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1. Inledning
Dennataxa gäller för stadsbyggnadsnämndens
verksamhet,förutom denkommunala
lantmäterimyndighetens
verksamhetsom följer Lantmäterietstaxa.Avgifterna tasut i enlighet
med12:8-11 §§ Plan- och bygglagen(2010:900)(PBL) och/ellerKommunallagen2:5 §
(2017:725)(KL), om inget annatanges.
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Avgifterna är avseddaatt täckastadenskostnadför den aktuellamyndighetsutövningen
eller
tjänsten.Avgifterna är inte belagdamed mervärdesskatt,om inget annatanges.Beloppangesi
kronor. Taxanbestårav bestämmelser
med tillhörandetabeller.
Avgifter
Särskildaföreskrifterom avgifter för kommunernasverksamhetinom
Stadsbyggnadsnämndens
ansvarsområde
finns i 12 kap. PBL. Där angesatt
stadsbyggnadsnämnden
får ta ut avgifter för:
•
beslutom planbesked,förhandsbesked,
villkorsbesked,startbesked,slutbesked
och ingripandebesked
•
beslutom lov
•
tekniskasamrådoch slutsamråd
•
arbetsplatsbesök
och andratillsynsbesökpå byggarbetsplatsen
•
upprättandeav nybyggnadskartor
•
framställningav arkivbeständigahandlingar
•
kungörelserenligt 9:41 § tredjestycket
•
planavgiftför detaljplaneroch områdesbestämmelser
•
andratid- eller kostnadskrävande
åtgärdert ex utstakning
Taxanomfattarävenandraavgifter i stadsbyggnadsnämndens
verksamhetsåsom:
•
mätningstekniskatjänsteroch kartor
•
fastighetsrättsliga
uppdrag
•
arkivservice
•
ärendenangåendestrandskyddsdispens
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2. Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen
K ommunernasrätt att ta ut avgifter allmäntsettframgårav 2:5 § KL, som har följande
lydelse:
”Kommuneroch landstingfår ta ut avgifter för tjänsteroch nyttighetersom de tillhandahåller.
För tjänstereller nyttighetersom de är skyldigaatt tillhandahållafår dock avgifter endasttas
ut om det följer av lag eller annanförfattning.”
Av paragrafenframgårkommunersoch landstingsrätt att ta ut avgifter. Paragrafenmotsvarar
huvudsakligen8:3 b § i den äldrekommunallagen(KL), med hänvisningtill prop.
1993/94:188s. 107 f.
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Förstastycketger kommunernarätt att ta ut avgifter inom heladen sektorsom reglerasi
kommunallagen.Det endakravetär att kommunentillhandahålleren tjänst eller nyttighetsom
motprestation.Det gäller även”frivil liga uppgifter” som tillhandahållsinom ramenför en
obligatoriskverksamhet(seprop. 1993/94:188s.79-80 jämfört med prop. 2016/17:171sid.
301). Dettainnebäratt kommunernahar möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
Självkostnadsprincipen
För stadsbyggnadsnämnd
ensverksamhetreglerar12:10 § PBL att en avgift inte får överstiga
kommunensgenomsnittligakostnadför den typ av besked,besluteller handläggningsom
avgiftenavser.För all kommunalverksamhetgäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen
somuttrycksi 2:6 § KL.
Kommuneroch landstingfår inte ta ut högreavgifter än som motsvararkostnadernaför de
tjänstereller nyttighetersom de tillhandahåller.
Självkostnadsprincipen
somuttrycksi dennaparagrafsyftar på det totala avgiftsuttagetper
verksamhet.Kostnadernai det enskildafallet har inte någonbetydelseför tillämpningenav
självkostnadsprincipen.
Vid beräkningenav självkostnaderna
får alla relevantakostnadersom
verksamhetenger upphovtill tasmed.Exempelpå kostnaderär personalkostnader,
material,
utrustning,lokalkostnaderm.m. Verksamhetens
andelav kommunenscentralaservice- och
administrationskostnader
räknasocksåmed.
Likställighetsprincipen
Plan- och bygglageninnehållerinte någrasärskildareglerom hur avgifternasstorleki det
enskildafallet ska bestämmas,
dvs. hur de totala kostnadernaskafördelaspå demsom är
avgiftsskyldiga.Av betydelseför avgiftsuttageti enskildafall i kommunalverksamhetär
däremotdens.k. likställighetsprincipen,som uttrycksi 2:3 § KL.
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”Kommuneroch landstingskabehandlasinamedlemmarlika, om det inte finns sakligaskäl
för någotannat”.
Bestämmelsen
innebäratt särbehandlingav vissakommunmedlemmar
eller grupperav
kommunmedlemmar
endastär tillåten på objektiva grunder.Likställighetsprincipeninnebär
vid fördelningav avgifter att lika avgift skautgåför lika prestationeller att
kommunmedlemmar
som befinnersig i motsvarandeläge skabetalasammaavgifter.
Retroaktivitetsförbudet
Kommunfullmäktigeskaha fattat beslutom en specifik taxa innanden börjar tillämpas.Det
ansesalltsåotillåtet att ge avgiftsbestämmelser
retroaktivverkan- annatän i vissaspeciella
undantagsfall.Retroaktivitetsförbudetframgårdirekt av 2:4 § KL, vilken har följandelydelse:
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” Kommuneroch landstingfår inte fatta beslutmed tillbakaverkandekraft till nackdelför
medlemmarna.Sådanabeslutfår dock fattasom det finns synnerligaskäl för det.”
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3. Administrativa rutiner
Kommunfullmäktiges beslut om taxa
Enligt 12:10 § PBL är det kommunfullmäktigesom skafatta beslutom grundernahur
avgifternaska beräknas.Kommunfullmäktigekan inte delegerarättenatt beslutaom taxantill
nämnd.Dettainnebäratt taxan,såväl som ändringav taxanmåstebeslutasav
kommunfullmäktige.
Sålängedennataxa gäller uppdrarkommunfullmäktigetill stadsbyggnadsnämnden
för varje
nytt kalenderår(avgiftsår)att höja taxani enlighetmed denprocentsatssom angesi den
versionav Prisindexkommunalverksamhet(PKV) som fin ns publiceradpå SKL:s webbplats
i oktobermånadföre varje nytt kalenderår.
Avgiftsbestämning
Avgift tasut enligt den taxa som gäller vid tidpunktenför det beslutsom skadebiteraseller,
om särskiltbeslutinte fattasi ärendet,då handläggningensom avgiften avserär utförd. Om
