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Plantaxa 2022 
 

Planförfarande Taxa för kommunens handläggning 

Enkelt/begränsat 20 000 kr 

Normalt/standard 30 000 kr 

Komplexa planer/ 50 000 kr (utan MKB) 

utökat med MKB 80 000 kr (med MKB) 

Planbesked  10 000 kr 

Timpris (tas ut vid 950 kr 

upprättande av  

planhandlingar) 

 

 

 

1. Timtaxa i samband med timdebitering  

Taxan för timdebitering, 950 kr, används när kommunen upprättar en plan 

för att kunna räkna ut den totala kostnaden för planen, samt när kommunen 

upprättar planhandlingarna vid en plan som ska betalas av en exploatör (se 

fall B, nästa rubrik för exempel). 
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2. Plantaxa vid detaljplaner initierade av exploatör 

Nedanstående förslag gäller för detaljplaner (och områdesbestämmelser) 

som initieras av en exploatör. Moms utgår inte på denna typ av tjänster. Inför 

varje plan skrivs ett planavtal som reglerar val av förfarande, kostnader och 

ansvar, avtalet utgår i från taxan. 

 

Enligt PBL 2010:900 så finns det tre stycken olika förfaranden med vilka 

kommunen bedriver planarbete: 

• Begränsat förfarande (enbart samråd) mycket enkla planer och 

ändringar som saknar betydelse för allmänheten. 

• Standardförfarande (samråd och granskning 2 v) vanligaste 

förfarandet. 

• Utökat förfarande (samråd och granskning 3 v) till detta förfarande 

kan det ibland tillkomma krav på miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) vilket ytterligare ökar på kommunens handläggningstider.  

Det kan även finnas behov av ett första skede, dvs program. Generellt 

så används detta vid komplexa planer och planer av stort intresse för 

allmänheten. 

Enligt PBL så får kommunen även ta ut kostnader i samband med 

planbesked, detta då det krävs utredningsarbete av tjänstemännen för att 

avgöra om en planläggning är lämplig eller inte. Denna avgift tas ut oavsett 

om beslutet blir positivt eller negativt. 

 

Det finns två fall av exploatörsdrivna planer, fall A exploatören har en egen 

plankonsult som tar fram planhandlingar, fall B kommunen tar fram 

handlingar och debiterar sedan exploatören för dessa kostnader. Det är en 

fördel att ha en taxa som tillåter båda sätt, vilket ger en flexibilitet och 

möjlighet att anpassa sig utefter planens komplexitet. 

 

Taxa för fall A, dvs exploatören anlitar en egen plankonsult (kommunen 

står enbart för den formella handläggningen enligt PBL), föreslås bli 

följande: 

 

• Planbesked – 10 000 kr oavsett ja eller nej  

• Begränsat förfarande - 20 000 kr 

• Standardförfarande - 30 000 kr 

• Timpris för kommunarkitekt om standardförfarande överstiger  

30 tkr, (självkostnadsprincipen). 

• Utökat förfarande utan MKB - 50 000 kr 

• Utökat förfarande med MKB och/eller programskede – 80 000 kr 

Utöver detta tillkommer de faktiska kostnadern för grundkarta, 

fastighetsförteckning, annonsering, mkb, utredningar (om kommunen 

beställer eller utför) debiteras exploatören till självkostnadspris. 
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Taxa för fall B, dvs kommunen upprättar planhandlingar och står för 

handläggningen enligt PBL. 

 

En fast avgift utgår för den formella handläggningen samma som för fall A, 

se ovan. 

För kommunens arbete med upprättande av planhandlingar (plankarta, 

planbeskrivning och eventuell MKB) används taxan för timdebitering. I dess 

fall görs en budget i samband med upprättande av planavtalet, där bedömd 

arbetsinsats och en total kostnad för exploatören redovisas. Timkostnaden 

utgår då från aktuell timtaxa för plantjänster. 

 

Utöver detta tillkommer de faktiska kostnadern för grundkarta, 

fastighetsförteckning, annonsering, mkb, utredningar (om kommunen 

beställer eller utför) debiteras exploatören till självkostnadspris. 

 

Observera att exploatören i båda fall får betala för både planbesked och för 

något av förfarandena.  

 

Kostnadsexempel fall A: 

Exploatör får för för en detaljplan som bedrivs med standardförfarande 

inklusive planbesked betala 35 000 kr (10 000 kr+25 000 kr).  

Utöver detta tillkommer de faktiska kostnadern för grundkarta, 

fastighetsförteckning, annonsering, mkb, utredningar (om kommunen 

beställer eller utför) debiteras exploatören till självkostnadspris. 

 

 

Kostnadsexempel fall B: 

Exploatör får för för en detaljplan som bedrivs med standardförfarande 

inklusive planbesked betala 35 000 kr (10 000 kr+25 000 kr) samt att det 

tillkommer en kostnad för kommunens arbete med upprättande av 

planhandlingarna som vid ett standardförfarande bedöms hamna runt 75 000 

kr. Totalt blir då kostnaden för exploatören ca 110 000 kr.  

Utöver detta tillkommer de faktiska kostnadern för grundkarta, 

fastighetsförteckning, annonsering, mkb, utredningar (om kommunen 

beställer eller utför) debiteras exploatören till självkostnadspris. 

 

När en exploatör betalt sina kostnader i samband med planarbetet så kommer 

det inte att tas ut en planavgift i bygglovet. Det ska därför anges på 

plankartan och i planbeskrivningen att ingen planavgift ska utgå i samband 

med bygglov. 
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3. Plantaxa vid detaljplaner som upprättas av kommunen  

För detaljplaner (och områdesbestämmelser) som upprättas och där 

planläggningen bekostas till fullo av kommunen tas en planavgift ut i 

samband med bygglovet. Konstruktionen för planavgiften utgår från de 

faktiska plankostnaderna som kommunen har haft för framtagandet av 

detaljplanen eller områdesbestämmelserna, dvs timkostnad gånger nedlagd 

tid plus kostnaderna för de utredningar som krävts. Kostnaden bygger på det 

aktuella timpriset som kommunen har när planen upprättas. 

Dessa kostnader fördelas sedan ut på den nya eller utökade byggrätten och 

tas ut i samband med bygglovet. Detta innebär att kommunen kommer att få 

ut samtliga kostnader när planen är fullt utnyttjad och fram till dess ligger 

kommunen ute med pengarna. 

För att det ska bli tydligt vad och när planavgiften ska betalas ska det anges 

på plankartan att planavgift ska tas ut och i planbeskrivningen hur 

planavgiften ska tas ut. 

Kostnadsexempel på hur planavgiften kan bli är följande: 

Totala plankostnader inklusive utredningar har varit 500 000 kr 

Totala byggnadsarean (BYA) för planområdet är 10000 kvm vilket innebär 

att varje kvadratmeter kostar 50 kr. Vid bygglov för en byggnad om 250 kvm 

i BYA så blir plantaxan 12 500 kr. 

 

 


