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Sammanfattning 

Denna rapport riktar sig in på hur en stor och en liten kommun kan skilja sig 

åt när det gäller beviljandet av bygglov. Basen ligger i, om det är lättare att få 

ett bygglov i en mindre kommun, eller om det är svårare att få ett bygglov i en 

större kommun. De två kommuner som jämförs är Växjö kommun och 

Värnamo kommun.  

Det är fyra punkter som kommunerna jämförs på och dessa är:  

Hur bygglovshandläggningen går till och frågor kring den, hur organisationen 

är uppbyggd i respektive kommun och om det skiljer sig något i arbetsgång 

och metoder. Vad finns det för skillnader på avgifterna och sanktionerna och 

statistik på hur många bygglov som har granskats. Det finns beskrivningar, 

utifrån den nya plan- och bygglagen, och hur områdesbestämmelser och 

detaljplaner regleras enligt denna. 
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Summary 

This rapport focuses on the difference between a bigger municipality and a 

smaller one, when granting a building permission. The base is in, if it is easier 

to get a building permit in a smaller municipality, or harder in a bigger 

municipality. The two municipalities’ that are being compared are, Växjö and 

Värnamo. 

There are four points which will be compared, and these are;  

The process of a building permit and questions about it, the structure of the 

organization in each municipality and if there is a difference between the 

workflow and the methods, what kind of differences there are between the 

fees and sanctions and statistics on how many building permits have been 

made. 

There are descriptions, based on the new Planning and Building Act, and the 

area regulations and how the zoning is regulated by this.



  
 

V 

 

Abstract 

Denna rapport beskriver bygglovsprocessen i en stor och en mindre kommun, 

samt bygglovsavgifter, sanktionsavgifter och respektive kommuns 

organisation. 

Bygglov, bygglovshandläggning, bygglovsgranskningar, plan- och bygglagen, 

jämförelse i organisation, statistik på bygglov, bygglovsavgifter och 

sanktionsavgifter 
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Förord 

Detta arbete kom på tal under ett möte med de programansvariga inom 

området byggteknik. Det var under en diskussion med den programansvarige 

för programmet byggnadsutformning. Vi var då bägge lite osäkra inom vilket 

område vi ville göra vårt område men säkra på att det skulle vara inom 

projektering och planering på något sätt. Vi fick som förslag att fördjupa oss i 

kommunens arbete då det håller på väldigt mycket med planering. Vilket som 

sedan ledde till att vi kom in på bygglovsansökningar, detaljplaner och 

planbestämmelser. Vi vill tacka för det goda samarbetet med både Växjö- och 

Värnamo kommun, utan dem hade det inte gått att genomföra detta arbete. Vi 

vill även tacka vår handledare på universitetet som pekat oss i rätt riktning när 

vi varit inne på fel spår.  

 

Personliga tack till; Marie Ståhle och Henrik Wibroe på Växjö kommun, 

Sven-Åke Jansson på Värnamo kommun och Åke Tyrberg på 

Linnéuniversitetet.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Denna rapport behandlar hur kommunerna hanterar sina bygglov och hur 

handläggningen sker. Skedet vi behandlar, är från det att en ansökan kommer 

in, tills bygglovet blir beviljat men hela bygglovsprocessen, till slutbesked, 

finns beskriven. Vi skiljer på en större och en mindre kommun. Alla 

kommuner utgår från samma lagstadgar, men det kan ändå skilja sig i hur 

handläggningen går.  

Den 2 maj 2011 togs den nya plan- och bygglagen i bruk, som ersatte den 

gamla plan- och bygglagen från 1987.  

Bakgrunden till denna rapport är okunskap bland bygglovssökande och många 

svåra frågor kring plan- och bygglagen. Med den nya plan- och bygglagen är 

det mycket lättare att få en kraftig sanktionsavgift, då det har tillkommit nya 

moment innan ett bygge kan starta och innan produkten kan användas. Det 

finns även en nyfikenhet i hur handläggningarna kan skiljas åt mellan två 

kommuner och vilka tolkningar som finns kring detaljplanerna och deras 

bestämmelser. Går bygglov igenom lättare i en mindre kommun, för att man 

vill få samhället att börja växa?   

Det finns även en dålig förståelse hos de som söker bygglov, för vilka påföljder 

det finns om en byggnad eller om/- och tillbyggnad uppförs utan ett bygglov. 