det finns särskildaskäl, som motiveraren höjning eller minskningav avgiften,får nämnden
beslutadettaför visst slagav ärendeneller för särskilt ärende.Om en åtgärdinte kan hänföras
till en särskildgruppi tabellerna, beslutarnämndenom skälig avgift grundadpå tidersättning.
Vissauppdragskafakturerasmed tidersättningsom grund.
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Ändring av taxanskonstruktion och omfattningbeslutasav kommunfullmäktige.
Betalning av avgift
Avgift enligt dennataxabetalasav sökanden/be
ställarenmot fakturanär dennetillställts
stadsbyggnadsnämndens
beslut,beställdhandlinglevereratseller beställdåtgärdvidtagits.
Betalningav avgift skasketill nämndeninom dentid som angesi faktura.Betalningav
planavgiftenligt avtal skaske enligt de villkor som angesi avtalet.Betalasinte avgift vid den
förfallodagsomangesi fakturanutgårdröjsmålsräntaenligt räntelagen(1975:635)från
förfallodagentills betalningsker.Vad gäller krav och inkassotillämpar nämndende rutiner
somframgår av stadensreglerför ekonomiskförvaltning som publicerasi Kommunal
författningssamlingför Stockholm(KfS). Avgifter kan tasut som förskott.
Upplysning om överklagande
Stadsbyggnadsnämndens
beslutom debiteringkan överklagasenligt 13:3 § jämfört med 13:89 §§ samt42 § förvaltningslagen(2017:900)(FL). Den som vill överklagagör dettatill
stadsbyggnadsnämnden.
Överklaganska ha inkommit inom tre veckorfrån dendag då
klagandenfick del av beslutet.
Stadsbyggnadsnämnden
prövarom skrivelsenmed överklagandethar kommit in i rätt tid. Om
överklaganinte avvisas,överlämnasden till länsstyrelsenbeträffandebygglov mfl ärenden
och Mark- och miljödomstolenbeträffandeplanavgifter,som har rätt att prövaöverklagandet,
somförsta instans.
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Återb etalning
Åtgärdersom debiteratsmen ej utförts återbetalasom sökandensåbegäroch endastunder
förutsättning att det är omständighetersomsökandeninte rår eller kunnatrå över. Uttagen
avgift återbetalasför beslutsom upphävsav överprövandeinstansoch där vunnit lagakraft.
För planavgiftenligt avtal gäller, utöver vad som angesi dennataxa,de villkor som angesi
avtalet.För avgifter i byggärendensekapitel 4 i dennataxa.
Mervärdesskatt
Mervärdesskattutgårinte för avgifter i sambandmed myndighetsutövning.Mervärdesskatt
tillkommer på avgifter för lägeskontroll,markering/inmätningav tillfällig mätpunktoch andra
mätningstekniskauppdrag.Mervärdesskatttillkommer även på tillfälligt nyttjandeav analoga
och digitala kartor, utskrift av karta,fastighetsrättsligauppdragsamtabonnemangför åtkomst
till digitalt bygglovarkiv.
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Byggsanktionsavgifter
För överträdelserav PBL skabyggsanktionsavgifttasut enligt 9 kap. Plan- och
byggförordningen,PBF (SFS2011:338).
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4. Bygglov
Allmänt
Dennadel av taxaninnehålleravgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked,
ingripandebesked,
villkorsbesked,anmälan,kompletterandevillkor, byte av kontrollansvarig
samtstrandskyddsdispens
i sambandmed bygglovsansökan.
Strandskyddsdispens
handläggs
enligt Miljöbalken, MB (1998:808).Dessutomredovisasövriga avgifter för blandannat
avslag,anståndsbeslut,
avvisningm.m. i tabell 6.
Vid areaberäkningutgår nämndenfrån mätreglernaenligt svenskstandard(SS 02 10 54). Alla
berördaareorangesi bruttoarea(BTA). Avrundningav areorgörsenligt avrundningsreglerna
i svenskstandard(SS014141).
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Avgiften för ett byggnadsprojektär uppdeladi två delar,en del som täckerlov eller
förhandsbesked,
en annandel som täckerallt från startbeskedtill slutligt slutbesked.I ett
lovärendetasavgift ut för lov och genomförandeskede
efter beslutom lov, vilket innebäratt
avgift för startbeskedtill slutbeskedtas ut i förskott. I sakär det ingen förändringgentemot
tidigaretaxa. I ett anmälningsärende
tas avgift ut efter första beslutom startbesked.
I avgiftenför ett startbeskedi projekt som krävertekniskt samrådingår ett arbetsplatsbesök,
ett slutsamrådoch ett interimistiskt slutbesked.Om fler lovbeslutän ett behövsi samma
ärendetaskostnadut för den del som ingår i varje nytt beslut.I de fall det behövsfler
startbesked,arbetsplatsbesök,
interimistiskaslutbeskedeller slutbeskeddebiterasdessa
separatenligt tabell 5. Eventuellabeslutom kompletterandevillkor eller beslutom ny
kontrollansvarigdebiterasseparatenligt tabell 5.
Avgiften för tidsbegränsatbygglov och bygglov av säsongskaraktär
är densammasom för
permanentalov. Vid två eller flera åtgärder,adderasbeloppenför respektiveåtgärd,om inget
annatanges.
Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är detsammasom
för ett helt nytt lov. Bygglovspliktigaändringari ett beviljat och gällandelov hanterasockså
somett nytt beslutoch debiterasenligt taxanför åtgärdensom ändras.
Om byggetinte genomförsinnanbygglovet förfallit och startbeskedinte har lämnats
återbetalasdenförskotteradeavgiftenför genomförandetom sökanden begärdet. En sådan
begäranska görastidigast då lovet förfaller och senastsexmånaderefter det att bygglovet
förfallit. Ingenräntabetalasut. Ingendel av avgift återbetalasom startbeskedgetts.
Om slutlig avgift för bygglov, startbeskedeller genomförandeskede
avviker från
förskottsbetaladavgift kommertilläggsdebiteringatt ske.
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Övergångsbestämmelser till lag (2018:1136) om ändringar i PBL
Den nya lagenträderi kraft 2019-01-01. Äldre bestämmelser
gäller fortfarandeför
ansökningarom lov, förhandsbesked
och anmälningarsom avsesi 9:16 § och som inkommit
till stadsbyggnadsnämnden
före ikraftträdandet.
1.

