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Kf § 120  Dnr: 9019/391.109 
 

Förslag till ny taxa för ärenden enligt plan- och 
bygglagen med flera  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med minoritetsåterremiss 

för tydliggörande av de avgifter som blivit billigare beträffande bygglovsavgifter. 

 

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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Forts. Kf § 120 
 

Beslutsunderlag 

- Förändringstabell 

- Tjänsteskrivelsen dat.2019-10-23  

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

- Beräkningsunderlag till taxan  

- Beräkning handläggningskostnad 

- Befintlig taxa 

- Information PBL-taxan 

- Protokoll SHBU 191021 § 135 

- Protokoll AU 191104 § 189 

- Protokoll KS 191118 § 217 

 

Yrkande 

Lars Tängdén (C): Yrkar på att Robertsfors kommun behåller den modell som 

finns idag.   
 

Patrik Nilsson (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Kenneth Isaksson (M): yrkar bifall till Lars Tängdéns yrkande.     

 

Lars Bäckström (C): yrkar bifall till Lars Tängdéns yrkande.   

 

Erland Robertsson (C): yrkar återremiss på ärendet för tydliggörande av de avgifter 

som blivit billigare beträffande bygglovsavgifter. 

 

Mimmi Norgren-Hansson (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

 

Hans Lindgren (S): Yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer återremissyrkande mot att ärendet ska hanteras idag finner att 

ärendet ska hanteras idag.  

 

Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för ärendet avgörs idag. 

Nej-röst för ärendet återremitteras. 
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Forts. Kf § 120 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 16 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar 

Kommunfullmäktige att ärendet återremitteras med minoritetsremiss 

Ledamot/Tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   

Elisabeth Tängdén (C)  X  

Gun Ivesund (S) X   

Lars Tängdén (C)  X  

Per Boström Johansson (S) X   

Mona Andersson (S) X   

Martin Lundgren (C)  X  

Hans Lindgren (S) X   

Ingrid Sundbom (C)  X  

Lars Gunnar Andersson (S) X   

Kenneth Isaksson (M)  X  

Lars-Erik Nygren (SD)  X  

Paavo Ruokojärvi (V) X   

Sara-Mi Liljeholm (S) X   

Marie Viberg (C)  X  

Robert Lindgren (S) X   

Gabrielle Boström (KD)  X  

Mimmi Norgren Hansson (S) X   

Lars Bäckström (C)  X  

Jimmy Nyman (S) X   

Desiree Ölund (C)  X  

Ove Lindström (S) X   

Carl-Johan Pettersson (S) X   

Bo Lundkvist (C)  X  

Josefin Elvinsson (S) X   

Gunilla Björn (C)  X  

Karl Samsami (S) X   

Sandra Brändström (S) X   

Wilailak Isaksson (M)  X  

Erland Robertsson (C)  X  

    

Summa 16 14  


