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Kommunstyrelsen

Förslag till nya taxor inom bygglovs- och tillsynsnämndens
verksamhetsområden
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt lag om
sprängämnesprekursorer – HKF 1800 – enligt bilaga 1 till
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari
2021, fastställs.
2. Taxa för bygglov, kartor och mättjänster – HKF 2200 – enligt bilaga 2 till
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari
2021, fastställs.
3. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, inklusive taxebilagorna 1 och 2 – HKF 4210 – enligt
bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26
februari 2021, fastställs.
4. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen – HKF 4230 – enligt bilaga 6 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021, fastställs.
5. Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt
strålskyddslagen – HKF 4240 – enligt bilaga 7 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021, fastställs.
6. Taxa för Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag
om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel – HKF 4250 – enligt bilaga 8 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021, fastställs.
7. Beslutade taxor i punkt 1–6 ovan gäller från och med den 8 mars 2021.
8. Fullmäktiges beslut från den 14 december 2020, § 9, om att fastställa
förslag till ändrade taxor enligt punkterna 1–7 från och med den 1 januari
2021 upphör att gälla den 8 mars 2021.
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Indexjusteringar
9. Handläggningskostnad per timme i tabellerna 1 – 24.1, 25, 26 och 27.4 –
27.7 i 2 § i taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200
indexjusteras i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
10. Den nya handläggningskostnaden per timme i 2 § i taxa HKF 2200 ska för
tabellerna 1–19 vara 1 333 kronor.
11. Den nya handläggningskostnaden per timme i 2 § i taxa HKF 2200 ska för
tabellerna 20–24.1, 25, 26 och 27.4 – 27.7 vara 1 113 kronor.
12. Timavgiften för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen i taxa HKF 4230 indexjusteras i enlighet med prisindex
för kommunal verksamhet (PKV).
13. Den nya timavgiften i 5 § i taxa HKF 4230 ska vara 1 562 kronor.
14. Samtliga indexjusteringar i punkt 9–13 ovan gäller från och med den 8
mars 2021.
15. Fullmäktiges beslut från den 14 december 2020, § 9, om indexjusteringar
enligt punkterna 8–12 från och med den 1 januari 2021 upphör att gälla
den 8 mars 2021.

Sammanfattning
Bygglovs- och tillsynsnämnden har enligt beslut den 14 april 2020 föreslagit
ändringar i taxor. Förändringarna i några av taxorna är av mer redaktionell art
medan andra förändringar innebär justeringar i avgifter eller förändringar i när
årsavgift börjar tas ut. Därutöver har kommunfullmäktige i Mål och Budget 2021
beslutat om ökat intäktskrav avseende taxa inom nämndens arbete med prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, HKF 4210. Bygglovs- och tillsynsnämnden föreslår
därför i beslut den 9 november 2020 att timavgiften för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken höjs från 1 242 kr i timmen till 1 480 kr i timmen. Föreslagen
förändring av timavgiften innebär förväntad intäktsökning om 1,5 - 1,8 mnkr.
Alla större förändringar är beskrivna i bilaga 11, Redovisning av föreslagna
ändringar i taxor inom bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsområden. I
bilagorna 12 till 20 redovisas också samtliga förändringar genom att de har
markerats i förslagen på ny taxa.
Enligt taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200 samt taxa för bygglovsoch tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen HKF
4230 har bygglovs- och tillsynsnämnden rätt att besluta om indexjustering av
taxorna. Eftersom förslagen om förändrade taxor i detta ärende behandlas av
kommunfullmäktige i december samtidigt som taxorna behöver vara beslutade
innan den 1 januari föreslås kommunfullmäktige i detta ärende samtidigt besluta
om indexjusteringen. Justeringen skall beräknas med Prisindex för Kommunal
Verksamhet (PKV). Sveriges kommuner och regioner som tar fram PKV angav 1
oktober 2020 att PKV för 2021 är 1,7 procent.
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Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för tjänster och nyttigheter som
kommunen tillhandahåller med stöd i lagstiftning på respektive område.