2.

Avgiftsreduceringinnebärför lovbeslutoch förhandsbesked
där beslutinte
fattatsinom lagstadgadtidsfrist att avgiftenreducerasför beslutetmed 20 % per
överskridenvecka.Lagstadgadtidsfrist är 10 veckorshandläggningfrån det att
ansökanbedömdesvara komplett,se(12:8a § PBL).
Avgiftsreduceringinnebärför ett anmälningsärende
där beslutinte fattatsinom
lagstadgadtidsfrist att avgiften reducerasför beslutetmed 20 % per överskriden
vecka.Lagstadgadtidsfrist är 4 veckor handläggningstidfrån det att anmälan
bedömdesvara komplett,se(12:8a § PBL).

Handläggningstiderna
i bådaovanstående
fall kan i särskiltbeslutförlängas till 20 respektive
8 veckor.
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Bygganmälanenligt ÄPBL debiteraslika som startbeskedför motsvarandeåtgärd.Denna
avgift tasut i sambandmed beslutom kontrollplan.
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Avgifter för en - och tvåbostadshus och det som hör till
Åtgärder som kräver bygglov
I ett lovärendetas avgift ut för lov och genomförandeskede
efter beslut om lov, vilket innebär
att avgift för genomförandetasut i förskott.
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Tabell 1a
Avgift
Lov

Avgift
Genomförande

Byggaett nytt en- eller tvåbostadshus,inklusiveeventuellt kompletterande
byggnaderi sammaansökan(t.ex. garage,carport, växthussamt murar och plank)
och markarbeteni direkt anslutningtill åtgärderna

23 100

23 100

Tillbyggnadmax 15 kvm BTA(t.ex. inglasatuterum, ny entré, stora takkupor,höga
altaner och skärmtak),inklusiveeventuellafasadändringar

5 000

2 200

Tillbyggnadöver 15 kvm BTA(t.ex. inglasatuterum, stora takkupor,högaaltaner
och skärmtak),inklusiveeventuellafasadändringar

8 300

8 300

Byggany eller byggatill en komplementbyggnad(t.ex. garage,carport eller
växthus)på max 25 kvm BTA,inklusiveeventuellafasadändringarsom fönsterbyte

4 300

2 900

Byggany eller byggatill en komplementbyggnad(t.ex. garage,carport eller
växthus)på över 25 kvm BTA,inklusiveeventuellafasadändringar som fönsterbyte

4 900

4 900

Mindre yttre ändring(t.ex. omfärgning,lågaaltaner, nytt fönster eller ny dörr)

1 600

400

Störreyttre ändring(t.ex. ny balkong,ny takkupa,tilläggsisoleringoch byte av takoch fasadmaterial,solpaneler)Fleramindre yttre ändringar.

3 100

2 100

Upplag(t.ex. container)

1 600

400

Plankoch murar (inklusiveeventuellamarkarbeteni direkt anslutningtill dessa)

3 600

1 600

Markförändringar(t.ex. schaktningeller uppfyllning)

3 400

1 400

Trädfällning(per träd)

1 400

400

Rivningav hel eller del av byggnad

1 900

1 900

Väsentligtändradanvändningav hel eller del av byggnad(inklusiveinre ändringar
och fasadändringar)

3 300

3 300

Inredaen ny bostad,inklusiveinre ändringaroch fasadändringar

2 400

3 700
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Åtgärder som kräver anmälan
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Tabell 1b
Avgift
Lov

Avgift Anmälan

Tillbyggnadav huvudbyggnad,max 15 kvm BTA

-

6 000

Byggany komplementbyggnadpå småhustomt

-

6 000

Bygganytt komplementbostadshus
på småhustomt

-

10 800

Ändringav komplementbyggnadtill komplementbostadshus,
inklusiveinre
ändringar

-

Inredaen ny bostadi enbostadshus,inklusiveinre ändringar

-

Uppföraen eller två takkuporpå huvudbyggnad.Byggatill en
attefallsbyggnad

-

Mindre inre ändringi byggnad(t.ex. nyinstallationeller väsentligändringav
eldstad,vatten/avloppeller ventilation, håltagningeller ändringav bärande
konstruktion)

-

Störreinre ändringi byggnad(t.ex. grundförstärkningeller flera mindre
ändringar)

-

5800
5 800
4 000

1 900

4 600

Avgifter för kolonistugor
För gemensamma
byggnaderoch anläggningarinom koloniområden,exempelvisklubbstuga,
bastu,gemensamtförråd mm skataxanför byggnaderför verksamheteroch anläggningar
användas.
I ett lovärendetas avgift ut för lov och genomförandeskede
efter beslut om lov, vilket innebär
att avgift för genomförandetasut i förskott.
Tabell 2
Avgift lov

Avgift Genomförande

Byggaen kolonistuga(inklusiveeventuellbod, altan samt murar och plank)

3 100

1 300

Tillbyggnadav kolonistuga(inklusiveinre eller yttre ändringar)

1 800

500

Nybyggnadav bod vid kolonistuga

1 600

400

Övrigt (t.ex. yttre ändring,rivning) per kolonilott

1 300

300

Avgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar
Storavolymsskapande
takkuporoch altanersom är högadebiterassom tillbyggnader.
Avgiften för genomförandeav mycket enklabyggnader/byggnadsverk
såsomhallbyggnader,
tält, skärmtak,väderskydd,miljöstugor,carportar,byggnader,och liknandeoinredda
konstruktionerdebiterasmed 75 % av beloppeni tabell 3a.
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Ny- och tillbyggnad
I ett lovärendetas avgift ut för lov och genomförandeskede
efter beslut om lov, vilket innebär
att avgift för genomförandetasut i förskott.
Tabell 3a
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Area (kvm)

Avgift lov

Avgift Genomförande

1 - 25

5 700

2 400

26 - 50

9 800

6 500

51 - 100

13 600

9 000

101 - 200

19 800

13 200

201 - 400

25 300

25 300

401 - 700

36 200

36 200

701 - 1 000

46 400

46 400

1 001 - 1 500

53 200

53 200

1501- 2000

64 400

64 400

2 001 - 4 000

90 500

90 500

4 001 - 6 000

111 100

111 100

6 001 - 8 000

111 700

167 500

8 001 - 11 000

136 100

204 100

11 001 - 15 000

173 300

260 000

Därutöverför varje påbörjat 5000-intervall

21 000

31 400

Yttre ändring
I ett lovärendetas avgift ut för lov och genomförandeskede
efter beslut om lov, vilket innebär
att avgift för genomförandetasut i förskott.
Tabell 3b
Avgift lov

Avgift Genomförande

Liten yttre ändring(t.ex. inglasningav 1-2 balkonger,nytt fönster eller dörr, byte
av balkongfront,omfärgningav byggnad)

3 600

900

Stor yttre ändring(t.ex. småtakkupor,omfärgningi sambandmed byte av
fasadmaterialoch/eller tilläggsisolering,solpaneler)per byggnad

4 600

4 600

Inglasningav mångabalkongerpå sammabyggnad(såkallat generellt lov)

9 400

2 300

Enny balkongeller takaltaninkl. tillhörande dörrar/fönster

3 900

3 900

Fleranya balkonger/takaltanerpå en fasad(inklusivetillhörande dörrar/fönster
på berörd fasad)

7 800

7 800

Fleranya balkonger/takaltanerpå två eller fler fasaderpå sammabyggnad
(inklusivetillhörande dörrar/fönster på berörda fasader)

13 900

13 900

Ändringav balkongmed ingreppi bärandekonstruktion(t.ex: utvidgningeller
byte av balkongplattamed byte av balkongfront),per byggnad

5 900

5 900
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Inre och övriga ändringar
I ett lovärendetas avgift ut för lov och genomförandeskede
efter beslut om lov, vilket innebär
att avgift för genomförandeeller anmälantasut i förskott.
Tabell 3c
Avgift Lov
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Väsentligtändradanvändningav hela eller del av en
byggnad.Inredningav nya bostäder,lokaler,handel,
kontor, hantverk/industri.

