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Inledning

Enligt denna taxa tas avgift ut för ärenden inom bygg- och miljönämndens och
kommunstyrelsens verksamhetsområden. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, och kommunallagen
(2017:725).
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen
eller tjänsten. Rådgivningsverksamhet och allmän övervakningsverksamhet är
skattefinansierad.
Bakgrund
Tidigare plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa antogs av kommunfullmäktige
den 19 december 2011 § 144. En mindre revidering i taxan gjordes 2017. En längre tid har
det stått klart att gällande taxa är i behov av översyn. Bland annat finns det exempel på
åtgärder där taxan ger ett för lågt utfall på avgiften i förhållande till arbetsinsatsen. Det finns
även nyare lagändringar inom bygglovverksamheten som ger behov av att bestämma
avgiftsnivå för åtgärden.
Syfte
Syftet med denna taxa är att med stöd av 12 kap. § 10 PBL meddela Håbo kommuns taxa för
besked, beslut och handläggning enligt plan- och bygglagen.
Taxan är konstruerad i syfte att ge en förenkling för den som behöver få reda på vad en
avgift kan bli då det exakta beloppet i kronor framgår. Det blir lättare att förstå och utläsa
taxan för sökande, beslutsfattare och förvaltning.
2.

Avgifter

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom planering och
byggnadsväsende finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges att avgifter får
tas ut för:
 beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
 beslut om lov,
 tekniska samråd
 slutsamråd,
 arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
 upprättande av nybyggnadskartor,
 framställning av arkivbeständiga handlingar,
 kungörelser enligt 9 kap. 41-41 b § tredje stycket,
 planavgift för detaljplaner och områdesbestämmelser,
 programarbete och
 andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
För avgifter som tas ut enligt tidsersättning är timkostnaden 1 300 kronor för 2019. Taxan
omfattar även andra avgifter inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde för
mätningstekniska tjänster och kartor.
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Hur avgiften bestäms
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt
beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser utförs.
Finner bygg- och miljönämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller
minskning av avgiften, får bygg- och miljönämnden besluta detta för visst slag av ärenden
eller för särskilt ärende. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna,
beslutar bygg- och miljönämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring av taxans
konstruktion och omfattning.
Beräkning av avgift
Avgifterna enligt taxan grundar sig på den komplexitet och tidsåtgång som handläggning av
respektive ärendetyp kräver. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den
aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de
tabeller som hör till taxan. Avgifterna grundar sig på faktorer som grundar sig på den
tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.
I avgiften ingår registrering, granskning och expediering. I vissa ärenden ingår även tekniskt
samråd och platsbesök. Avgiften tas ut i samband med det första beslutet i ärendet. Därmed
tas avgift för genomförandeskedet i ett bygglovärende ut i förskott. Om fler lovbeslut än ett
behövs i samma ärende tas kostnad ut för den del som ingår i varje nytt beslut. I de fall det
behövs fler startbesked, platsbesök eller interimistiska slutbesked debiteras dessa enligt
tabell.
Avgiften för bygglov och startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean
(OPA). Arean beräknas enligt mätreglerna i Svensk Standard SS 21054.
I ärenden gällande flera byggnader räknas den sammanlagda bruttoarean (BTA) + öppenarean
(OPA). Vid ansökan för fler likartade byggnader på samma fastighet reduceras avgiften, se
bilaga.
Mervärdesskatt
Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning. Mervärdesskatt
tillkommer på avgifter för lägeskontroll och vissa andra mätningstekniska uppdrag.
Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa tas ut av sökanden eller beställaren mot faktura, efter bygg- och
miljönämndens/kommunstyrelsens beslut eller resultat av vidtagen åtgärd.
Betalning av avgift ska ske till bygg- och miljönämnden eller kommunstyrelsen inom den tid
som anges i faktura. Betalas inte avgiften vid den förfallodag som anges i fakturan utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess betalning sker.
Reducering av avgift vid ansökan via e-tjänsten
För ärenden som inkommit via e-tjänsten reduceras avgiften för:
 bygglov och förhandsbesked med 650 kronor,
 bygglovbefriad anmälan avseende tillbyggnad, komplementbyggnad,
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komplementbostadshus, ytterligare lägenhet samt takkupa (“Attefallsåtgärder”) med 650
kronor,
 övriga anmälningsärenden med 300 kronor.
Uppräkning av taxa
Bygg- och miljönämnden får för varje nytt kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och timkostnaden med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges
kommuner och landstings (SKL), hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2019.
3.

