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Byggnadsnämndens taxa för 2021  

Förslag till beslut 
I Byggnadsnämnden  

1. Taxa för byggnadsnämndens verksamhet, enligt tjänsteutlåtandet bilaga 1, 

godkänns. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Detta ärende utgör förslag till byggnadsnämndens taxa för 2021. Det förslag till taxa som 

framgår av detta tjänsteutlåtande jämte bilaga föreslås gälla från 2021-01-01. 

Byggnadsnämnden beslutade att genomföra en översyn av taxan i samband med beslut om 

budgeten för 2018. Byggnadsnämnden har ansvar för att bereda underlag för 

byggnadsnämndens taxa före beslut i kommunfullmäktige. 

Översynens mål är att lämna förslag på en revidering av gällande taxa så att den blir tydlig, 

pedagogisk och transparent samt att full kostnadstäckning erhålls för den 

avgiftsfinansierade verksamheten. En förenklad taxekonstruktion bedöms också göra 

tillämpningen av taxan enklare vilket säkerställer principen om likabehandling. 

De förändringar som föreslås innebär att taxan för bygglov baseras på Sveriges Kommuner 

och Regioners (SKR) standardtaxa och att taxan för detaljplaner förändras från att ha varit 

en taxa som utgått från byggrättens bruttoarea (BTA) till en tidsbaserad taxa. 

Med föreslagen taxekonstruktion fullt implementerad beräknas full kostnadstäckning för 

den avgiftsfinansierade verksamheten nås inom en period från tre till fem år. Med fullt 

implementerad taxa kommer intäkterna för byggnadsnämnden att öka med cirka 20 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 om en gemensam beredning av stadens taxor 

och avgifter (GKH 2019:38). Detta ärende är utformat enligt beslutad beredning. 

Information har lämnats till byggnadsnämnden, stadsledningskontoret, berörda förvalt-

ningar och fackliga organisationer. 

  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-04 

Byggnadsnämnden 2020-02-07 

Diarienummer 0581/18 

 

Handläggare: Tomas R. Carlsson, Monika Olsson 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: tomas.carlsson@sbk.goteborg.se  

             monika.olsson@sbk.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ekonomiska konsekvenser för brukare/kunder 

Ett mål för översynen av taxan och utarbetandet av ny taxekonstruktion har varit att få full 

kostnadstäckning för byggnadsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet. Taxans 

utformning utgår från att ersättning ska erhållas för nedlagd handläggningstid samt därtill 

hörande kostnader.  

Avseende taxan för bygglov bedömer förvaltningen att föreslagen taxa är neutral mot 

nuvarande taxa med viss omfördelning av avgifter mellan tjänster så att avgiften utgår från 

ärendets handläggning. Detta innebär att avgiften för vissa tjänster kan bli något högre 

medan avgifter för andra tjänster blir något lägre. Generellt sett kommer ärenden som 

innehåller mycket stora ytor att få en lägre avgift medan ärenden av mindre omfattning 

och/eller med mindre ytor kommer att få en ökad avgift. 

Inom planverksamheten kommer avgiften att spegla kommunens kostnader för arbetet för 

aktuell detaljplan eller områdesbestämmelse. Idag baseras avgiftsuttaget i huvudsak på yta. 

I vissa fall kan ny taxa innebära att avgiften för en viss plan blir oförändrad men i andra fall 

kan avgiften komma att bli både högre och lägre beroende på planens komplexitet och 

omfattning. Avgiften som debiteras är individuell för varje enskilt ärende. Generellt sett 

kommer detaljplaneärenden som har förhållandevis liten bruttoarea avseende byggrätt att 

debiteras högre avgifter. Detta gäller även för planärenden som kräver en komplex och 

omfattande handläggning. 

Byggnadsnämndens taxa ska generera intäkter som finansierar nämndens självkostnad för 

verksamheten. De avgifter som debiteras för detaljplanearbete, bygglov med mera utgör 

ofta en liten andel av den samlade investeringsutgift som exploatering och byggnation ger 

upphov till. Avgifterna är också av engångskaraktär och sällan återkommande. 

