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Au § 189   Dnr: 9019/391.109 
 

Förslag till ny taxa för ärenden enligt plan- 
och bygglagen med flera 
 
Arbetsutskottets 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. 
 
Särskilt yttrande 
Lars Tängdén (C): Vill att ärendet kompletteras med en 
förändringstabell där de olika avgiftsförändringarna revidera i 
jämförelse med tidigare taxa. 
 
Patrik Nilsson (S): Önskar att Bygglovshandläggarna deltar under 
Kommunstyrelsesammanträdet och gör en dragning av denna 
punkt. 

 
Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tillsamman 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. 
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Forts. Au § 189 
 
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 är handläggningskostnaden per 
timme 900 kr vilket även använts i förslaget till taxa.  
Samhällsbyggnadskontoret kommer att ta fram en specifik 
uträkning av handläggningskostnaden per timme inför att ärendet 
behandlas i kommunstyrelsen. 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. Robertsfors kommun bör hamna i närheten av 900 kr varför 
det används för att illustrera taxan till dess en mer djupgående 
kalkyl har kunnat göras. Timtaxan som sedan föreslås gäller under 
2020 för att sedan indexuppräknas. 
 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelsen dat.2019-10-23  
- Förslag till ny taxa för ärenden inom plan- och bygglagens 

område 
- Beräkningsunderlag till taxan 
- Beräkning handläggningskostnad 
- Befintlig taxa 
- Protokoll SHBU 191021 § 135 

 
 
 
 
 
 


