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KF § 142/2022 Dnr 2022/171  
 
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamheter enligt plan- och bygglagen, 
strandskyddsprövning enligt miljöbalken samt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ny taxa för prövning 
av ärenden enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken 
(strandskyddsprövning) med följande tillägg:  
 
Vid beslut om avslag om strandskyddsdispens ska taxan vara 30% av 
ordinarie taxa. 
 
Taxan gäller från 1 januari 2023. 
 
Vidare beslutar fullmäktige att tidigare beslut i kommunfullmäktige  
§§ 75/2011, 122/2012 och 166/2015 upphör att gälla. 
 
Sammanfattning 
Förslag till taxa för för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter enligt 
plan- och bygglagen, strandskyddsprövning enligt miljöbalken samt lagen 
om brandfarliga och explosiva varor. 
 
Ärendebeskrivning 
Gällande taxa idag består av SKR:s PBL-taxa från 2011som togs fram i 
samband med att den nya PBL började att gälla, samt tilläggsbeslut som 
beslutats genom åren, vilket innebär att det är svårt för medborgare, 
handläggare etcetera att veta vad som gäller. Behov finns därför att besluta 
om en ny taxa. 
 
En kommun har enligt 2 kap 5 § kommunallagen rätt att ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som den tillhandahåller. För tjänster eller 
nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla får dock avgifter 
endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. Det lagliga stödet 
för att ta ut avgift för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet finns i 
PBL och i miljöbalken när det gäller ärenden om strandskyddsdispens. 
 
Taxan har en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för 
sina kostnader inom området och det är kommunen som upprättar och 
beslutar om sin taxa. Att konstruera en taxa från grunden är en krävande 
uppgift, därför tillhandahåller SKR ett underlag som stöd för kommunernas 
arbete med detta. 
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Utvärdering av taxan kommer att ske löpande och vid behov uppdateras om 
det visar sig att något behöver justeras eller att nya ärendetyper ska 
upprättas. 
 
Konsekvenser 
I förslaget till ny taxa behöver inga matematiska formler användas i varje 
enskilt ärende utan en färdig avgift finns uträknad för varje ärendetyp. Det 
ger ett tydligare underlag att utgå från vid frågor från kunder, allmänhet 
och överprövande myndigheter vilket bidrar till en ökad rättssäkerhet. Den 
bakomliggande tidsberäkningen, som utgör en del av taxan, ger även en 
tydlig bild om vad som ingår i varje avgift. Vilket också utgör ett 
incitament för att utveckla och förenkla handläggningen. Vid till exempel 
digital arkivering kan handläggningstiden förkortas i alla ärendetyper, som 
på sikt ger lägre kostnader för den som söker bygglov. 
 
De jämförande beräkningar som gjorts mellan föreslagen och befintlig taxa 
visar att det för vissa ärendetyper blir en sänkning av taxan men också att 
intäkterna mellan de olika ärendetyperna omfördelas. För de stora projekten 
såsom nybyggnation av flerbostadshus blir kostnaden lägre och för de 
mindre projekten såsom till exempel fasadändring något högre. Varje 
ärendetyp bär i större utsträckning sina egna kostnader vilket även ger en 
mindre sårbar och mer förutsägbar ekonomi för kommunen. 
 
För handläggare som ska ta ut avgifter i ärenden enligt taxan ger den nya 
taxan en avsevärt enklare hantering jämfört med den nuvarande taxan. I 
princip utgörs taxan av en färdig prislista som kan ge sökanden ett klart 
besked om avgiften i förväg. 
 
Den nya taxan förväntas ge full kostnadstäckning för den 
avgiftsfinansierade verksamheten. 
 
Slutsatsen är att den föreslagna taxan är tydligare, bidrar till ökad 
rättssäkerhet, är mer lättarbetad och ger en jämnare intäktsfördelning som 
följd än nuvarande taxa. 

Yrkanden 
Lars Rosander, C, Tomas Söreling, S, och Göran Gustafsson, SD, yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
PBL-taxa 2014 Hultsfreds kommun 
Beslut från miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-2022 
Kommunstyrelsen § 108/2022 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomikontoret 
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