


Avgifter för byggnadstillsynens gransknings- och tillsynsuppgifter och andra 

myndighetsuppgifter i Kyrkslätts kommun. 

 

Godkänd av byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätts kommun 25.2.2020 § 26, ersätter taxan som 

godkändes 9.12.2014 § 144 
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1 § ALLMÄNT 

Den som ansöker om tillstånd eller vidtar en åtgärd är skyldig att för inspektions- och tillsynsuppgifter 

samt för andra myndighetsuppgifter till kommunen betala en avgift enligt grunder som bestäms i denna 

taxa med stöd av 145 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL) och andra bestämmelser. Avgifterna 

med varierande pris beror på myndighetens arbetsmängd 80,00 €/h 

 

Avgifterna som fastställs på grundval av dessa avgifter är inte momsbelagda. 

 

 

 



2 § TILLSYN ÖVER BYGGANDE OCH DÄRMED JÄMFÖRBARA ÄNDRINGAR (MBL 125 §, 176 §)  

2.1 Uppförande, utvidgning eller återuppförande av en byggnad samt uppförande av en tillfällig 

byggnad och en byggnad för viss tid  

- grundavgift per byggnad 450,00 €  

- dessutom enligt totalytan i byggnaden/utvidgningen samt skyddstakens yta 5,90 €/m2  

 

2.2 Lager- eller ekonomibyggnad i anslutning till bostadsbyggnad  

- grundavgift per byggnad 250,00 €  

- dessutom enligt totalytan i byggnaden samt skyddstakens yta 4,90 €/m2  

 

2.3 Uppförande eller återuppförande av byggnad eller konstruktion som till konstruktionen och 

utrustningen är enkel  

- grundavgift per byggnad 350,00 €  

- dessutom enligt totalytan i byggnaden samt skyddstakens yta 4,90 €/m2  

 

2.4 Reparations- och ändringsarbete som kan jämföras med uppförande av byggnad eller som inverkar 

på säkerheten för dem som använder byggnaden och på deras hälsomässiga förhållanden  

- grundavgift per byggnad 350,00 €  

- dessutom enligt totalytan i byggnaden samt skyddstakens yta 2,90 €/m2, vid enbart hustekniska 

arbeten 1,00 €/m2 

 

2.5 Väsentlig ändring av användningsändamålet för en byggnad eller en del av den  

- grundavgift per byggnad 350,00 €  

- dessutom enligt totalytan i den byggnad eller den del därav som ska ändras 2,90 €/m2  

 

2.6 Uppförande av fritidsbostad eller utvidgning av fritidsbostad 

- grundavgift per byggnad 540,00 €  

- dessutom enligt totalytan i byggnaden samt skyddstakens yta 7,50 €/m2  

 

2.7 Andra åtgärder som kräver bygglov, enligt myndighetens arbetsmängd 350,00 €–3500,00 €  

 

2.8 Omtagning av begäran om komplettering för att få ansökan i behandlingsskick 50,00 € 

 

3 § ÖVRIGA TILLSTÅNDSPLIKTIGA ÅTGÄRDER (MBL 126 §, MBL 126a §)  

3.1 Konstruktion, anordning, brygga, lägenhetsarrangemang, byggande av avloppssystem 300,00 € 

3.2 Mast, idrotts- eller husvagnsområde samt förvarings- och uppställningsområde 750,00 € 

3.3 Borrande av värmebrunn, inkl. installation av en brunn eller en kollektorslinga 200,00 €, 

tilläggsavgift för därpå följande brunn 70,00 €/st., jordvärme i samband med annat tillstånd 100,00 € 

 

4 § BEHANDLING AV AVLOPPSVATTENPLAN  

4.1 Behandling av avloppsvattenplan i samband med bygglov eller i samband med åtgärdstillstånd eller 

beslut som gäller något annat än detta 200,00 € 

 



5 § RIVNINGSLOVSAVGIFTER (MBL 127 §)  

