 9 158 kr

A 1.9 Inom planlagt område 6 105 kr

A 1.10 Utanför planlagdt område 6 105 kr

A 1.11 Timdebitering

A 2

Ärendetyp Avgift
A 2.1 Utstakning Nybyggnad (≤ 4 punkter) 0-500 kvm Fin- och grovutstakning 9 158 kr
A 2.2 Utstakning Nybyggnad (≤ 4 punkter) ≥501 kvm Fin- och grovutstakning 11 600 kr
A 2.3 Utstakning Tillbyggnad (≤ 4 punkter) 0-500 kvm Finutstakning 6 716 kr
A 2.4 Utstakning Tillbyggnad (≤ 4 punkter) ≥501 kvm Finutstakning 9 158 kr
A 2.5 Lägeskontroll höjd och plan (≤ 4 punkter) 0-500 kvm 5 189 kr
A 2.6 Lägeskontroll höjd och plan (≤ 4 punkter) ≥501 kvm 7 631 kr
A 2.7 Tillägg för utstakning, per punkt utöver de 4 första 611 kr
A 2.8 Tillägg för lägeskontroll, per punkt utöver de 4 första 611 kr

A 3

Avgift
A 3.1 Timdebitering

Ärendetyp

Övriga kostnader Kart- Mät och GIS

Utdrag från baskartan

Fullständig nybyggnadskarta för ny- och tillbyggnad. 
Fastighetens yta 0-5000 kvm

Fullständig nybyggnadskarta för ny- och tillbyggnad. 
Fastighetens yta ≥ 5001 kvm. Tillägg per påbörjade 

5000 kvm utöver de 5000 första.

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta för ny- och tillbyggnad. 
Fastighetens yta 0-5000 kvm

Uppdatering av befintlig förenklad nybyggnadskarta

Taxetabeller för kart- mät- och gis tjänster

Övriga kostnader Kart- Mät och GIS

Utstakning och lägeskontroll

Upprättande av nybyggnadskarta

Ärendetyp

X2A0T

X2A1T

X2A2T



← Till Översikt

Start av ärende Fältkontroll Utredning och 
mätning

Kartritning Införande av 
anslutnings-

punkt

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 1.1 Inom planlagt område 0,5 1,5 4 5 0,5 11,5 14 042 kr

A 1.2 Utanför planlagt område 0,5 1,5 4 3,5 0,5 10 12 210 kr

A 1.3 Inom planlagt område 0,5 3 3 6,5 7 937 kr

A 1.4 Utanför planlagt område 0,5 2 2 4,5 5 495 kr

A 1.5 Inom planlagt område 1,5 1,5 2,5 0,5 6 7 326 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 1,5 1,5 2 0,5 5,5 6 716 kr

A 1.7 Inom planlagt område 0,5 1,5 3 3 0,5 8,5 10 379 kr

A 1.8 Utanför planlagt område 0,5 1,5 3 2 0,5 7,5 9 158 kr

A 1.9 Inom planlagt område 1,5 1,5 1,5 0,5 5 6 105 kr

A 1.10 Utanför planlagt område 1,5 1,5 1,5 0,5 5 6 105 kr

A 1.11 Utdrag från baskartan Timdebitering

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta för ny- och tillbyggnad. Fastighetens yta 0-
5000 kvm

Uppdatering av befintlig förenklad nybyggnadskarta

Ärendetyp

A 1 Tidsuppskattning

Upprättande av nybyggnadskarta

Fullständig nybyggnadskarta för ny- och tillbyggnad. Fastighetens yta 0-
5000 kvm

Fullständig nybyggnadskarta för ny- och tillbyggnad. Fastighetens yta ≥ 
5001 kvm. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första.

X3A0T



← Till Översikt

Ärende
typ

priser ex moms Start av 
ärende

Utredning och 
beräkning

Förberedning Mätning Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 2.1 Utstakning Nybyggnad (≤ 4 punkter) 0-500 kvm Fin- och grovutstakning 0,5 2 2 2 1 7,5 9 158 kr

A 2.2 Utstakning Nybyggnad (≤ 4 punkter) ≥501 kvm Fin- och grovutstakning 0,5 2 2 4 1 9,5 11 600 kr

A 2.3 Utstakning Tillbyggnad (≤ 4 punkter) 0-500 kvm Finutstakning 0,5 1 1 2 1 5,5 6 716 kr

A 2.4 Utstakning Tillbyggnad (≤ 4 punkter) ≥501 kvm Finutstakning 0,5 1 1 4 1 7,5 9 158 kr

A 2.5 Lägeskontroll höjd och plan (≤ 4 punkter) 0-500 kvm 0,5 0,25 0,5 2 1 4,25 5 189 kr

A 2.6 Lägeskontroll höjd och plan (≤ 4 punkter) ≥501 kvm 0,5 0,25 0,5 4 1 6,25 7 631 kr

A 2.7 Tillägg för utstakning, per punkt utöver de 4 första 0,25 0,25 0,5 611 kr

A 2.8 Tillägg för lägeskontroll, per punkt utöver de 4 första 0,25 0,25 0,5 611 kr

A 2 Tidsuppskattning

Utstakning och lägeskontroll

X4A0T



← Till Översikt

Avgift

A 3.1 Övriga kostnader Kart- Mät och GIS Timdebitering

A 3 Tidsuppskattning

Övriga kostnader Kart- Mät och GIS
Ärendetyp

X5A0T



Uppdrag Pris ‐ Nuvarande taxa Pris SKR 2014 Antal ärende 2018 Antal ärende 2021 Intäkter 2021 (nuvarande taxa)Intäkter med SKR 2014 Skillnad Uppksattad tid ärende Lomma (h) Örebro Gävle Katrineholm Trelleborg Lund Ystad
Nyupprättande av nybyggnadskarta 6664‐13328 14042 32 18 144192 252756 108564 11,5 10,0‐15,0 7,7‐11 10 13,5 12 8
Förenklad nybyggnadskarta 2666‐5532 10379 42 72 208553 747288 538735 8,5 3,5‐6 6 8 6
Utdrag från baskartan 106‐5958 Timdebitering 59 36 23320 Timdebitering Timdebitering 1 Timdebitering 2 1

Utstakning (8 punkter ) Grov 2332‐7176 exkl moms 14 13 43056 3,5 5 4,0‐6
Utstakning (8 punkter ) Fin 4665‐9330 exkl moms 26 28 139170 4 10
Utstakning (Fin & Grov) 9158 182226 187739 5513 7,5 15 8,5 8 6
Tillägg per punkt utöver de 8 första 0,5
Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen 0,5 0,5
Lägeskontroll, höjd och plan, max 8 hörn 2332‐4672 exkl moms 5189 59 46 113315 238694 125379 4,25 5 4
Tillägg för lägeskontroll utöver de första 8 hörn, 
per punkt 0,5 0,3

671606 1470433

Skillnad  798827
TIMTAXA 1221 900(2021) 931(2018) 1020(2019) 1046(2022) 1156(2021)

Tidsuppskattning
Övriga kostnader

Ärendetyp
Mät‐ och rituppdrag Timdebitering
Fastighetsförteckning Timdebitering
Beräkningsuppdrag Timdebitering
Uppdaterar grundkarta Timdebitering
Beställning av geografisk information Timdebitering

Upskattad intäkter för utdrag baskarta taxa SKR 2014 43956
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Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
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F. 2.1
PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA 
FR.O.M. 2011-05-02 

1 BESTÄMMELSER OM PLAN- och BYGGLOVSTAXA 

Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens plan- och bygglovsverksamhet. 
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och 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. 

1.1 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. Justeringsfaktor N bestäms till 1,4. 

1.2 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. 

Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Gällande
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Kartavgift      beräknas efter markarean. 
 
Nybyggnad  Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 

byggnad till en ny plats. 
 
Tillbyggnad  Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 

volym. 
 
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 

betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 
 
Ändring  En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 
utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade 
ritningar medger. 
 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och 
definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 
 
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidersättning tas 
kostnad för administration ut med minst en timme. Vid tidsersättning kan också ersättning 
för resa utgå om så erfordras. 

Benämningar av faktorer för beräkning av kart- och mätavgifter 
 
AI Adressinformation 
FPP Flygbild på papper 
GI-T Geografisk informationstyp 
IA (%) Informationsandel 
KPF Koordinatpunkter och förteckning 
KVF Justeringsfaktor för kvalitet 
LAS Laserdata 
LK Lägeskontroll 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” 
N Justeringsfaktor, 
NKF Nybyggnadskartefaktor 
NRF Nyttjanderätt till nybyggnadskarta 
RK Reskostnader 
ORT Ortofoto 
TNGI  Tillfälligt nyttjande av digital och analog geografisk information 
UF Utstakning 
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UKP Utritningskostnad, karta 
 
För allmän rådgivning utgår ingen avgift. 
Vid tidsersättning utgår alltid en minsta avgift på en timme.   
 
 
 
Exempel på beräkning av avgift 
 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 250 m2 inom detaljplan 
 

Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift 2013 

Nybyggnadskarta 23 mPBB * NKF N 44,5*100*1,4 6230 

Grovutstakning, 8 
hörn 

24 mPBB * UF * N 44,5*35*1,4 2180 

Finutstakning höjd 
och plan, 8 hörn 

24 mPBB * UF * N 44,5*70*1,4 4361 

Lägeskontroll, 8 
hörn 

25 mPBB * LK * N 44,5*35*1,4 2180 

Moms 25 %    545 

SUMMA    15496 

 
 
 
 
1.3 Avräkning 
 
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda 
avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och 
projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. 
 
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 
 
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott 
betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 
 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 
betalningen ska ske. 
 
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. preskription sker 
efter tio år. 
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2 TABELLER 
 
Tabell 1 Objektsfaktorer 
 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – 
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller 
nedan. 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader – Bruttoarea 

 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver + 3/1000 m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 
*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade 
enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbygg- 
nader och liknande. 
 
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + 
OPA. 
 
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa 
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidersättning 
 
Vid tillämpning av denna taxa tas en timtaxa (T) ut per hel timme handläggningstid. För 2019 
är timtaxan (T) 1146 kr. Miljö- och byggnadsnämnden kommer därefter att årligen, varje 
kalenderår (avgiftsår), besluta att justera timtaxan med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges 
Kommuners och Landstings webplats i oktober. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober 2017. Det indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämnt krontal. 
 
Tabell 3 Underrättelse och expediering 
 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av 
avslagsbeslut och vid tillsyn. 
 
Avgift = KOM x mPBB x N 
 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5  40 

Sakägare 6-9  60 

Sakägare 10-  120 

Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 
Post- och 
Inrikestidning 

+ faktisk annonskostnad 5 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 
 
(OF enligt tabell 1) 
 

Åtgärd Handläggnings- 
faktor 
HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 
 
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet  
förhandsbesked 

3 

Byggnaden 
 
Placering, yttre utformning och färgsättning 
Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten 
 
Tomts ordnande inkl utfart och parkering 
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och  
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten 
Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning 
Besiktning (platsbesök) 

7 

 
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter 
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
 
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 
 
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2) 
 

Åtgärder Handläggnings- 
faktor 
HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 
kontrollansvarig 

7 

  

Startbesked  

Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av  
kontrollplan eller 

10 

Startbesked fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 

  

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 
utanför detaljplan 

1,25 bygglovavgift 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 1,2 bygglovavgift 

Varsamhet 1,1 bygglovavgift 

Tillbyggnad Ingen justering 

Ombyggnad Ingen justering 

Ändring 0,7 bygglovavgift  
(berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 
förlängning 

0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad,  
t.ex. lagerhall) ≥ 600 m2 

0,3 bygglovavgift 
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Tabell 7 Avgift för besked 
 

Typ av besked Beskrivning 

Förhandsbesked 
 

100 mPBB - utanför planlagt område1 (x N) 

Ingripandebesked Tidersättning 

Planbesked (se nedan) Tidersättning (dock minst 200 mPBB) 

Villkorsbesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB) 

Strandskyddsdispens 200 x mPBB2 (x N) 

 
Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 
 
1 Justeringsfaktor N kan användas 
2 Justeringsfaktor N kan användas 
 
Planbesked – Ärendekategorier 
 
Enkel åtgärd 
200 mPBB eller tidersättning 
 
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
    omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp 
    till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 

     eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
    markanvändning av samma karaktär. 
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med 
    enkelt planförfarande. 

 
Medelstor åtgärd 
300 mPBB eller tidersättning 
 
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd 
eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 
 
Stor åtgärd 
400 mPBB eller tidersättning 
 
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller 
    verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt  
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    omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av  
    ovanstående. 
 
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 

 
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 bygglov. 
 
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 
före 1 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. 
 
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 
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Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid granskning 25 %, efter 
antagande 50 % 
 
Planavgift: mPBB x OF x PF x N 
 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       12 (38) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 
 Kommunfullmäktige                  §   53 / 2011 04 28 
 Kommunfullmäktige                  § 64 / 2013 09 12 
 Kommunfullmäktige                  § 78 / 2017 12 07 
 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

 
OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 9 999 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².  
 
(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102) 
 

 Planfaktor (PF) 
Nybyggnad 

 

PF 
Tillbyggnad 

 

PF 
Ändring 

 

Områdesbestämmelser 100 60 60 
 

Detaljplan inkl program 220 100 100 
 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
i detaljplan 
 

80 40 40 
 

 
Planavgift för enbostadshus 
 
Avgift = mPBB x PF x N 
 

Objekt PF 
Ny byggnad 

PF 
Tillbyggnad/Ändring 

Enbostadshus (oberoende av 
area) 

1 200 600 

 
F d fastighetsplan i separat ärende 
 
Avgift = mPBB x PF x N 
 

Åtgärd PF 

Upphävande 300 
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Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig  
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 
 

Åtgärd HF 
 

Ny sakkunnig 25 

 
 
Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 
 
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen 
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 
 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda 
hiss 
 

Antal timmar (minst 1 tim) 
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Tabell 11 Nybyggnad - Bygglovavgift 
 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i 
samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, 
områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom 
upprättat planavtal.  
 