I föreslagen taxa ingår övergångsbestämmelser som syftar till att undvika onödig osäkerhet 

avseende avgiftsuttag för kunder. Dessa bestämmelser anger att ny taxa föreslås gälla 

ärenden inkomna efter det datum då taxan träder ikraft. 

Ekonomiska konsekvenser för den egna verksamheten 

Idag finansieras vissa underskott inom den taxefinansierade verksamheten med nyttjande 

av kommunbidrag. För den lovrelaterade verksamheten bedöms den totala intäktsnivån 

vara oförändrad då förändringarna i taxan mest bestått av en kvalitetssäkring och justering 

av avgifter mellan olika tjänster i förhållande till genomsnittlig handläggningstid. För taxan 

som avser detaljplaner kommer förslaget sammantaget att innebära en bedömd avgifts-

höjning på cirka 30 procent vilket motsvarar en intäktsökning på cirka 20 mkr. Eftersom 

taxan inte kan tillämpas retroaktivt samt kommer att införas successivt, i takt med slutande 

av nya planavtal, bedöms det ta cirka tre till fem år innan ny taxekonstruktion får fullt 

genomslag för finansieringen av planverksamheten.  

I den takt ekonomiskt överskott kommer att uppstå kommer nämnden att återredovisa detta 

i enlighet med kommunens styrande regler om budgetavvikelser. Förvaltningen kommer 

årligen att värdera den ekonomiska utvecklingen till följd av ny taxekonstruktion i samband 

med utarbetande av verksamhetsnomineringar för kommande budgetår. Målsättningen på 

sikt är att byggnadsnämndens verksamhet i högre utsträckning ska finansieras via taxa.  
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Inledningsvis sker ingen förändring av nuvarande fakturering. I samband med att taxan är 

implementerad kommer fakturering av nämndens tjänster att ske mer frekvent. Detta påver-

kar inte nämndens ekonomiska ställning utan stärker endast likviditeten. 

Ekonomiska konsekvenser för andra kommunala verksamheter 

De totala kostnaderna för lovärenden och andra ärenden som omfattas av taxan beräknas 

sammantaget inte öka nämnvärt för kommunala bolag och nämnder. Nämnder och bolag 

som har en viss typ av byggnation kan dock få en viss minskad eller ökad kostnad till följd 

av föreslagen taxa beroende på typ av byggnation som genomförs. 

Avgiftsintäkterna för lovverksamheten har ökat senare år till följd av ökad byggnation.  

Av totala taxeintäkter för byggverksamheten på 71 mkr avser drygt tio procent intäkter från 

kommunala bolag medan sex procent kommer från nämnder. Förvaltnings AB Framtiden 

(5 mkr) och lokalnämnden (3 mkr) står för störst andel intäkter.  

I syfte att nå full finansiering för den avgiftsbelagda verksamheten kommer ökat avgifts-

uttag för planverksamheten att påverka även kommunala bolag och nämnder som har 

intresse av att planlägga. En viktig aspekt med att kommunfullmäktiges taxa ska gälla för 

all detaljplaneläggning är att inte särbehandla kommunal verksamhet som i ett senare skede 

ingår t ex exploateringsavtal med försäljning av mark alternativt uthyrning av lokaler. 

Avgiftsintäkterna för planverksamheten varierar mellan åren men har de tre senaste åren 

varit relativt konstant. Av de totala intäkterna för detaljplaner 2019 på 56 mkr utgör 

avgiftsintäkter från andra kommunala bolag och förvaltningar cirka 28 mkr. Drygt hälften 

av dessa intäkter härrör från kommunala bolag medan knappt hälften av intäkterna kommer 

från kommunala nämnder. De tre kommunala bolag och koncerner som erlagt mest avgift 

under 2019 är Liseberg AB (4 mkr), Älvstranden Utveckling AB (6 mkr) samt Förvaltnings 

AB Framtiden (4 mkr). De två nämnder som erlagt störst planavgifter är fastighetskontoret  

(8 mkr) och trafikkontoret (5 mkr).  

Vilka detaljplaner som kommer att ingå i startplan för 2021 är ännu inte känt varför det är 

svårt att i nuläget beräkna konsekvenserna av taxan för andra kommunala bolag och 

nämnder. Eftersom plantaxan kommer att implementeras i takt med tecknande av nya 

planavtal fr o m 2021 bedöms ny taxa att få successivt genomslag på mellan tre till fem år. 

