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Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens plan- och byggtaxa uppdaterades 1 jan 2022. Med anledning
av kommande förändringar i den politiska organisationen där nuvarande
samhällsbyggnadsnämnd föreslås delas upp i en bygg- och miljönämnd och en teknisk
nämnd, bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att det finns skäl att inför 2023 dela upp
nuvarande PBL-taxa i tre delar: GIS-taxa, Bygglovstaxa och Plantaxa.
I detta ärende behandlas den del av taxan som gäller GIS-verksamheten, vilken består av
bland annat avgifter för nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och tillfälligt nyttjande av
digitalgeografisk information.
De viktigaste förändringarna i den nya GIS-taxan är att tabellerna genomgått revideringar för
att så väl som möjligt stämma överens med aktuella faktiska kostnader för verksamheten
samt för att främja likabehandlingsprincipen i så hög utsträckning som möjligt. Tabellerna har
inte setts över på många år. De förändringar som gjorts i GIS-taxan de senaste åren har
endast gällt timtaxa, n-faktor (används för att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom
kommunen, såsom invånarantal, tillväxtberoende åtgärder eller andra faktorer, t.ex. SKR:s
kommungruppsindelning, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen) och
milliprisbasbelopp (mPbb), så det är nu högaktuellt att göra en genomgående översyn.
Tabellerna har förenklats så långt det är möjligt, för att göra uträkningarna lättare och
tydligare för både beställare och handläggare.
När det gäller avsnittet för nybyggnadskartor, så är ambitionen att dessa framöver ska hålla
en högre och mer noggrann kvalitet. Mätningarna kommer att ta mer tid men i gengäld
kommer datan bli mer exakt, vilket i sin tur kommer att förenkla exempelvis
bygglovshandläggningen.
I den nya GIS-taxan finns ett helt nytt avsnitt som gäller drönaruppdrag, det vill säga material
som filmas eller fotograferas av verksamhetens drönare.
I bilagan GIS-taxa är de avgifter eller textstycken som är uppdaterade jämfört med den nu
gällande PBL-taxan markerade i rött. Ny text är markerad i gult.

Ekonomisk bedömning
Se ärendebeskrivning.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden

Ny taxa för GIS-verksamheten godkänns.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Ny taxa för GIS-verksamheten fastställs och börjar gälla 1 januari 2023.
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