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF  
 
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).   
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader  

   

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 20 20 

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 

10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 

Stor, enkel byggnad, oisolerad – lagerhall  
≥ 600 m2 

0,3 x OF  
(intervall enligt ovan) 

24 28 

Vindsinredning  
≤ 199 m2 

8 17 28 

 
 
3 Bygglov inklusive startbesked 
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Komplementbyggnad 
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N 
 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

<50 m2 2 17 13 
 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

>50 m2 4 17 15 
 

Källsorteringsbehållare/grupp 
Sopskåp, sophus 

 4 14 15 
 

 
 
3 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 12 Tillbyggnad 
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N 
 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m2 3 14 10 
 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 
 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28 
 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28 
 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28 
 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17 28 
 

Ytterligare intervall se 
tabell 11 
 

    

 
 
 

Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 
 

Typ: garage, carport,  
förråd 
 

Oavsett storlek 
men ≤ 50 % av 

ursprunglig 
byggnads BTA 

2 14 13 
 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2 4 14 13 
 

Tillbyggnad växthus, 
lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m2 2 14 13 
 

Burspråk  2 14 13 
 

Takkupa  2 14 15 
 

 
 
4 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 13 Enkla byggnader 
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N 
 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Fritidshus 40-80 m2  4 21 28 
 

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15 
 

Nätstation/pumpstation Oavsett storlek 4 14 13 
 

Växthus, lusthus och likn. 
oisolerat 
 

> 15 m2 men 
≤ 50 m2 
 

2 14 13 
 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 
 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 
 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 
 

 
 
5 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 
 
Bygglovavgift = mPBB x HF x N  
 

 Yta BTA HF1 
 

Balkong 1-5 st  65 

Balkong>5 st  130 

Inglasning av balkong 1-5 st  65 

Inglasning av balkong >5 st  130 

Inglasning av uteplats/ uterum  oavsett storlek 65 

Skärmtak 15-30 m2 15-30 m2 50 

Skärmtak ≥ 31 m2 ≥ 31 m2 100 

 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N 
 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Bostadshiss – handikapp 
Enbostadshus7 

 2 17 13 

Hiss/ramp*  4 17 15 

Mur och eller plank vid enbostadshus  4 10 13 

Mur och/eller plank – 
bullerplank/stabilitet – 
oavsett material 

 6 14 15 

Solfångare – ej på en- och 
tvåbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygglov 

   

 
 
 
6 Bygglov inklusive startbesked 
7 Endast HF2 vid invändig installation 
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Tabell 15 Anmälan8 (icke lovpliktig åtgärd) 
 
Avgift = HF2 x mPBB x N 
 

 HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av /bärande konstruktion/brandskyddet, mindre 30 

Ändring av /bärande konstruktion/brandskyddet, större 140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område 25 

 
 
 
Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 

 
 
8 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
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Tabell 17 Bygglov för skyltar9 
 
Prövning skall ske som för byggnader 
 
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 
 

Åtgärd  HF om liten 
påverkan på 
stads- eller 

landskapsbilden 

HF om stor 
påverkan på stads- 

eller landskapsbilden 
 

Vepa ≤ 20 m2 80  

Stor vepa ≥ 20 m2  200 

    

Skyltprogramgranskning ≥ 20 m2 100 200 

Prövning mot 
skyltprogram 

 20 20 

Därutöver per skylt  10 10 

Prövning utan 
gällande 
skyltprogram 

Placering, 
Utformning, 
Miljö- och 
omgivningspåverkan 

45 105 

Därutöver per skylt  23 53 

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≤ 10 m2 60  

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≥ 10 m2 vid 
busskur 

- 150 

Ljusramp Ny/ny front - 100 

Ljusramp utöver den 
första 

20 - 

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller 
likn. 

> 5 st  100 

Förbesiktning Per gång 10 20 

Remiss Trafikverket m.fl. 15 15 
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9 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
 
 
 
 
Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan 
om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. 
 
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten 
större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell. 
 
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och plan- och 
byggkontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall 
placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om 
skyltprogrammet följs. 
 
Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 
 
Avgiften tas enbart ut som tidersättning 
 

Åtgärd Tidersättning 
 

Marklov såväl schakt som 
fyllning 

Antal timmar (minst 25 mPBB) 
 

 
Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 
 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF1 HF2 
Tidersättning 

 

Radio- och telemast eller torn 
+ en teknikbod 

ett torn 250 Antal timmar (minst 1) 

Radio- och telemast eller torn 
+ en teknikbod 

fler än ett 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk ett verk 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500 Antal timmar (minst 1) 

 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       22 (38) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 
 Kommunfullmäktige                  §   53 / 2011 04 28 
 Kommunfullmäktige                  § 64 / 2013 09 12 
 Kommunfullmäktige                  § 78 / 2017 12 07 
 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

 
Tabell 20 Bygglov för anläggningar 
 
Anläggning på land 
 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2 60 24 28 

”- 5 000-10 000 m2 80 24 28 

”- ≥ 10 000 m2 100 24 28 

Mindre anläggningar 
t.ex. parkeringsplats 

Antal timmar (minst 1)    

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1)    

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1)    

 
Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, Campingplats, 
Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke 
med lift, Skjutbana  
 
Anläggning i vatten 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 
fast anlagd 

för fler än 10-12 båtar, 
(annars ej bygglov) 

20 24 28 

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar, 
< 5 000 m2 

40 24 28 

Marina 5 000-10 000 m2, 
flera bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 
annars inte hamn 

80 24 28 

Utökning med 
pontonbrygga – 

per brygga 5 24 28 
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Tabell 21 Övriga ärenden 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 

Ärendetyp Beskrivning HF 
 

Anstånd Ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som 
förhandsbesked 

Full avgift HF 1 alternativt  
tidersättning, se tabell 2 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

25 % av normal bygglovavgift 
eller tidersättning, se 
tabell 2 
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Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m. 
 
Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även 
platsbesök. 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 

Anläggning som förvarar kemisk 
produkt 

Beskrivning HF 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

1 st 150 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

2 till 4 st 240 

Restaurang med gasol  150 

Skola ej laboratorie/industri 150 

Bensinstationer   

Bensinstation automat  240 

Bensinstation m butik  300 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE innehavsskifte brandfarlig vara 20 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE vid innehavsskifte; explosiv 
vara inkl. godkännande av 
föreståndare 

40 

Förvaring; Explosiva varor samt 
godkännande av föreståndare 

 150 

Mindre komplettering till 
gällande tillstånd 

 20 

Mindre lackeringsanläggning  150 

Avslag utan utredning  20 

Avslag med utredning  150 

Administrativa åtgärder  20 

 
Tidersättning 
 
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t.ex. cisterner ovan 
mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt transporter i rörledning, förhandsbesked 
och andra åtgärder. 
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Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta 
 
Nybyggnadskarta krävs om bygg- och miljönämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 
 
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF * N) vid upprättande av nybyggnadskarta mm. 
 
Avgift = mPBB * NKF N    
 

Nybyggnadskarta NKF NKF 

Gäller flerbostadshus och 
industrier 

Normal 
nybyggnadskarta 

Enkel 
nybyggnadskarta 

Tomtyta mindre eller lika 
med 999 m2 

100 40 

Tomtyta 1000 - 1999 m2 125 50 

Tomtyta 2000 - 2999 m2 150 60 

Tomtyta 3000 - 3999 m2 175 70 

Tomtyta 4000 - 4999 m2 200 80 

Tomtyta större än 5000 m2 Skälighetsbedömning/
nedlagd tid 

 

 
En- och tvåbostadshus får nybyggnadskarta för berörd del upp till 999m2 närmast 
boningshuset. 
Önskas nybyggnadskarta på hela tomten betalas en taxa enligt ovan. 
 

Nybyggnadskarta NKF 

Nybyggnadskarta eller 
särskilda kompletteringar 
utanför primärkarteområde 

Tidsersättning 

Granskning av 
nybyggnadskarta, varje tomt 

7 

Komplettering av 
nybyggnadskarta 

30 

Förhandskopia Tidsersättning 

Preliminär nybyggnadskarta Tidsersättning 

Alla övriga i sammanhanget 
relevanta åtgärder 

Tidsersättning     
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Tabell 24 Avgift för utstakning 
 
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix.  
 
Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial mm med 20 % av den avgift som skulle utgått om kommunen 
utfört arbetet.  
 
Utstakningsavgift = mPBB * UF * N 
 

Utstakning UF 

Grovutstakning höjd och 
plan, max 8 hörn (vid 
samtidig beställning av 
finutstakning) 

35 

Tillägg för grovutstakning 
utöver de första 8 hörnen, 
per hörn 

6 

Grovutstakning, höjd och 
plan, max 8 hörn (vid ej 
samtidig beställning av 
finutstakning) 

55 

Finutstakning höjd och plan, 
max 8 hörn 

70 

Tillägg för finutstakning 
utöver de första 8 hörnen, 
per hörn 

5 

Övrig utstakning, 
detaljpunkter och 
mätningslinjer 

Tidsersättning 

Övrig utstakning  

Plank och mur 50 

Detaljpunkter och 
mätningslinjer 

Tidsersättning 
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Tabell 25 Lägeskontroll 
 
Avgift = mPBB * LK * N  
 

Lägeskontroll1 LK 

Lägeskontroll höjd och plan, 
max 8 hörn 

35 

Tillägg för lägeskontroll 
utöver de första 8 hörnen, 
per hörn 

4 

 
Not 1: Moms 25% tillkommer 
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Tabell 26 Nyttjanderätt till underlag för nybyggnadskartor 
 
 
I de fall kommunen inte producerar nybyggnadskartan tas följande avgift ut. 
 
Avgift tas ut för underlagsdata och grundmaterial. 
 
Avgift = mPBB * NKF * N 
 

Nybyggnadskarta NKF 

Tomtyta mindre eller lika 
med 1999 m2 

15 

Tomtyta 2000 - 4999 m2 25 

Tomtyta 5000 - 9999 m2 43 

Tomtyta större än 10000 m2 65 
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Tabell 27 Digital adressinformation 
 
Avgift = mPBB * AI * N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
 

Digital adressinformation  AI 

Adresspunkt inklusive 
koordinat 

0,01 

 
Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Tabell 28 Koordinatförteckning och punktskiss 
 
Avgift = (mPBB * KPF + Kopieringskostnad) * N 
 

Åtgärd  KPF 

Koordinatförteckning – 
stomnät1 

 

Första punkten 4 

Tillägg per punkt utöver den 
första 

2 

Punktskiss  

Första punkten 8 

Tillägg per punkt utöver den 
första 

4 

 
Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Tabell 29 Tillfälligt utnyttjande av digital och analog geografisk information 
 
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt  
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål   
(icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst  
angivet ändamål. Om kommunen finner det lämpligt kan ersättningen för nyttjandet  
tillåtas variera med det angivna ändamålet eller användningen av kartmaterialet. I  
dessa fall och vid större beställningar tillämpas anbudsförfarande. 
 
Kommunens kostnader för grundkartan ska normal inräknas i underlaget för  
planavgiften när sådan avgift uttas i samband med bygglov. Begär någon däremot  
grundkarta av kommunen för att exempelvis upprätta detaljplan på egen bekostnad  
kan kommunen använda ovanstående tabell för avgiftsuttag.  
 
Kartan överlämnas vid upplåtelsen på det medium (papper, film, CD) och 
filformat som beställaren önskar. 
 
Avgift = mPBB * TNGI * IA (%) * KVF * GI-T * Area (Ha) *N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
(Moms 6% tillkommer) 
 

Area (Ha) TNGI 

< 0,5 30 

0,5 – 10 20 

11 - 100 15 

101 - 500 7 

> 500 Anbudsförfarande 

Not 1: Ovanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala 
kartmaterialet.  
Not 2: Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av  
skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial 
träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.  
 

Innehåll i kartan IA (%) 

Gränser och 
fastighetsbeteckn 

30 

Byggnader och övriga 
topografiska objekt 

30 

Vägar, järnvägar, adresser 20 

Höjdinformation 20 
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Övriga detaljer 10 

All information 100 

Not 3: För annan än i tabellen angiven geografisk information tillämpas anbudsförfarande 
 
 
 
 

Justering för kvalitet KVF 

Primärkartekvalitet och 
tätbebyggda områden 

1,0 

Baskartekvalitet och 
tätbebyggda områden 

0,8 

Primärkartekvalitet och 
landsbygd 

0,6 

Baskartekvalitet och 
landsbygd 

0,5 

 
Not 4: Tätbebyggda områden enligt karta 
 
 

Övriga digitala produkter GI-T 

Översiktlig karta 1,4 

Tätorts-/GIS-karta 1,2 

Grundkarta5 Tidsersättning 

Byggnader med 
takkonstruktion (3D) 

Tidsersättning 

Byggnadskuber (3D) Tidsersättning 

Terrängmodell, ytor 5 

Höjdgitter 4 

 
Not 5. I grundkarta ingår normalt följande: Nivåkurvor (höjddata), fastighetsgränser och 
fastighetsbeteckningar, murar och staket, byggnader, sjöar, vattendrag, vägar, järnvägar, 
kraftledningar, gällande detaljplaner och bestämmelser samt fornminnen 
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Tabell 30 Digitalt ortofoto 
 
Avgift = mPBB * ORT * areal i km2 * N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
 

 
 
 
 
 

Not 1: Moms 6% tillkommer 
 

Digitalt ortofoto, upplösning 
(m/pixel) 

ORT 

0,1 26 

0,2 – 0,25 13 
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Tabell 31 Laserdata 
 
Avgift = mPBB * LAS * areal i km2 * N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
 

 
 
 
 

Not 1 : Alla punkter klassificerade i mark, vatten och oklassificerat. 
Not 2: Årlig avgift måste betalas så länge data används och därefter måste data raderas. 
Not 3: Engångslicens medger att laserdata kan behållas och användas i obegränsad tid 
Not 4: Moms med 6% tillkommer. 
 
 
 

Laserdata1 LAS 

Årlig avgift2 13 

Engångslicens3 26 
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Tabell 32 Flygbild/snedbild 
 
Avgift = mPBB * FPP * Antal bilder * N  
 

Fotografi/flygbild på papper  FPP 

Kommersiellt bruk (digital 
bild) 

20 

Privat bruk (digital bild) 10 

Privat bruk (utskrift på 
fotopapper, A4) 

5 

Privat bruk (utskrift på 
fotopapper A3) 

7,5 

Not 1: Moms 6% tillkommer 
 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       36 (38) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 
 Kommunfullmäktige                  §   53 / 2011 04 28 
 Kommunfullmäktige                  § 64 / 2013 09 12 
 Kommunfullmäktige                  § 78 / 2017 12 07 
 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

 

Tabell 33 Utritning 
 
Avgift = mPBB * UKP * N 
 

Utskrift av kartor och 
ritningar  

UKP 

Text och linjer  

A4/A3 1 

A2 1,5 

A1 2,25 

A0 3 

Täckande utskrift, ytor och 
raster 

 

A4/A3 2 

A2 4 

A1 8 

A0 15 

Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Tabell 34 Reskostnader 
 
Avgift = mPBB * RK * N 
 

 RK 

Reskostnader per mil 1 

Not 1: Moms 25% tillkommer 
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Tabell 35 Övriga kostnader 
 
 

Exempel på övriga ärenden  

Mät- och rituppdrag Tidsersättning 

Fastighetsförteckning Tidsersättning 

Beräkningsuppdrag Tidsersättning 

 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
2022-06-02 
 

Ärende 

7 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 63 KS KF/2022:84 

Fastställande av reviderad plantaxa 

Ärendebeskrivning 
Planverksamheten övergick 2022-01-01 till samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-09, § 35, föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till taxa enligt bilaga för prövning av planärenden 
enligt plan- och bygglagen. Beslutet fattas med stöd av 12 kap 8 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Taxan träder i kraft från och med 2022-07-01. 

