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Diarienummer
2017KSM0444
Kommun fullmäkdge

Revidering av plan-och bygglovtaxan inklusive
mät-och karttaxan
Miljö-och samhällsbyggnadsutskottetsförslagtill
kommunstyrelsen förförslagtill kommunfullmäktige
l.

Reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa fastställs i
de delar som berörniiljö- och samhällsbyggnadsutskottct.

2. Taxan gäller från och med l januari 2018.

Stads^ggnadsförvaltningen

Sara Kopparberg
Stadsbyggnadschef

:L
Helena Swahn

Ida Ölen

Mät- och kartchcf

Chef detaljplaneringsenheten
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Sammanfattning
Revidering av timersättning.
Justering av n-faktorn.
Justering av faktorer i några tabeller.
Se bilaga Plan- och bj^glovlaxa inkl mät- och kart.pdf^r ändringarna i den
reviderade taxan framgår.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande plan- och bygglovtaxa faststäUdes av kommunfuUirLäkdgc 2016-0616. Översynav taxan ska ske årligen. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu
genomfört denna översynoch bedömtatt den behöverrevideras avseende
bland annat ddersättning, n-faktorn, princip förplanavgift som tas ut i förskott
och justeringar i tabeller gäUandc mät- och kartuppdrag.

Tidersättning
Efter en översyn av tidersättningen har det konstaterats att fon'altningens
kringkostnadcr har ökatsåsom personalkostnader och lokalkostnader.
Jämförelseav tid ersättningi andra kofnniuner i Stockholms län har också gjorts.
Jämförelsenbörses som ungefärlig då kommunerna har olika
grundförutsättningarsom påverkar kommunens kostnader samt att upplägget
'lyrcsö
förddersättning ärutformat på flera oUka sätt. Nuvarande tidcrsättningi
motsvarar cn medelnivå i jämförelsemed exempelvis Huddinge, Nacka,
Nynäshamn, Solna, Stockholin och Vänndö.
Föratt bättre motsvara verksanihetcns kostnader föreslåsen höjningav
riinprisct OITL 150 kr per löneintervall. Detta görs i Tabell 2 Tidersättning.
Tilläggskostnaderna i tabellen föreslåsoförändrade.
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Tabell 2 Tidersättning

I timkostnaden ingåralla nonnala kringkostnader, inklusive kostnader för
lokaler.
Timpris
Timpris
Löneintervall (månadslön),kr
2018
2017
-21 999
800
650
22 000-27 999

750

900

28 000-33 999

850

1000

34 000-39 999

950

1100

40 000-45 999 -

l 050

1200

46 000-

l 250

1400

Tilläggskostnader
Mätningsinstrument
Transport

Pris
(Kronor)
350 kr/mätuppdra;
100 kr/mätuppdrag

Justering av n-faktorn
Justcringsfaktof N har i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållandeninom
komiTiunen. Faktor N föreslåsi SKJ/s underlag utgörasav siffran 0,8 (om
kommunen har färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare
än 50 000) och l förkoniniuner iTiecl invånarantal däremellan.
Kommunfullmäkdge kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre
beroende på ytterligare än invånarantal, som t.ex. justering nied hänsyn tUl
SICL:s kommu ngruppsinclcl ning, dock alltid med beaktande av
självkostnadsprincipen.
Tyresökoniinun beräknas vara ca 49 000 invånare 2018 och över50 000 året
efter det, därförser vi att det är nödvändigtatt succcsivt höjan-faktorn till 1,1
(+10%) redan nästa år och enligt SKI^s förslagtill 1,2 nätvi äröver50 000
invånare. EnUgt SKI..:s kommungruppsindelning tillhörTyresö kategorin
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storst^dsnära", vilket inöjUggörfören höning tidigare än närvi är 50 000
invånare. Att vara storstad s näfa innebär bl.a. att kommunen behöver täcka upp
förett nori.nalt sett högrelönelägeän landsbygdskonimuner, tacket på
byggandc/planering och hård konkurrens om kompetens är också parametrar
som driver upp kostnaderna förkommuner i storstadsnära lägen, speciellt i cn
bransch med högkonjunktur. Är
man storstadsnära kan också lokalkostnader
tänkas vara högre.

