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SVALÖVS KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING

Kommunfullmäktige
1994-03-28, § 27
1995-11-20, § 203
1999-11-22, § 143
2000-04-25, § 43
2002-10-14, § 141
2003-09-29, § 149
2011-04-18, § 68

Justeringsfaktor (N)

KFS 1994:1

0,8

BYGGTAXA 2011-05-02
Taxa för Bygg-, trafik- och räddningsnämndens verksamhet inom
områden för byggande, planering, kartframställning
Taxebestämmelser
§ 1 Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller för Bygg-, trafik- och räddningsnämndens verksamhet.
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.
§ 2 Allmänna bestämmelser
2.1 Beräkning av avgift 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
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på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive
ärendetyp kräver.
Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa
avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen.
Faktor N i Svalövs kommun ska vara 0,8.
2.2 Ändring av belopp i taxan
Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och
kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges
Kommuner och landstings kommungruppsindelning, dock alltid med
beaktande av självkostnadsprincipen, se ovan.
Ändringar av taxans faktor N kan beslutas årligen av byggnadsnämnden
under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om önskad
kostnadstäckning d v s hur kostnaderna ska fördelas mellan avgifter och
kommunbidrag
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.
2.3 Avgiftens erläggande
Betalning av avgift ska ske till Bygg-, trafik- och räddningsnämnden inom
den tid som anges i faktura.
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning
sker.
Avgifter kan tas ut i förskott.
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning
ska då ske mot eventuell bygglovavgift
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall
Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man
överklagar. Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut om påförande av
avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos
länsstyrelsen.
Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till Bygg-, trafik- och
räddningsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.

2.4 Avgiftsbefrielse
Avgift tas inte ut för skriftliga upplysningar
Avgift tas inte ut för upphävande av fastighetsplan
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§ 3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m m.
3.1 Beräkning av avgift
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som Bygg-, trafik- och
räddningsnämnden vidtar i samband med lov- och anmälningsärenden
(lovprövning, anmälan, teknisktsamråd, samråd, kontrollplan, slutsamråd,
slutbesked, kartavgift och mätningsavgift).
I den samlade avgiften ingår också kostnad för att upprätta eller ändra
detaljplan och områdesbestämmelser.
3.2 Avräkning
Om projekt, för vilket anmälan fullgjorts, ej fullföljts inom föreskriven tid
ska preliminärt erlagda avgifter för åtgärder som ej vidtagits, på sökandens
begäran, återbetalas.
Framställs inte sådan begäran inom sex månader från det att lovet har
förfallit är rätten till återbetalning förfallen.
Om avgifter för anmälan och utstakning utan sökandens förskyllan inte
fullföljs i den utsträckning som beslutats ska slutavräkning ske när
slutbesked överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid
innan betalningen ska fullgöras.
Avgift för planarbete mm som uttagits genom särskilt avtal ska såvida inte
annat avtalats i det fall ärendet återkallas slutavräknas till den del som avser
utfört arbete samt att avgift för planförslag som inte antages på grund av
kommunala beslut återbetalas till den del beställare inte har nytta av
förslaget.
Att planförslag inte vinner laga kraft efter kommunalt antagande medför inte
avgiftsbefrielse.
3.3 Dröjsmålsränta
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta
enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker.
§ 4 Särskilda bestämmelser för kopieringstaxa m m.
4.1Allmänt
Avgift enligt denna taxa tas ut för kopiering i olika format och på olika
material samt för utförande av datorstödd utritning.
Avgiftens storlek framgår av tabeller som hör till taxan.
Avgifterna i tabellerna är beräknade med 25 % moms.
4.2 Ändring av taxa
Ändring av taxan får beslutas av samhällsbyggnadsnämnden under
förutsättning att ändringen inte överstiger konsumentprisindex. Övriga
ändringar beslutas av kommunfullmäktige.
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Formler för beräkning av avgifter
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter:
HF
KOM
KF
mPBB
MF
N
NKF
OF
PLF
UF

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
Kartfaktor
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Mätningsfaktor
Justeringsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
Objektfaktor
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
Avgift för bygglov/start besked:
beräknas efter bruttoarean (BTA) +öppenarean (OPA).
Planavgift:

beräknas efter BTA + OPA.
Mätningsavgift:
beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.
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 02 10 53 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.
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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.

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap
4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader 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
Kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (dvs. den debiterbara tiden ska vara 75 %) kan
timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell.
Total debiterbar årsarbetstid är 1 200-1 400 årsarbetstimmar.
I timkostanden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för lokaler som inte kan
schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer.
Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för personalen inom
verksamheten. (räkneexempel: två personer 550 kr/tim, en person 700 kr/tim och en person 1 150
kr/tim ger en timkostnad på 737,5 kr/tim).
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Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra
Denna taxa används när kommunicering krävs.
Avgift = KOM x mPBB x N
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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)
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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).
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
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Tabell 7 Avgift för besked

Planbesked
Positiva besked debiteras med 100 % av ovanstående belopp.
Negativa besked debiteras med 60 % av ovanstående belopp.
Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal.

Planbesked – ärendekategorier
Enkel åtgärd
10 000 kronor (cirka en till två arbetsdagar).
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.

