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Vill du veta mer?
Kontakta din kommun för aƩ få
veta vad som gäller där du bor.
Boverket har också informaƟon,
se mer på www.boverket.se.

InformaƟonen är framtagen
i samarbete med

Till dig som planerar aƩ bygga
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Har du råd aƩ bygga svart?

Senaste ändringen i plan- och byggförordningen, PBF trädde i kraŌ λ juli
μκλν. SankƟonsavgiŌssystemet har
kompleƩerats och vidareutvecklats
sedan den nya plan- och bygglagsƟŌningen, PBL, trädde i kraŌ μ maj μκλλ.
Kommunerna ska döma ut sankƟonsavgiŌer i de fall där byggherren
”byggt svart” eller på annat säƩ inte
har följt gällande lagsƟŌning, och det
kan det få stora ekonomiska konsekvenser både för privatpersoner och
för företag.
Vår förhoppning med denna informaƟon är aƩ dessa sankƟonsavgiŌer
aldrig ska behöva dömas ut!
Redan då den nya bygglagsƟŌningen trädde i kraŌ μ maj μκλλ Ɵllkom
aƩ man måste få eƩ startbesked från
byggnadsnämnden innan man kan
påbörja byggnaƟonen, och aƩ man
måste få eƩ slutbesked från byggggnadsnämnden innan man får ta byggnaden i bruk.
AvgiŌerna om man inte följer deƩa
är mycket kännbara, här följer eƩ
par exempel.
Exempel på ungefärliga avgiŌer
om man inte inväntar startbesked
Påbörja utan startbesked för en ny
enplansvilla på μκκ m² bruƩoarea:
λκς κκκ kronor

• Påbörja utan startbesked för Ɵllbyggnad på οκ m² av en
enplansvilla bruƩoarea:
νκ κκκ kronor

BruƩoarea (BTA)
är summan av arean
i samtliga våningar,
mäƩ vid omslutande
yƩerväggars
utsidor.

• Påbörja utan startbeesked för en komplementbyggnad, Ɵll exempel eƩ garage på οκ
m² bruƩoarea:
λσ κκκ kronor

Exempel på ungefärliga avgiŌer om man tar i bruk före slutbesked
• Ta en ny enplansvilla på μκκ m² bruƩoarea i bruk:
μλ οκκ kronor
• Ta eƩ nyƩ garage på οκ m² bruƩoarea i
bruk utan slutbesked:
ν ςκκ kronor
• Ta en ny industribyggnad på οκκ m²
bruƩoarea i bruk utan slutbesked:
ρκ κκκ kronor

• Påbörja byggnaƟon för ändrad användning utan lov, exempelvis från lägenhet
Ɵll kontor för en bruƩoarea på λκκ
m²: ος κκκ kronor

• Ta en byggnad i bruk vid ändrad ann
vändning för eƩ flerbostadshus med en
berörd bruƩoarea på λκκ m²:
λλ οκκ kronor

• Påbörja en fasadändring med en fasadarea på λοκ m² utan startbesked:
σ κκκ kronor

• Om flera olika lovplikƟga eller anmälansplikƟga åtgärder gjorts utan Ɵllstånd så adderas summorna

• AvgiŌen för aƩ installera en eldstad utan anmälan: ξ οκκ kronor

• AvgiŌerna regleras i Plan- och byggför-ordningens nionde kapitel där det
anges aƩ de ska tas ut.

• Om man påbörjat en byggnaƟon utan
startbesked men har fåƩ bygglov eller
gjort anmälan, ska byggsankƟonsavgiften säƩas ned Ɵll hälŌen.

• Det högsta belopp som får dömas ut är
οκ prisbasbelopp (ξξ οκκ kr år μκλν),
det vill säga drygt μ,μ miljoner.

Byggnadsnämnden ger
eƩ slutbesked när du har
visat aƩ alla krav är uppfyllda och
nämnden inte har funnit någon anledning aƩ ingripa. De åtgärder som du har
angeƩ i lovet eller anmälan ska anses vara
sluƞörda i och med aƩ slutbesked uƞärdas.
Du får inte ta i bruk en byggnad (Ɵll exempel flyƩa in i den) eller en annan anläggning förrän du har fåƩ eƩ slutbesked.
Du kan få slutbesked även om
det finns mindre brister.

I

startbeskedet
fastställer byggnadsnämnden din kontrollplan, som visar
vilka kontroller som ska göras,
vad som ska kontrolleras och vem
som ska göra det. Om byggnadsnämnden ska göra eƩ arbetsplatsbesök ska det också finnas
med i kontrollplanen.
Byggnaderna på bilderna har inte med texten aƩ göra.
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