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§ 29
Förslag till ny taxa för detaljplaner och
områdesbestämmelser i Lunds kommun
Dnr KS 2019/0866

Sammanfattning
För byggnadsnämndens verksamhet gäller i dag en taxa från år 2012.
Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till ny taxa för
detaljplaner och områdesbestämmelser (plantaxa) i syfte att få en
taxemodell som är tydlig och hållbar över tid. Förslaget innebär att
alla uppdrag faktureras med tidsersättning som grund på så sätt att
den tid som ett ärende förväntas ta i anspråk bestämmer kostnaden
för att ta fram planen eller områdesbestämmelserna.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att antar föreslagen taxa för detaljplaner och
områdesbestämmelser i Lunds kommun, att gälla från och med den
15 mars 2020.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020
Reviderat förslag till ny taxa för detaljplaner och
områdesbestämmelser, Byggnadsnämnden i Lunds kommun
Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2019, § 17
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 16 december 2019,
§ 398
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2019
Byggnadsnämndens beslut den 21 november 2019, § 212
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2019
Förslag till ny taxa för detaljplaner och områdesbestämmelser,
Byggnadsnämnden i Lunds kommun

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar bifall till kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen taxa för detaljplaner och
områdesbestämmelser i Lunds kommun, att gälla från och med
den 15 mars 2020. Vid samma tidpunkt upphör den gamla
taxan (reviderad taxa antagen av kommunfullmäktige den 29
mars 2012) för Lunds byggnadsnämnd i de delar som gäller
detaljplaner och områdesbestämmelser med undantag för vad
som framgår av avsnitt 5.2 och 5.4 i denna taxa.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-27

KS 2019/0679

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2020-01-27 klockan 13.00–14.32

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L)
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressekreterare, kommunkontoret
Vesna Casitovski, kanslichef
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 11–33

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 28 januari 2020 kl.
10.30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-27

KS 2019/0679

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer
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Datum då anslaget sätts upp

2020-01-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-19