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på bygg- och
miljönämnden när det avser bygglov och anmälningsärenden samt kart- och mättjänster. När
det gäller tillämpningen av taxan och debiteringen för planverksamheten ankommer det på
kommunstyrelsen.
Bygg- och miljönämndens respektive kommunstyrelsens rätt att i varje särskilt fall
bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild
delegationsordning. Beslut om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän enligt
delegationsordningen. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger
beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden.
4.
Upplysning om överklagande
Bygg- och miljönämndens eller kommunstyrelsens beslut om debitering kan överklagas
genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska inkomma med sin skrivelse till byggoch miljönämnden eller kommunstyrelsen. Överklagandet ska inkomma inom tre veckor
från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Kommunen prövar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Härefter överlämnar
kommunen handlingarna till länsstyrelsen som prövar överklagandet som första instans.
5.

Planbesked

I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras
eller upphävs kan denne ansöka om ett planbesked. I planbeskedet ska kommunen redovisa
sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgifterna är avsedda att
täcka kommunens kostnad för den aktuella tjänsten. Avgift tas ut även vid avslag. Avgiftens
storlek baseras på vilken typ av åtgärd som planbesked söks för. För planbesked anges tre
olika kategorier av åtgärd, se nedan:
Enkel åtgärd
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller något eller några av följande kriterier:
Mindre projekt av enklare karaktär:
 Ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter, eller
 ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 300 kvadratmeter (kvm) bruttoarea,
eller
 övriga projekt med en markarea om högst 2000 kvm, eller
 ändrad markanvändning till något av ovanstående.
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Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma
karaktär.
Medelstor åtgärd
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller något eller några av kriterierna för
enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.
Stor åtgärd
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
 Projekt av större omfattning:
- Bostadsprojekt omfattande mer än 25 lägenheter, eller
- verksamhetsprojekt omfattande mer än 3000 kvm bruttoarea, eller
- övriga projekt omfattande mer än 10 000 kvm markarea, eller
- ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan,
 Principiellt viktiga ärenden.
Även negativa besked debiteras med ovanstående belopp.
6.