5.1 Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad vid separat rivningslovsförfarande 300,00 € per 

byggnad och dessutom 0,60 €/m2 enligt byggnadens totala yta  

Behandling av rivningslov för en byggnad som i generalplanen med beteckningen sr är skyddad eller 

avsedd att bli skyddad, eller med beteckningen r är anvisad som ett lokalt viktigt byggnadskulturobjekt 

900,00 € 

5.2 Rivning av en byggnad så att den ingår i bygglovsansökan 100,00 € 

6.2 Behandling av anmälan om rivning av byggnad som separat ärende 150,00 €  

 

6 § TILLSTÅND FÖR MILJÖÅTGÄRDER (MBL 128 §)  

6.1 Landskapsförändrande jordbyggnadsarbete eller schaktningsåtgärder före byggnadsprojektet 700,00 

€–2500,00 € 

6.2 Trädfällning på gården 200,00 €  

6.3 Trädfällning på skogsområde (över 1 ha) 350,00 € + 50,00 € / ha 

6.4 Bedömning av huruvida åtgärden är ringa 90,00 €  

 

7 § BEVILJANDE AV UNDANTAG FRÅN STADGANDEN OCH BESTÄMMELSER SOM GÄLLER 
BYGGANDE ELLER ANDRA ÅTGÄRDER (MBL 137 §, 171, 174 och 175 §) 

7.1 Avgörande som gäller planeringsbehov 900,00 €  

Om det enbart är fråga om utvidgning av en befintlig byggnad 600,00 € 

7.2 Undantag 900,00 € 

om beslut som gäller planeringsbehov fattas samtidigt, uppbärs för det bara 50 %  

7.3 Beviljande av mindre undantag i samband med beslut om bygglov 300,00 €  

två eller flera mindre undantag utöver den ovannämnda 140,00 €/st. 

7.4 Omtagning av begäran om komplettering för att få ansökan i behandlingsskick 50,00 € 

 

8 § BESLUT I ANSLUTNING TILL GÄLLANDE LOV (MBL 143 § OCH 150 e §)  

8.1 Förlängning av tillståndets giltighetstid för påbörjande av byggnadsarbetet (MBL 143.2 §)  

200,00 € per byggnad, dessutom 25 % av kvadratmeteravgiften enligt 2 §, dock högst 2500,00 €  

8.2 Förlängning av tillståndets giltighetstid för slutförande av byggnadsarbetet 180,00 €/år 

eller 3 år 450,00 €   

Om förlängning av den utsatta tiden söks efter att tillståndet redan har gått ut kan avgiften påläggas 

höjd med högst 50 % av tillståndsavgiften.  

8.3 Syn eller inspektion efter att tillståndets giltighetstid gått ut 800,00 € 

8.4 Ändring av annan utsatt tid eller annat tillståndsvillkor i tillståndsbeslutet 250,00 €  

8.5 Behandling av ändringsritningar 120,00–700,00 € beroende på arbetsmängden under behandlingen. 

8.6 Ändring under byggnadsarbetet (MBL 150 e §) 200,00 € 

- dessutom enligt totalytan i den byggnad eller den del därav som ska ändras 2,00 €/m2   

8.7 Bevarande av en tillfällig byggnad efter den utsatta tiden i bygglovet  

- per byggnad 360,00 €  

- dessutom 25 % av avgiften enligt totalyta i 2 § i denna taxa, dock högst 3000,00 €   

 



9 § INLEDANDE MÖTE OCH SYNEFÖRRÄTTNINGAR SAMT INSPEKTIONER (MBL 121 §) (MBL 
150 a §) 

9.1 Inledande möte (MBL 121 §) 280,00 € 

för en byggnad som omfattar högst två bostäder dock 150,00 € 

9.2 Extra syn eller inspektion som beror på byggherren eller den som företar åtgärden 

(MBL 150 a §) 195,00 €  

9.3 Syn enligt lagen angående vissa grannelagsförhållanden (19 §) 270,00 €  

9.4 Besök av organet på platsen 900,00 € 

 

