
 
 
 
 
 

 
Tomtpris: Sjöbo tätort 

Grimstofta 4:1 etapp 1 
Sjöbo väst 
Blentarp 67:2 
Lövestad, Bjärsjölagård, Vollsjö 
Fränninge, Klasaröd, Äsperöd 
Kombinerad bostad/verksamhet, 
Sandbäck 7:19, Redskapsgatan 

 

Tomt säljs i befintligt skick (ev. utfyllnad 
bekostas av köparen) 

225: -/kvm 
225: -/kvm 
295: -/kvm 
225: -/kvm 
125:-/kvm 
  50: -/kvm 
195:-/kvm 
 

  

Mätningsavgift, (utmätning av tomten) 12 500:-/tomt 

Anslutningsavgift vatten, dagvatten och avlopp 135 024:- (inkl 25% moms)Avvikelser kan förekomma) 
 

Anslutningsavgift vatten och avlopp 114 770: (inkl 25% moms) (Avvikelser kan förekomma)  

Byggvatten (när man kryssar i byggvatten under 
byggtiden på ansökningsblanketten) 

779:- (inkl 25% moms) 

Anslutningsavgift el 16-25 amp huvudsäkring 
 

35 250:- (inkl 25% moms) (gäller tätort 0-600 m) vid ökat 
avstånd kan priser variera, (Sjöbo Elnäts nät). 
Priser för övriga nät kontakta resp. nätägare) 

Byggström under byggtiden 
 

2 500:- (inkl 25% moms) Nätavgifter Sjöbo Elnät AB  
Överföringsavgift avläst förbrukning enligt gällande taxa 
tillkommer. 
Handelsavgifter 
Fast avgift + avläst förbrukning enligt gällande taxa 
tillkommer. 

Bygglovsavgifter 

Fullständig Nybyggnadskarta inom/utom detaljplan Enbostadshus 7 095: - 
Förenklad Nybyggnadskarta Timdebitering (800:-/tim) 
Bygglovsavgift, i denna avgift ingår inte 
kungörelse och grannhöran, för enbostadshus 
med komplementbyggnader som följer 
detaljplanen. 

BTA (bruttoarea) 50-129 kvm från 15 034:- 
BTA (bruttoarea) 130-199 kvm från 19 953:- 
BTA (bruttoarea) 200-299 kvm från 24 873:- 

Meddelande till grannar samt annonsering i 
Post och inrikes tidningar. 

Mellan 1 900: - 5 700: - 

Kostnader för tekniskt samråd och tillsyn ingår 
numera i bygglovsavgiften. 

Ovanstående belopp kan ibland öka. Mer information om 
bygglovsavgifter finns på http:// 
www.sjobo.se/bygglovsavgifter 

Planavgift Planavgiften för enbostadshus är 22 704:- 

Utsättning av byggnadskropp 
(kan beställas hos Sjöbo kommun, strategienheten) 

Grovutsättning   50% av priset för finutsättning 
Fin- och grovutsättning 
(priserna är inkl 25% moms) 

10 643:- Nybyggn av huvudbyggn upp till 199 kvm, 4 hörn 
4 139:- Kompl.byggn garage/uthus till en/tvåbostadshus,4 hörn 
2 969:- Tillbyggnad (4 hörn) 15-199 kvm 
 

Lägeskontroll 
 (priserna är inkl 25% moms) 
 

4 435:- Nybyggn av huvudbyggn 50-199 kvm, 4 hörn 
2 365:- Nybyggn av kompl.byggn garage/uthus till en- och 
tvåbostadshus gäller även vid tillbyggnad 50-199 kvm, 4 hörn 
 

Gränsvisning (visning av fastighetsgräns) 800:-/tim 
Lagfart - stämpelavgift Handläggs av Lantmäteriets fastighetsinskrivning 

tel 0771 – 63 63 63 

Anslutningsavgift fjärrvärme  
(gäller vissa tomter i Blentarp), (priset är inkl 25% moms) 

18 750:- 

Reservation för prishöjningar, ytterligare information finns på Sjöbo kommuns hemsida www.sjobo.se 

 
 

PRISER VID NYBYGGNATION AV VILLATOMTER I SJÖBO KOMMUN 
 

                                                               2020-01-01 
 

http://www.sjobo.se/bygglovsavgifter
http://www.sjobo.se/

