
ANSÖKAN om utarbetande och ändring av detaljplan  

(59 § i markanvändnings- och bygglagen) 

BILAGA 1 

Stadsplaneringsnämnden har per den 2.12.2020 (§164) beslutat att man från och med 
den 1.1.2021 tar ut följande avgifter för utarbetande av detaljplaner och ändringar av 
detaljplaner: 

 

Klass 1  

Mindre ändring rörande en tomt eller motsvarande eller någon annan ändring av teknisk 
karaktär. Till exempel reglering av tomtanslutning, delande av byggrättsbeteckning i två för 
att underlätta tomtindelning, inga stora förändringar i byggrätten. 

2 200 euro 

 

Klass 2  

Ändring som inte kan betraktas som mindre och som rör en eller flera tomter. Till exempel 
justering av byggnadsytor, omreglering av byggrätten, inga stora förändringar i byggrätten 
(t.ex. < 300 vån-m2). 

4 400 euro  

 

Klass 3 

Större ändring som dock inte förutsätter särskilt utförlig planering eller utredning. Till 
exempel ändring av användningsändamål från arbetsplats till bostad, större förändringar i 
byggrätten, förändringar som rör en stor yta mm. 

8 800 euro  

 

Klass 4 

Plan med betydande verkningar. Krävande ändring som förutsätter mer omfattande 
planering och/eller krävande stadsbildsundersökning samt samarbete mellan olika 
planeringssektorer. Till exempel ändring av en centralt belägen och/eller stor tomt eller av en 
områdeshelhet med avsevärd påverkan på stadsbilden och miljön. 

12 000–22 000 euro  

 

Klass 5  

Plan med betydande verkningar. Mycket omfattande och krävande ändring som förutsätter 
mer omfattande planering och/eller krävande stadsbildsundersökning samt samarbete 
mellan olika planeringssektorer. Till exempel en omfattande kvartersupprustning eller en 



mycket omfattande ändring av markanvändningen. Betydande konsekvenser för stadsbilden 
och/eller omfattande konsekvenser för miljön. 

22 000–44 000 euro  

 

Till planläggningsavgiften läggs en kungörelseavgift om 1 800 euro eller 2 000 euro som 
grundar sig på vikten av planens konsekvenser och den motsvarande processen för 
beredning och handläggning av planen.  

 

Utöver planläggningsavgiften betalar den sökande, om utarbetandet och/eller 
handläggningen av planen kräver detta, 

− av kostnaderna för den allmänna planen för kommunaltekniken i regel 40 % av 
planeringskostnaderna för den allmänna planen för kommunaltekniken,   

− kostnaderna för andra erforderliga/nödvändiga planer och utredningar. 

 

För utarbetande av tomtindelning i samband med planändringen uppbärs en avgift enligt den 
av stadsfullmäktige bekräftade fastighetsförrättningstaxan.  

Avgiften för avslag på ansökan om planändring är 500 euro. 

 


