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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/345

§ 127

Plan- och Bygglovstaxa

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Revidering av Plan- och bygglovstaxa 2011, med justeringsfaktor N=1 antas att börja
gälla den 1 november 2017, bilaga § 127.

Ärendebeskrivning
VA-GIS nämnden beslutade 2017-05-30 § 60 att föreslå kommunfullmäktige att justera
Plan- och bygglovstaxa 2011, så att alla taxor beräknas med justeringsfaktor N=1.
Historik
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-15 att anta förslaget till taxa för kommunens
uppgifter enligt Plan- och bygglagen, exklusive kart- och mättaxa.
Sedan dess har:
flera tabeller tillkommit och därmed innehåller den antagna taxan numera tabell 8; Avgift
för områdesbestämmelser och detaljplaner, tabell 23; Avgift för nybyggnadskarta, tabell
24; Avgift för utstakning, tabell 25; Lägeskontroll samt tabell 27; Markering och inmätning
av tillfällig mätpunkt.Kommunfullmäktige har beslutat att Miljö- och byggnadsnämndens
beräkningsfaktor vid beräkning av taxa för bygglovansökningar ökas från 0,8 till 1,0 (KSF
2016/318 § 220)
I den beslutade Plan- och bygglovtaxan från 2011, gäller justeringsfaktor ”N” samtliga
tabeller.
I samband med beslut om budget 2017 togs beslut om ny taxa men endast gällande avgift
för bygglovsansökningar, inte samtliga tabeller. Detta har fått konsekvensen att det råder
osäkerhet i administrationen av gällande plan- och bygglovtaxa 2011.
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt, Miljö- och byggchef samt Plan- och GISchef, har mot
bakgrund av de tillkomna tabellerna, samt oklarheten från senaste beslutet gällande
justeringsfaktorn bedömt att ett nytt samlat beslut gällande Plan- och bygglovtaxa skulle
ge ett förtydligat styrdokument och underlätta administrationen för handläggare inom
bygglovsärenden, detaljplanering samt kart- och mätfunktioner.
Yrkanden
Anders Netterheim (M) föreslår kommunfullmäktige belsuta:
Revidering av Plan- och bygglovstaxa 2011, med justeringsfaktor N=1 antas att börja
gälla den 1 november 2017.
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Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen och ett förslag från
Anders Netterheim (M). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Anders Netterheims (M) förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse till ärende Plan- och bygglovtaxa 2017 (PBL 2017.docx)
2. 2017-05-30 VA-GIS nä § 60 PBL-taxa.doc, Dnr VA-GIS 2017/299
3. RD 11 A042 Taxa PBL 2011 (3).pdf (Nu gällande taxa)
4. Kommunstyrelsen 2017-09-11 (2017-09-11 KS §235).doc
5. revidering av RD 11 A042 Taxa PBL 2011 (2)_rev2017_utkast3_EM.pdf (Förslag till
ny taxa)
_____
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