Avgift Genomförande
eller Anmälan

upp till 100 kvm

6 600

Seväsentligändrad
planlösning

101 - 500 kvm

18 700

Seväsentligändrad
planlösning

OBS:Krävsett genomförande

501 – 2 000 kvm

36 400

Seväsentligändrad
planlösning

Förgenomförandese rader nedanföroch övriga
anmälanspliktigaåtgärder

2 000-5 000 kvm

60 000

Seväsentligändrad
planlösning

5 001-10 000 kvm

76 600

Seväsentligändrad
planlösning

Därefter för varje
2000-tal

10 500

Seväsentligändrad
planlösning

Mindre inre ändringi lägenhet/lokal(t.ex. en av
följandenyinstallationeller väsentligändringav
eldstad,vatten/avloppoch ventilation t.ex. vid flytt
av kök, enstakahåltagningi bärandekonstruktion,
installationav trapphiss)per lägenhet/lokal

-

1 900

Störreinre ändringi lägenhet/lokal(t.ex. flera mindre
ändringar)

-

3 600

Störreinre ändringav byggnad(t.ex. en av följande
stambyte,omfattandeändringari bärande
konstruktioneller ventilationsanläggning,
ändringari
brandskydd,ny eller ändringav hiss)per byggnad

-

7 900

upp till 100 kvm

-

7 900

101 - 500 kvm

-

22 300

501 – 2 000 kvm

-

43 200

2 001-5 000 kvm

-

51 100

5 001-10 000 kvm

-

73 500

Därefter för varje
2000-tal

-

14 700

Underhållav byggnadermed skyddsbestämmelser
per byggnad

-

8 100

Grundförstärkning(t.ex. renoveringav gårdsbjälklag)
per fastighet

-

16 600

Väsentligtändradplanlösning(t.ex. inredningav
bostäder,lokaler,handel,hantverk,etageringm.m.)
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Övrigt
I ett lovärendetas avgift ut för lov och genomförandeskede
efter beslut om lov, vilket innebär
att avgift för genomförandeeller anmälantasut i förskott.
Tabell 3d
Avgift lov

Avgift
Genomförande
eller Anmälan

1 400

3 400

3 900

9 100

0

4 824

2 700

700

6 800

1 700

4 500

3 000

Bullerplankoch andra bullerskyddandeåtgärder< 30 meter

5 600

3 700

Bullerplankoch andra bullerskyddandeåtgärder>30 meter

9 200

6 100

Marklov (t.ex. schaktningeller fyllning),liten omfattning

3 900

1 000

1 900

7 700

Trädfällning(Kostnadper antal)

1 400

400

Upplag(t.ex. återvinningsstationeller containrar)per åtgärd

3 500

900

Stort upplag(t.ex. materialgårdar)

4 200

4 200

Cistern(perstyck)

4 200

4 200

Tunnlaroch bergrum

1 500

17 300

4 900

7 300

Vindkraftverk,radio- och telemaster,torn (inklusive
teknikbodar)

12 300

8 200

Småbåtsbrygga
(10-30 båtar, såvälponton som fast anlagd)

5 100

3 400

Storaanläggningar(t.ex. idrottsplatser,begravningsplatser,
småbåtshamn,campingplatser
m.fl.) (avgift för ev. byggnadertillkommer)

13 600

9 000

Enklarerivningar(mindre förrådsbyggnader,uthus, carports,cykelförrådm.m.)
Störrerivningar(t.ex. större rivningarsåsomflerbostadshus,skolor,kontorsbyggnaderoch
byggnadermed miljöfarligt avfall)
Rivningsanmälan
(ickelovpliktigarivningarsåsomt.ex. attefallsbyggnader,byggnader
utanför detaljplanelagtområdeoch Inre rivningar)

Parkeringsplatser

för 1-10 motorfordon
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för fler än 10
motorfordon
Plankoch murar (inklusiveeventuellamarkarbeteni direkt anslutningtill dessa)per
fastighet

Marklov (t.ex. schaktningeller fyllning),större omfattning (t.ex. hela fastighetenfylls ut)

Transformatorstationer,brytarstationer,likriktarstation och liknandekonstruktioner
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Avgift för skyltar, vepor och ljusanordningar
I ett lovärendetas avgift ut för lov och genomförandeskede
efter beslut om lov, vilket innebär
att avgift för genomförandetasut i förskott.
Tabell 4
Avgift
Lov

Avgift
Genomförande

Liten skylt (under 1 kvm)

1 700

400

Mellanstorskylt (1 - 5 kvm)

3 200

800

Stor skylt (6 - 20 kvm)

6 600

1 600

Extrastor skylt (mer än 20 kvm)

9 000

2 300

Skylt,per styckutöver den första (den största skylten
räknassom den första)

1 700

400

Friståendeskylt (t.ex. pylon, markskyltoch markvitrin)

6 600

1 600

Ljusanordning(t.ex. fasadbelysningeller belysningav
idrottsplatser)per fastighet

8 500

2 100
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Andra avgifter som kan tillkomma
Tabell 5
Avgift

Avgift
Genomförande

Ytterligarestartbeskedinklusivetekniskt samråd

-

6 000

Ytterligarearbetsplatsbesök

-

4 800

Beslutom kompletterandevillkor

-

3 900

Ytterligareinterimistiskt slutbeskedeller slutbeskedinklusiveslutsamråd

-

6 000

Beslutom ny Kontrollansvarig(KA)(separatbeslut)

-

1 200

10 700

-

Strandskyddsdispens,
ihop med bygglov(enl. miljöbalken)
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Övriga avgifter
Tabell 6
Avgift
Förhandsbesked
(positivt och negativt)

9 600

Villkorsbesked

3 600

Ingripandebesked

3 600

Anståndsbeslut

6 000

Avslagpå lov, förhandsbeskedeller vägratstartbesked
Avvisatärende
Återtagetärende,i tidigt skede
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Återtagetärende,efter kommuniceringav tjänsteutlåtande

