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§ 133
Revidering av taxa för bygglovsverksamhet (KS 2021.210)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxan och föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer revidering av bygglovsverksamhetens taxa att gälla från och med den 1 januari 
2022.

Ärendebeskrivning
Översyn av taxan ska ske årligen. Bygglovsavdelningen har nu genomfört denna översyn och 
bedömt att mindre revideringar behöver göras avseende justering av den genomsnittliga 
handläggningstypen för en- och tvåbostadshus.

Förslaget består av en liten ökning av antalet timmar för den genomsnittliga
handläggningstypen för en- och tvåbostadshus med 1-3 timmar.
Bygglovsavdelningen har tagit fram en ny ”prisreducering” för de
ärenden som avser nybyggnad av flera en-och tvåbostadhus utöver det första vid
ett och samma tillfälle (gruppbebyggelse på samma fastighet). Reduktionen omfattar
50 % av den totala kostnaden för den första byggnaden.
Översynen visade på nödvändigheten att ändra storleksintervallerna för ny- och
tillbyggnad av byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnad. Justeringen innebär en mer rättvis fördelning av
avgiften samt ger en lägre avgift för den enskilde. Tidigare var avgiften betydligt högre
och intervallerna färre. Utöver det finns ett förslag på två helt nya avgifter avseende
uppförande av radio/telemast eller torn som tidigare saknats.
Förslaget innehåller även några få ändringar i texten till följd av förändrad
lagstiftning. Avser Attefallsåtgärder där storleken ändrats från max 25
kvadratmeter till max 30 kvadratmeter.

Nuvarande taxa beslutades av fullmäktige 2020-11-09 § 111.
Därefter har endast få och små redaktionella justeringar gjorts.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Revidering av bygglovsverksamhetens taxa
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Revidering av bygglovsverksamhetens taxa
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Tjänsteskrivelse

Revidering av taxa för 
bygglovsverksamhet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxan och föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer revidering av bygglovsverksamhetens taxa att gälla från och med den 1 
januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Översyn av taxan ska ske årligen. Bygglovsavdelningen har nu genomfört denna 
översyn och bedömt att mindre revideringar behöver göras avseende justering av den 
genomsnittliga handläggningstypen för en- och tvåbostadshus. 

Förslaget består av en liten ökning av antalet timmar för den genomsnittliga
handläggningstypen för en- och tvåbostadshus med 1-3 timmar.
Bygglovsavdelningen har tagit fram en ny ”prisreducering” för de
ärenden som avser nybyggnad av flera en-och tvåbostadhus utöver det första vid
ett och samma tillfälle (gruppbebyggelse på samma fastighet). Reduktionen omfattar
50 % av den totala kostnaden för den första byggnaden.
Översynen visade på nödvändigheten att ändra storleksintervallerna för ny- och
tillbyggnad av byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnad. Justeringen innebär en mer rättvis fördelning av
avgiften samt ger en lägre avgift för den enskilde. Tidigare var avgiften betydligt högre
och intervallerna färre. Utöver det finns ett förslag på två helt nya avgifter avseende
uppförande av radio/telemast eller torn som tidigare saknats.
Förslaget innehåller även några få ändringar i texten till följd av förändrad
lagstiftning. Avser Attefallsåtgärder där storleken ändrats från max 25
kvadratmeter till max 30 kvadratmeter.

Nuvarande taxa beslutades av fullmäktige 2020-11-09 § 111. 
Därefter har endast få och små redaktionella justeringar gjorts. 

Bakgrund
Översynen har gått till så att vi jämfört hur bygg- och miljötillsynsnämndens 
genomsnittliga handläggningstid står sig i förhållande till andra kommuners avgifter 
(lokalt) samt jämfört vår befintliga taxa i förhållande till den sammanställning som 
SKR har gjort över tidsåtgången för några olika ärendetyper nationellt. Bygg- och 
miljötillsynsnämnden får inte ta ut avgifter för rådgivning och allmän 
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tillsynsverksamhet eftersom de ska vara skattefinansierade. Bygg- och 
miljötillsynsnämnden i Vallentuna strävar därför att nå en balans där 75 % är 
avgiftsfinansierad och 25 % är skattefinansierad, något som är brukligt inom de flesta 
medlemskommuner inom Bygglovsalliansen. Ett sätt att möta framtidens utmaningar 
är att balansera de prioriterade obligatoriska uppgifterna mot de frivilliga. Att arbeta 
mot en hög kundnöjdhet (NKI), digitalisering, distansarbete kan kräva mycket 
resurser i förhållande till utfallet men kan ändå vara en nyckelfråga för att nämnden 
ska kunna driva en framgångsrik verksamhet och myndighetsutövning.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Erik Lanner Sandberg
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till:
Akten
Bygg- och miljötillsynsnämnden
Kommunledningskontoret
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§ 64
Revidering av bygglovsverksamhetens taxa (BMN 2021.044)
Beslut
Bygg och miljötillsynsnämnden beslutar att godkänna taxan och föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer revidering av bygglovsverksamhetens taxa att gälla från och 
med den första januari 2022.
 