___________________________________________________
2 Justeringsfaktor
3 Justeringsfaktor

N kan användas
N kan användas
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Medelstor åtgärd
15 000 kronor (cirka två arbetsdagar).
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
10 % av planavgiften för objektet och högst 30 000 kronor (cirka en
arbetsvecka).
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 omfattande mer än
20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av
ovanstående.
2.

Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs.
För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om
kontrollplan (anmälan).
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
Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid
granskning 25 %, efter antagande 50 %
Grundformel planavgift: mPBB x OF x PF ( x N)
OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².
(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102)
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Tabell 9 Godkännande av kontrollansvarig
Avgift = HF x mPBB x N
Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser

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).
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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.
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N

____________________
4

Bygglov + startbesked
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Komplementbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N

____________________
5

Bygglov + startbesked
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Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N

____________________
6

Bygglov + startbesked
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Tabell 13 Enkla byggnader
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)7 x N

____________________
7

Bygglov + startbesked
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Tabell 14 Övriga åtgärder
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)8 x N

Bygglovavgift = PBB x OF x (HF1 + HF2)9 x N

____________________
Bygglov + startbesked
Bygglov + startbesked
10
Endast HF2 vid invändig installation
8
9
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Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x N

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x N
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Tabell 17 Bygglov för skyltar
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.
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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
samhällsbyggnadskontoret. 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.
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidersättning

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Anläggning på land

Anläggning i vatten
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Tabell 21 Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N
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Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.
Avgift = mPBB x NKF x N
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Tabell 23 Avgift för utstakning
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även
om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle.
När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader
i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas
sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig.
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas
i läge och höjd på utstakningsskissen.
Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan som byggherren föreslår.
Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata,
grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N
Grundutstakning kostar 50 % av priser för utstakning.
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Tabell 24 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information
Avgift per HA = mPBB x KF x N

Kommentar
Svalövs kommun 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.
Ovanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.
Svalövs kommuns 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.

Sidan 30 av 35

Tabell 25 Lägeskontroll
(Moms 25 % tillkommer)
Avgift = mPBB x MF x N
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m².
Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m².
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean
(BYA + OPA) för varje hustyp för sig.

För ärende större än 5 000 m² vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid tillbyggnad gäller
anbudsförfarande.
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Tabell 26 Tillfälligt nyttjande av analoga och digitala kartor
(Moms 25 % tillkommer)
Vid försäljning av kartor tas användaravgift samt avgift för kopiering och utritning.
För permanenta användare av kommunalt kartmaterial träffas normalt avtal som löper flera år.
Taxan är avsedd att användas för tillfälliga användare. Nyttjanderätten upplåts i dessa fall för
visst ändamål och är begränsad i tid (icke exklusiv rätt).
Vid externa beställningar av grundkartor för att upprätta detaljplaner på egen bekostnad,
beräknas avgiften på samma sätt som för primärkarta.
För handläggning och redigering tas avgift ut som tidersättning.
Om karta används fortlöpande i någon verksamhet förutsätts att särskilt avtal om nyttjandeavgift
träffas med användaren.
För äldre, analoga kartor kan särskild överenskommelse träffas om nedsättning av avgiften.
För utskärning av områden, komplettering av digital karta samt transferering till format annat än
Geosecma och MapInfo tas tidersättning ut enligt tabell 2.
De föreslagna beloppen kan justeras med faktor N.
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Vid utskrift tillkommer kostnad för material.

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
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Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
(Moms 25 % tillkommer)
Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N.

Tabell 28 Utritning av karta
(Moms 25 % tillkommer)
De föreslagna beloppen kan justeras med faktor N.

Vid tidskrävande monteringsarbeten tas tidsersättning ut enligt tabell 2.
Kostnader för material tillkommer.
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Tabell 29

Prislista för snabbkopiering

Format

Papper

Film

A4

3

63

A3
A31
A32

7
13
19

88
163
250

A2
A21
A22

13
25
38

163
250
313

A1
A11

25
38

250
313

A0

50

375

För andra format än som specificerats i tabell 29 höjs priset vad gäller papper med 50 % och vad
gäller film med 30 % för varje påbörjat större standardformat.
Priserna är inklusive moms och i svenska kronor. Priserna är hämtpriser. Ska material sändas per
post tillkommer postens försändelseavgift för den typ av försändelse som beställaren önskar.
Används i stället biltransport tillkommer gängse bilersättning.
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Tabell 30

Prislista för plottning
Format

Svart/vitt
Papper
1:a

följande

A4

15

3

A3
A31

20
25

A2
A21

Färg
Film/st

Papper

Film/st

1:a

följande

40

40

25

60

5
10

70
120

50
80

30
50

90
150

25
35

10
20

100
150

100
200

80
150

200
350

A1
A11

35
55

20
40

150
160

200
300

130
200

350
450

A0

65

50

250

350

300

500

Priserna avser utskrift från färdiga plottfiler med komplett information.
För andra format än som specificerats i tabell 30 sker pristillägg med 50 % för varje påbörjat
större standardformat.
Priserna är inklusive moms och i svenska kronor. Priserna är hämtpriser. Ska material sändas per
post tillkommer postens försändelseavgift för den typ av försändelse som beställaren önskar.
Används i stället biltransport tillkommer gängse bilersättning.

Ersättning för kopiering av datorlagrat material
Kostnaden för kopiering av filer i datorlagrat material debiteras med tidersättning och
maskinkostnader.

