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Utdragets riktighet bestyrkes av 
 

Sjundeå 

 
Namn 

tjänsteställning 

 

 

Dnr TEKNLTK: 544 /2020 

 

TAXOR OCH AVGIFTER SOM TEKNISKA AVDELNINGEN UPPBÄR 

 

Beredning och tilläggsinformation om beslutet: byggchef Ilmari Viljan-

en, tfn 044 386 1180, fornamn.efternamn@sjundea.fi 

 

Beredning och tilläggsinformation om beslutet: planeringschef Timo 

Onnela, tfn 044 386 1286, fornamn.efternamn@sjundea.fi 

 

Bilagor: 

− Avgifter som uppbärs för tjänster inom planläggning 

− Avgifter för användningstillstånd för allmänna områden 

 

Sjundeå kommun uppbär för tillfället inte avgifter för grävningstillstånd 

eller för extra kostnader som orsakas av planläggning. Dessa är i allmän-

het avgiftsbelagda tjänster i övriga kommuner.  

 

Enligt 44 § 7 punkt i Sjundeå kommuns förvaltningsstadga fastställer 

tekniska nämnden taxor och avgifter inom ansvarsområdet, med undan-

tag för den avgift som uppbärs för fastighetsförrättning. 

 

Taxorna är uppgjorda så att de täcker kostnaderna för tjänsterna och så 

att avgifternas storlek är i förhållande till den allmänna prisnivån i när-

områdets kommuner.    

 

Planläggningsavgifter 

Enligt 59 § i markanvändnings- och bygglagen har kommunen rätt att 

uppbära kostnaderna av sökande för utarbetandet och behandlingen av 

planen, om detaljplanen eller en ändring av planen i huvudsak är påkal-

lad av ett enskilt intresse och har utarbetats på initiativ av markägaren el-

ler markinnehavaren. 

 

Principer för de avgifter som uppbärs för grävningsarbete 

Kommunen har enligt lagen om underhåll och renhållning av gator och 

vissa allmänna områden 14 b § rätt att uppbära avgift för arbeten som 

görs på vägar och andra allmänna områden gällande granskningar av 

anmälningar och kostnader orsakade av övervakning. Kommunen får 

även uppbära avgift för att en gata eller ett allmänt område har begrän-

sats till en byggarbetsplats. Som princip för avgiften är tid, områdets om-

fattning och områdets centrala läge. 

 

Förslag:  Byggchefen: 

 

Tekniska nämnden beslutar 
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− ta i bruk Avgifter som uppbärs för tjänster inom planläggning samt 

Avgifter för användningstillstånd för allmänna områden fr.o.m. 

1.3.2021; 

 

− justera paragrafen på mötet.  

 

Behandling:  Den ändringen som föredraganden gjort i redogörelsedelen har beaktats i 

protokollet. 

 

På basis av diskussionen gjorde föredraganden följande ändringar i bila-

gan ”Avgifter för användningstillstånd för allmänna områden”:  

 

I avsnittet ”Grävningstillstånd”: Avgifterna för ”Väg, underhållsklass I” 

raderas.  

 

”Schaktområde över 100 m²” korrigeras till formen ”Schaktområde 100 

m² och större”.  

 

I avsnittet ”Att hyra vägområden och allmänna områden”: ”0–25 m²” 

korrigeras till formen ”under 25 m²” 

 

Beslut: Tekniska nämnden beslutade ta i bruk avgifter som uppbärs för tjänster 

inom planläggning samt avgifter för användningstillstånd för allmänna 

områden fr.o.m. 1.3.2021, i enlighet med de ändringar i avgifter för an-

vändningstillstånd för allmänna områden som nämns i behandlingen.  

 

Denna paragraf justerades på mötet. 

==== 

 

  

 

 


