Kommunstyrelseförvaltningen
Helena Swahn
Enhetschef geodataenheten
08-5782 94 28
Helena.swahn@tyreso.se

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-02-05

1 (2)

Kommunstyrelseförvaltningen
Monica Juneheim
Enhetschef planenheten
08-5782 97 86
Monica.juneheim@tyreso.se
Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Grönblad
Enhetschef Analys och tillväxt
08-5782 98 74
Anna.gronblad@tyreso.se
Mottagare

Stadsbyggnadsutskottet

Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
stadsbyggnadsutskottet för beslut i kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering
sker inför 2022.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2022.
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Sammanfattning
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2022. Tidsuppskattningar för
hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer ses över. Timpriset som
ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås endast indexregleras
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enligt PKV inför 2022 när denna blir känd hösten 2021, vilket beskrivs i taxan.
Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet
och Kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden ska meddelas den
verkställda justeringen. Således kommer de slutliga priserna i taxan för 2022 att
beräknas i slutet av 2021.

Beskrivning av ärendet
De faktorer som räknar fram timpriset för de olika verksamheterna revideras ej
då dessa siffror härstammar från ett omfattande arbete när denna version av
taxa togs fram under våren 2019. Verksamheterna föreslår att vi utgår från att
beräkningen är korrekt och endast indexreglerar timpriset inför 2022 enligt
PKV som beskrivs i taxan.
Uppdateringar av geodataenheten
Justering i kostnader för underhåll av temat gränser och
fastighetsbeteckningar. Justerar ner uppskattning för nedlagd tid på
gränsutredningar. Ett stort arbete är genomfört för att kvalitetssäkra
läget av fastighetsgränspunkter i registerkartan.
Justering av kostnad för produktion av ortofoto. Höjning eftersom
signaleringskostnader inte tagits med tidigare.
Uppdateringar av planenheten
Inga justeringar.
Uppdateringar av enheten för analys och tillväxt
Inga justeringar.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

Handlingar som tillhör beslutet
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 januari 2022_ej
indexreglerad.pdf, se bilaga.
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