10 § ANMÄLAN OM ATT TILLSTÅNDSANSÖKAN HAR ANHÄNGIGGJORTS (MBL 133 §, MBF 65 
§)  

10.1 Anmälan eller hörande om att bygglovsansökan har anhängiggjorts 

- grundavgift 100,00 € 

- dessutom 75,00 € för varje grannfastighet 

10.2 Syn / terrängbesök för att bedöma hur byggnaden passar in i miljön 195,00 €  

 

Om man måste annonsera i tidningen om anhängiggörande av ansökan uppbärs de faktiska 

annonseringskostnaderna.  

 

11 § RÄTT ATT PÅBÖRJA ARBETEN (MBL 144 §)  

På ansökan beviljat tillstånd att delvis eller helt utföra byggarbete eller annan åtgärd med stöd av 

säkerhet, innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft  

500,00 €, i samband med bygglov dock 250,00 € 

 

12 § AVGIFT FÖR ANSVARIGA OCH ÖVRIGA ARBETSLEDARE  

12.1 Godkännande av ansvarig arbetsledare samt ventilationsarbetsledare och fä-arbetsledare och 

behandling av anmälan 80,00 € per arbetsledare  

 

13 § ÖVRIGA MYNDIGHETSUPPGIFTER OCH AVGIFTER  

13.1 Ändring av det naturliga vattenflödet (MBL 165 §)  

På ansökan givet förordnande att rätta till eller undanröja olägenhet 900,00 €  

 

13.2 Beslut om placering av ledning, mindre anläggning, konstruktion eller anordning som gagnar 

samhället eller en fastighet (MBL 161 §, 162 §) 900,00 €  

  

 

13.3 Beslut om placering av postlåda (Lagen om posttjänster 23 §)  

Beslut om placering av postlåda på ansökan (begäran om avgörande) 900 € 

 

13.4 Inrättande, ändring eller upphävning av byggnadsservitut (MBL 160 §) 

Samreglering av fastigheter (MBL 164 §) 900,00 €  

 



13.5 På ansökan givet förordnande angående skyldighet att bygga inhägnad (MBF 82 §) och/eller 
inhägnadens art, placering samt kostnadsfördelningen mellan grannarna 600,00 €/beslut 

 

13.6 Av byggnadstillsynsmyndigheten givet tillstånd att använda grannens område för utförande av 
byggnadsarbete eller andra åtgärder som är nödvändiga för den sökande (MBL 149.4 §), per beslut och 
fastighet 2000,00 € 

 

13.7 § Inspektion av samlingslokaler (MBF 54 §)  

Fastställande av maximiantalet personer som samtidigt får vistas i samlingslokalen 300,00 € per lokal  

  

dessutom enligt totalytan i lokalen 0,50 €/m2  

 
13.8 § Byggherreövervakning (MBL 151 §), Beslut om övervakningsplan 450,00 €  

Om myndigheten beslutar att en väsentlig del av de till byggnadstillsynen hörande uppgifterna anförtros 

byggherren, sänks byggnadstillsynsavgiften i motsvarande mån. Sänkningen är högst 25 % av avgiften 

enligt denna taxa.  

 
13.9 Uppgifter enligt räddningslagen (RL 71 och 75 §) 
 
13.9.1 Beviljande av undantag från krav som i förordning eller byggbestämmelser uppställs på 
skyddsrum 700,00 € 
 
13.9.2 För två eller flera byggnader beviljat lov för byggande av ett gemensamt skyddsrum 700,00 € 
 
13.9.3 Beviljande av uppskov från byggande av skyddsrum 70,00 € 
 
13.10 Lagen om enskilda vägar 18 §, beslutsfattande om vägrelaterade rättigheter 900 €, t.ex. 

avlägsnande av en anläggning eller växtlighet 

 

 

14 § AVGIFTER FÖR KONTINUERLIG ÖVERVAKNING (MBL 182 §)  

14.1 Av byggnadstillsynen utfärdat skriftligt förordnande 200,00 €  

 
14.2 Av byggnads- och miljönämnden fattat beslut genom vilket en förpliktelse ålagts eller/och 
bestämts att hotet gällande en redan ålagd förpliktelse ska verkställas samt beslut genom vilket 
arbetena bestämts att avbrytas. 535,00 €–2140,00 € beroende på arbetsmängden under behandlingen.  
 
