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Dnr SBN 2021/24

§ 14

Revidering av plan- och bygglovstaxa

Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av att göra en
revidering av plan- och bygglovstaxan inför 2021. Det är
främst de avsnitt i taxan som berör planfrågor samt
geografiskinformation som behöver revideras i större
utsträckning. De mer omfattande ändringar samt
förbättringar som görs i förslaget finns bifogat och beskrivs
även i tjänsteskrivelsen.
Bygglovsavdelningen gör enbart redaktionella ändringar
denna gång då avgifterna nyligen korrigerats.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen beskriver de ändringar som föreslås i
tjänsteskrivelsen som finns med som underlag.
Underlag för beslut

- FÖRSLAG TAXA 2021 Plan- och bygglovsverksamhet samt
geografisk information
- Tjänsteskrivelse TAXA 2021 Plan- och bygglovsverksamhet
samt geografisk information
Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar
1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till
revidering av taxa för Haninge kommuns verksamhet inom

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Stadsbyggnadsnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

2021-02-10

plan- och bygglagens område samt geografisk information
mm och överlämnar till kommunfullmäktige för antagande.
Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslutar
1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till
revidering av taxa för Haninge kommuns verksamhet inom
plan- och bygglagens område samt geografisk information
mm och överlämnar till kommunfullmäktige för antagande.
Linus Björkman (M) deltar inte i beslutet.
Överläggningar i stadsbyggnadsnämnden

Linus Björkman (M) hemställer om att få lämna ett särskilt
yttrande från Moderaterna.
Ordförande Petri Salonen (C) yrkar bifall till ett eget förslag
innebärande att avgiften beräknas efter den taxa som gäller
när ärendet/beställningen inkommer och diarieförs. För
tidsersättning tillämpas den taxa som gäller när uppdraget
utförs. Om det finns särskilda skäl kan
stadsbyggnadsnämnden i ett visst ärende eller för särskilt
uppdrag besluta om en höjning eller sänkning av avgiften.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut ordförandens förslag - och finner att stadsbyggnadsnämnden
beslutar i enlighet med förslaget.
Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar

Utdragsbestyrkande
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1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till
revidering av taxa för Haninge kommuns verksamhet inom
plan- och bygglagens område samt geografisk information
mm och överlämnar till kommunfullmäktige för antagande.
2. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när
ärendet/beställningen inkommer och diarieförs. För
tidsersättning tillämpas den taxa som gäller när uppdraget
utförs. Om det finns särskilda skäl kan
stadsbyggnadsnämnden i ett visst ärende eller för särskilt
uppdrag besluta om en höjning eller sänkning av avgiften.
3. Moderaterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Expedieras: Akt
För verkställighet: KS/KF
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