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1. Inledning 
Denna taxa gäller för Älmhults kommuns miljö- och byggnämnds verksamhet 
enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och är beslutad med stöd av 12 kap. 
8-11 §§ PBL. 
Taxan innehåller nedan angivna taxebestämmelser och tillhörande taxetabeller. 
  
Avgifter för kartor och mätning etc. regleras separat i miljö- och byggnämndens 
taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet.  
En separat taxa gäller för kommunens arbete med detaljplaner och 
områdesbestämmelser inklusive planbesked. 
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2. Regler om kommunala avgifter 
 

2.1 Kommunallagen (KL) 
Enligt 2 kap. 5 § KL har kommuner ratt att ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är 
skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag 
eller annan författning. 
Ovanstående ger kommuner rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 
inom hela den sektor som regleras i KL. Det enda kravet är att kommunen 
tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. 
 

2.2 Plan- och bygglagen (PBL) 
Enligt denna taxa utgår avgift för:  
1. förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

ingripandebesked, 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd, 
4. slutsamråd, 
5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
Bestämmelser om avgiftsreducering finns i 12 kap. 8 a § PBL.  
Enligt 12 kap. 11 § PBL ska en avgift enligt 12 kap. 8 eller 9 § betalas av den 
som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller 
handläggningen avser. Avgiften får tas ut i förskott. 
 

2.3 Självkostnadsprincipen 
Kommuner inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som kommunerna tillhandahåller. Detta kallas 
självkostnadsprincipen vilken regleras i 2 kap. 6 § KL och även i 12 kap. 10 § 
PBL. Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en 
verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för 
tillämpningen av självkostnadsprincipen. Vid beräkning av självkostnaderna får 
alla relevanta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på 
kostnader är personalkostnader, material, utrustning och lokalkostnader. 
Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och 
administrationskostnader får räknas med. 
 

2.4 Likställighetsprincipen 
Enligt 2 kap. 3 § KL ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte 
finns sakliga skäl för något annat. Detta kallas likställighetsprincipen. Vid 
fördelning av avgifter innebär principen att lika avgift ska utgå för lika 
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prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska 
betala samma avgifter. 
 

2.5 Retroaktivitetsförbudet 
Enligt 2 kap. 4 § KL 4 § får kommuner inte fatta beslut med tillbakaverkande 
kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns 
synnerliga skäl för det. Detta innebär att Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut 
om en specifik taxa och när den ska börja tillämpas innan avgifterna tas ut i det 
enskilda ärendet. Det är otillåtet att ge avgiftsbestämmelser retroaktiv verkan 
förutom i vissa undantagsfall.  
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3. Taxebestämmelser 
 

3.1 Avgift enligt tabell 
Avgiften för handläggningen av ett ärende avseende en viss ärendetyp framgår 
av respektive taxetabell. Med ärendetyp avses typ av besked, beslut, 
handläggning eller serviceåtgärd. Avgifterna har räknats fram genom att en 
framtagen handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats 
med en genomsnittlig tidsåtgång för varje ärendetyp. 
 

3.2 Mervärdesskatt 
Samtliga avgifter i tabellerna är angivna exklusive mervärdesskatt.  
Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning. 
 

3.3 Handläggningskostnad per timme 
Handläggningskostnaden per timme är 1 134 kronor (i 2023 års nivå) för 
ärenden avseende taxetabell A1-A19.   
 

3.4 Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer till miljö- och 
byggnämnden i Älmhults kommun. 
Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har 
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en 
lägre avgift för den sökande. 
 

3.5 Komplementbyggnader och anmälningspliktiga 
åtgärder vid nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus samt fritidshus i enlighet med tabell 
A1 räknas tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, 
om allt ingår i samma ansökan.  
Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder enligt tabell A8 om de 
ingår i samma ansökan som nybyggnationen av bostadshuset. 
 

3.6 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 ärendetyp. 
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3.7 Fler lov- och/eller anmälningspliktiga åtgärder i 
samma ärende 
Vid flera åtgärder i samma ärende debiteras den dyraste med 100 procent. 
Resterande åtgärder timdebiteras, dock inte mer än den avgift som åtgärden 
kostar enligt tillämplig tabell. Detta gäller för tabellerna A2-A10 samt 
ärendetyper A 1.13-A1.51 om inget annat anges. 
 

