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Sammanfattning
En ny plantaxa för Värmdö kommun fastställdes för 2012 med anledning av
ikraftträdande en ny plan- och bygglag den 2 maj 2011. Taxan har varit i bruk i drygt ett
år och det har visat sig att samhällsplaneringsnämndens delegationsordning behöver
justeras.

Bakgrund
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom
byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap plan- och bygglagen (2010:900). Där
anges i 8 § att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked
och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
I Värmdö kommun har byggnadsnämndens uppgifter enligt plan- och bygglagen
fördelats mellan flera nämnder. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl.a.
för prövning av bygglov och samhällsplaneringsnämnden upprättar bl.a. förslag till
detaljplaner.
Samhällsplaneringsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om bygg-,
miljö- och hälsoskyddsnämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad
eller annat bygglov enligt 16 kap 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan
bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen
eller områdesbestämmelserna.
Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän
Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de
kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om påförande av avgift
kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation.
Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till
tjänstemännen. Viktigt är att nämndens delegationsordning anpassas till gällande regler.
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Vad avgiftsbeslut bör innehålla
I beslut om avgift bör framgå:
 Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats.
 Hur stor avgift som debiteras.
 När betalning ska ske.
 Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 22-28 §§
förvaltningslagen).
 Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften.
Avgiftsbestämning
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.
Finner samhällsplaneringsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning
eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för
särskilt ärende. Samhällsplaneringsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om
avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
samhällsplaneringsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning.
Betalning av avgift
Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte
avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs.
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall
Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man överklagar. En
kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13
kap 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in
handlingarna till samhällsplaneringsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del
av beslutet.

