
 

 

 

 

Reservation  

Med anledning av Kommunstyrelsens beslut 2023-03-21, ärende 27 på dagordningen ”Överklagat 

bygglovsbeslut 2022-06-28, TK-2022-1005-11 avseende nybyggnad av enbostadshus och 

tvåbostadshus”, anmäler vi reservation till förmån för eget yrkande   

 

Att  medge bifall till yrkat belopp om 262 200kr i överklagande av avgiftsbeslut mål P 

7847-22. Det särskilda skäl som föranleder nedsättning av avgiften är en brist i 

kommunikation mellan sökande och kommunen som ledde till att tilltänkta attefallshus 

bygglovsprövades.  

 

Socialdemokraterna finner att ett bifall till yrkat belopp kräver motivering. Enligt den taxa som gällde 

när bygglovet beslutades, Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2022, kan avgiften 

sättas ned om det finns skäl som motiverar höjning eller sänkning av avgiften.  

”Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, 

äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta” 

Klagande har tidigare framfört att fyra av fastigheterna han sökt bygglov för, och som i ritningarna 

definierades som komplementbostadshus, avsågs uppföras som attefallshus. Eftersom det inte fanns 

några bostadshus på fastigheten sedan tidigare kan inte attefallshus uppföras varför 

komplementbostadshusen behandlades som en- eller tvåbostadshus som bygglovprövades. Det innebär 

att såväl bygglovsavgift som planavgift togs ut för samtliga hus. Det resulterade i en hög avgift pga ett 

missförstånd mellan sökanden och kommunen varför det kan finnas skäl att sätta ned avgiften.  

Med Alliansens resonemang har avgiften istället satts ned på grund av att den blivit oskäligt hög, 

vilket är ett otydligt argument som inte säkerställer en likvärdighet och förutsebarhet i beslut. I den 

uppdaterade taxan för 2023 har förändringar skett i taxan som gör det förmånligare för den som uppför 

flera en- eller tvåbostadshus inom samma fastighet eller byggprojekt men som inte till fullo löser 

problemet då det i detta fall var planavgiften som stod för den större delen av kostnaden. I 2023 års 

taxa, liksom taxan för år 2022, står att full planavgift ska tas ut per byggnad (för en- och 

tvåbostadshus). 

Bifalles överklagan på grund av att avgiften i taxan är oskälig bör man parallellt med detta beslut även 

besluta att revidera 2023 års taxa.  

 

För den socialdemokratiska gruppen 

Tierp 2023-03-21 

 

Matilda Svahn (S) 

Vikarierande oppositionsråd  