- Samhällsbyggnadsnämndens bemyndigas att varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna, samt handläggningskostnaden per timme, med den 
procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2022.  

- Kommunfullmäktige konstaterar att delen som avser planärenden i tidigare plan- och 
bygglovstaxa (F.2.1 Plan- och bygglovstaxa), tabell 8, gäller för ärenden anhängiggjorda till 
och med 2022-06-30 under förutsättning att förslag till plantaxa vinner laga kraft. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-05-10 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-11, § 117. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-11 § 117 
- Skrivelse 2022-05-10 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-09 § 35 
- Skrivelse 2022-01-23 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda from 2011-05-02 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reviderad plantaxa fastställs, men 

stöd av 12 kap. 8 § i plan- och bygglagen (2010:900), i enlighet med föreliggande förslag. Den 
reviderade taxan gäller för ärenden som inkommer från och med 2022-07-01. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnadsnämnden 
bemyndigas att för varje kalenderår höja avgifterna och handläggningskostnaderna i taxan 
med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex 
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KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuners och regioners 
hemsida i oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 2022. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:84 

Förslag till fastställande av reviderad plantaxa 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Reviderad plantaxa fastställs, men stöd av 12 kap. 8 § i plan- och bygglagen (2010:900), i enlighet 
med bilaga. Den reviderade taxan gäller för ärenden som inkommer från och med 2022-07-01.  

- Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att för varje kalenderår höja avgifterna och 
handläggningskostnaderna i taxan med den procentsats som anges för det innevarande 
kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
Sveriges kommuners och regioners hemsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022. 

Ärendebeskrivning 
Planverksamheten övergick 2022-01-01 till samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-09, § 35, föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till taxa enligt bilaga för prövning av planärenden 
enligt plan- och bygglagen. Beslutet fattas med stöd av 12 kap 8 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Taxan träder i kraft från och med 2022-07-01. 

- Samhällsbyggnadsnämndens bemyndigas att varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna, samt handläggningskostnaden per timme, med den 
procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022.  

- Kommunfullmäktige konstaterar att delen som avser planärenden i tidigare plan- och 
bygglovstaxa (F.2.1 Plan- och bygglovstaxa), tabell 8, gäller för ärenden anhängiggjorda till och 
med 2022-06-30 under förutsättning att förslag till plantaxa vinner laga kraft. 

Bakgrund/Analys 
Kommunen får enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 12 kap. 8 § ta ut avgifter för bland annat 
planärenden. En avgift får enligt 12 kap. 10 § inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. För att kommunen ska kunna ta ut 
dessa avgifter i enlighet med PBL måste kommunen ha en taxa som har fastställts av kommun-
fullmäktige. Nu gällande plan- och bygglovstaxa, vilken inkluderar avgifter för karta- mät- och GIS-
tjänster, reviderades senaste av kommunfullmäktige 2017-12-07, § 78. Miljö- och byggnadsnämnden 
har därefter 2019-04-23, § 69, beslutat om indexuppräkning av timtaxan.  
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Gällande plan- och bygglovstaxa baseras enligt samhällsbyggnadsförvaltningen på en modell som 
Sveriges kommuner och landsting (SKL), numera Sveriges kommuner och regioner (SKR), tog fram 
2011. SKR har 2014 tagit fram en ny modell för konstruktion av plan- och bygglovstaxa. Denna modell 
har sedermera uppdaterats 2019. I den nya modellen har hänsyn tagits till de förändringar som skett 
i plan- och bygglagen. Till skillnad från den tidigare modellen bygger denna modell på den faktiska 
tidsåtgången för olika typer av ärenden.  
 
Med utgångspunkt i SKR:s modell har samhällsbyggnadsnämnden tagit fram ett förslag till reviderad 
plantaxa för Lomma kommun som bygger på nämndens bedömning av handläggningstiden för 
planbeskedsärenden. I nu gällande taxa som bygger på SKR:s tidigare modell finns det tre prisnivåer 
för denna ärendetyp med olika, enligt samhällsbyggnadsnämnden, mer eller mindre svårbedömda 
kriterier för de olika avgiftsnivåerna baserat på förväntad byggrätt i de tänkta planerna. Enligt 
samhällsbyggnadsnämnden har enbart den högsta avgiftsnivån tillämpats i praktiken. Nämnden 
föreslår därför att nu gällande taxekonstruktion ersätts med en enda generell avgiftsnivå för 
planbeskedsärenden, motsvarande timersättning för 16 timmars handläggning. Detta motsvarar 
enligt nämnden den tidigare uttagna planbeskedavgiften och bedöms i normalfallen vara en 
genomsnittlig kostnad för denna typ av ärenden. I det fall en planbeskedsansökan strider mot 
kommunens översiktsplan och det krävs en mycket omfattande lokaliseringsutredning för att kunna 
ta ställning till planbeskedet finns det enligt förslaget till reviderad plantaxa möjlighet att övergå till 
timdebitering efter överenskommelse med den sökande.  
 
Förslag till reviderad plantaxa innehåller vidare en taxekonstruktion för planavgift i ett senare skede, 
till exempel i samband med bygglovsansökan eller markanvisning. En motsvarande taxekonstruktion 
finns även i nu gällande taxa, men denna konstruktion är enligt samhällsbyggnadsnämnden 
ofullständig och därmed oanvändbar i praktiken. De senaste decennierna har planavgifter enligt 
samhällsbyggnadsnämnden endast reglerats genom plankostnadsavtal. Då det enligt nämnden kan 
uppkomma situationer då det inte finns någon exploatör som är beredd att betala för planuppdraget 
anser samhällsbyggnadsnämnden emellertid att det är önskvärt att kommunen har ett alternativt 
sätt att finansiera planer eller områdesbestämmelser om sådana är ändå är angelägna ur allmän 
synpunkt. 
 
Förslaget till ny plantaxa innebär enligt samhällsbyggnadsnämnden inga egentliga kostnadsökningar i 
förhållande till nuvarande taxa, då planbeskedsavgiften i praktiken är den samma som normalt 
tillämpas i nuläget. Förslaget innebär emellertid en förenkling av avgiften för planbesked eftersom en 
genomsnittskostnad ersätter den tidigare något omständliga konstruktionen med tre olika prisnivåer. 
Förslaget till reviderad taxa innehåller även en utförlig redogörelse för hur plankostnadsavtal 
används och en, enligt samhällsbyggnadsnämndens nämndens bedömning, enklare och fungerande 
taxekonstruktion för möjligheten att finansiera detaljplaner och områdesbestämmelser genom 
planavgift i senare skede.  

Alla delar i förslaget till reviderad plantaxa bygger enligt samhällsbyggnadsnämnden i grunden på 
timdebitering och timpriset som föreslås är detsamma som i förslaget till reviderad bygglovstaxa och 
förslaget till reviderad taxa för karta-, mät- och GIS-tjänster. Den föreslagna planavgifts-
konstruktionen är utformad för att ge en i princip helt exakt kostnadstäckning i enlighet med 
självkostnadsprincipen. För handläggare i kommunen som ska ta ut avgifter i ärenden enligt taxan 
bedöms, enligt samhällsbyggnadsnämnden, denna nya taxekonstruktion ge en något enklare 
hantering jämfört med nu gällande taxa. För medborgarna och sökande ger den nya taxan en mer 
utförlig och tydlig information om principerna bakom taxan och avgifterna.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-09 § 35 
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- Skrivelse 2022-01-23 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda from 2011-05-02 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
ekonomiavdelningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planavdelningen 
Författningssamlingen 
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 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-05-09 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN § 35 SBN/2022:154 

Förslag till ny plantaxa 

Ärendebeskrivning 
För att kommunen ska kunna ta ut avgifter i enlighet med 12 kap. 8 § Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL måste kommunen ha en taxa beslutad i kommunfullmäktige. Taxan har en viktig 
funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader inom området. Det är 
kommunen som upprättar och beslutar om sin taxa. Kommunens nuvarande taxa för området 
omfattar idag både bygglovsärenden, planärenden och kart- och mättaxan. I samband med de 
ändringar av taxan som nu föreslås under 2022 delas tidigare taxa upp i tre olika taxor där de två 
senare nämnda ärendetyperna rör samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde enligt 
kommunens nya reglementen.  

Planverksamheten övergick till samhällsbyggnadsnämndens ansvar från och med 1 januari 2022. 
Nuvarande taxa är beslutad av kommunfullmäktige 2011 och grundar sig på ett underlag som 
Sveriges kommuner och regioner (dåvarande SKL) tagit fram, ”plan- och bygglovtaxa 2011”. Sedan 
2011 har en del förändringar skett inom området och denna modell har fått en del kritik, för att inte 
vara rättvis eller tydlig. SKR har sett behovet av att göra en större omarbetning av underlaget till taxa 
för PBL-området.  

Anledningen är att förändringar i PBL genomförts och det finns behov av att förtydliga hur taxan 
beräknas och tas fram. Erfarenheten från denna taxa ger anledning till att förändra taxemodellen. 
Sveriges kommuner och regioner har därför 2014 tagit fram en ny modell (Underlag för konstruktion 
av PBL-taxa 2014) och som också uppdateras 2019. Den bygger på den faktiska tidsåtgången för olika 
typer av ärenden. Den nya modellen har till syfte att göra det tydligare och rättvisare, så att avgiften 
speglar kostnaden för den genomsnittliga tidsåtgången för olika typer av ärenden. Enligt 12 kap. 10 § 
PBL får en avgift enligt 12 kap. 8 eller 9 §§ inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den 
typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.  

Övergången till ett nytt taxaunderlag påverkar i större utsträckning bygglovstaxan och kart- och 
mättaxan som innehåller många fler avgifter än plantaxan. I plantaxan finns idag endast en fast 
avgift, för planbesked. I tidigare taxa som byggde på det äldre underlaget från SKR fanns det tidigare 
tre prisnivåer för denna ärendetyp med olika och mer eller mindre svårbedömda kriterier för de olika 
nivåerna baserat på förväntad byggrätt i de tänkta planerna. I praktiken har bara den hösta prisnivån 
tillämpats. I förslaget till ny taxa ersätts detta komplicerade taxaunderlag därför av en enda generell 
prisnivå för planbeskedsärenden, motsvarande timersättning för 16 timmars handläggning. Detta 
motsvarar den tidigare i praktiken uttagna planbeskedavgiften och det bedöms i normalfallen vara en 
genomsnittlig kostnad för denna typ av ärenden. Det innebär en avsevärd förenkling i 
kommuniceringen av vad ett planbesked kostar.  
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SBN § 35 (fortsättning) SBN/2022:154 

Samtidigt införs dock också ett alternativ att man kan övergå till ren timdebitering efter 
överenskommelse med den sökande om det är så att en ansökan strider mot kommunens 
översiktsplan med följd att det krävs en mycket mer omfattande lokaliseringsutredning för att kunna 
ta ställning till planbeskedet.   

Sedan redogörs det i taxan för principerna och rutinerna som tillämpas vid tecknande av civilrättsliga 
plankostnadsavtal för att täcka kostnaderna för planläggning. Här är det i praktiken ingen större 
förändring i förhållande till tidigare taxa utan den nya taxan innehåller bara en tydligare beskrivning 
av principerna för dessa avtal och för vad som ingår i planavgiften.  

Slutligen föreslås det också en enkel taxakonstruktion för planavgift i ett senare skede, t.ex. i 
samband med bygglovsansökan eller markanvisning. En motsvarande konstruktion finns även i 
dagens gällande taxa även om den är ofullständig och därför i praktiken oanvändbar.  I kommunen 
har planavgifter de senaste decennierna endast reglerats genom plankostnadsavtal och så kommer 
det också att vara fortsättningsvis. Men då det kan uppkomma situationer då det inte finns någon 
exploatör som är beredd att betala för ett planuppdrag kan det ändå vara klokt att kommunen har 
ett alternativt sätt att finansiera planer eller områdesbestämmelser om sådana ändå är angelägna ut 
allmän synpunkt. Den föreslagna planavgiftskonstruktionen är utformad för att ge en i princip helt 
exakt kostnadstäckning i enlighet med självkostnadsprincipen.  

Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-04-25, § 29. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-04-25 § 29 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-01-23 
- Bilaga 1: Förslag till plantaxa 
- Bilaga 2: Nuvarande plantaxa  

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta 
följande:  

- Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till taxa enligt bilaga för prövning av planärenden 
enligt plan- och bygglagen. Beslutet fattas med stöd av 12 kap 8 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Taxan träder i kraft från och med 2022-07-01. 

- Samhällsbyggnadsnämndens bemyndigas att varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna, samt handläggningskostnaden per timme, med den 
procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022.  
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- Kommunfullmäktige konstaterar att delen som avser planärenden i tidigare plan- och 
bygglovstaxa (F.2.1 Plan- och bygglovstaxa), tabell 8, gäller för ärenden anhängiggjorda till och 
med 2022-06-30 under förutsättning att förslag till plantaxa vinner laga kraft. 

 

./. Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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1. Inledning 
Den här taxan gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet med planer, planprogram och 
områdesbestämmelser. Avgift enligt denna taxa tas ut för arbetet med att ta fram nya planprogram, 
detaljplaner och områdesbestämmelser och att ändra eller upphäva gällande planer och 
bestämmelser. Avgift enligt denna taxa tas även ut för planbesked. Avgifterna i taxan omfattar även 
kommunicering av ärenden med sakägare och andra berörda, kungörande av beslut i Post- och 
Inrikes Tidningar, annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller annat uppdrag. Taxan omfattar 
även andra avgifter inom den aktuella myndighetsutövningen såsom mätningstekniska tjänster och 
geografisk information, fastighetsrättsliga uppdrag samt kopiering som ingår i 
samhällsbyggnadsnämndens arbete med detaljplaner och områdesbestämmelser. Avgifter enligt 
taxan tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) (12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL) och 
kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna enligt denna taxa är avsedda att täcka 
kostnader för kommunens myndighetsutövning inom de aktuella områdena. 

 

2. Generella regler för kommunala avgifter 
Kommunen har enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) rätt att ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som den tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som en kommun är skyldig att 
tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. Paragrafen 
motsvarar huvudsakligen bestämmelsen i 8 kap. 3 b § i den tidigare kommunallagen (1991:900). 
Första meningen ger kommunerna rätt att ta ut avgifter för tjänster, varor, prestationer och 
nyttigheter som de tillhandahåller inom hela den sektor som regleras i kommunallagen. Det enda 
kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Rätten att ta ut 
avgifter gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en kommuns obligatorisk 
verksamhet (se förarbetena till lagen, prop. 2016/17:171 s. 301 och till den äldre kommunallagen, 
prop. 1993/94:188 s. 79–80).  