 

15 § BESTÄMMANDE AV FÖRHÖJD AVGIFT ELLER SÄNKT AVGIFT  

15.1 Bestämmande av sänkt avgift  

I enstaka fall kan sänkning av avgift godkännas med beaktande av arbetstiden som gått åt till uppgiften, 

arbetsmängden och andra faktorer som påverkar saken. Sänkningen är högst 50 % av avgiften enligt 

denna avgiftsgrund. Tillståndsbehandlaren beslutar om avgiftssänkning.  

 

15.2 Bestämmande av förhöjd avgift  

I enstaka fall kan förhöjd avgift bestämmas med beaktande av arbetstiden som gått åt till uppgiften, 

arbetsmängden och andra faktorer som påverkar saken.  



Höjningen av avgiften är högst dubbelt så mycket som avgiften enligt avgiftsgrunden. 

Tillståndsbehandlaren bestämmer om förhöjd avgift.  

16 § BETALNING AV AVGIFT  

När tillståndsbeslut har fattats eller annan myndighetsuppgift har utförts ska avgiften enligt dessa 

avgifter betalas inom den tid som anges på fakturan.  

 

Om avgiften inte betalas inom utsatt tid ska dröjsmålsränta erläggas på den enligt räntelagen. 

Dröjsmålsräntan enligt räntelagen anges på varje faktura. Lösen för handlingarna ingår i fakturan.  

Om fakturorna enligt dessa avgifter inte betalas inom utsatt tid, kan indrivningen ges en inkassobyrå i 

uppdrag.  

 

17 § ÅTERBETALNING AV AVGIFT  

17.1 Då lovet förfallit  

När ett bygglov eller annat motsvarande tillstånd har förfallit eller byggherren medan tillståndet är i 

kraft avstår från det, återbetalas på ansökan 50 % av den avgift tillståndshavaren betalat utom 

grundavgiften. Beloppet återbetalas om det tillståndspliktiga arbetet inte har påbörjats.  

 
Om bygglovet gäller flera byggnader och lovet delvis har förfallit, bestäms storleken på den avgift som 

på ansökan återbetalas enligt den förfallna delen av lovet.  

 
17.2 Behandling av ett nytt lov medan det gamla är i kraft  

Om byggherren medan bygglovet är i kraft avstår från det och ansöker om lov att få utföra byggarbetet 

enligt nya byggnadsritningar, gottskrivs 50 % av den tidigare betalda avgiften (utom grundavgiften) då 

avgiften för den nya ansökan bestäms.  

 
17.3 Återtagande av eller avslag på tillståndsansökan  

Om tillståndsansökan avslås eller den sökande tar tillbaka ansökan innan beslutet ges men 

beslutsförslaget redan har beretts uppbärs 50 % av avgiften enligt avgiftsgrunderna.  

 
17.4 Avgiften återbetalas inte om summan som ska återbetalas är under 50,00 €. Det belopp som ska 

återbetalas räknas enligt den taxa som varit i kraft då avgiften har bestämts.  

 

18 § AVGIFTSGRUNDERNAS IKRAFTTRÄDANDE  

 

Denna taxa träder i kraft 1.4.2020.  

Avgiften bestäms enligt den byggnadstillsynstaxa som är i kraft på den dag då tillståndsbeslutet ges eller 

vid den tidpunkt då myndighetsuppgiften utförs.  

 