Plantaxan
Princip förplanavgift som tas ut i förskott
Förvaltningen har övergåtttill att inånadsvis fakturera planavgift som tas ut i
förskottoch dessa betalningsprinciper regleras via planavtal. Principen föreslås
därförutgå ur taxan.

Mät- och karttaxan
Tabellen nedan visar utfall förintäkter förmät- och kartenheten år 2016 och
budget förintäkterna år2017. De mafkeradc raderna har koppUng tUl taxan och
summeras till l 054 000 kr förutfaU 2016 och 950 000 kr förbudget 2017. Om
dessa intäkter ökarmed 10 % l samband med att justerings faktorn N höjs så
motsvarar det en ökningined ca 100 000 kr förmät- och kartenheten.

Mät-och kartenhetens
intäkter

Utfall 2016

Budget 2017

Detaljplanavgift

1001

430

Kartor externt

434

500

ErsättningVA-verket

150

150

Nybyggnadskartor

548

700

Husutsättning

71

100

Lägeskontroll

294

100

Fastighetsbildningsförrättning187

300

Övrigmätning
(gränsutvisning)

H

50

Tot intäkter

2826

2330
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Nedan beskrivs förändringari tabeller och u^'alda jämförelserredovisas.
Tabell 23 Avgift förnybyggnads karta
"enkel'
NaiTinet förförenklad nybyggnadskarta förtydligas genom att ersätta
med "förenklad .
Föreslaget pris 2018 äri tabellen nedan beräknat udfrÅnett oförändratvärde på
milliprisbasbeloppct (mPBB=44,8) och N=1,1. Momsfritt.

Prisjämförelse(kr):
Tomtyta <1999
kvm
Tyresöförslag
2018

Fullständig
nybyggnadskarta

Tyresö2017

Nacka 2017
Haninge 2017
Huddinge 2017
Stockholm 2017

Utdrag ur
Förenklad
nybyggnads karta kartdata basen

9117

5421

986

8288

896

10920

4928
8120

2800

9078

6355

2723

7392
>8050

5420

986

Tabell 24 Utstakning
Föreslaget pris 2018 är i tabeUen nedan beräknat udfrån ett oförändratvärde på
niilliprisbasbeloppet (mPBB-44,8) och N=1,1. Momsfritt.

Pris ät.nförelse(kr):
Huvudbyggnad finutstakning,
nybyggnad (4 hörn).
fbyggnadsarea 1-199
kvm)

Flnutstakning av
komplementbyggnad Nybyggnad garage/uthus
till en- och tvåbostadshus
(4 hörn), (byggnadsarea 15199 kvm)

Tyresöförslag 2018

76381

34502

Tyresö2017

6944'

31362

Nacka 2017
Haninge 2017
Huddinge 2017
Stockholm 2017

10640/S1203
9612

4005

7638

3450

8913/14088'1
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Pris för grovutstakning etler finutstakning. Vid samtidig beställning av grovoch finutstakning reduceras priset förgrovutstakmng med 50 %.
Pris förgrovutstakning eller finutstakning.
3Rabatterat
pris på finutstakning oni Nacka konimun även utfört
grovutstakning.
401ika
priser beroende på om det är enkla eller komplicerade förhållanden.
Tabell 25 Lägeskonttoll
Föreshget pris 2018 äri tabellen nedan beräknat utifrån ett oförändratvärde på
milliprisbasbcloppct (mPBB=44,8) och N=1,1. Moms 25 % tillkommer.
Prisjätnföfelse(kr):

