
Taxa för prövning mm enligt Plan- och bygglagen 
 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Kramfors kommuns prövning mm enligt plan- och 
bygglagen och bestämmelser meddelade med stöd av lagen samt de EU-bestämmelser 
som kompletteras av lagen. 

Avgifter 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
A. 
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. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
B. 
1.kostnad för upprättande av detaljplan när kommunen ger bygglov för nybyggnad 
eller ändring av byggnad eller för annan bygglovpliktig anläggning (enligt föreskrift 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och den fastighet som bygglovet avser har nytta 
av planen  
2. kostnad för upprättande av detaljplaner 
 
3 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften per hel timme 986 kr. 
 
4 § För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. Timavgift tas ut för nedlagd 
handläggningstid. Handläggningstid är den sammanlagda tid som varje tjänsteperson 
vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning 
av beslut. Restid debiteras inte. 
 
Avgift tas ut med en hel timavgift för påbörjad handläggning. Därefter tas timavgift ut 
för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid  
 
5 § I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler 
enligt Svensk Standard SS 21054:2009. 

6 § Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 
handläggningstid som har lagts ner i ärendet. 



Indexuppräkning 

7 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad.  
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018  
 

 
Avgift enligt tabell A – lov, anmälan mm 

8 § Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilaga.  

I de fasta avgifterna ingår ett startbesked, ett slutbesked och i många ärenden ett 
tekniskt samråd, ett arbetsplatsbesök och ett slutsamråd. Om ett ärende kräver 
ytterligare samråd, besök mm debiteras dessa enligt beloppen i bilagan.  

9 § För tidsbegränsat bygglov betalas samma avgift som för ett permanent bygglov för 
motsvarande åtgärd. 

10 § Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna ska avgift 
betalas i form av timavgift.  

 

Justering av avgift  

11 § Om ansökan omfattar både en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
ingår allt i priset för bostadshuset. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder, om 
de ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset. Behövs mer än ett 
startbesked, slutbesked mm debiteras dessa enligt beloppen i bilagan. 

 
12 § För ansökan om att göra justeringar i ett gällande lov debiteras timavgift  
 
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till åtgärdens art, omfattning, nedlagd 
handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt 
fall justeras eller efterskänkas.  

 

Avgift enligt tabell B - planer 

14 § Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall 
bygglov beviljas med liten avvikelse. 

Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av bilaga B. 



Betalning av avgift  

15 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Kramfors kommun med de villkor som 
anges i beslutet eller på räkningen. Avgift får tas ut i förskott. 

Återbetalning av avgift 

16 § Om bygglov inte utnyttjats kan sökanden begära tillbaka avgift för de delar av 
handläggningen av bygglovet som inte utförts. Återbetalning sker tidigast när 
bygglovet har upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 

 

Denna taxa börjar gälla 1 januari 2021. 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före denna taxa börjar gälla, får 
kommunstyrelsen ta betalt efter den nya taxan om det innebär en lägre avgift för den 
sökande. 