Avgift för program, områdesbestämmelser och detaljplaner

Håbo kommun tillämpar två sätt att ta ut kostnaderna för planarbete. Kostnaden kan
antingen tas ut i efterhand i samband med att bygglov beviljas, så kallad planavgift, eller så
tas kostnaden ut i samband med planarbetet via ett särskilt planavtal. Avgifterna är avsedda
att täcka kommunens kostnad för den aktuella tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om
inget annat anges.
Ett planavtal skrivs med den fastighetsägare/exploatör som har ansökt om planprogram,
detaljplan, ändring av detaljplan eller ändring av områdesbestämmelser. Planavtalet
upprättas vid planarbetets start och specificerar avgiften, betalningsvillkoren samt eventuellt
också parternas övriga åtaganden i planarbetet. Kommunen tar en kostnad per timme för
nedlagd arbetstid i planarbetet, kostnad för nyttjande av utdrag ur primärkarta (grundkarta)
samt ersättning för eventuella utlägg. Kostnaderna betalas löpande enligt tidsersättning för
nedlagt arbete. Ett planarbete kan sträcka sig över årsskifte och timkostnaden avser alltid
aktuellt års avgift oaktat när planavtalet träffades.
Exempel på utlägg kan vara kostnader för fastighetsägarförteckning, undersökning av
markförhållanden, geoteknisk undersökning, arkeologisk utredning, va-utredning med fokus
på dagvatten, trafikanalys, gatuutredning, bullerutredning, och solstudie med mera. I
planavtalet kan beskrivas att exploatören istället för kommunen beställer del av dessa
utredningar.
Planavgift nyttjas i de fall då kommunen inte haft en tydlig motpart i samband med
planläggningen. I dessa fall har kommunen stått för kostnaderna i samband med
planläggning. Planavgift tas då ut av den som är sökande eller den som gjort ansökan i det
ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser. I samband med ett bygglov för
nybyggnad eller ändring av byggnad tas då samtidigt planavgift ut.
En grundförutsättning för att planavgift ska få tas ut är att den fastighet som bygglovet avser
har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Planavgift tas inte ut vid tidsbegränsat
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bygglov (9 kap. 33 § PBL). Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli
1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats. Vid en generell
ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987),
tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som ska utföras
endast har stöd i ändringen av detaljplanen (exempel inredning av vindar).
Vilka detaljplaner som berörs av planavgift går att utläsa via karttjänsten på kommunens
hemsida. Där presenteras gällande planer som röd- eller blåmarkerade, de detaljplaner som
är blåmarkerade berörs i sin helhet eller delvis av planavgift.
Planavgiften baseras på bygglovets totala BTA och OPA. Planavgift tas inte ut för
byggnationer eller komplementbyggnader under 25 kvadratmeter BTA. Därutöver tas
planavgiften ut oavsett typ av lov. Planavgift tas ut enligt tabell 23 som redovisas i bilagan.
7.
Taxa för tidsersättning – timkostnad
För avgifter som tas ut enligt tidsersättning är timkostnaden 1 300 kronor för 2019.
Respektive år justeras timkostnaden med prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
PBL 12 kap. 10 § anger att en avgift som tas ut i detta sammanhang inte får överstiga
kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som
avgiften sker. Vid beräkning av självkostnaderna får alla relevanta kostnader som
verksamheten ger upphov till tas med. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår,
förutom lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även
övriga kostnader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon
med mera.
Vid bedömningen av lämpligt sätt att beräkna timkostnad har också det aktuella prisläget för
konsultarbete inom regionen beaktats för kompetenser såsom planarkitekt, mark- och
exploateringsingenjör samt projektledare. Dessutom har även jämförelse gjorts med andra
kommuners timkostnad.
Vid situationer där ett detaljplanearbete leds av plankonsult tillkommer alltid en kostnad för
kommuninternt samordningsarbete. I samordningsarbetet ingår att säkra
samhällsbyggnadsprocessen som helhet, det vill säga att se till att det kommande
genomförandet löper smidigt genom att organisationen är väl underrättad och förberedd.
Detta arbete kan inte styras till enskilt projekt utan sker i en generell utveckling av
samhällsbyggnadsprocessen. Som underlag och stöd för allt detaljplanearbete ligger ett antal
sektorsplaner. Vid framtagandet av dessa deltar tjänstemän från hela
kommunorganisationen. Det är rimligt att timkostnaden för deltagande i dessa projekt till
viss del täcks av timkostnaden.
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Definitioner

Begrepp

Definition

Bruttoarea
(BTA)

Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar av
våningsplan. Väggar, trappor och inredningsenheter som köksskåp,
garderober och så vidare inräknas. Arean beräknas enligt mätreglerna i
Svensk Standard SS 21054.

Tekniskt samråd

Ett möte på kommunhuset där byggnadsinspektör, kontrollansvarig och
byggherre bör närvara. Man går igenom bland annat hur arbetet ska
planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och de tekniska
handlingarna.

Utstakning

Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget
av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på
marken.

Ändring av
byggnad

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende, eller kulturhistoriska värde.

Öppenarea
(OPA)

Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och som
omsluts av helt eller delvis öppna sidor. I öppenarea inräknas balkong,
loftgång, taktäckt uteplats och liknande. Arean beräknas enligt
mätreglerna i Svensk Standard SS 21054.