Bygglovs- och tillsynsnämnden har i beslut den 14 april 2020 föreslagit ändringar
i taxor.
I Taxa för bygglov, kartor och mättjänster, HKF 2200, föreslår nämnden bland
annat en höjning av taxa till följd av högre lokalkostnader samt justeringar av
tidsåtgång i olika ärenden. Taxan bygger på självkostnadsprinciper.
I Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, inklusive taxebilagorna 1 och 2, HKF 4210, föreslår nämnden bland
annat att årsavgiften börjar tas ut från det år som följer efter beslut är fattat istället
för från innevarande år. I taxebilaga 1 föreslås att avgifterna för tillsyn över
kommunens vägnät höjs från 30 till 50 timmar. I taxebilaga 2 föreslås att
avgifterna för tillsyn över livsmedel och foder sänks betydligt då det
erfarenhetsmässigt har visat sig att tillsynen inte är lika omfattande som taxan
anger.
I Taxa för Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om
tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel,
HKF 4250, föreslår nämnden att årsavgiften börjar tas ut från det år som följer
efter beslut är fattat istället för från innevarande år.
Förändringar i övriga taxor är av mer redaktionell art.
Därutöver har kommunfullmäktige i Mål och Budget 2021 beslutat om ökat
intäktskrav avseende taxa inom nämndens arbete med prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, HKF 4210. Bygglovs- och tillsynsnämnden föreslår därför i beslut
från 9 november 2020 att timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
höjs från 1 242 kr i timmen till 1 480 kr i timmen. Syftet är att med höjda intäkter
öka självfinansieringsgraden på området. Nämnden föreslår samtidigt några
justeringar i taxebilaga 1 och 2.
Timavgifterna i Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt lag
om sprängämnesprekursorer, HKF 1800, Taxa för bygglovs- och
tillsynsnämndens verksamhet enligt spellagen, HKF 4260 och Taxa för tillsyn
enligt strålskyddslagen, HKF 4240 ska enligt 3§ i respektive taxa motsvara
timavgiften i HKF 4210. Den höjda timavgiften i HKF 4210 innebär alltså att
timavgiften höjs även i dessa taxor. Föreslagen förändring innebär sammantaget
en förväntad intäktsökning om 1,5 - 1,8 mnkr.
Alla större förändringar i taxor är beskrivna i bilaga 11, Redovisning av
föreslagna ändringar i taxor inom bygglovs- och tillsynsnämndens
verksamhetsområden. I bilagorna 12 till 20 redovisas också samtliga förändringar
genom att de har markerats i förslagen på ny taxa.
Förändrade taxor föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
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Indexjustering
Enligt Taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200 och Taxa för bygglovsoch tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen HKF
4230 har bygglovs- och tillsynsnämnden rätt att besluta om indexjustering av taxa.
Eftersom förslagen om förändrade taxor i detta ärende behandlas av
kommunfullmäktige i december samtidigt som taxorna behöver vara beslutade
innan den 1 januari föreslås kommunfullmäktige i detta ärende samtidigt besluta
om indexjusteringen. Justeringen skall beräknas med Prisindex för Kommunal
Verksamhet (PKV). Sveriges kommuner och regioner som tar fram PKV angav 1
oktober 2020 att PKV för 2021 är 1,7 procent.
Handläggningskostnaden per timme i taxa för bygglov, kartor och mättjänster
HKF 2200, justeras därför till 1 333 kronor (1 311 kronor x 1,017) respektive 1
113 kronor (1 094 x 1,017). Tabell 1-24.1, 25, 26 samt 27.4-27.7 i HKF 2200
uppdateras i enlighet med det.
Timavgiften för prövning och tillsyn enligt Livsmedels- och foderlagstiftningen,
HKF 4230, indexjusteras i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet
(PKV). Den nuvarande timavgiften på 1 536 kronor justeras med 1,7 procent
vilket innebär att den nya blir 1 562 kronor.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner
bygglovs- och tillsynsnämndens förslag på nya taxor enligt nämndens beslut den
14 april 2020 samt den 9 november 2020 samt föreslagna indexjusteringar.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
De föreslagna förändringarna i taxorna bedöms inte ha några juridiska
konsekvenser.