Sombifall för motsvarandeåtgärd
(dockmax 20 000)
1 200
Ingenavgift
6 000
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5. Detaljplaner och områdesbestämmelser
Planbesked
En begäranom planbeskedskaenligt 5:2 § PBL görasav den som har för avsikt att vidta en
åtgärdsom kan förutsättaatt en detaljplaneller områdesplanantas,ändraseller upphävs.
Stadsbyggnadsnämndens
avgift för planbeskedär 21 000 kronor, vilket motsvararomkring 16
timmarsarbete.Om arbetetuppskattasöverstiga16 timmar kommeravgiftenför planbesked
att utgåi enlighetmed av kommunfullmäktigefastslagentimersättningför planhandläggare
,i
överenskommelse
medsökanden.Avgift utgår ävenvid negativtbesked.Begärsprövningav
ett negativtplanbesked hosstadsbyggnadsnämnden
utgårfull avgift.
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För försenadeplanbeskedutgåringenavgift. Det gäller om kommunenlämnarplanbesked
senareän fyra månaderefter att en fullständig begäraninkommit. Om längretid än fyra
månaderöverenskommitsmedden som begärtplanbeskedskaplanbeskedetansesvara
försenatendastom dennalängretid överskrids.
Detaljplaner och områdesbestämmelser
Stadsbyggnadsnämndens
kostnaderför att ta fram detaljplaneroch områdesbestämmelser
ska
ersättasav den som har nytta av åtgärden.Kostnadenkan varierafrån mindre än 100 000 kr
till flera miljoner, beroendepå arbetetsart, komplexitetoch omfattning. Kostnadenersätts
normaltgenomavgift enligt avtal med en beställare.För gällandeplanersom inte betalats
genomavtal ska planavgiftbetalasav den som sökerbygglov för åtgärderenligt planen.
Avgift enligt planavtal
Kostnadernaför detaljplaneroch områdesbestämmelser
ersättsnormaltgenomatt
stadsbyggnadsnämnden
upprättarett planavtalmedden som beställerett planarbete.I
planavtaletspecificerasbetalningsvillkoroch parternasåtagandeni övrigt.
Avgiften ska motsvarastadsbyggnadsnämndens
självkostnadetc. för arbetet.Den beräknas
medutgångspunktfrån den arbetstidsom krävs,samtnämndensövriga omkostnaderför
arbetet,såsomkostnaderför särskildautredningar, samrådskostnader
, programm.m.
Tidersättningutgår medavgift per timme och redovisasi tabell 18 s. 31. I tidersättningen
ingår overheadkostnader
och kostnaderför planstöd.
Om en plan har flera beställare fördelasplanavgiftenschablonmässigt
mellanbeställarnai
förhållandetill derasnytta av planeneller enligt vad beställarnasinsemellanöverenskommit.
Principenför fördelningav avgift mellan flera parterskavara densammaoavsettom parterna
betalar avgift vid olika tidpunktereller om någrapartererläggeravgift enligt avtal medan
andrabetalari sambandmed markanvisningeller som planavgiftvid bygglov.
Om kommunenbedömeratt det behövsett programför att underlättaplanarbetet,ska
stadsbyggnadsnämndens
självkostnadför dettaingå i planavgiften.Om ett sådantprogramhar
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upprättatsi förväg skakostnadeningå i planavgiftenendastom programmetfortfarandeär
aktuellt och innebäratt planarbetetunderlättas.
Om programmetavserett större områdeän planenomfattaroch det behövsför flera
detaljplanerinom programområdetskakostnadenför programanpassas
efter dennytta
fastighetsägarna
har för respektiveplanområdeoch vad som är skäligt.
Planavgift för gällande detaljplaner
För sådanadetaljplaneroch områdesbestämmelser
som vunnit lagakraft, utanatt
planersättningen
har regleratsgenomavgift enligt avtal, skaplanavgiftbetalassåsnartsom
möjligt av den eller de som har nytta av detaljplanen,dock senastvid bygglov för åtgärder
enligt planen,med stödav bestämmelsen
i 12:9 § PBL.
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Planavgiftenför gällandedetaljplanerskamotsvarastadsbyggnadsnämndens
självkostnadför
arbetetoch beräknaspå sammasättsom avgiftenenligt avtal, d.v.s.med utgångspunktfrån
denarbetstidsom krävs,genomsnittligatimkostnadersamtnämndensövriga omkostnaderför
arbetet(utredningskostnader,
konsulter,samrådskostnader
m.m.). Genomsnittliga
timkostnaderredovisasi tabell 18 s. 31. I den genomsnittligatimkostnadeningår
overheadkostnader
och kostnaderför planstöd.
För detaljplaneroch områdesbes
tämmelsersom vunnit lagakraft före den2 maj 2011 ska
planavgiftenistället beräknasenligt tabell 7 i 2012års taxa (enligt beslutav
kommunfullmäktige2012-10-15). För äldre planerfastställdaföre PBL:s införandeden 1 juli
1987utgåringen planavgift.
Om en detaljplaneller områdesbestämmelse
berör flera partersom har nytta av planen(t.ex.
flera fastighetsägare)
fördelasplanavgiftenschablonmässigt
mellan demi förhållandetill
derasnytta av planeneller enligt vad de sinsemellanöverenskommit.Principenför fördelning
av avgift mellanflera parterskavaradensammaoavsettom parternabetalarplanavgiftvid
olika tidpunktereller om någrapartererläggeravgift enligt avtal medanandrabetalar
planavgiftför gällandedetaljplaner.
Om en gällande detaljplanhar upprättatsutan planavtaloch gäller mark som stadenägeroch
avserupplåta/överlåtatill en eller flera byggherrar,skaavgiftenerläggastill
stadsbyggnadsnämnden
vid tiden för stadensmarkanvisningeller senastvid bygglov.
Om kommunenhar bedömtatt det behövsett programför att underlättaplanarbetet,ska
stadsbyggnadsnämndens
självkostnadför dettaingå i planavgiften.Om ett sådantprogramhar
upprättatsi förväg skakostnadeningå i planavgiftenendastom programmetfortfarandehar
varit aktuellt vid tiden för planarbetetoch inneburit att planarbetethar underlättats.
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Om programmetomfattarett störreområdeän planenoch det har behövtsför flera
detaljplanerinom programområdet,
skakostnadenför programanpassas
efter vad som är
skäligt.
Grundkarta till detaljplan – inom planavtal
Underförutsättningatt planavtalfinns kan grundkartabeställas.Avgift för grundkartatill
detaljplanoch kartunderlagtill fastighetsplantasut i form av arbetskostnad
(tidersättning
enligt tabell 18 s. 31). Därutövertillkommer nyttjandeavgiftenligt tabell 11, mervärdesskatt
tillkommer dock inte när ärendetär kopplattill planärende(myndighetsutövning).
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Avräkning
Påbegäranfrån sökandenskaslutavräkninggöras,ifall sökandenhar betalatplanavgiftför en
gällandeplan vid bygglov, utan att det meddeladebygglovetutnyttjas,helt eller delvis.
Planavgiftenska härvid återbetalastill den del lovet inte utnyttjats.Begäranom slutavräkning
skagörassenastsexmånaderefter det att bygglovetförfallit. Framställsinte sådanbegäran
inom angiventid är rättentill återbetalningförfallen. Räntautgårej på beloppsom
återbetalas.
Planavgift för upphävande av äldre fastighetsplan
Planavgiftför detaljplansom enbartavserupphävandeav äldref astighetsplan/tomtindelning,
för att möjliggöraändringari fastighetsindelningen
utan ändringarav gällandebyggrätter,
utgårmed 60 000 kr för en berördfastighetoch (+) 10 000 kr per ytterligareberördfastighet
därutöver.
Vad ingår i planavgiften?
Av giften för detaljplaneroch områdesbestämmelser
avser:
•
Stadsbyggnadsnämndens
genomsnittligasjälvkostnadför arbeteutfört av egen
personal.Kostnadenberäknasenligt dentid (antal timmar) som erfordratsför
arbetetoch en genomsnittligtimkostnadför respektivebefattning. I
timkostnadeninräknasplanverksamhetens
kostnaderför planstödjande
funktioner,ledning,administration,lokaler, IT -systemm.m.
•
Stadsbyggnadsnämndens
kostnaderför särskildautredningarsom erfordrasför
planarbetet(t.ex. miljök onsekvensbeskrivning,
landskapsanalys,
bullerutredning,solstudier,kulturmiljöbedömningm.m.). I dessakostnaderkan
äveningå stadsbyggnadsnämndens
utgifter för externaspecialistereller
konsulter.
•
Stadsbyggnadsnämndens
kostnader för kommunikationoch dialog under
planarbetet(informationsmaterial,kungörelse
- och samrådsannonsering,
hyra av
samrådslokal,dialogpaviljongm.m.)
•
Stadsbyggnadsnämndens
kostnaderför att ta fram eventuellaprogramsom
stadsbyggnadsnämnden
bedömerbehövsför att underlättaplanarbetet.Om det
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•

