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Förslag till ny taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen m fl 

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige: 

- att anta upprättat förslag till taxa för ärenden inom plan- och bygglagens område. Taxan börjar gälla 

1 januari 2020 och gäller tillsvidare. 

- att anta timtaxa för ärenden enligt plan- och bygglagen på 1028 kr per timme. Timtaxan börjar gälla 

1 januari 2020 och indexuppräknas årligen. 

 

Ärendesammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med övriga kommuner i kransen under flera års tid arbetat 

med att ta fram en taxa enligt SKL:s taxemodell från 2014. Syftet med upprättandet av en ny plan- och 

bygglovstaxa är att den nuvarande inte stämmer överens med de verkliga kostnaderna för 

handläggningen av dessa ärenden. 

Den idag gällande taxan styrs till stora delar av storleken på den byggnad som sökande önskar uppföra 

samt till viss del komplexiteten hos byggnaden. Det innebär att en större byggnad medför en högre 

avgift, även om handläggningen tar lika lång tid.   

Gällande taxa har även många parametrar att ta hänsyn till i varje enskilt fall. Den är svårarbetad och 

öppnar upp för individuella tolkningar. Den är även svår att förmedla ut till kommuninvånare och 

sökande på ett tydligt och korrekt sätt. 

I stort innebär den nya taxan att det är den handläggningstid som ett genomsnittligt ärende beräknas 

innebära som ligger till grund för den avgift som tas ut för respektive typ av ärende. Taxan kommer 

därmed att bli betydligt mer rättvis och även stå i linje med den lagstiftning som säger att kommunen 

ska debitera i enlighet med faktisk nedlagd handläggningstid. 

För att den nya taxan ska kunna användas behöver handläggningskostnad per timme fastställas för att 

kunna ta ut avgift för handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) mfl. I nu gällande 

taxa från 2011 är handläggningskostnaden per timme 900 kr. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram 

en specifik uträkning av handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell. Enligt 

uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1028 kr per timme Beräkningen av 

timkostnad var inte färdigställd till samhällsbyggnadsutskottets sammanträde så handlingarna har 

kompletterats med beräknad handläggningskostnad per timme, till arbetsutskottets sammanträde. 

Taxan har också kompletterats med en avgift för enklare tillbyggnader samt så har justering av 

avgiften för komplementbyggnader skett. Frågan om avgiften för bygglov för ändrad användning har 

utretts i samarbete med Vännäs kommun och resultatet blev att taxan för nybyggnation används vid 

ändrad användning. Ofta blir handläggningen av ärenden om ändring av användningen av en byggnad 

minst lika tidskrävande som en motsvarande nybyggnation. 

Timtaxan som föreslås gäller under 2020 för att sedan indexuppräknas. 
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Ärendet 

Bakgrund 

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggning av exempelvis bygglov, planbesked och 

andra ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL). Att upprätta och besluta om taxan är ett kommunalt 

ansvar och som stöd i arbetet tar Sveriges kommuner och landsting (SKL) fram underlag för 

taxekonstruktion. En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska kunna få 

täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som ska finansieras via avgifter.  

År 2014 tog SKL fram ett nytt underlag för konstruktion av PBL-taxa. Målet med det nya underlaget 

var att kunna bidra till att kommunala taxor blir långsiktigt hållbara samt lätta att förstå och arbeta 

med. 

Samhällsbyggnadskontoret har under en längre tid samarbetat med Vindeln, Vännäs, Nordmaling och 

Bjurholm för att ta fram handläggningstider för respektive ärende samt delmoment som prövas mot 

Plan- och bygglagen. Dessa tider redovisas i underlaget, som utgår från den mall som Sveriges 

kommuner och landsting har tagit fram.  

Förutsättningar 

Gällande taxa, som baseras på ett underlag från 2011, är svår att förstå och det skapar en viss 

rättsosäkerhet när taxan går att tolka på olika sätt. Det medför även en sämre service till sökande, då 

det inte vid en direkt förfrågan går att svara på hur stor avgift som kommer att tas ut för deras ansökan. 