iägeskontroll av nybyggnad f4 hörn)
(byggnadsarea 1-199 kvm)
Tyresöförslag 2018

3696

Tyresö2017
Nacka 2017

3360
timdebitering

Haninge 2017

4005

Huddinge 2017
Stockholm 2017

3696

501ika

8913/140885
beroende
koirLpUcerade
förhållanden.
priser
på om det är enkla etter

Tabell 26 Avgift förtillfälligt nyttjande av digital geografisk infotmation
Priset förnyttjanderätt av ortofoto behöveruppdateras då den nuvarande taxan
inte innehåller ortofoto med dagens upplösning (8 cm). Vi prisjämförelsen
noterades en stor spridning av priser bland kommuner. Mät- och kartenheten
anser att en höjningav faktorn KF från 0,05 till 0,2 anses rimlig. Det ger då ett
pris på ca 10 kf/ha.
Föreslaget pris 2018 äri tabeUcn nedan beräknat utifrån ett oförändratvärde på
n-tillipris bas beloppet (niPBB=44,8) och N—1,1.Efter kontroU med
ekonoirdenheten så rättas även momssatsen från 6 % till 25 %. 25 % ska
tillämpas fördigitala produkter och det ärvad tabellen avser. En skillnad i
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vilken monissats som tillämpas i olika kommuner upptäcktes vid
prisjämförelsen.
Pris ämförelse:
kommun

Pris fkr/ha)

upplösning insamlingsår

Tyresöförslag
2018
Tyresö2017

9,9

0, OS

2

0,2/0,08

20.15
20.25

Haninge 2017

8,3

S cm

?

Botkyrka 2017
Stockholm 2017
Huddinge 2017
Nacka 2017
Södertälje2017

10
5,5
4,9
56

12cm

2012

10cm

2014-2016

10cm
?

?

323

16cm

2010

?

Tabell 27 Avgift förgränsutvisning
Faktor PF Justeras upp från 30 till 50 förun'isancle av första punkten.
Arbetstiden fördessa uppdrag är svår att uppskatta då det som aUa andra
mätuppdrag bUr mer tidskrävande under komplicerade förhållandensåsom tät
vegetation och kuperad terräng. En mycket grov uppskattning äratt det tar fyra
timmar med förberedelser,mätning, markering, cftcrkontroll och fakturering
om arbetet gäller gränsu 1^4 s ning av 3 punkter. Detta skulle enligt tidersättningen
i taxan (med tilläggskostnader förmätningsinstruinent (350 kr) och transport
*
=
(100kr)) ge: 4h 1000 kr + 350 kr + 100 kr 4450 kr
Att jämföramed priset 2464+3*493=3943 kr förtre punkter enligt föreslaget
pris i tabell 27.
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Föreslaget pris 2018 äri tabellen nedan beräknat utifrån ett oförändratvärde på
milliprisbasbeloppet (mPBB=44,8) och N-1,1. Moms 25 % dllkonimer.

Prisjämförelse(kr).
Tillägg per punkt
utöverden första

Utvisande av gräns
Tyresöförslag 2018
Tyresö2017

Nacka 2017
Haninge 2017
Huddinge 2017
Stockholm 2017

2464

493

1344

448

timdebitering

2403
1478

534
493

863/14386
7763/129386
601ika
priser beroende på om det ärenkla eller kompUcerade FörhåUanden.
Tabell 29 Avgift fot grundkarta
Faktor Q tas bort från beräkningsfonneln då värdet inte anges förtabellen.
Tabell 30 Avgift föfkoordinatförteckningoch punktskiss
Tabellen utgår då det tar förmycket administration att debitera fördetta
underlag. Enheten kan inte heller garantera att dessa mätpunkter finns kvar. Det
ären hjälp att kunder hörav sig till oss oin någon niätpunkt ärborta eller
skadad.
Tabell 31 Avgift föranaloga kaftprodukter
Tabellen byter namn till tabell 30 eftersom tidigare tabell 30 utgår.
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