När det gäller det utredningsarbete som byggnadsnämnden bestämmer ska ingå i arbete 

med detaljplaner är taxan konstruerad så att planerande förvaltningar kan ersättas via 

byggnadsnämnden alternativt via egna avtal med exploatör. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Samverkan 
Information om taxearbetet har lämnats till förvaltningens samverkansgrupp (FSG)  

2019-10-16 och 2020-01-15. Samverkan med de fackliga organisationerna har slutligen 

skett 2020-01-21. 
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Bilagor 
1. Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 
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Ärendet  
Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL) beslutar kommunfullmäktige att anta 

bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige kan inte 

delegera rätten att besluta om taxan till nämnd.  Byggnadsnämnden har att ta ställning till 

de förändringar som föreslås som innebär att taxan för bygglov är utarbetad utifrån SKR:s 

standardtaxa och att taxan för detaljplaner förändras från att ha varit en taxa som tidigare 

utgått från byggrättens bruttoarea (BTA) till en tidsbaserad taxa.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 om en gemensam beredning av stadens taxor 

och avgifter (GKH 2019:38). Detta ärende är utformat enligt beslutad beredning. 

Beskrivning av ärendet  

Bakgrund 

Göteborg står inför sitt största utvecklingsprång i modern historia. Staden ska växa med 

nära en tredjedel till 2035. Göteborg ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 

80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. Detta planerade utvecklingsprång 

genererar ett högt tryck i stadsutvecklingsfrågorna. Det höga trycket märks av inom så gott 

som samtliga områden och det finns ett ständigt ökat behov av planering och investeringar i 

bostäder, skolor, verksamhetsytor, infrastruktur med mera. Staden ska planeras så att förut-

sättningar för ett jämlikt och hållbart Göteborg ges, där skillnader i hälsa och livsvillkor 

utjämnas, och där fysiska och sociala barriärer av olika slag, reduceras. Stadsutvecklingen i 

Göteborg ska till delar genomföras inom en geografiskt begränsad yta, vilket bidrar till en 

komplexitet där ekonomiska, juridiska och miljömässiga krav skapar utmaningar i plane-

ringen som måste hanteras. 

Mot bakgrund av den omfattande stadsutveckling som pågår i Göteborg är det viktigt att 

den kommunala verksamheten anpassas i omfattning och karaktär. För att skapa rätt 

ekonomiska förutsättningar för stadens verksamheter är det också av avgörande betydelse 

att rätt avgiftsfinansiering sker för stadens tjänster. 

I samband med beslut om budget 2018 lämnade byggnadsnämnden ett uppdrag att se över 

taxan. Bakgrunden till detta uppdrag var att säkerställa korrekt finansiering av den taxe-

finansierade verksamheten. Målet med översynen var att lämna förslag på en revidering av 

gällande taxa så att den blir tydlig, pedagogisk och transparent samt att full kostnadstäck-

ning erhålls. Målet om att eftersträva hög kostnadstäckning finns med som ett uppdrag i 

kommunfullmäktiges beslutade budget för 2020. En förenklad taxekonstruktion bedöms 

också göra tillämpningen av taxan enklare vilket säkerställer principen om likabehandling. 

De förändringar som föreslås innebär att taxan för bygglov baseras på SKR:s standardtaxa 

och att taxan för detaljplaner förändras från att tidigare ha varit en taxa som tidigare utgått 

från byggrättens bruttoarea (BTA) till en tidsbaserad taxa. Information om taxearbetet har 

lämnats till byggnadsnämnden, stadsledningskontoret och med berörda förvaltningar såsom 

trafikkontoret, fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen underhand då dessa 

arbetar med stadsutveckling och deltar på olika sätt i planeringsarbetet.  

Översynen av taxan har gjorts i flera steg. Tidigare bokslut har analyserats i syfte att 

säkerställa vilka ekonomiska förutsättningar som finns. En intern omfördelning av intäkter 

och kostnader har genomförts där gemensamma förvaltningsövergripande kostnader 

fördelats och en omfördelning av vissa interna poster genomförts. Utöver dessa 
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beräkningar har verksamheten fördelats i vad som bör finansieras med kommunbidrag 

respektive avgifter. Resultatet av dessa beräkningar visar att det är framtagandet av 

detaljplaner som främst är den verksamhet som är underfinansierad med cirka 20 mkr.  

