UTDRAG UR GAMLA PLAN- OCH BYGGLAGEN
10 KAP. PÅFÖLJDER OCH INGRIPANDEN VID ÖVERTRÄDELSER M. M.

Avgifter
4 § Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov,
skall en byggnadsavgift tas ut.
Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift
som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap. 5 §, skulle ha betalats om lov hade getts
till samma åtgärd. Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst ett tjugondels
prisbasbelopp. När avgiften bestäms på grundval av taxan, skall hänsyn inte tas till
sådana höjningar eller sänkningar av normalbeloppet som enligt taxan orsakas av
omständigheterna i det särskilda fallet. Hänsyn skall inte heller tas till belopp som avser
kostnader för nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad eller andra
mätningstekniska åtgärder.
Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp än som
följer av andra stycket eller helt efterges. Lag (2007:1303).
5 § Byggnadsavgift skall inte tas ut, om rättelse sker innan frågan om påföljd eller
ingripande enligt detta kapitel tas upp till överläggning vid sammanträde med
byggnadsnämnden.
Byggnadsavgift skall inte heller tas ut, om åtgärden avser rivning av en byggnad och
rivningen har företagits
1. med stöd av lag eller annan författning eller annars varit nödvändig för att avvärja eller
begränsa omfattande skada på annan egendom eller
2. därför att byggnaden till väsentlig del hade skadats genom eldsvåda eller någon annan
liknande händelse.
6 § En särskild avgift skall tas ut om det i andra fall än som avses i 4 § första stycket
sker en överträdelse genom att
1. arbete utförs utan att det finns någon kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 13 §,
2. någon underlåter att göra bygganmälan eller rivningsanmälan när en sådan anmälan
skall göras, eller
3. arbete utförs i strid mot något beslut som byggnadsnämnden har meddelat enligt denna
lag.
Den särskilda avgiften skall bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp och högst
ett halvt prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa, behöver någon avgift inte tas ut. Lag
(2007:1303).
7 § I sådana fall som avses i 4 § första stycket skall förutom byggnadsavgift även
tilläggsavgift tas ut, om åtgärden innebär att
1. en byggnad uppförs,
2. en tillbyggnad görs,
3. en byggnad helt eller till viss del tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat
ändamål än det för vilket byggnaden eller byggnadsdelen senast har använts eller för
vilket bygglov har lämnats eller
4. en byggnad rivs.

Tilläggsavgift skall inte tas ut i de fall som anges i 5 §. Tilläggsavgift skall inte heller tas
ut, om den olovliga åtgärden omfattar ett utrymme vars bruttoarea inte överstiger tio
kvadratmeter.
Tilläggsavgiften skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för varje
kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean beräknas skall dock
tio kvadratmeter frånräknas.
Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp än som följer av tredje stycket eller helt
efterges, om föreläggande om rättelse har meddelats enligt 14 §, om rättelse har skett
genom handräckning eller på annat sätt eller om det annars finns särskilda skäl.
8 § Frågor om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av byggnadsnämnden.
Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän förvaltningsdomstol på talan av
byggnadsnämnden.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1994:1423).
9 § Byggnadsavgiften skall tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare av den
fastighet, byggnad eller anläggning som den olovliga åtgärden avsåg. Den särskilda
avgiften skall tas ut av den som begick överträdelsen.
Tilläggsavgiften skall tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare av den byggnad som den olovliga
åtgärden avsåg,
2. den som begick överträdelsen,
3. den i vars ställe denne var,
4. den som har beretts vinning genom överträdelsen.
10 § Var två eller flera ägare av den fastighet, byggnad eller anläggning som den olovliga
åtgärden avsåg, svarar de solidariskt för byggnadsavgift och tilläggsavgift som påförs
dem i deras egenskap av ägare.
11 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen nedsätta eller helt efterge
byggnadsavgift eller särskild avgift som byggnadsnämnden har beslutat. Frågor om
nedsättning eller eftergift prövas efter besvär enligt 13 kap. 2 § över nämndens beslut.
Ingripanden för att åstadkomma rättelse m.m.
15 § Om någon underlåter att utföra arbete eller vidta någon annan åtgärd som åligger
honom enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något beslut som har meddelats
med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga honom att inom en viss tid vidta
åtgärden.
16 § 2:a stycket. Om en byggnad eller annan anläggning har brister som kan äventyra
säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av den, får byggnadsnämnden
förbjuda användning av byggnaden eller anläggningen. Förbudet får allt efter
omständigheterna riktas mot ägaren, mot den som har nyttjanderätt till egendomen eller
mot båda.
Beslut om användningsförbud gäller omedelbart och till dess byggnadsnämnden
bestämmer annat.
18 § Föreläggande enligt 14 § första stycket, 15 §, 16 § första stycket eller 17 § får
förenas med vite eller med föreskrift att åtgärden, om föreläggandet inte följs, kan komma

att utföras genom byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad. Förbud
enligt 14 § andra stycket och 16 § andra stycket får förenas med vite.
Följs inte ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras genom
byggnadsnämndens försorg, skall nämnden, om det inte finns skäl till annat, besluta att
åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall nämnden se till att oskäliga
kostnader inte uppstår.
I beslut om föreläggande enligt första stycket eller beslut enligt andra stycket får
förordnas att beslutet skall gälla omedelbart.
Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att beslut enligt andra
stycket skall kunna genomföras.
18 a § Om byggnadsnämnden enligt 9 kap. 10 § beslutar att en byggnad eller en del av en
byggnad inte skall få användas innan bristerna avhjälpts, får byggnadsnämnden förena sitt
beslut med vite. Lag (1994:852).
19 § Har en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov vidtagits utan sådant
lov men framstår det som sannolikt att lov kan meddelas till åtgärden, skall
byggnadsnämnden, innan handräckning begärs eller föreläggande meddelas, bereda
ägaren tillfälle att inom viss tid ansöka om lov.
Om ansökan inte inkommer inom föreskriven tid, får byggnadsnämnden trots detta pröva
frågan om lov till åtgärden. Nämnden får därvid på ägarens bekostnad låta upprätta de
ritningar och beskrivningar samt företa de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för
prövningen av ärendet.