Med den nya plan- och bygglagen kan det bli väldigt höga summor för ett 

mindre ”svartbygge”.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur bygglovsprocessen ser ut 

hos Sveriges kommuner, specifikt i Växjö och Värnamo kommun, från det att 

man lämnar in bygglovsansökan tills det att bygglovet är beviljat. Med hjälp 

av olika bygglovsgranskningar och interjuver av handläggare, kommer vi 

kunna sätta in oss i hur handläggningsprocessen ser ut och vad som kan skilja 

kommunerna åt. Vi vill förmedla hur handläggningarna går till och vad som 

krävs för att ett bygglov ska bli godkänt, eftersom detta kräver att vissa 

handlingar måste vara med i bygglovsansökan och beskriva vad som ska 

finnas med i en ansökan och hur ansökan ser ut.  

 

Målet med detta examensarbete är att förmedla hur handläggningarna av 

ärendena fungerar och även visa hur arbetssättet och strukturen kan skilja sig 

åt, i en större respektive mindre kommun. Vi kommer kunna visa ett resultat i 

skillnaderna mellan de båda organisationerna och hur handläggningen av 

bygglov går till.  

Målet är även att visa hur man tar fram en bygglovsavgift och hur den skiljer 

sig i en större respektive mindre kommun och hur det fungerar med de nya 

betydligt högre sanktionerna när fel begås på ett bygge. Påföljderna med den 
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nya plan- och bygglagen blir betydligt större än med den gamla lagen och det 

finns beskrivet hur man ska gå tillväga för att undvika dessa 

sanktionsavgifter.  

 

Frågeställning 

 Hur ser organisationerna ut? 

 Vilka arbetsmetoder finns? 

 Finns det några interna mallar för en bygglovshandläggning?  

  Utbildas nya handläggare av kommunen först eller sätts de i arbete 

direkt? 

 Hur fungerar det med de nya sanktionerna och bygglovsavgifterna?  

 Hur går granskningarna till? 

 Hur många bygglov granskas i respektive kommun? 

Detta är frågor som kommer behandlas och besvaras i denna rapport. 
 

1.3 Avgränsningar  

1.3.1 Bygglovsprocessen och ärenden 

Det finns givetvis hur mycket som helst att skriva om när det gäller 

bygglovshandläggningar men vi har fått avgränsa oss i vissa delar. Då det 

gäller bygglovsprocessen behandlar vi bara, från det att bygglovsansökan har 

kommit in till kommunen, tills det att det har blivit beviljat. För att får ett 

bättre resultat har vi även begränsat oss till bara villor då det gäller 

nybyggnationer och tagit ett ärende från respektive kommun. 

1.3.2 Detaljplaner och områdes bestämmelser 

När det gäller detaljplaner och bestämmelser finns detaljerat beskrivet hur de 

står sig till nya plan- och bygglagen, men vi har valt att inte ta med 

framtagandet av detaljplaner och områdesbestämmelser. 
 

1.3.3 Bygglovsavgifter och sanktionsavgifter 

Då vi behandlar bygglovsavgifterna och sanktioner finns det ytligt beskrivet 

vad som skiljer kommunerna åt. Det finns även ett exempel på vad det kan bli 

för en sanktionsavgift på ett uterum som har blivit byggt utan bygglov och ett 

exempel på vad en enkel byggnad på 150m
2
 har för bygglovsavgift. Dessa 

exempel är beräknade utifrån kommunens mallar för bygglovsavgifter och 

byggsanktioner i respektive kommun.   
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2. Metod 

2.1 Möte med bygglovshandläggare 

Under mötena med bygglovshandläggarna förklarar de hur deras 

bygglovsgranskning går till och vad vi behöver tänka på. De ger oss även 

bygglov som de anser är lämpliga och som ligger inom våra ramar. På mötena 

med bygglovshandläggarna läggs även en planering upp och vissa delmål. Här 

ställs även frågan om de vill få ut något eller har någon fråga att tillägga i 

frågeställningen. 

2.2 Samtal för att få deras synpunkter när det gäller granskningar 

Under dessa samtal ställs frågor kring deras granskningssätt för att vi ska 

förstå hur de går tillväga. Här får vi även en djupare inblick i hur deras 

organisation fungerar och vad som händer från att ett bygglov har ankommit 

tills det att det blir beviljat. Frågor kring den interna strukturen och problem 

som kan uppstå, när det gäller granskningen av ett bygglov, besvaras och vad 

som händer om byggnationen strider mot detaljplanen eller Plan- och 

bygglagen.  

2.3 Fakta från kommunen angående organisationen 

Under detta samtal, med handledarna, ställs frågor kring hur organisationen 

fungerar och hur det ser ut i organisationen, från det att ett bygglov har 

kommit in tills det att det blir beviljat. Frågor som ställdes var; 

Hur många som är anställda finns på stadsbyggnadskontoret och vad de har 

för arbetsuppgifter, finns det en lathund för bygglovsgranskningen mm.   