Nedanstående tabell visar exempel på vad som helt eller delvis är att betrakta som 

kommunbidragsfinansierad verksamhet och som därför inte bör finansieras genom 

byggnadsnämndens taxa. 

Tabell: Exempel på kostnader som är helt eller delvis kommunbidragsfinansierade 

Verksamhet 

Byggnadsnämnden Kommunikation och medborgardialog 

Direktion och ledning Rådgivning och tillsyn 

Översiktsplanering Naturreservat 

Bas-/Grundkarta  

 

Taxeekonomi 

Byggnadsnämndens bruttokostnader uppgick 2019 till 328,7 mkr.  De samlade taxein-

täkterna uppgick till 176,9 mkr vilket motsvarar 54 procent av bruttokostnaderna. Om full 

kostnadstäckning erhållits 2019 hade taxeintäkterna uppgått till cirka 60 procent av 

bruttokostnaderna. 

I de samlade taxeintäkterna ingår lantmäteriverksamhetens intäkter på 29,1 mkr vilka 

regleras genom den statliga lantmäteritaxan. De intäkter som finansieras genom 

byggnadsnämndens taxa uppgick därmed till 147,8 mkr, inklusive sanktionsavgifter som 

regleras enligt särskild lagstiftning. 

Verksamhetens intäkter varierar över tid baserat på ärendens karaktär, omfattning och 

volym. Bygglovsverksamhetens intäkter under perioden 2017–2019 har varierat mellan 

61 mkr och 81 mkr. Planverksamhetens intäkter under samma period har varierat mellan 

51 mkr och 73 mkr. 

Om förslag till taxa 
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet förutom den kommunala 

lantmäterimyndighetens verksamhet som följer det statliga lantmäteriets taxa. 

Allmänna regler om kommunala taxor 

Avgifterna tas ut i enlighet 12 kap 8–11 §§ plan- och  bygglagen PBL, plan- och 

byggförordningen PBF (2011:338), 2 kap 5 § Kommunallagen KL (2017:725) och 

Miljöbalken (1998:808) om inget annat anges. Kommunerna ges rätt att ta ut avgifter så att 

kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov 

eller anmälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter. Avgifterna 

är avsedda att täcka kommunens självkostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller 

tjänsten. För tjänster som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla får avgifter dock 

endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.  

Taxan och dess tillämpning utgår från kommunallagens principer; självkostnadsprincipen, 

likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbud. Grunderna för hur avgifterna beräknats 

anges i taxan. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige, handling 2018 nr 156, ska byggnadsnämndens taxa 

baseras på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och ska indexjusteras årligen. 
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Förvaltningen ser ingen anledning till att föreslå en ändring av denna princip. Information 

om uppräkning av taxa och formerna för detta ingår i förslag till byggnadsnämndens taxa. 

Bygglov 

De förändringar som föreslås innebär att taxan för bygglov är utarbetad utifrån Sveriges 

Kommuner och Regioners (SKR) standardtaxa. Taxan baseras i huvudsak på beräknad 

handläggningstid för de olika arbetsmoment som ingår i handläggningen av ett samlat 

ärende. På så sätt speglar avgiften kostnaden för nedlagd tid och därmed uppnås även full 

kostnadstäckning för enskilda ärenden och den samlade verksamheten. Den samlade 

finansieringen av bygglovverksamheten bedöms i stort redan ha full kostnadstäckning så 

att de ändringar som föreslås syftar till att nå en ökad överensstämmelse mellan 

avgiftsuttag och kostnad för handläggningstid. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 

De förändringar som föreslås innebär att taxan för detaljplaner förändras från att ha varit en 

taxa som tidigare utgått från byggrättens bruttoarea (BTA) till en tidsbaserad taxa. Detta 

innebär att en exploatör eller annan fysisk eller juridisk person blir debiterad kostnad för 

faktiskt nedlagd tid för ett aktuellt ärende. På så sätt uppnås full kostnadstäckning för res-

pektive ärende och för den samlade verksamheten. 

