
































































































































































































































































































































































































































































































































































NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-02 

Justerandes signatur 

MSN § Dnr 82020-000043 

Enligt 11 kap. 53a § PBL får en byggsanktionsavgift sättas ner till hälften 
eller en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse 
som har begåtts. I dessa fall ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte 
har skett uppsåtligen, av oaktsamhet eller om överträdelsen i annat fall kan 
anses vara av mindre allvarlig art. 

Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om en rättelse 
sker innan frågan om sanktionsavgift eller ingripande har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska byggsanktionsavgiften tas ut av 
• den som var ägare till fastigheten när överträdelsen begick,

• den som begick överträdelsen eller

• den som fått en fördel av överträdelsen.

Byggsanktionsavgiftens storlek 
Enligt 1 kap. 7 § PBF framgår det att sanktionsarean är den area som 
motsvarar brutto- eller öppenarea eller en kombination av dessa minskad 
med 15 kvadratmeter. 

Enligt Svensk standard SS 21054:2009 utgörs bruttoarea av mätvärda 
delar av respektive våningsplan. Bruttoarena begränsas av byggnadens 
omslutande utsida. 

Enligt 9 kap. 6 § 1 p. PBF är byggsanktionsavgiften för att påbörja 
byggnation utan startbesked för en komplementbyggnad 1,5 prisbasbelopp 
med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens 
sanktionsarea. 

Motivering                          
                                                              har uppfört ett enbostadshus, där det 
för tiden för uppförandet saknades bygglov och startbesked. 

Bruttoarean är uppmätt genom de ritningar som inkommit till bygglovs
enheten. 

I de fall en byggnad är uppförd utan bygglov och startbesked föreligger det 
skäl för att ta ut byggsanktionsavgift. Att fastighetsägaren har ansökt om 
bygglov och därefter givits bygglov och startbesked i efterhand innebär inte 
att en rättelse som medför befrielse från byggsanktionsavgift har vidtagits. 

Beräkning av byggsanktionsavgift 
Prisbasbelopp: 47 300 kr (2020) 
Sanktionsarea: 135 m2 (bruttoarean 150 m2 - 15 m2) 

(1,5 x prisbasbeloppet kr) + (0,005 x prisbasbeloppet kr x sanktionsarean m2) 
= 102 878 kr. 

Utdragsbestyrkande 






































































































































































