Eftersom det är en jämförelse mellan en större och en mindre kommun, 

kommer det finnas med statistik från respektive kommun med hur många 

bygglov som har granskats under en ett-års period. 

2.4 Granska PBL 

Eftersom detta examensarbete bygger på plan- och bygglagen, försöker vi 

lägga ner tid att bearbeta och analysera vad lagen står för och vad den har 

inneburit för utvecklingen av svensk bygghistoria. Både den nya och den 

gamla Plan- och bygglagen kommer vara en del av den teoretiska bakgrunden. 
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3. Teori 

Den första Plan- och bygglagen började gälla den 1 juli 1987 och ersatte då 

Bygglagen (1947:385), från 1947 samt Byggnadsstadgan (1959:61) från 1959. 

Den 21 juni 2010 tog regeringen ett beslut om en ny Plan- och bygglag som 

skulle träda i kraft den 2 maj 2011. Det är den Plan- och bygglagen 

(2010:900), som gäller idag.  

Syftet med nya Plan- och bygglagen (PBL) är att förenkla och tydliggöra 

lovsökningarna för de sökande, samt tidsbestämma hur lång tid kommunen 

har på sig att lämna besked. 

3.1 Skillnader mellan gamla och nya PBL 

 Kommunen har 10 veckor på sig att lämna besked när ett bygglovsärende 

är komplett och har även möjlighet att förlänga denna tid med ytterligare 

10 veckor, om utredningen kräver den tiden. Tidigare fanns det ingen 

tidsbegränsning på hur lång tid ett ärende fick ta. 

 Idag kan ett ärende vinna laga kraft, vilket innebär att ett beslut inte kan 

överklagas. Med gamla PBL kunde man överklaga ett beslut upp till 10 år 

efter att beslutet har tagits. 

 Tillgängligheten för en byggnad och tomt undersöks redan i 

bygglovsskedet. 

 Det behövs ingen bygganmälan när man söker ett bygglov, däremot ska 

man fortfarande lämna in en bygganmälan för åtgärder som inte kräver ett 

bygglov. 

 Avgifterna för byggloven varierar nu från kommun till kommun, genom 

justeringsfaktorn och kommunen får endast ta ut en avgift som täcker 

deras kostnad att utreda ditt ärende, inte mer. 

 Kvalitetsansvarig har bytt namn till kontrollansvarig och fått nya 

uppgifter. Den kontrollansvarige ska följa en kontrollplan och den 

kontrollansvarige ska hjälpa den sökande att ta fram ett förslag till 

kontrollplan. Det är byggherren som förslår en kontrollansvarig. En 

kontrollansvarig behövs inte vid mindre ärenden. 

 Kommunen ska göra minst ett arbetsplatsbesök, där man undersöker om 

man följer kontrollplanen bland annat. 

 När man har fått beslut om bygglov, sammankallar kommunen till möte 

där bland annat kontrollansvarig ska vara med. Detta kallas för tekniskt 

samråd (tidigare byggsamråd). Här diskuterar man den sökandes plan och 

organisation samt förslag till kontrollplan och andra inlämnade 

handlingar. Man går igenom vilka kontroller som ska utföras, vem som 

ska utföra de, samt när och hur många platsbesök kommunen kommer 

göra. Det krävs inget tekniskt samråd vid enklare bygglov. 

 Efter det tekniska samrådet kan du få ett startbesked om kommunen 

anser att alla krav är uppfyllda. I startbeskedet är förslaget till kontrollplan 

fastställt och genom att få startbesked, betyder det att du får börja bygga. 

Börjar man bygga utan startbesked får man sanktionsavgifter. 
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 När byggnaden börjar bli klar, kallar kommunen samman till ett möte. Ett 

slutsamråd där byggherren, kontrollansvarig och andra som kommunen 

anser ska vara med på slutsamrådet, ska närvara. Slutsamrådet brukar vara 

på arbetsplatsen och man går igenom om kontrollplanen har följts. 

Därefter kan man få ett slutbesked. 

 När allt från slutsamrådet är åtgärdat får man ett slutbesked. Med ett 

slutbesked får du börja använda din byggnad och flytta in. Gör man detta 

utan att ha ett slutbesked, får man betala sanktionsavgifter. 

3.2 Allmänt om Plan och bygglagen (PBL) 

Syftet med PBL är att bestämma hur mark- och vattenområden ska användas 

samt hur byggandet ska regleras. PBL finns till för att god samhällsutveckling 

ska ske, och för att vi och våra kommande generationer, ska ha en god och 

hållbar livsmiljö. Det är kommunen som ska se till att planlägga mark- och 

vattenområden enligt denna lag. 

 

Lagens innehåll återfinns under 1 kap. 3 § 

 

Nedan följer förklaringar och citat från PBL, som legat till teoretisk grund för 

examensarbetet. 