Nybyggnadskartor 

De förändringar som föreslås innebär att taxan för nybyggnadskartor utgår från SKR:s 

standardtaxa. Taxan förändras så att tidigare formel för uträkning av aktuell avgift ersätts 

av kostnaden för bedömd handläggningstid för att producera tjänsten/tjänsterna. På så sätt 

speglar avgiften kostnaden för nedlagd tid och därmed uppnås full kostnadstäckning för 

enskilda ärenden. I taxedokumentet kommer fast avgift för tjänster att framgå vilket gör 

taxan enkel att förstå för exploatörer och andra juridiska eller fysiska personer samtidigt 

som den blir enkel att tillämpa för förvaltningen. 

Utstakning och lägeskontroll 

De förändringar som föreslås innebär att taxan för utstakning och lägeskontroll utgår från 

SKR:s standardtaxa. Taxan förändras så att tidigare formel för uträkning av aktuell avgift 

ersätts av kostnaden för bedömd handläggningstid per mättillfälle och på så sätt speglar 

avgiften kostnaden för nedlagd tid. I taxedokumentet kommer fast avgift för tjänster att 

framgå vilket gör taxan enkel att förstå för exploatörer och andra juridiska eller fysiska 

personer samtidigt som den blir enkel att tillämpa för förvaltningen. 

Kartor och geodata 

De förändringar som föreslås innebär att taxan för kartor och geodata förändras så att 

tidigare formel för uträkning av aktuell avgift i ersätts av kostnaden för bedömd handlägg-

ningstid för att producera tjänsten/tjänsterna. Prisuppgift kommer att behöva lämnas i 

anslutning till beställning av flera tjänster då erläggande av avgift sker genom 

timdebitering. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

De förändringar som föreslås innebär att taxan för fastighetsrättsliga åtgärder förändras så 

att tidigare formel för uträkning av aktuell avgift till del ersätts av kostnaden för att 

producera tjänsten/tjänsterna. I taxedokumentet kommer fast avgift för tjänster att framgå 

vilket gör taxan enkel att förstå för exploatörer och andra juridiska eller fysiska personer 

samtidigt som den blir enkel att tillämpa för förvaltningen. Taxan för värdeintyg har tagits 
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bort då detta inte efterfrågas. Denna taxa tillämpas på uppdrag som inte omfattas av statlig 

lantmäteritaxa. 

Brandfarlig och explosiv vara m m 

Gäller enbart ansökan från Räddningstjänsten i Stor Göteborg. Avgift tas ut med timdebi-

tering enligt 27 § Lag (2010,1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Handläggningskostnad per timme 

Handläggningskostnaden motsvarar byggnadsnämndens självkostnad för arbete utfört av 

egen eller inhyrd personal. Kostnaden beräknas enligt den handläggningstid (antal timmar) 

som erfordrats för arbetet och en genomsnittlig timkostnad för handläggningen. Vid beräk-

ning av självkostnaden får alla relevanta kostnader tas med. Exempel är kostnader för egen 

personal, köpta tjänster och lokalkostnader. Även verksamhetens andel av gemensamma 

kostnader får räknas med. 

Om åtgärd inte kan hänföras till särskild grupp i taxetabellerna, beslutar byggnadsnämnden 

om skälig avgift grundad på ersättning för nedlagd tid. Syftet är bland annat att säkerställa 

ersättning för nedlagt arbete vid förändrade förutsättningar avseende lagstiftning, regelför-

ändringar, nya ärendetyper med mera. 

Analys mellan nuvarande taxa och förslag till ny taxa 
 

Lov, förhandsbesked och anmälan 

Redan idag finansieras bygglovverksamheten i huvudsak med taxeintäkter och bedöms i 

huvudsak ha hög kostnadstäckning. Den översyn som förvaltningen genomfört har syftat 

till att åstadkomma en mer rättvis avgiftsfördelning där avgiften för respektive ärende 

baseras på bedömd genomsnittlig handläggningstid samt ärendets förutsättningar i övrigt. 

Majoriteten av intäkterna inom lovverksamheten kommer från startbesked och lov för 

nybyggnation vilka sammantaget svarar för knappt hälften av totala intäkter inom bygg-

verksamheten. 

