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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) 

Utfärdad den 5 juni 2019 

Regeringen föreskriver att 6 kap. 6 § och 9 kap. 7, 9, 10 och 12 §§ plan- och 

byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse. 

6 kap. 

6 §1    Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte 

1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är

a) en komplementbyggnad,

b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 eller

6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller 

c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande

näring, 

2. annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk,

skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas 

av en detaljplan,  

3. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en bygg-

nad eller tomt som tillhör staten eller ett landsting, 

4. åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd

för totalförsvaret och som är av hemlig natur, 

5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas

utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse 

där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i 

bebyggelsen,  

6. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om

a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som avses i

5 § första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med 

detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs 

med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, eller  

b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap. 6 §

plan- och bygglagen, 

7. åtgärd som avses i 9 kap. 4 f § plan- och bygglagen, och

8. åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap. 2 § plan- 

och bygglagen om åtgärden 

a) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande

komplementbostadshus, och 

b) inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde

som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen. 
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9 kap. 

7 §2    Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 

bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 

9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 plan- och 

bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 

eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av

0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, 

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan

liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, 

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en

byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg 

av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, 

och 

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 1 prisbasbelopp med ett

tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktions-

area. 

Om en åtgärd enligt första stycket avser en takkupa, är byggsanktionsav-

giften 0,25 prisbasbelopp per takkupa. 

9 §3    Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 

bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver 

lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 b eller 8 § första stycket 2 a eller 4 plan- 

och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 14 och 

som innebär att någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller 

industri inreds innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 

1. för varje ytterligare bostad, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av

0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen 

avser, och 

2. för varje ytterligare lokal, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005

prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser. 

10 §4    Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 

bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver 

lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c eller 8 § första stycket 4, 6, 7 eller 9 

plan- och bygglagen och som avser en byggnads yttre utseende innan bygg-

nadsnämnden har gett ett startbesked är 

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av

0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser, 

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan

liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp 

per kvadratmeter av den area som ändringen avser, 

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en

byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett 

tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen 

avser, och 

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,25 prisbasbelopp med

ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som änd-

ringen avser. 

2 Senaste lydelse 2015:837. 
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Om en åtgärd enligt första stycket avser ett fönster eller en dörr, är 

byggsanktionsavgiften 0,125 prisbasbelopp per fönster eller dörr som 

berörs. 

Om en åtgärd enligt första stycket avser en balkong, altan eller entré, är 

byggsanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp per balkong, altan eller entré. 

12 §5    Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 

bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan 

anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 3 

eller 5 plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första 

stycket 8 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är  

1. 1,5 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt,

2. 5 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana,

3. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadrat-

meter av berörd area när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, 

en skidbacke med lift, en campingplats, en skjutbana, en småbåtshamn, ett 

friluftsbad, en motorbana eller en golfbana, 

4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadrat-

meter av berörd area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett 

bergrum, en parkeringsplats eller en begravningsplats, 

5. 5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anlägg-

ning för farliga produkter eller varor, 

6. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn,

7. 2,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,

8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter

när det gäller en mur eller ett plank, och 

9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anlägg-

ningens area när det gäller en transformatorstation. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019. 

På regeringens vägnar 

PER BOLUND 

Magnus Bengtson 

(Finansdepartementet) 

5 Senaste lydelse 2013:308. 
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