Inom kommunens obligatoriska verksamheter får avgifter tas ut endast om det finns särskilt lagstöd 
för det. Sådana särskilda föreskrifter om avgifter för verksamhet inom nämndens ansvarsområde 
finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Reglerna i plan- och bygglagen ger nämnden möjlighet 
att ta ut avgifter för bland annat:  

• beslut om planbesked  
• arbetsplatsbesök  
• upprättande av kartor  
• framställning av arkivbeständiga handlingar  
• expediering av kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§,  
• planavgift för detaljplaner och områdesbestämmelser  
• planavgift för att täcka programkostnader för att ta fram detaljplaner och 

områdesbestämmelser  
• andra tid- eller kostnadskrävande åtgärder 
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2:1 Självkostnadsprincipen  
För samhällsbyggnadsnämndens verksamhet reglerar 12:10 § PBL att en avgift inte får överstiga 
kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften 
avser. För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 
2:6 § KL. Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Självkostnadsprincipen som uttrycks i denna 
paragraf syftar på det totala avgiftsuttaget per verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte 
någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Vid beräkningen av självkostnaderna 
får alla relevanta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på kostnader är 
personalkostnader, material, utrustning, lokalkostnader m.m. Verksamhetens andel av kommunens 
centrala service- och administrationskostnader räknas också med.  

 

2.2 Likställighetsprincipen  
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda 
fallet ska bestämmas, dvs. hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av 
betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. likställighets-
principen, som uttrycks i 2:3 § KL. ”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”. Sida 5 av 35 Bestämmelsen innebär att särbehandling av 
vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva 
grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika 
prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma 
avgifter.  

 

2.3 Retroaktivitetsförbudet  
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om en specifik taxa innan den börjar tillämpas. Det anses 
alltså otillåtet att ge avgiftsbestämmelser retroaktiv verkan – annat än i vissa speciella undantagsfall. 
Retroaktivitetsförbudet framgår direkt av 2:4 § KL, vilken har följande lydelse: ”Kommuner och 
landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana 
beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.”  

 

2.4 Mervärdesskatt  
Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning.  
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3. Taxebestämmelser 

3.1 Kommunfullmäktige beslutar om taxa  
Av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen följer att det är kommunfullmäktige som fattar beslut om 
grunderna för hur de avgifter som kommunen tar ut ska beräknas. Grunderna ska även anges i en 
taxa. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Det innebär att 
taxan, såväl som ändring av taxan, måste beslutas av kommunfullmäktige.  

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera de fasta avgifter och det 
timpris som fastställts i denna taxa med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2022. Ändringar av taxan utöver 
indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige.  

Om samhällsbyggnadsnämnden kommer fram till att det finns skäl som motiverar en höjning eller 
sänkning av avgiften, får nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende besluta om detta. 
Samhällsbyggnadsnämndens möjlighet att i varje särskilt fall bestämma om avgift enligt ovan kan 
tillkomma även tjänstepersoner vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 

 

3.2 Handläggningskostnad per timme 
För planärenden tillämpas generellt tidsersättning vilket innebär och kostnaden beräknas genom att 
tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet.   

Handläggningskostnaden per timme är 1221 kronor år 2022.  

Det genomsnittliga timpriset är beräknat med utgångspunkt från Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR):s modelltaxa framtagen 2015. I timpriset ingår direkta lönekostnader, del av nämndens och 
förvaltningens gemensamma kostnader samt del av kommunens gemensamma kostnader för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

3.3 Avgift för planbesked 
Bestämmelsen i 5 kap. 2 § plan- och bygglagen ger kommunen rätt att mot en avgift ge ett besked, 
ett så kallat planbesked, om huruvida kommunen avser att påbörja en planläggning för ett visst 
angivet ändamål. En begäran om planbesked ska göras av den som har för avsikt att vidta en åtgärd 
som kan förutsätta att en detaljplan eller områdesplan antas, ändras eller upphävs.  

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en fast avgift motsvarande en genomsnittlig arbetstidsåtgång på 
16 timmar för ett planbesked. Med denna föreslagna taxa och 2022 års timpris skulle det innebära 
19 536 kr.  
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Denna fasta avgift kan årligen justeras i enlighet med prisutvecklingen enligt Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) (se avsnitt 3.1).  

Om ansökan om planbesked inte stämmer med kommunens översiktliga planering och 
handläggningen av ärendet därför kräver en mer utförlig lämplighetsbedömning med följd att 
handläggningen förväntas att väsentligen överstiga 16 timmar kan avgiften för planbesked istället 
komma att utgå i enlighet med av kommunfullmäktige fastslagen timersättning för planhandläggare, 
i överenskommelse med sökanden.  

Begärs prövning av ett planbesked hos samhällsbyggnadsnämnden utgår full avgift, även vid negativt 
planbesked. Avgift för planbesked avräknas inte en framtida planavgift. För sent återkallat ärende 
innan beslut i nämnden men där handläggning har utförts och tjänsteskrivelse har tagits fram utgår 
halverad avgift. 

 

3.4 Planavgift för detaljplan  
Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner ska ersättas av den som har nytta 
av planen. Kostnaden kan variera kraftigt, från 100 000 kronor till flera miljoner, beroende på 
arbetets art, komplexitet och omfattning. Kostnaderna för detaljplaner ersätts vanligen genom att 
samhällsbyggnadsnämnden tecknar ett civilrättsligt plankostnadsavtal med intressenten av ett 
planarbete. Samhällsbyggnadsnämnden ingår avtal med de som är planintressenter när ett 
planarbete inleds. I avtalet regleras vad intressenterna ska betala för att täcka kommunens kostnader 
för att ta fram detaljplanen samt övriga villkor och åtaganden mellan parterna, i dessa kostnader kan 
även utredningar av kommunen eller externa konsulter ingå. När detaljplanen i sin helhet har 
betalats genom ett plankostnadsavtal ska inte någon ytterligare planavgift debiteras den som beviljas 
ett bygglov enligt planen.  

Planavgiften betalas av intressenten utifrån den betalningsplan som ansetts lämplig och 
överenskommits för det aktuella planarbetet. En förskottsbetalning kan ingå vid planarbetets start. 
Betalningsplanen ska alltid finnas angiven i plankostnadsavtalet. Om en plan har flera intressenter 
fördelas planavgiften mellan intressenterna utifrån ägarandel inom planområdet eller enligt vad 
intressenterna sinsemellan överenskommit. Fördelningen ska anges i plankostnadsavtalet.  

Planavgiften för detaljplan ska motsvara samhällsbyggnadsnämndens uppskattade eller faktiska 
kostnad för arbetet. Tidsåtgången för en specifik detaljplan tas fram i anslutning till planuppdraget 
och redovisas i en resursplan. Plankostnadsavtalet baseras på denna uppskattade tidsåtgång. Om 
planen blir väsentligt mer eller mindre tidskrävande än vad som först överenskommits i avtal har 
samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att, i dialog med planintressenten och i enlighet med vad som 
avtalats, justera kostnaderna (uppåt eller neråt) innan planen antas. Detta gäller även om arbetet 
visar sig ha en komplexitet som inte gick att förutse eller var svår att uppskatta. Detaljplanen anses 
färdigbetald när den antas och villkoren i plankostnadsavtalet i övrigt är uppfyllda. 
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3.5 Planavgift för områdesbestämmelser 
Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för att ta fram områdesbestämmelser ska ersättas av den 
som har nytta av bestämmelserna. Kostnaden för att ta fram områdesbestämmelser kan variera stort 
och beror på arbetets art, komplexitet och omfattning. Områdesbestämmelser initieras normalt 
genom ett uppdrag från kommunen. Om det för införande av områdesbestämmelser tecknas avtal 
med en eller flera intressenter ska vad som i denna taxa sagts om arbetet med och avgiften för 
detaljplaner i föregående avsnitt gälla även för arbetet med områdesbestämmelser. Alternativt kan 
planavgiften för områdesbestämmelser regleras genom planavgifter i samband med bygglov i 
enlighet med nästa avsnitt.  

 

3.6 Planavgift för detaljplaner och områdesbestämmelser där kostnaden för 
planläggningen inte har reglerats fullt ut genom avtal 
För sådana detaljplaner eller områdesbestämmelser som vunnit laga kraft utan att planersättningen 
har reglerats genom avgift enligt avtal, ska planavgift betalas så snart som möjligt av den eller de som 
har nytta av detaljplanen, dock senast vid bygglov för åtgärder enligt planen, med stöd av 
bestämmelsen i 12:9 § PBL.  

Har delar av kostnaden betalats genom ett planavtal ska planavgiften reduceras med beloppet i 
planavtalet. Avräkning ska göras proportionellt mot sökandes del av den totala bruttoarea som 
detaljplanen omfattar.  

För äldre planer fastställda före PBL:s införande den 1 juli 1987 utgår ingen planavgift.  

Planavgiften för detaljplaner eller områdesbestämmelser som i brist på intressenter att teckna avtal 
med måste finansieras genom planavgift i efterhand ska motsvara samhällsbyggnadsnämndens 
självkostnad för arbetet och beräknas på samma sätt som avgiften enligt avtal, d.v.s. med 
utgångspunkt från den arbetstid som krävts, genomsnittliga timkostnader samt nämndens övriga 
omkostnader för arbetet (utredningskostnader, konsulter, samrådskostnader m.m.). I den 
genomsnittliga timkostnaden ingår overheadkostnader och kostnader för planstöd. Om kommunen 
har bedömt att det behövs ett program för att underlätta planarbetet, ska 
samhällsbyggnadsnämndens självkostnad för detta ingå i planavgiften. Om ett sådant program har 
upprättats i förväg ska kostnaden ingå i planavgiften endast om programmet fortfarande har varit 
aktuellt vid tiden för planarbetet och inneburit att planarbetet har underlättats. Om programmet 
omfattar ett större område än planen och det har behövts för flera detaljplaner inom 
programområdet, ska kostnaden för program anpassas efter vad som är skäligt. 

Om en detaljplan eller områdesbestämmelse berör flera parter som har nytta av planen (t.ex. flera 
fastighetsägare) fördelas planavgiften schablonmässigt mellan dem i förhållande till deras nytta av 
planen eller enligt vad de sinsemellan överenskommit. Principen för fördelning av avgift mellan flera 
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parter ska vara densamma oavsett om parterna betalar planavgift vid olika tidpunkter eller om några 
parter erlägger avgift enligt avtal medan andra betalar planavgift i senare skede.  

Om en gällande detaljplan eller områdesbestämmelser har upprättats utan planavtal och gäller mark 
som staden äger och avser upplåta/överlåta till en eller flera byggherrar, ska avgiften erläggas till 
samhällsbyggnadsnämnden vid tiden för stadens markanvisning eller senast vid bygglov.  

För detaljplaner eller områdesbestämmelser som efter denna taxas antagande ska finansieras genom 
denna typ av planavgift ska följande formel, som ger full kostnadstäckning för arbetet, tillämpas: 
Planavgift = PF x OF x mPBB.  

PF = planavgiftsfaktor som erhålles genom att den faktiska plankostnaden delas med en tusendel av 
gällande miniprisbasbelopp (mPBB) och därefter även med den totala möjliga byggrätten mätt i m2 
avseende antingen kvadratmeter möjlig byggnadsarea (BYA), möjlig bruttoarea (BTA) eller 
kvadratmeter byggbar kvartersmark (beroende på vad som är lämpligast utifrån hur byggrätten är 
reglerad i den specifika planen). PF anges med högst 3 decimaler.  

När avgiften sedan ska tas ut i bygglovskedet eller i markanvisningsskedet multipliceras planfaktorn 
med det då gällande miniprisbasbeloppet samt med antalet kvadratmeter byggrätt som bygglovet 
eller markanvisningen innehåller (OF = objektfaktor, uttryckt antingen som BYA, BTA eller 
kvadratmeter byggbar kvartersmark). Planfaktorn, vad objektfaktorn avser och formeln för beräkning 
av planavgift ska redovisas i planbeskrivningen.    

 

3.7 Vad ingår i planavgiften?  
Avgiften för detaljplaner och områdesbestämmelser avser:  

• Samhällsbyggnadsnämndens genomsnittliga självkostnad för planarbete utfört av egen personal. 
Kostnaden beräknas enligt den tid (antal timmar) som erfordrats för arbetet och en genomsnittlig 
timkostnad för respektive befattning. I timkostnaden inräknas planverksamhetens kostnader för 
planstödjande funktioner, ledning, administration, lokaler, IT-system m.m.  

Avgiften kan också avse: 

• Samhällsbyggnadsnämndens utgifter för eventuellt anlitade plankonsulter för detaljplanearbetet 
med ett påslag om 10 % för att täcka de administrationskostnader som anlitande av konsulter 
medför. 

• Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för särskilda utredningar som erfordras för planarbetet 
(t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, landskapsanalys, bullerutredning, solstudier, 
kulturmiljöbedömning m.m.). I dessa kostnader kan även ingå samhällsbyggnadsnämndens utgifter 
för utredningar av andra kommunala förvaltningar eller bolag samt externa specialister eller 
konsulter. 
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 • Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för kommunikation och dialog under planarbetet 
(informationsmaterial, kungörelse- och samrådsannonsering, hyra av samrådslokal, dialogpaviljong 
m.m.).  

• Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för att ta fram eventuella program som samhällsbyggnads-
nämnden bedömer behövs för att underlätta planarbetet. Om det finns ett tidigare upprättat 
program som fortfarande är aktuellt och underlättar arbetet, ska kostnaden för detta ingå i avgiften.  

 

3.8 Avgiftbestämning och tillämplig taxa 
För beslut om planbesked gäller att avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommit 
(registrerats) 

Vid uttag av planavgifter i samband med civilrättsliga plankostnadsavtal tas planavgift ut i enlighet 
med vad som anges i avtalet eller, när uppgift kring detta saknas enligt den timtaxa som gällt när den 
avsedda handläggningen utförts.  

När planavgifter tas ut i samband med markupplåtelse eller bygglov gäller den timtaxa som är aktuell 
när dessa ärenden och planavgiften faktureras.  

 

3.9 Betalningsskyldighet och betalning av avgift  
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är sökande. 
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande i det ärende som beskedet, 
beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Lomma kommun. Betalning ska ske inom tid som 
anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

 

3.10 Upplysning om överklagande  
Såväl kommunfullmäktiges beslut om taxa som samhällsbyggnadsnämndens beslut om debitering av 
avgift i ett enskilt ärende får överklagas. Beslut om planbesked får inte överklagas. 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos samhällsbyggnadsnämnden överklagas i den 
ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen och 13 kap. 1 § plan- och 
bygglagen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om debitering överklagas genom förvaltningsbesvär. 

 

3.11 Ikraftträdande 
Denna taxa ska tillämpas från och med 1 juli 2022. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Planeringsavdelningen 

Vår referens: Roger Jönsson 
Telefon: 0707931889 
E-post: roger.jonsson@lomma.se 
Diarienummer: SNB 2022.154 

Förslag till taxa för planverksamheten 

Förslag till beslut:  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
besluta följande:  

- Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till taxa enligt bilaga för prövning av planärenden 
enligt plan- och bygglagen. Beslutet fattas med stöd av 12 kap 8 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Taxan träder i kraft från och med 2022-07-01. 

- Samhällsbyggnadsnämndens bemyndigas att varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna, samt handläggningskostnaden per timme, med den 
procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022.  