finns ett tidigareupprättatprogramsom fortfarandeär aktuellt och underlättar
arbetet,skakostnadenför dettaingå i avgiften.
Stadsbyggnadsnämndens
utgifter för eventuelltanlitadeplankonsulterför
detaljplanearbetet
med ett påslagom 10 % för att täckade
administrationskostnader
som anlitandeav konsultermedför.
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Justering av avgift
Stadsbyggnadsnämnden
har rätt att minskaavgiften på objektiva grunderoch om det finns
särskildaskäl.
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6. Nybyggnadskarta
Nybyggnadskartan
är ett underlagför den situationsplansom skabifogastill ansökanom
bygglov. Nybyggnadskartan
innehålleren samladredovisningav förhållandenapå marken
och anslutningspunkter
för vattenoch avloppsamtprojekteradegatuhöjder.Den redovisar
fastighetensgränseroch byggrättenenligt den gällandedetaljplanen.Fastighetsrättsliga
förhållandenoch anläggningstekniska
uppgifteringår i leveransen.
Nybyggnadskartan
levererasnormalti det planareferenssystemet
Sweref99 18 00 och i höjd
RH2000.
Avgiften avserkostnadenför upprättandeoch leveransav karta,och är beroendeav
fastighetensyta.
Vid beställningav nybyggnadskarta
för fastighetdär arealenöverstiger15 000 kvm, kan
särskildöverenskommelse
träffasom avgiften utifrån beställningensomfattningoch
komplexitet.
Upprättande av nybyggnadskarta
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Tabell 7
Ärendetyp

Avgift
Nyupprättandeav nybyggnadskarta

16 500

Kontroll av befintlig nybyggnadskarta

9 900

Uppdateringav befintlig nybyggnadskarta

11 800

Nyupprättandeav nybyggnadskarta

25 000

Kontroll av befintlig nybyggnadskarta

15 000

Uppdateringav befintlig nybyggnadskarta

18 000

Nyupprättandeav nybyggnadskarta
Tilläggper påbörjade5 000 kvm utöver
de 5 000 första, då fastighetensyta
Kontroll av befintlig nybyggnadskarta
5 001 kvm
Uppdateringav befintlig nybyggnadskarta

10 000

Fastighetensyta 0-1 200 kvm

Fastighetensyta 1 201-5 000 kvm

5 000
6 500
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7. Utstakning, lägeskontroll och gränsutvisning
Om utstakningoch/ellerlägeskontrollkrävs framgårav bygglovsbeslutet.Vid samtidig
beställningav flera utstakningar,lägeskontrollereller gränsutvisningar,som betingar
sammanlagda
avgifter överstigande30 000 kronor, kan särskildöverenskommelse
träffasom
avgiftenberoendepå arbetetsomfattning och komplexitet.
Enkla förhållandeninnebäratt Stadsbyggnadskontoret
bedömtatt mätningenkan görasmed
ett enpersonsmätlag.
Kompliceradeförhållandeninnebäratt Stadsbyggnadskontoret
bedömt
att det utifrån säkerhets
- och arbetsmiljösynpunktbehövsett flerpersonsmätlag.
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Vid areaberäkningutgår nämndenfrån mätreglernaenligt svenskstandard(SS 02 10 54).
Berördaareorangesi byggnadsarea
(BYA) eller öppenarea(OPA). Med byggnadsarea
avses
denareasom en byggnadupptarpå marken.Öppenarea
n omfattardel av byggnadsom inte
omslutsav väggar.Avrundningav areorgörsenligt avrundningsreglerna
i svenskstandard
(SS014141).
Utstakning
Finutstakninginnebäratt lägetav en byggnadeller anläggningmärksut på markenenligt det
givna bygglovet.Finutstakningutförs normaltinnan schaktningsarbeten
påbörjas.I avgiften
för finutstakningingår fyra markeradepunktermed tillägg för överstigandeantal punkter.
Grovutstakningkan utförasav stadsbyggnadskontoret
om byggherrensåönskar,för att
underlättasprängnings
- och/ellerschaktningsarbetet.
Tabell 8
Ärendetyp

Avgift
Enkla förhållanden

9 000

Komplicerade förhållanden

15 400

Enkla förhållanden

8 100

Komplicerade förhållanden

13 800

Enkla förhållanden

11 700

Komplicerade förhållanden

20 500

Enkla förhållanden

10 200

Komplicerade förhållanden

17 500

Enkla förhållanden

1 900

Komplicerade förhållanden

3 200

Nybyggnad, 0 -500 kvm (BYA+OPA) Finutstakning 1-4 punkter

Tillbyggnad, 0 -500 kvm (BYA+OPA) Finutstakning 1-4 punkter

Nybyggnad, 501 kvm (BYA+OPA) Finutstakning 1-4 punkter

Tillbyggnad, 501 kvm (BYA+OPA) Finutstakning 1 -4 punkter
Tillägg per utstakning av nybyggnad av flera likartade en - eller tvåbostadshus
utöver det första vid ett och samma tillfälle (gruppbebyggelse), 1 -4 punkter
Tillägg per punkt utöver de fyra första
Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen
Grovutstakning