3.8 Extra tekniskt samråd, startbesked med mera 
I samtliga ärenden där det inte ingår tekniskt samråd, eller där det finns 
önskemål om extra arbetsplatsbesök m.m. kan tillval göras enligt tabell 14. 
Motsvarande tilläggsdebitering enligt tabell 14 gäller också om ytterligare 
arbetsplatsbesök m.m. blir aktuella med anledning av förhållanden som beror på 
sökanden.   
Om slutlig avgift för bygglov, startbesked eller genomförandeskede avviker från 
förskottsbetalad avgift kommer tilläggsdebitering att ske. 
 

3.9 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. 
Timdebitering sker för varje påbörjad kvart (0,25 timme) handläggningstid. I 
handläggningstiden ingår den tid som varje tjänsteperson som varit inblandad i 
ärendets handläggning lagt ner från ärendets ankomst till myndigheten till 
arkivering av ärendet.  
Extra kostnadskrävande åtgärder debiteras enligt tabell A 16. Exempel på sådana 
kostnader kan vara avgifter för externa utredningar, kungörelser i lokala 
tidningar m.m. 

 
3.10 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. 
 

3.11 Avgift vid avslag, vägrat startbesked, avskrivning och 
avvisning  
Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, startbesked för 
anmälningspliktiga åtgärder vägras och om ansökan eller anmälan avskrivs eller 
avvisas.  
Om en ansökan avslås, startbesked för anmälningspliktiga åtgärder vägras eller 
om ansökan eller anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de 
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handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt 
vidtagits i ärendet.  
 

3.12 Ändring av taxan 
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
 

3.13 Indexjustering  
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.  
Avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) i denna taxa justeras för varje 
kalenderår (avgiftsår) med den procentsats för PKV som publiceras på SKR:s 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
 

3.14 Betalningsskyldighet och betalning av avgift  
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 byggnadsnämndens beslut.  
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults kommun. Betalning 
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
Avgift får tas ut i förskott. 
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta 
enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 
 

3.15 Återbetalning av avgift  
Avgift 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 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. 
 

3.16 Överklagande av beslut i enskilda fall 
Miljö- och byggnämndens beslut om debitering kan överklagas genom 
förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska lämna överklagan till miljö- och 
byggnämnden enligt besvärshänvisning. Miljö- och byggnämnden prövar om 
överklagandet gjorts i rätt tid. Härefter överlämnas handlingarna till 
överprövande myndighet, som har att pröva överklagandet. 
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3.17 Ikraftträdande 
Denna taxa ska tillämpas från och med 1 januari 2023. 
Avgifter i ärenden och för uppdrag som kommit in före det att denna taxa träder 
i kraft tas ut enligt den tidigare gällande taxan (antagen av kommunfullmäktige 
den 27 juni 2011, § 86). 
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4. Definitioner i taxetabeller 
Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900). 
Med PBF avses plan- och byggförordningen (2011:338) 
En ärendetyp som är planenlig avser en åtgärd som överensstämmer med 
gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser eller sådana äldre planer 
som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
En ärendetyp som avviker från detaljplan avser en åtgärd som innebär en 
avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser eller en äldre 
plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller 
detaljplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
En ärendetyp med positivt förhandsbesked avser en åtgärd som överensstämmer 
med givet förhandsbesked vars giltighetstid på två inte har löpt ut. 
En ärendetyp utanför planlagt område avser en åtgärd som ligger utanför område 
med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana äldre planer som ska 
jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av 
ett tidigare givet förhandsbesked. 
Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 
kap. 4 § PBL. 
Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används 
mätregler enligt Svensk Standard, SS 21054:2020, Area och volym för 
byggnader – Terminologi och mätning. 
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5. Taxetabeller 
Miljö- och byggnämndens bygglovstaxa utgår från Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) standardiserade modell för bygglovtaxa. 
Beslutad taxa framgår av bifogade taxetabeller. 
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Tabell A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
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Tabell A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader 
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Tabell A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
 

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

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

 
Tabell A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
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Tabell A 7Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 
 

 
Tabell A 8 Anmälningspliktiga åtgärder 
 

 
Tabell A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
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Tabell A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 
 

 
Tabell A 11 Förhandsbesked 

 
Tabell A 12 Villkorsbesked 
 

 
Tabell A 13 Ingripandebesked 
 

 
Tabell A 14 Extra beslut, besök eller samråd 
 

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

 

 
Tabell A 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 
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Tabell A 17 Avslag 

 

 
Tabell A 18 Avskrivning 
 

 
Tabell A 19 Avvisning 
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