- Kommunfullmäktige beslutar att delen som avser planärenden i tidigare plan- och bygglovstaxa 
(F.2.1 Plan- och bygglovstaxa), tabell 8, upphör att gälla från och med 2022-07-01 under 
förutsättning att förslag till plantaxa vinner laga kraft.  

Ärendebeskrivning 
För att kommunen ska kunna ta ut avgifter i enlighet med 12 kap. 8 § Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL måste kommunen ha en taxa beslutad i kommunfullmäktige. Taxan har en viktig 
funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader inom området. Det är 
kommunen som upprättar och beslutar om sin taxa. Kommunens nuvarande taxa för området 
omfattar idag både bygglovsärenden, planärenden och kart- och mättaxan. I samband med de 
ändringar av taxan som nu föreslås under 2022 delas tidigare taxa upp i tre olika taxor där de två 
senare nämnda ärendetyperna rör samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde enligt 
kommunens nya reglementen.  

Planverksamheten övergick till samhällsbyggnadsnämndens ansvar från och med 1 januari 2022. 
Nuvarande taxa är beslutad av kommunfullmäktige 2011 och grundar sig på ett underlag som 
Sveriges kommuner och regioner (dåvarande SKL) tagit fram, ”plan- och bygglovtaxa 2011”. Sedan 
2011 har en del förändringar skett inom området och denna modell har fått en del kritik, för att inte 
vara rättvis eller tydlig. SKR har sett behovet av att göra en större omarbetning av underlaget till taxa 
för PBL-området.  
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Anledningen är att förändringar i PBL genomförts och det finns behov av att förtydliga hur taxan 
beräknas och tas fram. Erfarenheten från denna taxa ger anledning till att förändra taxemodellen. 
Sveriges kommuner och regioner har därför 2014 tagit fram en ny modell (Underlag för konstruktion 
av PBL-taxa 2014) och som också uppdateras 2019. Den bygger på den faktiska tidsåtgången för olika 
typer av ärenden. Den nya modellen har till syfte att göra det tydligare och rättvisare, så att avgiften 
speglar kostnaden för den genomsnittliga tidsåtgången för olika typer av ärenden. Enligt 12 kap. 10 § 
PBL får en avgift enligt 12 kap. 8 eller 9 §§ inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den 
typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.  

Övergången till ett nytt taxaunderlag påverkar i större utsträckning bygglovstaxan och kart- och 
mättaxan som innehåller många fler avgifter än plantaxan. I plantaxan finns idag endast en fast 
avgift, för planbesked. I tidigare taxa som byggde på det äldre underlaget från SKR fanns det tidigare 
tre prisnivåer för denna ärendetyp med olika och mer eller mindre svårbedömda kriterier för de olika 
nivåerna baserat på förväntad byggrätt i de tänkta planerna. I praktiken har bara den hösta prisnivån 
tillämpats. I förslaget till ny taxa ersätts detta komplicerade taxaunderlag därför av en enda generell 
prisnivå för planbeskedsärenden, motsvarande timersättning för 16 timmars handläggning. Detta 
motsvarar den tidigare i praktiken uttagna planbeskedavgiften och det bedöms i normalfallen vara en 
genomsnittlig kostnad för denna typ av ärenden. Det innebär en avsevärd förenkling i 
kommuniceringen av vad ett planbesked kostar. Samtidigt införs dock också ett alternativ att man 
kan övergå till ren timdebitering efter överenskommelse med den sökande om det är så att en 
ansökan strider mot kommunens översiktsplan med följd att det krävs en mycket mer omfattande 
lokaliseringsutredning för att kunna ta ställning till planbeskedet.   

Sedan redogörs det i taxan för principerna och rutinerna som tillämpas vid tecknande av civilrättsliga 
plankostnadsavtal för att täcka kostnaderna för planläggning. Här är det i praktiken ingen större 
förändring i förhållande till tidigare taxa utan den nya taxan innehåller bara en tydligare beskrivning 
av principerna för dessa avtal och för vad som ingår i planavgiften.  

Slutligen föreslås det också en enkel taxakonstruktion för planavgift i ett senare skede, t.ex. i 
samband med bygglovsansökan eller markanvisning. En motsvarande konstruktion finns även i 
dagens gällande taxa även om den är ofullständig och därför i praktiken oanvändbar.  I kommunen 
har planavgifter de senaste decennierna endast reglerats genom plankostnadsavtal och så kommer 
det också att vara fortsättningsvis. Men då det kan uppkomma situationer då det inte finns någon 
exploatör som är beredd att betala för ett planuppdrag kan det ändå vara klokt att kommunen har 
ett alternativt sätt att finansiera planer eller områdesbestämmelser om sådana ändå är angelägna ut 
allmän synpunkt. Den föreslagna planavgiftskonstruktionen är utformad för att ge en i princip helt 
exakt kostnadstäckning i enlighet med självkostnadsprincipen.  

Bakgrund/Analys 
Konsekvenser av förändringar av taxan  

Förslaget till ny plantaxa innebär inga egentliga kostnadsökningar i förhållande till nuvarande taxa då 
planbeskedsavgiften i praktiken är samma som normalt tillämpats tidigare. Förändringarna är istället 
en förenkling av avgiften för planbesked där en genomsnittskostnad ersätter den tidigare något 
omständliga konstruktionen med tre olika prisnivåer (vilken sällan har tillämpats i praktiken), en 
tydligare redogörelse för hur plankostnadsavtal används och en enklare och fungerande 
taxakonstruktion för möjligheten att finansiera detaljplaner och områdesbestämmelser genom 
planavgift i senare skede.  
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Alla delarna i plantaxan bygger i grunden på timdebitering och timpriset som föreslås är detsamma 
som gäller i bygglovstaxan och kart- och mättaxan. Taxaförslaget bedöms ge en bättre och mer 
korrekt kostnadstäckning för myndighetsutövningen och ärendetyperna. För handläggare i 
kommunen som ska ta ut avgifter i ärenden enligt taxan bedöms denna nya taxemodell ge en något 
enklare hantering jämfört med den nuvarande taxan. För medborgarna och sökande ger den nya 
taxan en mer utförlig och tydlig information om principer bakom taxan och avgifterna.  

I arbetet med att ta fram den nya plantaxan har en rad andra kommuners taxor studerats som 
jämförelseobjekt, det gäller t.ex. Malmö, Lund, Båstad, Vellinge, Staffanstorp, Kristianstad och 
Stockholm.  

Beslutsunderlag 
- Förslag till ny plantaxa för Lomma kommun 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på förvaltningen. Förslaget bygger också 
på analyser av andra kommuners plantaxor.  

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Roger Jönsson 
Planchef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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1. Inledning 
Den här taxan gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet med planer, planprogram och 
områdesbestämmelser. Avgift enligt denna taxa tas ut för arbetet med att ta fram nya planprogram, 
detaljplaner och områdesbestämmelser och att ändra eller upphäva gällande planer och 
bestämmelser. Avgift enligt denna taxa tas även ut för planbesked. Avgifterna i taxan omfattar även 
kommunicering av ärenden med sakägare och andra berörda, kungörande av beslut i Post- och 
Inrikes Tidningar, annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller annat uppdrag. Taxan omfattar 
även andra avgifter inom den aktuella myndighetsutövningen såsom mätningstekniska tjänster och 
geografisk information, fastighetsrättsliga uppdrag samt kopiering som ingår i 
samhällsbyggnadsnämndens arbete med detaljplaner och områdesbestämmelser. Avgifter enligt 
taxan tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) (12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL) och 
kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna enligt denna taxa är avsedda att täcka 
kostnader för kommunens myndighetsutövning inom de aktuella områdena. 

 

2. Generella regler för kommunala avgifter 
Kommunen har enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) rätt att ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som den tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som en kommun är skyldig att 
tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. Paragrafen 
motsvarar huvudsakligen bestämmelsen i 8 kap. 3 b § i den tidigare kommunallagen (1991:900). 
Första meningen ger kommunerna rätt att ta ut avgifter för tjänster, varor, prestationer och 
nyttigheter som de tillhandahåller inom hela den sektor som regleras i kommunallagen. Det enda 
kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Rätten att ta ut 
avgifter gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en kommuns obligatorisk 
verksamhet (se förarbetena till lagen, prop. 2016/17:171 s. 301 och till den äldre kommunallagen, 
prop. 1993/94:188 s. 79–80).  

Inom kommunens obligatoriska verksamheter får avgifter tas ut endast om det finns särskilt lagstöd 
för det. Sådana särskilda föreskrifter om avgifter för verksamhet inom nämndens ansvarsområde 
finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Reglerna i plan- och bygglagen ger nämnden möjlighet 
att ta ut avgifter för bland annat:  

• beslut om planbesked  
• arbetsplatsbesök  
• upprättande av kartor  
• framställning av arkivbeständiga handlingar  
• expediering av kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§,  
• planavgift för detaljplaner och områdesbestämmelser  
• planavgift för att täcka programkostnader för att ta fram detaljplaner och 

områdesbestämmelser  
• andra tid- eller kostnadskrävande åtgärder 
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2:1 Självkostnadsprincipen  
För samhällsbyggnadsnämndens verksamhet reglerar 12:10 § PBL att en avgift inte får överstiga 
kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften 
avser. För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 
2:6 § KL. Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Självkostnadsprincipen som uttrycks i denna 
paragraf syftar på det totala avgiftsuttaget per verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte 
någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Vid beräkningen av självkostnaderna 
får alla relevanta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på kostnader är 
personalkostnader, material, utrustning, lokalkostnader m.m. Verksamhetens andel av kommunens 
centrala service- och administrationskostnader räknas också med.  

 

2.2 Likställighetsprincipen  
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda 
fallet ska bestämmas, dvs. hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av 
betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. likställighets-
principen, som uttrycks i 2:3 § KL. ”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”. Sida 5 av 35 Bestämmelsen innebär att särbehandling av 
vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva 
grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika 
prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma 
avgifter.  

 

2.3 Retroaktivitetsförbudet  
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om en specifik taxa innan den börjar tillämpas. Det anses 
alltså otillåtet att ge avgiftsbestämmelser retroaktiv verkan – annat än i vissa speciella undantagsfall. 
Retroaktivitetsförbudet framgår direkt av 2:4 § KL, vilken har följande lydelse: ”Kommuner och 
landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana 
beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.”  

 

2.4 Mervärdesskatt  
Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning.  
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3. Taxebestämmelser 

3.1 Kommunfullmäktige beslutar om taxa  
Av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen följer att det är kommunfullmäktige som fattar beslut om 
grunderna för hur de avgifter som kommunen tar ut ska beräknas. Grunderna ska även anges i en 
taxa. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Det innebär att 
taxan, såväl som ändring av taxan, måste beslutas av kommunfullmäktige.  

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera de fasta avgifter och det 
timpris som fastställts i denna taxa med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2022. Ändringar av taxan utöver 
indexuppräkning beslutas av kommunfullmäktige.  

Om samhällsbyggnadsnämnden kommer fram till att det finns skäl som motiverar en höjning eller 
sänkning av avgiften, får nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende besluta om detta. 
Samhällsbyggnadsnämndens möjlighet att i varje särskilt fall bestämma om avgift enligt ovan kan 
tillkomma även tjänstepersoner vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 

 

3.2 Handläggningskostnad per timme 
För planärenden tillämpas generellt tidsersättning vilket innebär och kostnaden beräknas genom att 
tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet.   

Handläggningskostnaden per timme är 1221 kronor år 2022.  

Det genomsnittliga timpriset är beräknat med utgångspunkt från Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR):s modelltaxa framtagen 2015. I timpriset ingår direkta lönekostnader, del av nämndens och 
förvaltningens gemensamma kostnader samt del av kommunens gemensamma kostnader för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

3.3 Avgift för planbesked 
Bestämmelsen i 5 kap. 2 § plan- och bygglagen ger kommunen rätt att mot en avgift ge ett besked, 
ett så kallat planbesked, om huruvida kommunen avser att påbörja en planläggning för ett visst 
angivet ändamål. En begäran om planbesked ska göras av den som har för avsikt att vidta en åtgärd 
som kan förutsätta att en detaljplan eller områdesplan antas, ändras eller upphävs.  

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en fast avgift motsvarande en genomsnittlig arbetstidsåtgång på 
16 timmar för ett planbesked. Med denna föreslagna taxa och 2022 års timpris skulle det innebära 
19 536 kr.  
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Denna fasta avgift kan årligen justeras i enlighet med prisutvecklingen enligt Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) (se avsnitt 3.1).  

Om ansökan om planbesked inte stämmer med kommunens översiktliga planering och 
handläggningen av ärendet därför kräver en mer utförlig lämplighetsbedömning med följd att 
handläggningen förväntas att väsentligen överstiga 16 timmar kan avgiften för planbesked istället 
komma att utgå i enlighet med av kommunfullmäktige fastslagen timersättning för planhandläggare, 
i överenskommelse med sökanden.  

Begärs prövning av ett planbesked hos samhällsbyggnadsnämnden utgår full avgift, även vid negativt 
planbesked. Avgift för planbesked avräknas inte en framtida planavgift. För sent återkallat ärende 
innan beslut i nämnden men där handläggning har utförts och tjänsteskrivelse har tagits fram utgår 
halverad avgift. 

 

3.4 Planavgift för detaljplan  
Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner ska ersättas av den som har nytta 
av planen. Kostnaden kan variera kraftigt, från 100 000 kronor till flera miljoner, beroende på 
arbetets art, komplexitet och omfattning. Kostnaderna för detaljplaner ersätts vanligen genom att 
samhällsbyggnadsnämnden tecknar ett civilrättsligt plankostnadsavtal med intressenten av ett 
planarbete. Samhällsbyggnadsnämnden ingår avtal med de som är planintressenter när ett 
planarbete inleds. I avtalet regleras vad intressenterna ska betala för att täcka kommunens kostnader 
för att ta fram detaljplanen samt övriga villkor och åtaganden mellan parterna, i dessa kostnader kan 
även utredningar av kommunen eller externa konsulter ingå. När detaljplanen i sin helhet har 
betalats genom ett plankostnadsavtal ska inte någon ytterligare planavgift debiteras den som beviljas 
ett bygglov enligt planen.  

Planavgiften betalas av intressenten utifrån den betalningsplan som ansetts lämplig och 
överenskommits för det aktuella planarbetet. En förskottsbetalning kan ingå vid planarbetets start. 
Betalningsplanen ska alltid finnas angiven i plankostnadsavtalet. Om en plan har flera intressenter 
fördelas planavgiften mellan intressenterna utifrån ägarandel inom planområdet eller enligt vad 
intressenterna sinsemellan överenskommit. Fördelningen ska anges i plankostnadsavtalet.  