420
7 500
Tidersättning
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Lägeskontroll
Lägeskontrollinnebäratt man kontrollerarbyggnadensstorleksamtläge i plan och höjd i
förhållandetill det beviljadebygglovet.Lägeskontrollenutförs normaltvid formsättning.
Observeraatt mervärdesskatt
tillkommer.
Tabell 9
Ärendetyp

Avgift
Enkla förhållanden

9 000

Komplicerade förhållanden

14 100

Enkla förhållanden

11 500

Komplicerade förhållanden

21 100

Enkla förhållanden

2 500

Komplicerade förhållanden

4 000

Ny- och tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1 -4 punkter

Ny- och tillbyggnad 501 kvm (BYA+OPA), 1 -4 punkter

Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller
tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan
(gruppbebyggelse), 1-4 punkter
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Tillägg per punkt utöver de fyra första

360

Gränsutvisning
Vid en gränsutvisninggörs tillfälliga markeringarsom visar fastighetsgränsens
sträckning.
Observeraatt mervärdesskatt
tillkommer om uppdragetinte är knutettill myndighetsutövning
enligt exempelvis9 och 10 kap. PBL.
Gränsutvisningär i ngenförrättningsåtgärdoch är inte rättsligt bindande.Särskild
gränsutmärkning,som är rättsligt bindande,utförs av kommunalaLantmäterimyndigheten.
Tabell 10
Ärendetyp
1-4 punkter

Tilläggper punkt, utöver de fyra första

Avgift
Enklaförhållanden

9 000

Kompliceradeförhållanden

16 500

Enklaförhållanden
Kompliceradeförhållanden

870
1 450
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8. Kartor, geodata och flygbilder
Stadsbyggnadsnämnden
tillhandahållergrundläggandegeografiskadatabaseröver Stockholm.
Kartdatabaserna
är upphovsrättsligtskyddade.Kartdatabasernas
innehåll finns beskrivnapå
Stockholmsstadswebbplatsunder
http://www.stockholm.se/ByggBo/Kartor
-och-lantmateri/Bestall
-kartor/
Vid försäljningav kartor, geodata,ortofoto och flygbilder utgåren nyttjandeavgiftsamt
ersättningför materialoch arbetstid.Nyttjandeavgifterna,som framgårav tabellernanedan,
utgör ett bidragtill stadenskostnaderför uppläggningoch löpandeuppdateringav
kartdatabaserna.
Observeraatt mervärdesskatt
tillkommer.
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Avtal/överenskommelser
Taxanär avseddatt tillämpasvid försäljningav enstakakartor och geodataför egetbruk.
Karta/geodatafår ej nyttjas fortlöpandei någonverksamhetutan avtal om detta.Avtal kan
upprättasoch ger då möjlighet till fortlöpandeanvändninginom verksamhetsamt
återkommandeleveranserav aktuellakartor/geodata.Avgiften bestämsutifrån beställningens
omfattning,komplexitetoch önskadkvalitet. Om karta/geodataskaanvändasi undervisning
kan särskildöverenskommelse
träffasom nedsättningav avgiften.Observeraatt
mervärdesskatt
tillkommer. Indexeringav avgiften för varje avtal sker årligenenligt den
faktor som angesi respektiveavtal.
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Nyttjandeavgifter - kartdata, höjddata och ortofoto
Nyttjandeavgiftutgår enligt tabell 11 nedan.För minstabeställbarayta tasen minimiavgift ut.
Minsta beställbarayta varierarmellan produkterna,setabell nedan.Observeraatt
mervärdesskatt
tillkommer.
Tabell 11
Kr/hektar
landarea

Produkt

Rasterformat

Vektorformat

380

1 890

Registerkartan(fastighetsgränser,fastighetsbeteckningar,
gemensamhetsanläggningar,
servitut och rättigheter
190
samt adressplatsoch gatunamn)
Höjddata,1 metersgrid
Höjddata,5 metersgrid

Baskartan

Höjddata,10 metersgrid
2

Laserdata,punktmoln (12 pkt/m )
Terrängskuggning
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Byggnadermed takkonstruktion(3Dbyggnadsverk)
Ortofoto i färg eller IR(ca 10 cm upplösning,senastetre
fotograferingsåren)
Ortofoto i färg (äldre bilder)
Stadskartan
TätortskartanStockholmslän

Minsta
beställbara
yta, hektar

Minimiavgift
Rasterformat

Vektorformat

0,3

110

570

940

0,3

60

280

-

480

1

-

470

-

90

1

-

90

-

20

1

-

20

-

950

1

-

950

1

1 180

1 180
-

720

-

10

-

100

Ingen
avgift
Ingen
avgift
Ingen
avgift

Ingen
avgift
Ingen
avgift
Ingen
avgift

1 000

För fotorealistisk3D-modell, täckandehela Stockholmskommunfrån 2013,debiterasen fast
avgift om 96 500 kr. För uttagav delar av Stockholmskommundebiterasen avgift utifrån
omfattning,komplexitetoch önskadkvalitet. Observeraatt mervärdesskatt
tillkommer.
Avtal för användning av geodata i dpFieldmap
I tabell 12 nedanredovisasdenårliga nyttjanderättsavgiftenför användningav geodataoch
ortofoto i titt skåpsprogrammetdpFieldmap.Användningav det förutsätteratt
nyttjanderättsavtaltecknasmed Stockholmsstadsbyggnadskontor
och att programlicensför
dpFieldmaptecknasmed Digpro AB. Beskrivningav geodataoch ortofoto finns på
dataportalen.stockholm.se
eller på http://www.stockholm.se/ByggBo/Kartor
-ochlantmateri/Bestall
-kartor/. Observeraatt mervärdesskatt
tillkomm er.
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Tabell 12
Antal användare

Grundavgiftinkl 1 användare
Tillkommerper användare
för användare2 till 5

Baskartan Stadskartan

Tätortskartan

32 300
16 200

Ingenavgift öppnadata

Ingenavgift öppnadata

Stockholmskartan

Ortofoto

Hybridkartan

21 500

10 800

21 500

10 800

5 400

10 800

För 6 användareeller fler lämnasoffert

Karta/ortofoto/flygbild
Grundavgiftför utskrift eller låst PDF-fil utgårenligt tabellennedan.Observeraatt
mervärdesskatt
tillkommer.
Tabell 13
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Produkt

Avgift

Utskrift med laserskrivarepå papperi format A4 eller
A3, arbetskostnadtillkommer

260

LåstPDF-fil

260

LåstPDF-fil i format A4 eller A3 beställdvia e-butik

260

Stompunkt
Grundavgiftför stompunktutgårenligt tabell 14 nedan.Vid köp av stompunktingår
stompunktskiss.Observeraatt mervärdesskatt
tillkommer.
Tabell 14
Produkt