Förändringarna i Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, HKF 4210, innebär förväntad intäktsökning om 1,5
- 1,8 mnkr och att självfinansieringsgraden inom miljöbalkens tillsynsområde
skulle öka till cirka 80 procent. I Mål och budget 2021 har bygglovs- och
tillsynsnämndens budget justerats ned med 1,8 mnkr. Höjning av timavgiften från
dagens 1 242 kronor per timme till 1 480 kronor per timme innebär att en
verksamhet som idag betalar för 3 timmar årlig tillsynsavgift får en höjd årlig
avgift med motsvarande 718 kronor per år.
I Taxa för bygglov, kartor och mättjänster, HKF 2200, bygger
handläggningsavgifterna på självkostnadsprincip. Avgifterna för vissa tjänster
föreslås höjas till följd av till exempel högre lokalkostnader och ökad komplexitet
i inkomna ärenden. För andra ärenden blir kostnaderna lägre vilket till exempel
beror på att ökad digitalisering ger kortare beräknad handläggningstid samt att
ärendenas faktiska handläggningstid har visat sig vara kortare än beräknad.
Avgifterna för tillsyn över livsmedel och foder (enligt kapitel 5 i
miljöprövningsförordningen) sänks betydligt då det erfarenhetsmässigt har visat
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sig att tillsynen inte är lika omfattande som taxan anger. Det finns dock inte
många verksamheter i kommunen som omfattas av taxebestämmelserna varför
nämndens resultat inte påverkas i betydande grad av avgiftssänkningarna.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.
Bilaga 4.
Bilaga 5.
Bilaga 6.
Bilaga 7.
Bilaga 8.
Bilaga 9.
Bilaga 10.
Bilaga 11.
Bilaga 12.
Bilaga 13.
Bilaga 14.
Bilaga 15.
Bilaga 16.

Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt
lag om sprängämnesprekursorer HKF 1800
Förslag Taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200
Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning
och tillsyn enligt miljöbalken inkl taxebilaga 1 och 2, HKF 4210
Tidigare bilaga 4 i bygglovs- och tillsynsnämndens ärende ingår nu i
bilaga 3
Tidigare bilaga 5 i bygglovs- och tillsynsnämndens ärende ingår nu i
bilaga 3
Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens kontroll enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen, inkl. taxebilaga HKF 4230
Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt
strålskyddslagen HKF 4240
Förslag Taxa för Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om
handel med vissa receptfria läkemedel HKF 4250
Miljö- och bygglovsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 8 april
2020
Miljö- och bygglovsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26
oktober 2020
Redovisning av föreslagna ändringar i taxor
Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt
lag om sprängämnesprekursorer HKF 1800 markerade ändringar
Förslag Taxa för bygglov, kartor och mättjänster HKF 2200
markerade ändringar
Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning
och tillsyn enligt miljöbalken HKF 4210, markerade ändringar 202004-08
Förslag taxebilaga 1 HKF 4210 markerade ändringar
Förslag taxebilaga 2 HKF 4210 markerade ändringar
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Bilaga 17. Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens kontroll enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen HKF 4230 markerade ändringar
Bilaga 18. Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt
strålskyddslagen HKF 4240 markerade ändringar
Bilaga 19. Förslag Taxa för Huddinge kommuns prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om
handel med vissa receptfria läkemedel HKF 4250 markerade
ändringar
Bilaga 20. Förslag Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med prövning
och tillsyn enligt miljöbalken inkl taxebilagor HKF 4210, markerade
ändringar 2020-11-09
Bilaga 21. Beslut Bygglovs- och tillsynsnämnden (2020-11-09 BTN §10)
Bilaga 22. Beslut Bygglovs- och tillsynsnämnden (2020-04-15 BTN §4)

Beslutet ska skickas till
Bygglovs- och tillsynsnämnden
HKF 4260
HKF 1800
HKF 2200
HKF 4210
HKF 4230
HKF 4240
HKF 4250