Planavgiften för detaljplan ska motsvara samhällsbyggnadsnämndens uppskattade eller faktiska 
kostnad för arbetet. Tidsåtgången för en specifik detaljplan tas fram i anslutning till planuppdraget 
och redovisas i en resursplan. Plankostnadsavtalet baseras på denna uppskattade tidsåtgång. Om 
planen blir väsentligt mer eller mindre tidskrävande än vad som först överenskommits i avtal har 
samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att, i dialog med planintressenten och i enlighet med vad som 
avtalats, justera kostnaderna (uppåt eller neråt) innan planen antas. Detta gäller även om arbetet 
visar sig ha en komplexitet som inte gick att förutse eller var svår att uppskatta. Detaljplanen anses 
färdigbetald när den antas och villkoren i plankostnadsavtalet i övrigt är uppfyllda. 
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3.5 Planavgift för områdesbestämmelser 
Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för att ta fram områdesbestämmelser ska ersättas av den 
som har nytta av bestämmelserna. Kostnaden för att ta fram områdesbestämmelser kan variera stort 
och beror på arbetets art, komplexitet och omfattning. Områdesbestämmelser initieras normalt 
genom ett uppdrag från kommunen. Om det för införande av områdesbestämmelser tecknas avtal 
med en eller flera intressenter ska vad som i denna taxa sagts om arbetet med och avgiften för 
detaljplaner i föregående avsnitt gälla även för arbetet med områdesbestämmelser. Alternativt kan 
planavgiften för områdesbestämmelser regleras genom planavgifter i samband med bygglov i 
enlighet med nästa avsnitt.  

 

3.6 Planavgift för detaljplaner och områdesbestämmelser där kostnaden för 
planläggningen inte har reglerats fullt ut genom avtal 
För sådana detaljplaner eller områdesbestämmelser som vunnit laga kraft utan att planersättningen 
har reglerats genom avgift enligt avtal, ska planavgift betalas så snart som möjligt av den eller de som 
har nytta av detaljplanen, dock senast vid bygglov för åtgärder enligt planen, med stöd av 
bestämmelsen i 12:9 § PBL.  

Har delar av kostnaden betalats genom ett planavtal ska planavgiften reduceras med beloppet i 
planavtalet. Avräkning ska göras proportionellt mot sökandes del av den totala bruttoarea som 
detaljplanen omfattar.  

För äldre planer fastställda före PBL:s införande den 1 juli 1987 utgår ingen planavgift.  

Planavgiften för detaljplaner eller områdesbestämmelser som i brist på intressenter att teckna avtal 
med måste finansieras genom planavgift i efterhand ska motsvara samhällsbyggnadsnämndens 
självkostnad för arbetet och beräknas på samma sätt som avgiften enligt avtal, d.v.s. med 
utgångspunkt från den arbetstid som krävts, genomsnittliga timkostnader samt nämndens övriga 
omkostnader för arbetet (utredningskostnader, konsulter, samrådskostnader m.m.). I den 
genomsnittliga timkostnaden ingår overheadkostnader och kostnader för planstöd. Om kommunen 
har bedömt att det behövs ett program för att underlätta planarbetet, ska 
samhällsbyggnadsnämndens självkostnad för detta ingå i planavgiften. Om ett sådant program har 
upprättats i förväg ska kostnaden ingå i planavgiften endast om programmet fortfarande har varit 
aktuellt vid tiden för planarbetet och inneburit att planarbetet har underlättats. Om programmet 
omfattar ett större område än planen och det har behövts för flera detaljplaner inom 
programområdet, ska kostnaden för program anpassas efter vad som är skäligt. 

Om en detaljplan eller områdesbestämmelse berör flera parter som har nytta av planen (t.ex. flera 
fastighetsägare) fördelas planavgiften schablonmässigt mellan dem i förhållande till deras nytta av 
planen eller enligt vad de sinsemellan överenskommit. Principen för fördelning av avgift mellan flera 
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parter ska vara densamma oavsett om parterna betalar planavgift vid olika tidpunkter eller om några 
parter erlägger avgift enligt avtal medan andra betalar planavgift i senare skede.  

Om en gällande detaljplan eller områdesbestämmelser har upprättats utan planavtal och gäller mark 
som staden äger och avser upplåta/överlåta till en eller flera byggherrar, ska avgiften erläggas till 
samhällsbyggnadsnämnden vid tiden för stadens markanvisning eller senast vid bygglov.  

För detaljplaner eller områdesbestämmelser som efter denna taxas antagande ska finansieras genom 
denna typ av planavgift ska följande formel, som ger full kostnadstäckning för arbetet, tillämpas: 
Planavgift = PF x OF x mPBB.  

PF = planavgiftsfaktor som erhålles genom att den faktiska plankostnaden delas med en tusendel av 
gällande miniprisbasbelopp (mPBB) och därefter även med den totala möjliga byggrätten mätt i m2 
avseende antingen kvadratmeter möjlig byggnadsarea (BYA), möjlig bruttoarea (BTA) eller 
kvadratmeter byggbar kvartersmark (beroende på vad som är lämpligast utifrån hur byggrätten är 
reglerad i den specifika planen). PF anges med högst 3 decimaler.  

När avgiften sedan ska tas ut i bygglovskedet eller i markanvisningsskedet multipliceras planfaktorn 
med det då gällande miniprisbasbeloppet samt med antalet kvadratmeter byggrätt som bygglovet 
eller markanvisningen innehåller (OF = objektfaktor, uttryckt antingen som BYA, BTA eller 
kvadratmeter byggbar kvartersmark). Planfaktorn, vad objektfaktorn avser och formeln för beräkning 
av planavgift ska redovisas i planbeskrivningen.    

 

3.7 Vad ingår i planavgiften?  
Avgiften för detaljplaner och områdesbestämmelser avser:  

• Samhällsbyggnadsnämndens genomsnittliga självkostnad för planarbete utfört av egen personal. 
Kostnaden beräknas enligt den tid (antal timmar) som erfordrats för arbetet och en genomsnittlig 
timkostnad för respektive befattning. I timkostnaden inräknas planverksamhetens kostnader för 
planstödjande funktioner, ledning, administration, lokaler, IT-system m.m.  

Avgiften kan också avse: 

• Samhällsbyggnadsnämndens utgifter för eventuellt anlitade plankonsulter för detaljplanearbetet 
med ett påslag om 10 % för att täcka de administrationskostnader som anlitande av konsulter 
medför. 

• Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för särskilda utredningar som erfordras för planarbetet 
(t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, landskapsanalys, bullerutredning, solstudier, 
kulturmiljöbedömning m.m.). I dessa kostnader kan även ingå samhällsbyggnadsnämndens utgifter 
för utredningar av andra kommunala förvaltningar eller bolag samt externa specialister eller 
konsulter. 
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 • Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för kommunikation och dialog under planarbetet 
(informationsmaterial, kungörelse- och samrådsannonsering, hyra av samrådslokal, dialogpaviljong 
m.m.).  

• Samhällsbyggnadsnämndens kostnader för att ta fram eventuella program som samhällsbyggnads-
nämnden bedömer behövs för att underlätta planarbetet. Om det finns ett tidigare upprättat 
program som fortfarande är aktuellt och underlättar arbetet, ska kostnaden för detta ingå i avgiften.  

 

3.8 Avgiftbestämning och tillämplig taxa 
För beslut om planbesked gäller att avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommit 
(registrerats) 

Vid uttag av planavgifter i samband med civilrättsliga plankostnadsavtal tas planavgift ut i enlighet 
med vad som anges i avtalet eller, när uppgift kring detta saknas enligt den timtaxa som gällt när den 
avsedda handläggningen utförts.  

När planavgifter tas ut i samband med markupplåtelse eller bygglov gäller den timtaxa som är aktuell 
när dessa ärenden och planavgiften faktureras.  

 

3.9 Betalningsskyldighet och betalning av avgift  
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är sökande. 
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande i det ärende som beskedet, 
beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Lomma kommun. Betalning ska ske inom tid som 
anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

 

3.10 Upplysning om överklagande  
Såväl kommunfullmäktiges beslut om taxa som samhällsbyggnadsnämndens beslut om debitering av 
avgift i ett enskilt ärende får överklagas. Beslut om planbesked får inte överklagas. 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos samhällsbyggnadsnämnden överklagas i den 
ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen och 13 kap. 1 § plan- och 
bygglagen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om debitering överklagas genom förvaltningsbesvär. 

 

3.11 Ikraftträdande 
Denna taxa ska tillämpas från och med 1 juli 2022. 
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F. 2.1
PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA 
FR.O.M. 2011-05-02 

1 BESTÄMMELSER OM PLAN- och BYGGLOVSTAXA 

Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens plan- och bygglovsverksamhet. 
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och 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. 

1.1 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. Justeringsfaktor N bestäms till 1,4. 

1.2 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. 

Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Gällande
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Kartavgift      beräknas efter markarean. 
 
Nybyggnad  Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 

byggnad till en ny plats. 
 
Tillbyggnad  Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 

volym. 
 
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 

betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 
 
Ändring  En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 
utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade 
ritningar medger. 
 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och 
definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 
 
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidersättning tas 
kostnad för administration ut med minst en timme. Vid tidsersättning kan också ersättning 
för resa utgå om så erfordras. 

Benämningar av faktorer för beräkning av kart- och mätavgifter 
 
AI Adressinformation 
FPP Flygbild på papper 
GI-T Geografisk informationstyp 
IA (%) Informationsandel 
KPF Koordinatpunkter och förteckning 
KVF Justeringsfaktor för kvalitet 
LAS Laserdata 
LK Lägeskontroll 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” 
N Justeringsfaktor, 
NKF Nybyggnadskartefaktor 
NRF Nyttjanderätt till nybyggnadskarta 
RK Reskostnader 
ORT Ortofoto 
TNGI  Tillfälligt nyttjande av digital och analog geografisk information 
UF Utstakning 
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UKP Utritningskostnad, karta 
 
För allmän rådgivning utgår ingen avgift. 
Vid tidsersättning utgår alltid en minsta avgift på en timme.   
 
 
 
Exempel på beräkning av avgift 
 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 250 m2 inom detaljplan 
 

Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift 2013 

Nybyggnadskarta 23 mPBB * NKF N 44,5*100*1,4 6230 

Grovutstakning, 8 
hörn 

24 mPBB * UF * N 44,5*35*1,4 2180 

Finutstakning höjd 
och plan, 8 hörn 

24 mPBB * UF * N 44,5*70*1,4 4361 

Lägeskontroll, 8 
hörn 

25 mPBB * LK * N 44,5*35*1,4 2180 

Moms 25 %    545 

SUMMA    15496 

 
 
 
 
1.3 Avräkning 
 
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda 
avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och 
projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. 
 
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 
 
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott 
betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 
 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 
betalningen ska ske. 
 
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. preskription sker 
efter tio år. 
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2 TABELLER 
 
Tabell 1 Objektsfaktorer 
 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – 
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller 
nedan. 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader – Bruttoarea 

 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver + 3/1000 m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 
*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade 
enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbygg- 
nader och liknande. 
 
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + 
OPA. 
 
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa 
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidersättning 
 
Vid tillämpning av denna taxa tas en timtaxa (T) ut per hel timme handläggningstid. För 2019 
är timtaxan (T) 1146 kr. Miljö- och byggnadsnämnden kommer därefter att årligen, varje 
kalenderår (avgiftsår), besluta att justera timtaxan med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges 
Kommuners och Landstings webplats i oktober. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober 2017. Det indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämnt krontal. 
 
Tabell 3 Underrättelse och expediering 
 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av 
avslagsbeslut och vid tillsyn. 
 
Avgift = KOM x mPBB x N 
 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5  40 

Sakägare 6-9  60 

Sakägare 10-  120 

Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 
Post- och 
Inrikestidning 

+ faktisk annonskostnad 5 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 
 
(OF enligt tabell 1) 
 

Åtgärd Handläggnings- 
faktor 
HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 
 
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet  
förhandsbesked 

3 

Byggnaden 
 
Placering, yttre utformning och färgsättning 
Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten 
 
Tomts ordnande inkl utfart och parkering 
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och  
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten 
Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning 
Besiktning (platsbesök) 

7 

 
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter 
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
 
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 
 
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2) 
 

Åtgärder Handläggnings- 
faktor 
HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 
kontrollansvarig 

7 

  

Startbesked  

Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av  
kontrollplan eller 

10 

Startbesked fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 

  

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 
utanför detaljplan 

1,25 bygglovavgift 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 1,2 bygglovavgift 

Varsamhet 1,1 bygglovavgift 

Tillbyggnad Ingen justering 

Ombyggnad Ingen justering 

Ändring 0,7 bygglovavgift  
(berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 
förlängning 

0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad,  
t.ex. lagerhall) ≥ 600 m2 

0,3 bygglovavgift 
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Tabell 7 Avgift för besked 
 

Typ av besked Beskrivning 

Förhandsbesked 
 

100 mPBB - utanför planlagt område1 (x N) 

Ingripandebesked Tidersättning 

Planbesked (se nedan) Tidersättning (dock minst 200 mPBB) 

Villkorsbesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB) 

Strandskyddsdispens 200 x mPBB2 (x N) 

 
Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 
 
1 Justeringsfaktor N kan användas 
2 Justeringsfaktor N kan användas 
 
Planbesked – Ärendekategorier 
 
Enkel åtgärd 
200 mPBB eller tidersättning 
 
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
    omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp 
    till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 

     eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
    markanvändning av samma karaktär. 
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med 
    enkelt planförfarande. 

 
Medelstor åtgärd 
300 mPBB eller tidersättning 
 
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd 
eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 
 
Stor åtgärd 
400 mPBB eller tidersättning 
 
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller 
    verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt  
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    omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av  
    ovanstående. 
 
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 

 
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 bygglov. 
 
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 
före 1 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. 
 
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 
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Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid granskning 25 %, efter 
antagande 50 % 
 
Planavgift: mPBB x OF x PF x N 
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OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 9 999 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².  
 
(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102) 
 

 Planfaktor (PF) 
Nybyggnad 

 

PF 
Tillbyggnad 

 

PF 
Ändring 

 

Områdesbestämmelser 100 60 60 
 

Detaljplan inkl program 220 100 100 
 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
i detaljplan 
 

80 40 40 
 

 
Planavgift för enbostadshus 
 
Avgift = mPBB x PF x N 
 

Objekt PF 
Ny byggnad 

PF 
Tillbyggnad/Ändring 

Enbostadshus (oberoende av 
area) 

1 200 600 

 
F d fastighetsplan i separat ärende 
 
Avgift = mPBB x PF x N 
 

Åtgärd PF 

Upphävande 300 
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Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig  
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 
 

Åtgärd HF 
 

Ny sakkunnig 25 

 
 
Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 
 
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen 
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 
 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda 
hiss 
 

Antal timmar (minst 1 tim) 
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Tabell 11 Nybyggnad - Bygglovavgift 
 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i 
samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, 
områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom 
upprättat planavtal.  
 