Sökanden som är i planeringsskedet får svårt att ta reda på exakt vad deras byggnationer kommer att 

kosta på sista raden. Avgiften kan bero på flertalet parametrar, varav vissa ibland inte kommer fram 

förrän vid bygglovsprövningen och ärendet har kunnat granskas ordentligt. Olika åtgärder återfinns i 

olika tabeller och den totala avgiften måste beräknas genom en formel. Detta gör att 

samhällsbyggnadskontoret idag inte kan lämna ut ett exakt belopp utan förbehåll och taxan kan inte 

presenteras i sin helhet, på ett förståeligt sätt, via kommunens hemsida eller annat forum.  

Avgiften baseras idag till största del på bruttoarea, vilket inte alltid har en koppling till den faktiska 

tiden som ärendet kräver i handläggning. Detta resulterar i att ärenden som har en liten bruttoarea, 

exempelvis en mindre komplementbyggnad, kostar mindre än vad den faktiska kostnaden för 

handläggningen är, d v s nedlagd handläggningstid. Ärenden med stor bruttoarea, exempelvis 

flerbostadshus, kan i många fall bli dyrare än vad kostnaden för handläggningen är. Rimligheten att 

exempelvis en fem kvm större byggnad genererar ett par tusen kronor i ökad avgift är svår att 

motivera, både för sökande och för tjänstemän. 

Förslag till taxa 

I förslaget till taxa och avgifter inom plan- och bygglagen är kostnaden direkt kopplad till sökt åtgärd 

men även för respektive delåtgärd som kommunen utför under hela handläggningen. Förslaget innebär 

därmed, förutom att den är mer rättvis, en trygghet för de sökande, de kan direkt få veta den totala 

avgiften för ansökan eller exempelvis vad ett extra platsbesök har för avgift. Taxan kommer även att 

vara möjlig att lägga ut på hemsidan.  
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En del ärenden ligger kvar på timdebitering + konsultkostnader, detta är främst de ärenden som är 

svåra att beräkna en genomsnittlig tidsåtgång för på grund av ärendets komplexitet. Förhoppningen är 

att dessa ska inarbetas på sikt och generera en fast avgift.  

Det nya förslaget till taxa kommer att innebära att små ärenden blir dyrare än idag men de kommer 

däremot att stå i rimligare proportion till de faktiska kostnaderna för nedlagd handläggningstid. Större 

åtgärder kommer i överlag bli lite billigare än dagens taxa, men också stå i en rimligare proportion till 

de faktiska kostnaderna. 

För att den nya taxan ska kunna användas behöver handläggningskostnad per timme fastställas för att 

kunna ta ut avgift för handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) mfl. I nu gällande 

taxa från 2011 är handläggningskostnaden per timme 900 kr. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram 

en specifik uträkning av handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell. Enligt 

uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1028 kr per timme Beräkningen av 

timkostnad var inte färdigställd till samhällsbyggnadsutskottets sammanträde så handlingarna har 

kompletterats med beräknad handläggningskostnad per timme, till arbetsutskottets sammanträde. 

Underlaget för timtaxan redovisar en uträknad kostnad per timme som är beräknad på genomsnittliga 

kostnader för befintlig personal, lokaler, OH-kostnader m m. Taxan har också kompletterats med en 

avgift för enklare tillbyggnader samt så har justering av avgiften för komplementbyggnader skett. 

Frågan om avgiften för bygglov för ändrad användning har utretts i samarbete med Vännäs kommun 

och resultatet blev att taxan för nybyggnation används vid ändrad användning. Ofta blir 

handläggningen av ärenden om ändring av användningen av en byggnad minst lika tidskrävande som 

en motsvarande nybyggnation. 

Vännäs kommun har beräknat sin handläggningskostnad till 961 kr/tim för bygglovsärenden och 1079 

kr/tim för planärenden och Vindelns kommun sin till 861 kr/tim.  

Timtaxan som föreslås gäller under 2020 för att sedan indexuppräknas. 

Vännäs och Vindelns kommuner har antagit den nya taxan för att den ska börja gälla 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny taxa för ärenden inom plan- och bygglagens område 

Beräkningsunderlag till taxan 

Beräkningsunderlag till timtaxan 

Befintlig taxa 

 