Avgift

Koordinatförteckningförsta punkten
stompunkter,
arbetskostnadtillkommer tillägg per punkt utöver den första

470

Koordinatförteckningförsta punkten
stompunkter,beställdvia
tillägg per punkt utöver den första
e-butik

470

240

240

Grundkarta till detaljplan – inom planavtal
Underförutsättningatt planavtalfinns kan grundkartabeställas.Avgift för grundkartatill
detaljplanoch kartunderlagtill fastighetsplantasut i form av arbetskostnad
(tidersättning
enligt tabell 18, s. 31). Därutövertillkommer nyttjandeavgiftenligt tabell 11, mervärdesskatt
tillkommer dock inte om ärendetär kopplattill planärende(myndighetsutövning)
.
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9. Kostnad för övriga uppdrag och material
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För uppdragsom inte återfinnsi någontabell betalarbeställarenför arbetstidenligt tabell 18,
s 31, i dennataxa. Exempelpå övriga uppdragär mätuppdrag,uttagoch bearbetningav data,
GIS-analyser, kompletteringav kartinformationoch kartbeställningar.Vidare tillkommer
kostnadför materialoch eventuellnyttjandeavgiftenligt tabell 11. För externanvändaresom
nyttjar stadsbyggnadskontorets
kart- och fastighetsdatatjänster
tillkommer kostnadf ör drift
och förvaltning av tjänstenenligt offert. Observeraatt mervärdesskatt
tillkommer.
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10.

Följdprodukter av fastighetsinformation

Observeraatt mervärdesskatt
tillkommer på produkternai tabell 15.
Tabell 15
Produkt

Avgift

Uttag av speciellafastighetsförteckningar Tidersättning
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Gränspunktskoordinater
för fastighet

Tidersättning
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11.

Kopiering ur handlingar

Avgifterna nedanavserkronor per dokument.Ersättningför packoch porto tillkommer, till
självkostnadspris
. Eventuellavgift för postförskott,bud eller liknandetillkommer. Debitering
för arkiv- och utredningsarbete
tillkommer enl. tabell 18, s 31, i dennataxa.Observeraatt
mervärdesskatt
tillkommer.
Tabell 16
Produkt

A4

A3

Papperskopia,scanningav papperskopia
till pdf/tiff < 9 sidor

0

0

Papperskopia,scanningav papperskopia
till pdf/tiff 10 sidor, grundavgift

50

100

Papperskopia,scanningav papperskopia
till pdf/tiff > 11 sidor, grundavgiftsamt
därefter per sida

2

4

Papperskopiaper sida
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USBsticka4GB

100 kr/st

A2

A1

A0

30

50

80
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12.

Övriga avgifter

Kostnadenför dispensoch tillstånd enligt föreskrifterom naturreservatbetalassom
tidersättningenligt sammatimtaxasom gäller för handläggarepå bygglovsavdelningen.
Det
är inte tillåtet att ta ut avgift från markägareinom naturreservatet.
Om dispenseneller
tillståndetavseråtgärdersom reglerasi ett planärendeutgåringen avgift.
Tabell 17
Åtgärd

Avgift

Strandskyddsdispens

10 700
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Dispensoch tillstånd enligt föreskrifter om naturreservat

Tidersättning
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13.

Tidersättning

Tidersättninganvändsvid beräkningav avgift för detaljplandå avtal tecknassamti övrigt om
förrättningeller åtgärdinte kan avgiftsberäknasmed rimligt resultatenligt de i taxan
förekommandetabellerna.I sådanafall beräknasavgiftenutifrån den arbetstidsom krävs för
att utföra åtgärden.Detta gäller ävenför förrättningeller åtgärdsom inte går att hänföratill
någonav tabellerna,t.ex. inmätningav detaljer,framställningav projekteringskarta,
utläggandeav byggarbetsplatsnät,
kartproduktionsamtutredningsuppdrag.
Tidersättningutgår medavgift per timme. Minsta debiterbaratid är 0,5 timme. Avgiften
varierarberoendepå yrkeskategori.Observeraatt mervärdesskatt
tillkommer i de fall
uppdrageni nte rör myndighetsutövning.
Tabell 18
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Yrkeskategori

Avgift,
kr/timme

Handläggare,bygglovsavdelningen

1 320

Handläggare,planavdelningen

1 320

GIS-analytiker,planavdelningen

1 320

Karttekniker/modellör

1 320

Handläggare,stadsmätning

1 320

It-tekniker, systemförvaltare,IT-samordnare

1 320

Arkiv- och utredningsarbete

1 320

Fotograf

1 320
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14.

Lantmäteriförrättningar

Avgifter vid lantmäteriförrättningarreglerasav förordningenSFS1995:1495.I 14§ anges"En
kommunallantmäterimyndighetfår beslutaom lägre avgifter än de som Lantmäteriethar
meddelatföreskrifterom enligt 3 §. Förordning(2008:697)."KLM är inte underställd
stadsbyggnadsnämnden
och inte heller kommunfullmäktige. Ansvarig för KLM är utsedd
KLM -chef. KLM -chef kan därför besluta om avgifter för förrättningar,där henär KLM -chef
medstödav förordningen,vilket kan innebäralägre avgifter än statligaLantmäteriet.
KLM Stockholmtillämpar för närvarandestatligaLantmäterietstaxa,dock inte samtligaav
dessnuvarandekategorier.StatligaLantmäteriets taxa revideraskontinuerligt.2019är
timtaxanför lantmäteriförrättningar:
Tabell 19
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Typ av handläggare

Nuvarande
taxa

Beredandeförrättningslantmätareoch
biträdandehandläggare

1 150
kr/timme

Kart- och mätningsingenjör,
beslutandeförrättningslantmätare
steg1

1 420
kr/timme

Beslutandeförrättningslantmätare
steg2

1 550
kr/timme

Specialistoch senior
förrättningslantmätare

1 700
kr/timme

Förtydligande

Tillämpasinte av KLM
Stockholm

2019har det äveninförts fastapriserför vissaarbetsmoment.De fastaprisernaföljer statliga
Lantmäterietsprissättningför 2019:
Tabell 20
Åtgärd

Fast
belopp

Grundbelopp
(fast avgift för administration,tillkommer varje
ansöktförrättning utöver timkostnaden)

3 400 kr

Avvisadförrättning

3 400 kr

Registreringav andelstalenligt 24 a § AL

1 700 kr

300 kr tillägg per varje ytterligare berörd fastighet

Fördelaandelstalenligt 42 § AL

3 400 kr

500 kr tillägg per varje ytterligare berörd fastighet

Godkännaen överenskommelseenligt 43 § AL

3 400 kr

500 kr tillägg per varje ytterligare berörd fastighet

Tilläggsbelopp
Tilläggsbeloppvid 3-5 berörda fastigheter2 400 kr,
tilläggsbeloppvid mer än 5 berörda fastigheter5 000
kr.