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF  
 
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).   
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader  

   

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 20 20 

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 

10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 

Stor, enkel byggnad, oisolerad – lagerhall  
≥ 600 m2 

0,3 x OF  
(intervall enligt ovan) 

24 28 

Vindsinredning  
≤ 199 m2 

8 17 28 

 
 
3 Bygglov inklusive startbesked 
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Komplementbyggnad 
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N 
 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

<50 m2 2 17 13 
 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

>50 m2 4 17 15 
 

Källsorteringsbehållare/grupp 
Sopskåp, sophus 

 4 14 15 
 

 
 
3 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 12 Tillbyggnad 
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N 
 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m2 3 14 10 
 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 
 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28 
 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28 
 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28 
 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17 28 
 

Ytterligare intervall se 
tabell 11 
 

    

 
 
 

Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 
 

Typ: garage, carport,  
förråd 
 

Oavsett storlek 
men ≤ 50 % av 

ursprunglig 
byggnads BTA 

2 14 13 
 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2 4 14 13 
 

Tillbyggnad växthus, 
lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m2 2 14 13 
 

Burspråk  2 14 13 
 

Takkupa  2 14 15 
 

 
 
4 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 13 Enkla byggnader 
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N 
 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Fritidshus 40-80 m2  4 21 28 
 

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15 
 

Nätstation/pumpstation Oavsett storlek 4 14 13 
 

Växthus, lusthus och likn. 
oisolerat 
 

> 15 m2 men 
≤ 50 m2 
 

2 14 13 
 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 
 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 
 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 
 

 
 
5 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 
 
Bygglovavgift = mPBB x HF x N  
 

 Yta BTA HF1 
 

Balkong 1-5 st  65 

Balkong>5 st  130 

Inglasning av balkong 1-5 st  65 

Inglasning av balkong >5 st  130 

Inglasning av uteplats/ uterum  oavsett storlek 65 

Skärmtak 15-30 m2 15-30 m2 50 

Skärmtak ≥ 31 m2 ≥ 31 m2 100 

 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N 
 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Bostadshiss – handikapp 
Enbostadshus7 

 2 17 13 

Hiss/ramp*  4 17 15 

Mur och eller plank vid enbostadshus  4 10 13 

Mur och/eller plank – 
bullerplank/stabilitet – 
oavsett material 

 6 14 15 

Solfångare – ej på en- och 
tvåbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygglov 

   

 
 
 
6 Bygglov inklusive startbesked 
7 Endast HF2 vid invändig installation 
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Tabell 15 Anmälan8 (icke lovpliktig åtgärd) 
 
Avgift = HF2 x mPBB x N 
 

 HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av /bärande konstruktion/brandskyddet, mindre 30 

Ändring av /bärande konstruktion/brandskyddet, större 140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område 25 

 
 
 
Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 

 
 
8 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
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Tabell 17 Bygglov för skyltar9 
 
Prövning skall ske som för byggnader 
 
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 
 

Åtgärd  HF om liten 
påverkan på 
stads- eller 

landskapsbilden 

HF om stor 
påverkan på stads- 

eller landskapsbilden 
 

Vepa ≤ 20 m2 80  

Stor vepa ≥ 20 m2  200 

    

Skyltprogramgranskning ≥ 20 m2 100 200 

Prövning mot 
skyltprogram 

 20 20 

Därutöver per skylt  10 10 

Prövning utan 
gällande 
skyltprogram 

Placering, 
Utformning, 
Miljö- och 
omgivningspåverkan 

45 105 

Därutöver per skylt  23 53 

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≤ 10 m2 60  

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≥ 10 m2 vid 
busskur 

- 150 

Ljusramp Ny/ny front - 100 

Ljusramp utöver den 
första 

20 - 

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller 
likn. 

> 5 st  100 

Förbesiktning Per gång 10 20 

Remiss Trafikverket m.fl. 15 15 
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9 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
 
 
 
 
Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan 
om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. 
 
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten 
större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell. 
 
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och plan- och 
byggkontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall 
placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om 
skyltprogrammet följs. 
 
Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 
 
Avgiften tas enbart ut som tidersättning 
 

Åtgärd Tidersättning 
 

Marklov såväl schakt som 
fyllning 

Antal timmar (minst 25 mPBB) 
 

 
Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 
 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF1 HF2 
Tidersättning 

 

Radio- och telemast eller torn 
+ en teknikbod 

ett torn 250 Antal timmar (minst 1) 

Radio- och telemast eller torn 
+ en teknikbod 

fler än ett 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk ett verk 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500 Antal timmar (minst 1) 
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 
 
Anläggning på land 
 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2 60 24 28 

”- 5 000-10 000 m2 80 24 28 

”- ≥ 10 000 m2 100 24 28 

Mindre anläggningar 
t.ex. parkeringsplats 

Antal timmar (minst 1)    

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1)    

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1)    

 
Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, Campingplats, 
Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke 
med lift, Skjutbana  
 
Anläggning i vatten 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 
fast anlagd 

för fler än 10-12 båtar, 
(annars ej bygglov) 

20 24 28 

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar, 
< 5 000 m2 

40 24 28 

Marina 5 000-10 000 m2, 
flera bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 
annars inte hamn 

80 24 28 

Utökning med 
pontonbrygga – 

per brygga 5 24 28 
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Tabell 21 Övriga ärenden 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 

Ärendetyp Beskrivning HF 
 

Anstånd Ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som 
förhandsbesked 

Full avgift HF 1 alternativt  
tidersättning, se tabell 2 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

25 % av normal bygglovavgift 
eller tidersättning, se 
tabell 2 
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Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m. 
 
Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även 
platsbesök. 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 

Anläggning som förvarar kemisk 
produkt 

Beskrivning HF 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

1 st 150 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

2 till 4 st 240 

Restaurang med gasol  150 

Skola ej laboratorie/industri 150 

Bensinstationer   

Bensinstation automat  240 

Bensinstation m butik  300 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE innehavsskifte brandfarlig vara 20 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE vid innehavsskifte; explosiv 
vara inkl. godkännande av 
föreståndare 

40 

Förvaring; Explosiva varor samt 
godkännande av föreståndare 

 150 

Mindre komplettering till 
gällande tillstånd 

 20 

Mindre lackeringsanläggning  150 

Avslag utan utredning  20 

Avslag med utredning  150 

Administrativa åtgärder  20 

 
Tidersättning 
 
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t.ex. cisterner ovan 
mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt transporter i rörledning, förhandsbesked 
och andra åtgärder. 
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Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta 
 
Nybyggnadskarta krävs om bygg- och miljönämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 
 
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF * N) vid upprättande av nybyggnadskarta mm. 
 
Avgift = mPBB * NKF N    
 

Nybyggnadskarta NKF NKF 

Gäller flerbostadshus och 
industrier 

Normal 
nybyggnadskarta 

Enkel 
nybyggnadskarta 

Tomtyta mindre eller lika 
med 999 m2 

100 40 

Tomtyta 1000 - 1999 m2 125 50 

Tomtyta 2000 - 2999 m2 150 60 

Tomtyta 3000 - 3999 m2 175 70 

Tomtyta 4000 - 4999 m2 200 80 

Tomtyta större än 5000 m2 Skälighetsbedömning/
nedlagd tid 

 

 
En- och tvåbostadshus får nybyggnadskarta för berörd del upp till 999m2 närmast 
boningshuset. 
Önskas nybyggnadskarta på hela tomten betalas en taxa enligt ovan. 
 

Nybyggnadskarta NKF 

Nybyggnadskarta eller 
särskilda kompletteringar 
utanför primärkarteområde 

Tidsersättning 

Granskning av 
nybyggnadskarta, varje tomt 

7 

Komplettering av 
nybyggnadskarta 

30 

Förhandskopia Tidsersättning 

Preliminär nybyggnadskarta Tidsersättning 

Alla övriga i sammanhanget 
relevanta åtgärder 

Tidsersättning     
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Tabell 24 Avgift för utstakning 
 
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix.  
 
Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial mm med 20 % av den avgift som skulle utgått om kommunen 
utfört arbetet.  
 
Utstakningsavgift = mPBB * UF * N 
 

Utstakning UF 

Grovutstakning höjd och 
plan, max 8 hörn (vid 
samtidig beställning av 
finutstakning) 

35 

Tillägg för grovutstakning 
utöver de första 8 hörnen, 
per hörn 

6 

Grovutstakning, höjd och 
plan, max 8 hörn (vid ej 
samtidig beställning av 
finutstakning) 

55 

Finutstakning höjd och plan, 
max 8 hörn 

70 

Tillägg för finutstakning 
utöver de första 8 hörnen, 
per hörn 

5 

Övrig utstakning, 
detaljpunkter och 
mätningslinjer 

Tidsersättning 

Övrig utstakning  

Plank och mur 50 

Detaljpunkter och 
mätningslinjer 

Tidsersättning 
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Tabell 25 Lägeskontroll 
 
Avgift = mPBB * LK * N  
 

Lägeskontroll1 LK 

Lägeskontroll höjd och plan, 
max 8 hörn 

35 

Tillägg för lägeskontroll 
utöver de första 8 hörnen, 
per hörn 

4 

 
Not 1: Moms 25% tillkommer 
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Tabell 26 Nyttjanderätt till underlag för nybyggnadskartor 
 
 
I de fall kommunen inte producerar nybyggnadskartan tas följande avgift ut. 
 
Avgift tas ut för underlagsdata och grundmaterial. 
 
Avgift = mPBB * NKF * N 
 

Nybyggnadskarta NKF 

Tomtyta mindre eller lika 
med 1999 m2 

15 

Tomtyta 2000 - 4999 m2 25 

Tomtyta 5000 - 9999 m2 43 

Tomtyta större än 10000 m2 65 

 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       29 (38) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 
 Kommunfullmäktige                  §   53 / 2011 04 28 
 Kommunfullmäktige                  § 64 / 2013 09 12 
 Kommunfullmäktige                  § 78 / 2017 12 07 
 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

 

Tabell 27 Digital adressinformation 
 
Avgift = mPBB * AI * N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
 

Digital adressinformation  AI 

Adresspunkt inklusive 
koordinat 

0,01 

 
Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Tabell 28 Koordinatförteckning och punktskiss 
 
Avgift = (mPBB * KPF + Kopieringskostnad) * N 
 

Åtgärd  KPF 

Koordinatförteckning – 
stomnät1 

 

Första punkten 4 

Tillägg per punkt utöver den 
första 

2 

Punktskiss  

Första punkten 8 

Tillägg per punkt utöver den 
första 

4 

 
Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Tabell 29 Tillfälligt utnyttjande av digital och analog geografisk information 
 
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt  
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål   
(icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst  
angivet ändamål. Om kommunen finner det lämpligt kan ersättningen för nyttjandet  
tillåtas variera med det angivna ändamålet eller användningen av kartmaterialet. I  
dessa fall och vid större beställningar tillämpas anbudsförfarande. 
 
Kommunens kostnader för grundkartan ska normal inräknas i underlaget för  
planavgiften när sådan avgift uttas i samband med bygglov. Begär någon däremot  
grundkarta av kommunen för att exempelvis upprätta detaljplan på egen bekostnad  
kan kommunen använda ovanstående tabell för avgiftsuttag.  
 
Kartan överlämnas vid upplåtelsen på det medium (papper, film, CD) och 
filformat som beställaren önskar. 
 
Avgift = mPBB * TNGI * IA (%) * KVF * GI-T * Area (Ha) *N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
(Moms 6% tillkommer) 
 

Area (Ha) TNGI 

< 0,5 30 

0,5 – 10 20 

11 - 100 15 

101 - 500 7 

> 500 Anbudsförfarande 

Not 1: Ovanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala 
kartmaterialet.  
Not 2: Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av  
skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial 
träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.  
 

Innehåll i kartan IA (%) 

Gränser och 
fastighetsbeteckn 

30 

Byggnader och övriga 
topografiska objekt 

30 

Vägar, järnvägar, adresser 20 

Höjdinformation 20 
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Övriga detaljer 10 

All information 100 

Not 3: För annan än i tabellen angiven geografisk information tillämpas anbudsförfarande 
 
 
 
 

Justering för kvalitet KVF 

Primärkartekvalitet och 
tätbebyggda områden 

1,0 

Baskartekvalitet och 
tätbebyggda områden 

0,8 

Primärkartekvalitet och 
landsbygd 

0,6 

Baskartekvalitet och 
landsbygd 

0,5 

 
Not 4: Tätbebyggda områden enligt karta 
 
 

Övriga digitala produkter GI-T 

Översiktlig karta 1,4 

Tätorts-/GIS-karta 1,2 

Grundkarta5 Tidsersättning 

Byggnader med 
takkonstruktion (3D) 

Tidsersättning 

Byggnadskuber (3D) Tidsersättning 

Terrängmodell, ytor 5 

Höjdgitter 4 

 
Not 5. I grundkarta ingår normalt följande: Nivåkurvor (höjddata), fastighetsgränser och 
fastighetsbeteckningar, murar och staket, byggnader, sjöar, vattendrag, vägar, järnvägar, 
kraftledningar, gällande detaljplaner och bestämmelser samt fornminnen 
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Tabell 30 Digitalt ortofoto 
 
Avgift = mPBB * ORT * areal i km2 * N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
 

 
 
 
 
 

Not 1: Moms 6% tillkommer 
 

Digitalt ortofoto, upplösning 
(m/pixel) 

ORT 

0,1 26 

0,2 – 0,25 13 
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Tabell 31 Laserdata 
 
Avgift = mPBB * LAS * areal i km2 * N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
 

 
 
 
 

Not 1 : Alla punkter klassificerade i mark, vatten och oklassificerat. 
Not 2: Årlig avgift måste betalas så länge data används och därefter måste data raderas. 
Not 3: Engångslicens medger att laserdata kan behållas och användas i obegränsad tid 
Not 4: Moms med 6% tillkommer. 
 