Anteckning
Redaktionell ändring i tjänsteskrivelsen under sammanfattning. Ordet "Rabatt" har ändrats till 
"Prisreducering". 

Ärendebeskrivning
Översyn av taxan ska ske årligen. Bygglovsavdelningen har nu genomfört denna översyn och 
bedömt att små revideringar behöver göras i taxan.

Förslaget består av en liten ökning av antalet timmar för den genomsnittliga 
handläggningstypen för en- och tvåbostadshus med 1-3 timmar (tabell A.1.).
I samma tabell har bygglovsavdelningen tagit fram en ny ”prisreducering” för de ärenden som 
avser nybyggnad av flera en-och och tvåbostadhus utöver det första vid ett och samma tillfälle 
(gruppbebyggelse på samma fastighet). Reduktionen omfattar 50 % av den totala kostnaden 
för den första byggnaden.
Översynen visade på nödvändigheten att ändra storleksintervallerna för ny- och tillbyggnad av 
byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnad (tabell A.2.). 
Justeringen innebär en mer rättvis fördelning av avgiften samt ger en lägre avgift för den 
enskilde. Tidigare var avgiften betydligt högre och intervallerna färre. Utöver det finns ett 
förslag på två helt nya avgifter avseende uppförande av radio/telemast eller torn som tidigare 
saknats (A.5).
Förslaget innehåller även några få ändringar i texten till följd av förändrad lagstiftning (se 
tabell A.8). Avser Attefallsåtgärder där storleken ändrats från max 25 kvadratmeter till max 
30 kvadratmeter.

Samtliga förändringar i både tabeller och avgifter är markerade med
blå färg i bilaga 1.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse 

Revidering av bygglovsverksamhetens 

taxa 
 

Förslag till beslut 

Bygg och miljötillsynsnämnden beslutar att godkänna taxan och föreslår att 

kommunfullmäktige fastställer revidering av bygglovsverksamhetens taxa att gälla 

från och med den första januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Översyn av taxan ska ske årligen. Bygglovsavdelningen har nu genomfört denna 

översyn och bedömt att små revideringar behöver göras i taxan.  

 

Förslaget består av en liten ökning av antalet timmar för den genomsnittliga 

handläggningstypen för en- och tvåbostadshus med 1-3 timmar (tabell A.1.).  

I samma tabell har bygglovsavdelningen tagit fram en ny ”prisreducering” för de 

ärenden som avser nybyggnad av flera en-och och tvåbostadhus utöver det första vid 

ett och samma tillfälle (gruppbebyggelse på samma fastighet). Reduktionen omfattar 

50 % av den totala kostnaden för den första byggnaden.   

Översynen visade på nödvändigheten att ändra storleksintervallerna för ny- och 

tillbyggnad av byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 

komplementbyggnad (tabell A.2.). Justeringen innebär en mer rättvis fördelning av 

avgiften samt ger en lägre avgift för den enskilde. Tidigare var avgiften betydligt högre 

och intervallerna färre. Utöver det finns ett förslag på två helt nya avgifter avseende 

uppförande av radio/telemast eller torn som tidigare saknats (A.5).   

Förslaget innehåller även några få ändringar i texten till följd av förändrad 

lagstiftning (se tabell A.8). Avser Attefallsåtgärder där storleken ändrats från max 25 

kvadratmeter till max 30 kvadratmeter.  

 

Samtliga förändringar i både tabeller och avgifter är markerade med  

blå färg i bilaga 1. 

 

Bakgrund 

Översynen har gått till så att vi jämfört hur nämndens genomsnittliga 
handläggningstid står sig i förhållande till andra kommuners avgifter (lokalt) samt 
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jämfört vår befintliga taxa i förhållande till den sammanställning som SKR har gjort 
över tidsåtgången för några olika ärendetyper nationellt. Byggnadsnämnden får inte 
ta ut avgifter för rådgivning och allmän tillsynsverksamhet eftersom de ska vara 
skattefinansierade. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna strävar därför att nå 
en balans där 75% är avgiftsfinansierad och 25% är skattefinansierad, något som är 
brukligt inom de flesta medlemskommuner inom Bygglovsalliansen. Ett sätt att möta 
framtidens utmaningar är att balansera de prioriterade obligatoriska uppgifterna mot 
de frivilliga. Att arbeta mot en hög kundnöjdhet (NKI), digitalisering, distansarbete 
kan kräva mycket resurser i förhållande till utfallet men kan ändå vara en nyckelfråga 
för att nämnden ska kunna driva en framgångsrik verksamhet och 
myndighetsutövning. 

Senad Glamocak Anneli Berglund 
bygglovschef Handläggare 

   

Expedieras till: 

Akten 
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