Nedan redovisas ett antal typexempel som visar på skillnader mellan nuvarande taxa (Taxa 

2020) och den taxa som föreslås gälla från 2021-01-01 (Taxa 2021). 

Tabell: Jämförelse mellan nuvarande lovtaxa och förslag till lovtaxa för typärenden 

Ärendetyp Taxa 2020 Taxa 2021 

Villa (en- och tvåfamiljsfastighet) 26 500 39 600 

Tillbyggnad (villa 30 kvm) 6 400 9 800 

Komplementbyggnad (Attefall) 3 000 7 800 

Installation eldstad 1 600 2 600 

Kontor (5 000 kvm) 169 000 138 000 

Kontor (30 000 kvm) 622 000 515 000 

Enkel lagerhall (700 kvm) 28 400 24 700 

Enkel lagerhall (1 000 kvm) 90 800 45 500 

(samtliga belopp anges i kronor) 

Vid en jämförelse mellan nu gällande taxa och föreslagen taxa framgår att avgifter 

avseende byggnader med stora ytor kommer att få lägre avgifter medan byggnader med 

små ytor kommer att få högre avgifter. Denna justering i avgift speglar ärendenas 

handläggningstid baserat på omfattning, komplexitet och genomförande i övrigt. 
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Vid en översiktlig jämförelse, baserad på kvadratmeterpriser, framgår att bygglovavgiften 

är relativt låg i förhållande till en total bygginvesteringsutgift. En grov beräkning visar att 

den uppgår till cirka en halv procent av den totala utgiften. 

Detaljplan och områdesbestämmelser 

Med nuvarande taxa kan förvaltningen konstatera att planverksamheten uppvisar ett under-

skott på cirka 20 mkr per år. Med debitering av planavgift baserad på handläggningstid 

bedöms full kostnadstäckning kunna uppnås. Mot denna bakgrund kan avgiften för en 

detaljplan komma att variera beroende på komplexiteten och omfattningen av 

handläggningen. 

Vid en analys av ett antal tidigare antagna planer kan förvaltningen konstatera att ett 

tidigare underskott på 20 mkr skulle vara fullt finansierad om föreslagen taxa skulle varit 

tillämpbar. Det är svårt att göra jämförelser med andra kommuner avseende detaljplaneav-

gifter baserade på handläggningstid då förutsättningarna för varje enskild plan och varje 

kommun skiljer sig åt. 

Analys mellan städer 

I anslutning till detta ärende har förvaltningen gjort en jämförelse med andra städer. Vid en 

sådan jämförelse är det viktigt att framhålla att bakomliggande förutsättningar för beräk-

ningar kan skilja sig likväl som vilka arbetsmoment som ligger till grund för avgiftsbestäm-

ningen. Därtill har varje stad sina unika förutsättningar avseende täthet, befolkningsmängd, 

socioekonomiska förhållanden, sjö- och havsnära med skärgård med mera. Dessa olika 

förutsättningar kan i mer eller mindre utsträckning påverka respektive kommuns handlägg-

ning av ärenden. 

Lov, förhandsbesked och anmälan 

I denna jämförelse konstaterar förvaltningen att exemplifierade avgifter i föreslagen taxa i 

Göteborg ligger såväl över som under samt i nivå med avgifter i jämförda kommuner.  

I jämförelsen förekommer Stockholm som exempel på ytterligare storstadskommun, 

Örebro som exempel på kommun som mellankommun som också tillämpar SKR:s bygg-

lovtaxa samt Kungsbacka som exempel på kommun i närområdet. 

Nedan redovisas ett antal typexempel som visar på skillnader mellan den taxa som föreslås 

gälla från 2021-01-01 (Taxa 2021) och avgift för motsvarande ärendetyp i annan stad. 