 
 

Laserdata1 LAS 

Årlig avgift2 13 

Engångslicens3 26 
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Tabell 32 Flygbild/snedbild 
 
Avgift = mPBB * FPP * Antal bilder * N  
 

Fotografi/flygbild på papper  FPP 

Kommersiellt bruk (digital 
bild) 

20 

Privat bruk (digital bild) 10 

Privat bruk (utskrift på 
fotopapper, A4) 

5 

Privat bruk (utskrift på 
fotopapper A3) 

7,5 

Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 
 Kommunfullmäktige                  §   53 / 2011 04 28 
 Kommunfullmäktige                  § 64 / 2013 09 12 
 Kommunfullmäktige                  § 78 / 2017 12 07 
 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

 

Tabell 33 Utritning 
 
Avgift = mPBB * UKP * N 
 

Utskrift av kartor och 
ritningar  

UKP 

Text och linjer  

A4/A3 1 

A2 1,5 

A1 2,25 

A0 3 

Täckande utskrift, ytor och 
raster 

 

A4/A3 2 

A2 4 

A1 8 

A0 15 

Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 
 Kommunfullmäktige                  §   53 / 2011 04 28 
 Kommunfullmäktige                  § 64 / 2013 09 12 
 Kommunfullmäktige                  § 78 / 2017 12 07 
 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

 

Tabell 34 Reskostnader 
 
Avgift = mPBB * RK * N 
 

 RK 

Reskostnader per mil 1 

Not 1: Moms 25% tillkommer 
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Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 
 Kommunfullmäktige                  §   53 / 2011 04 28 
 Kommunfullmäktige                  § 64 / 2013 09 12 
 Kommunfullmäktige                  § 78 / 2017 12 07 
 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

 

Tabell 35 Övriga kostnader 
 
 

Exempel på övriga ärenden  

Mät- och rituppdrag Tidsersättning 

Fastighetsförteckning Tidsersättning 

Beräkningsuppdrag Tidsersättning 

 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
2022-06-02 
 

Ärende 

8 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-05-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 69 KS KF/2020:266 

Godkännande av upplösning av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 

Ärendebeskrivning 
Sedan en tid tillbaka har det förts en diskussion mellan representanter för kommunerna Kävlinge, 
Lomma, Burlöv och Staffanstorp, samt företrädare för Region Skåne, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan om att slå ihop Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma med 
Samordningsförbundet Finsam Burlöv-Staffanstorp.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2020-11-11, § 184, frågan om godkännande av 
upplösning av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma och ingående i gemensamt 
samordningsförbund Finsam Burlöv-Kävlinge-Lomma-Staffanstorp. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade vid detta tillfälle att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 
Lomma kommun har därefter meddelat Burlövs kommun i brev daterat 2021-04-21 att Lomma 
kommun inte avser att ansluta till ett sammanslaget samordningsförbund. 

En förutsättning för att de båda samordningsförbunden ska kunna slås ihop är att 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma likvideras. För att en likvidering av 
samordningsförbundet ska kunna ske måste såväl Kävlinge kommun som Lomma kommun godkänna 
upplösningen av förbundet. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-05-04 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-11, § 123. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-11 § 123 
- Skrivelse 2022-05-04 från kommunledningsförvaltningen 
- Skrivelse från Lomma kommun till Burlövs kommun, daterad 2021-04-21 
- Skrivelse från Staffanstorps kommun, inkommen 2021-04-21 
- Skrivelse från Kävlinge kommun, inkommen 2021-04-20 
- Skrivelse från Burlövs kommun, inkommen 2021-04-08 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11 § 184 
- Förbundsordning för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, reviderad 2012-11-29 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lomma kommun godkänner 

upplösningen av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma. 

 _________________________________  
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se
Diarienummer: KS KF/2020:266

Förslag till godkännande av upplösning av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-
Lomma 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Lomma kommun godkänner upplösningen av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma.

Ärendebeskrivning 
Sedan en tid tillbaka har det förts en diskussion mellan representanter för kommunerna Kävlinge, 
Lomma, Burlöv och Staffanstorp, samt företrädare för Region Skåne, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan om att slå ihop Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma med 
Samordningsförbundet Finsam Burlöv-Staffanstorp.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2020-11-11, § 184, frågan om godkännande av 
upplösning av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma och ingående i gemensamt 
samordningsförbund Finsam Burlöv-Kävlinge-Lomma-Staffanstorp. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade vid detta tillfälle att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 
Lomma kommun har därefter meddelat Burlövs kommun i brev daterat 2021-04-21 att Lomma 
kommun inte avser att ansluta till ett sammanslaget samordningsförbund. 

En förutsättning för att de båda samordningsförbunden ska kunna slås ihop är att 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma likvideras. För att en likvidering av 
samordningsförbundet ska kunna ske måste såväl Kävlinge kommun som Lomma kommun godkänna 
upplösningen av förbundet. 

Bakgrund/Analys 
Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får finansiell samordning 
för att uppnå effektiv resursanvändning ske inom ett samordningsområde mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och region. Insatserna inom den finansiella samordningen ska gälla 
individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin 
förmåga att utföra förvärvsarbete. Finansiell samordning får bedrivas endast om Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, minst en region och minst en kommun deltar. Verksamheten med finansiell 
samordning ska bedrivas av ett för detta ändamål särskilt bildat samordningsförbund i vilket de 
samverkande parterna är medlemmar (§§ 1–4). 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-24, § 33, att godkänna bildandet av Samordningsförbundet 
Finsam Kävlinge-Lomma, anta förbundsordning för samordningsförbundet samt uppdra till 
socialnämnden att vara Lomma kommuns part i verksamheten. Samordningsförbundet Finsam 
Kävlinge-Lomma trädde i kraft 2009-05-12 i enlighet med lag om finansiell samordning av 
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rehabiliteringsinsatser. Parter i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, 
Kävlinge kommun och Lomma kommun. Förbundet har sitt säte i Lomma kommun.  

Förbundets ändamål är enligt förbundsordningen att inom kommunerna Kävlinge och Lomma svara 
för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Skåne och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 
resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och 
insatser i syfte att enskilda individer ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
Resurserna ska också användas för samordnade förebyggande insatser för riskgrupper och 
samverkansstödjande aktiviteter myndigheterna emellan. 

Diskussioner har sedan en tid förts mellan representanter för Kävlinge kommun, Lomma kommun, 
Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och företrädare för Region Skåne, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan om att slå ihop Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma med 
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. Ett sammanslaget samordningsförbund bedöms enligt 
dessa parter kunna ge fördelar i form av bättre möjligheter till kontinuerlig representation, ökade 
samordningsmöjligheter samt stordriftsfördelar.  

Burlövs kommun skickade 2021-04-08 en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektörerna i Kävlinge kommun, Lomma kommun och Staffanstorps kommun. I skrivelsen 
efterfrågade Burlövs kommun ett ställningstagande från övriga kommuner gällande intresset för 
samverkan genom sammanslagning av samordningsförbunden Finsam Kävlinge-Lomma och Finsam 
Burlöv-Staffanstorp. Kävlinge kommun svarade 2022-04-19 att kommunen ställer sig positiv till en 
sammanslagning med Finsam Burlöv-Staffanstorp. Lomma kommun meddelade 2021-04-21 att 
kommunen inte avser ansluta till ett sammanslaget samordningsförbund. Staffanstorps kommun 
svarade 2021-04-21 att kommunen är ”fortsatt intresserad av samverkan i enlighet med de 
intentioner som har legat till grund för det hittillsvarande förberedelsearbetet för bildandet av ett 
större förbund”. 

En förutsättning för att de båda samordningsförbunden ska kunna slås ihop är att 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma likvideras. Enligt förbundsordningen kan förbundet 
träda i likvidation om förbundets medlemmar är överens om detta eller om en eller flera medlemmar 
utträder ur förbundet. Om förbundets medlemmar är överens om att upplösa förbundet kan en 
likvidation ske omgående. Om en eller flera medlemmar väljer att utträda är emellertid 
uppsägningstiden 3 år, vilket innebär att förbundet kan likvideras först efter uppsägningstidens slut. 
Frågan om godkännande av upplösning av förbundet behandlas inom kort i kommunfullmäktige i 
Kävlinge kommun. Om såväl Kävlinge kommun som Lomma kommun ställer sig bakom upplösningen 
av förbundet kan en likvidation ske omgående. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas efter de principer som anges i förbundsordningen. Förbunds-
styrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska styrelsen enligt 
förbundsordningen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggande av en 
förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, 
försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingarna för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisnings-
handlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Lomma kommun till Burlövs kommun, daterad 2021-04-21 
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- Skrivelse från Staffanstorps kommun, inkommen 2021-04-21 
- Skrivelse från Kävlinge kommun, inkommen 2021-04-20 
- Skrivelse från Burlövs kommun, inkommen 2021-04-08 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11 § 184 
- Förbundsordning för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, reviderad 2012-11-29 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med Susanne Borgelius (M) som är ordförande i 
såväl socialnämnden som styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Samuel Sköld  
Tf. kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 
Kävlinge kommun 
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245 80 Staffanstorp kommunen@staffanstorp.se Telefon Bankgiro 
  046-25 11 00 281-1222 

 www.staffanstorp.se Telefax Org.nr 
 046-25 55 70 212000-1017 

 

 

Datum: 2021-04-21 

 

 

 

 

                                                                                               Burlövs kommun                       

.                                                                                                                                                   

.                                                                                                                            

Angående Sammanslagning Finsam; fortsatt samarbete 

 

 

Burlövs kommun har i skrivelse daterad 2021-04-08 tillskrivit Kävlinge, Lomma och 
Staffanstorps kommuner angående det arbete som har bedrivits en tid, i syfte att slå 
samman Finsam Kävlinge/Lomma resp. Burlöv/Staffanstorp till ett nytt gemensamt 
förbund. I skrivelsen efterfrågas berörda kommuners inställning till fortsatt samverkan 
inom ett större Finsam. 

 

Staffanstorps kommun är fortsatt intresserad av samverkan i enlighet med de 
intentioner som har legat till grund för det hittillsvarande förberedelsearbetet för 
bildandet av ett större förbund. 

 

Enligt uppdrag. 

Med vänlig hälsning 

Mikael Falk 
Kanslichef 
  
  
Kopia till: Kävlinge kommun, Lomma kommun 



 

Kommunstyrelsen 
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Kävlinge kommun, Adm avdelningen, 244 80 Kävlinge
Besöksadress: Kullagatan 2, Kävlinge

046-73 90 00 • kontakt@kavlinge.se • www.kavlinge.se
 

 Burlövs kommun 
Box 53 
232 21 Arlöv 
burlovs.kommun@burlov.se 

 2021-04-19 

Svar på fråga angående samman-
slagning Finsam, fortsatt samarbete 
 

Kävlinge kommun har tagit emot skrivelse från Burlövs kommun, 2021-04-09, dnr Ks /2019:824. 
 
Kävlinge kommun anser att Finsam är en bra samverkansform mellan de olika aktörerna och ser 
även fortsättningsvis ett behov av att ge medborgare stöd och rehabilitering för att själv kunna 
försörja sig. 
 
Kävlinge kommun ställer sig positiv till att slå samman Finsam Kävlinge-Lomma med Finsam 
Staffanstorp-Burlöv till ett enda förbund. Med anledning av detta hoppas vi därför på ett fortsatt  
arbete med att ta fram en förbundsordning och en budget för ett gemensamt 
samordningsförbund. 

 

Med vänlig hälsning 

 

     

Pia Almström       Mikael Persson 
Kommunstyrelsens ordförande    Kommundirektör 

 

 

Med kopia till: 

Lomma kommun 

Staffanstorps kommun 











Förbundsordning för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge – Lomma 

Beslut 2009-05-12, Reviderad 2012-11-29 

 

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge – Lomma har inrättats med stöd av lagen (SFS nr 2003 – 
1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

1§ 

Förbundets namn 

Förbundets namn är Finsam Kävlinge – Lomma.  

2§ 

Förbundets säte 

Förbundets säte är Lomma. 

3§ 

Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Kävlinge 
kommun och Lomma kommun. 

Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans. Dessa är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Skåne samt kommunerna gemensamt. 

4§ 

Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att inom kommunerna Kävlinge och Lomma svara för en finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Skåne och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De 
samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den 
enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De ska också 
användas för samordnade förebyggande insatser för riskgrupper och samverkansstödjande 
aktiviteter myndigheterna emellan.  

5§ 

Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. 



Varje medlem utser en ledamot och en ersättare. Styrelsen ska alltså bestå av 5 ledamöter och 5 
ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser bland sina ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. 

Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med 2009-04-01 till och med den 
2011-03-31. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året 
efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. 

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst.  

6§ 

Uppgifter och beslutanderätt 

Förbundet har till uppgift att: 

• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
• stödja samverkan mellan samverkansparterna 
• finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, 

vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga till att utföra förvärvsarbete 
och som ligger inom de samverkande parternas ansvarsområde 

• besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska 
användas 

• ansvara för uppföljning och utvärdering samt 
• ansvara för upprättande av budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

 

7§ 

Personal 

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar. Styrelsen har därutöver rätt att anställa personal som erfordras för att utföra 
administrativa uppgifter. 

8§ 

Initiativrätt 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive medlems 
beslutsordning. 

9§ 

Samråd 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planeringen av 
förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 



Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för 
att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 

10§ 

Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella 
anslagstavla hos respektive kommun samt hos Region Skåne. 

11§ 

Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder. Fördelningen av de 
andelar som varje part ska bidra med till förbundet regleras i 5§ SFS 2003:1210. Fördelningen av 
kostnaderna mellan medlemmarna ska därvid vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av 
medlen, Region Skåne med en fjärdedel samt de kommuner som är medlemmar i förbundet med en 
fjärdedel tillsammans. Kommunernas fjärdedel fördelas proportionellt dem emellan enligt 
ohälsotalet året före förbundets verksamhetsår.  

12§ 

Styrning och insyn 

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsbokslut och årsredovisning för verksamheten. 
Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna i samband med bokslut redovisa 
verksamhetens utfall.  

Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det 
gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 

13§ 

Budget 

Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast 30 november året före budgetåret. 
Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgetramarna. Över 
- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår. För ett nybildat samordningsförbund 
fastställs budgeten av medlemmarna vid bildandet av förbundet. Årsbudgeten ska åtföljas av mål för 
verksamheten. 

14§ 

Revisorer och revision 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för 
varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska en gemensam 
revisor utses. För varje revisor utses en personlig ersättare. Revisorer och revisorsersättare utses i 



övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25§ i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. 

Revisorer och revisorsersättare utses för första gången för perioden från och med den 1 april 2009 till 
och med den 31 mars 2011. 

Härefter väljs revisorer och revisorsersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det 
då val av fullmäktige i landsting och kommun har ägt rum i landet.  

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26§ i lagen ( 2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. 

15§ 

Inträde i förbundet 

Ansökan om medlemskap ställs skriftligt till förbundets styrelse. Inträde ska ske 1 januari första 
kalenderåret efter intresseanmälan. Förbundsstyrelsen beslutar om ansökande kommun ska antas 
som medlem. Ny förbundsmedlem är skyldig att anta pågående plan för förbundets verksamhet samt 
redan fastställd ekonomi. 

16§ 

Utträde ur förbundet 

En förbundsmedlem har rätt att efter skriftlig uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
tre år. Vid utträde upplöses förbundet och 17§i denna förbundsordning gäller. 

17§ 

Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om förbundet är överens om detta eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas efter principen i 11§ i denna förbundsordning. 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker 
genom framläggande av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av 
betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till 
berättelsen ska fogas redovisningshandlingarna för hela likvidationen. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet 
upplöst. 

 

 



18§ 

Tvister 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol. 

19§ 

Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare 

Medlemmarna i förbundet beslutar efter samråd om gemensamma principer för arvoden och 
ersättningar till ledamöter och ersättare. Kostnaden belastar förbundet. 

Skäligt arvode till den revisor och den ersättare som utses av Riksrevisionen betalas av 
Försäkringskassan. Kommunerna och Region Skåne betalar arvoden för sina revisorer. 

20§ 

Arkivtillsyn 

Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 
1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Kävlinge och Lomma kommun. 

21§ 

Förbundets bildande 

Förbundet anses bildat då förbundsordningen fastställts av samtliga medlemmar. 
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