
BYGGTAXA FÖR INKOMNA ÄRENDEN FRÅN OCH MED 2020-01-27 

Nedan finner ni några prisexempel på olika åtgärder. Finns inte din åtgärd med eller om du är 

osäker på var din åtgärd passar in är du välkommen att höra av dig till oss på byggkontoret. Du når 

oss via epost mbn@forshaga.se eller via växeln 054-17 20 00, telefontid vardagar kl. 10-12 utom 

tisdagar. 
 

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus  planenligt  20 516 kr 

    liten avvikelse  23 192 kr 

    utanför planlagt område 23 192 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nybyggnad av ett fritidshus   planenligt  18 732 kr 

    liten avvikelse  21 408 kr 

    utanför planlagt område 21 408 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nybyggnad av komplementbyggnad till en-  planenligt  15 610 kr 

eller tvåbostadshus med tekniskt samråd  liten avvikelse  17 394 kr 

    utanför planlagt område 17 394 kr 

     

Nybyggnad av komplementbyggnad till en-  planenligt  8 028 kr 

eller tvåbostadshus utan tekniskt samråd  liten avvikelse  9 812 kr 

    utanför planlagt område 9 812 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ändrad användning, med tekniskt samråd  planenligt  18 732 kr 

    liten avvikelse  20 516 kr 

    utanför planlagt område 20 516 kr 

 

Ändrad användning, utan tekniskt samråd  planenligt  9 812 kr 

    liten avvikelse  11 596 kr 

    utanför planlagt område 11 596 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus,  planenligt  15 610 kr 

med tekniskt samråd   liten avvikelse  17 394 kr 

    utanför planlagt område 17 394 kr 

 

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus,   planenligt  8 028 kr 

utan tekniskt samråd   liten avvikelse  9 812 kr 

    utanför planlagt område 9 812 kr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fasadändring en- eller tvåbostadshus,   planenligt  4 014 kr 

komplementbyggnad   liten avvikelse  5 352 kr 

    utanför planlagt område - 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inglasning av altan/uterum,   planenligt  4 460 kr 

oisolerat växthus   liten avvikelse  5 798 kr 

    utanför planlagt område 4 460 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Skärmtak >15 kvm, en- eller tvåbostadshus  planenligt  4 460 kr 

    liten avvikelse  5 798 kr 

    utanför planlagt område 4 460 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nybyggnad av ett attefallshus på max 25 kvm utan tekniskt samråd 4 460 kr 

    med tekniskt samråd 10 704 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

mailto:mbn@forshaga.se


Bygglovsbefriad tillbyggnad på max 15 kvm  utan tekniskt samråd 4 460 kr 

    med tekniskt samråd 10 704 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uppförande, flyttning, väsentlig ändring av skylt liten omgivningspåverkan 3 568 kr 

eller ljusanordning med    stor omgivningspåverkan 6 244 kr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 

Uppförande, flyttning, väsentlig ändring av mur planenligt  2 676 kr 

eller plank, utan tekniskt samråd  liten avvikelse  3 568 kr 

    utanför planlagt område 3 568 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Åtgärd som kräver rivningslov  utan tekniskt samråd 5 352 kr 

    med tekniskt samråd 14 272 kr 

Åtgärd som kräver rivningsanmälan  utan tekniskt samråd 2 676 kr 

    med tekniskt samråd 12 488 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Förhandsbesked   inom planlagt område 6 244 kr 

    utanför planlagt område 9 812 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Strandskyddsdispens     8 920 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Avslag    timdebitering, avgift tas ut för nedlagt 

    arbete 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