Tabell: Jämförelse mellan lovtaxa för olika städer för typärenden 

Ärendetyp Göteborg Stockholm Örebro Kungsbacka 

Villa (en- och tvåfamiljsfastighet) 39 600 46 200 35 000 31 200 

Tillbyggnad (villa 30 kvm) 9 800 16 600 12 500 10 800 

Komplementbyggnad (Attefall) 7 800 6 000 6 900 7 200 

Installation eldstad 2 600 1 900 3 100 4 200 

Kontor (5 000 kvm) 137 800 222 200 53 800 75 600 

Kontor (30 000 kvm) 514 800 590 500 72 500 87 600 

Enkel lagerhall (700 kvm) 24 700 72 400 35 000 21 600 

Enkel lagerhall (1 000 kvm) 45 500 92 800 35 000 21 600 

(belopp för övriga städer avser taxa för 2020, samtliga belopp anges i kronor) 
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Detaljplaner 

När det gäller möjligheten att göra en analys av avgifter för detaljplaner så låter sig detta 

inte göras. Detta mot bakgrund av att varje detaljplan är unik till sin karaktär och därför 

inte går att beräkna schablonmässigt. Därtill saknas standardiserade modeller för att be-

räkna en planavgift, delvis baserat på att fastställande av planavgift baserad på handlägg-

ningstid innehåller värderingsmoment. 

Den ärendetyp som till del kan vara möjlig att jämföra är avgiften för planbesked i den mån 

det finns en fast avgift för denna typ av ärende. Avgiften för planbesked baseras på en be-

dömning av trettio timmars handläggningstid. 

Tabell: Jämförelse mellan olika städer för planbesked och handläggningskostnad 

Ärendetyp Göteborg Stockholm Örebro Kungsbacka 

Planbesked 39 000 26 000 9 460-18 920 9 460-18 920 

Handläggningskostnad 1 300 1 320 995 1 200 

(belopp för övriga städer avser taxa för 2020, samtliga belopp anges i kronor) 

Tidplan 

Förvaltningen har arbetat med att utarbeta en ny taxekonstruktion under 2019. Under 2020 

kommer förvaltningen att genomföra ett förberedande arbete för att implementera den 

förändrade taxekonstruktionen. I förberedelsearbetet ligger även utbildning av medarbetare 

för att få kunskap om den nya taxan och kunna tillämpa den på samma sätt. Både imple-

mentering (framtagande av nya mallar, rutiner med mera) och utbildning av medarbetare 

kommer att ta tid och resurser i anspråk under 2020. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
I samband med beslut om budget 2018 gav byggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att 

se över nuvarande taxa. Bakgrunden till detta uppdrag var bland annat att säkerställa verk-

samhetens finansiering av den avgiftsfinansierade verksamheten samt öka möjlig 

exploatörsmedverkan i planer. 

Med föreslagen taxa bedöms full kostnadstäckning uppnås för byggnadsnämndens avgifts-

finansierade verksamhet inom tre till fem år. Detta kommer att innebära att skattemedel i 

form av kommunbidrag inte kommer att behöva användas för den avgiftsfinansierade 

verksamheten då verksamheten i högre utsträckning ska finansieras via taxa. 

Föreslagen taxekonstruktion möjliggör en ökad exploatörsmedverkan i detaljplanearbete. 

Detta kommer att vara möjligt genom att alla utredningar bekostas av exploatören. 

Byggnadsnämnden och exploatören överenskommer, vid tecknande av planavtal, om 

ansvarsfördelning för beställning och genomförande av utredningar. 

Taxan har konstruerats så att det ska vara lätt att förstå konstruktionen och lätt att utläsa 

avgift för olika typer av åtgärder. Den har också utformats med syfte att vara lätt att 

tillämpa för att säkerställa korrekt debitering och likabehandling. Under arbetet har såväl 

kunden till stadsbyggnadskontoret som medarbetaren på stadsbyggnadskontoret varit 

utgångspunkten vid utformningen av taxan. 
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Förvaltningen har utformat övergångsbestämmelser i taxan som ska säkerställa att inga 

kunder orsakas avgiftshöjningar, till följd av ny taxekonstruktion, för ärenden som 

inkommit innan taxan träder i kraft. Av denna anledning kommer en begränsad del i 

nuvarande taxa, avseende planavgifter vid bygglov för äldre ärenden, att gälla även i 

fortsättningen. 

Med gällande förslag till taxa gör förvaltningen, mot bakgrund av ovan, sammantaget 

bedömningen att byggnadsnämndens nya taxa blir mer tydlig, mer pedagogisk och har en 

ökad transparens. Samtliga mål för genomförd taxeöversyn bedöms därmed kunna uppnås. 
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