
Utdrag ur Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Byggsanktionsavgifter 

51 §   Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en 
bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. 

52 §   Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som regeringen har 
meddelat med stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När regeringen meddelar föreskrifter om 
avgiftens storlek, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den 
bestämmelse som överträdelsen avser. Lag (2013:307). 

53 §   En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
   1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom 
någon annan fullgöra sin skyldighet, 
   2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat 
eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att 
undvika att en överträdelse skulle inträffa. 

53 a §   En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i 
rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till 
hälften eller en fjärdedel. 

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses 
vara av mindre allvarlig art. Lag (2013:307). 

54 §   En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion 
eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde 
med tillsynsmyndigheten. 

55 §   En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om överträdelsen har medfört att ett vite 
har dömts ut. 

56 §   En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om överträdelsen avser rivning av en 
byggnad och rivningen har 
   1. gjorts med stöd av annan lag eller författning, 
   2. varit nödvändig för att undanröja risk för människors liv eller hälsa eller för att 
avvärja eller begränsa en omfattande skada på annan egendom, eller 
   3. gjorts på grund av att byggnaden till väsentlig del var skadad till följd av en eldsvåda 
eller någon annan liknande händelse. 



57 §   En byggsanktionsavgift ska tas ut av 
   1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser, 
   2. den som begick överträdelsen, eller 
   3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

58 §   Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts 
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

59 §   Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige. 

60 §   Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt 
ansvariga för betalningen. 

61 §   En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att 
ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, om 
tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. 

Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en 
dom som har vunnit laga kraft. 

Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att 
beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas. 

62 §   Byggsanktionsavgiften ska tillfalla kommunen när det är byggnadsnämnden som 
har beslutat att ta ut avgiften och i övrigt tillfalla staten. 

63 §   Om en skyldighet att betala en byggsanktionsavgift har upphävts genom ett beslut 
som har vunnit laga kraft, ska tillsynsmyndigheten återbetala avgiften jämte ränta enligt 
5 § räntelagen (1975:635) för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag 
återbetalningen sker. 

 