3.2.1 Översiktsplan 3 kap. 

En översiktsplan visar hur man planerar att disponera och använda vatten- och 

markområden i en kommun. Översiktsplanen visar var kommunen har tänkt 

sig att låta industrier, bostäder och/eller parker uppföras. Den visar även hur 

den redan bebyggda miljön ska användas och bevaras. 

En översiktsplan tas fram av kommunen tillsammans med länsstyrelsen och 

andra organisationer och myndigheter och ska granskas varje mandatperiod 

samt godkännas om den fortfarande är aktuell. Översiktsplanen styrs genom 

Plan- och bygglagens 3 kap. om översiktsplaner. En översiktsplan är ej 

bindande. 

När ett förslag till översiktsplan har tagits fram ska kommunen ställa ut den i 

minst två månader enligt 12 §, så att allmänheten har tillfälle att yttra sig 

skriftligt om den. 

3.2.2 Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser 4 kap. 

3.2.2.1 Detaljplaner 

Genom detaljplaner kan kommunen styra upp ett nytt område, mot den 

utformningen som kommunen vill uppnå. Detaljplaner skiljer sig från 

översiktsplaner, genom att de är mer detaljerade och koncentrerade till ett 

visst område eller kvarter, samt att en detaljplan är juridiskt bindande. 

I detaljplanen kan kommunen bestämma vilka åtgärder som ska utföras för att 

till exempel förhindra buller från trafiken, eller åtgärder som skyddar miljön. 
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Kommunen bestämmer även hur marken ska se ut och höjdläget genom 

detaljplanen, och de bestämmer även hur man ska förhindra olyckor, erosion 

och översvämningar. 

Äldre detaljplaner består utav en detaljplan samt en kompletterande bilaga 

med bestämmelser, men på de nyare detaljplanerna återfinns bestämmelserna 

direkt på detaljplanritningen.  

 

En detaljplan gäller tills den dagen den ändras eller upphör att gälla. 

3.2.2.2 Områdesbestämmelser 

Områdesbestämmelser upprättas som komplement till översiktsplanen, för 

områden där det saknas eller där man inte uppfört en detaljplan. 

Områdesbestämmelser finns till för att kunna reglera byggandet så att 

översiktsplanens vision uppnås och för att uppnå krav på riksintressen enligt 

miljöbalken. Områdesbestämmelser återfinns oftast utanför samlad 

bebyggelse i en kommun, till exempel på landsbyggden. 

3.2.3 Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 8 

kap. 

I det åttonde kapitlet i Plan- och Bygglagen står det vad som gäller 

utformning av byggnadsverk, dess tekniska egenskaper, vilka undantag som 

finns, hur tomter skall ordnas, samt hur man ska underhålla byggnader. 

Några krav som finns på utformning är att byggnader ska vara brukbara av 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det skall vara god 

tillgänglighet och en byggnad ska vara lämplig för det byggnaden ska 

användas till. Det finns även krav på att byggnaden ska ha en god samverkan 

mellan, form, färg och material. 

8 kap. 4§ i Plan-och bygglagen (2010:900) på sidan 31 säger: 

”Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga 

om 

1. Bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. Säkerhet i händelse av band, 

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

4. Säkerhet vid användning, 

5. Skydd mot buller, 

6. Energihushållning och värmeisolering, 

7. Lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga, och 

9. Hushållning med vatten och avfall. 

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket 

framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2§. ” 
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3.2.4 Bygglov, rivningslov och mark lov m.m. 9 kap. 

Det nionde kapitlets paragrafer innehåller bestämmelser när det gäller 

bygglov, marklov, rivningslov och anmälningsplikt. Det vill säga, här står det 

när det krävs eller inte krävs ett lov eller en anmälningsplikt. Det står även att 

det är byggnadsnämnden som ska pröva de olika ansökningarna, och att de 

ska kontakta den sökande, inom en viss tid, ifall ansökningen inte är komplett. 

Det är även byggnadsnämndens plikt att informera sökande om en åtgärd i 

ansökningen kräver tillstånd eller anmälan till en annan myndighet. 

I 9kap. 43§ står det att ett lov upphör att gälla om det inte har påbörjats inom 

två år och det upphör att gälla inom fem år från den dagen som beslutet vann 

laga kraft. 

3.2.5 Genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder 10 kap. 

Detta kapitel i PBL berör startbesked, kontrollplan, kontrollansvariga, tekniskt 

samråd, utstakning, platsbesök samt slutsamråd och slutbesked. 

Man får inte påbörja några som helst åtgärder innan byggnadsnämnden gett 

starttecken och det gör man genom ett startbesked. I startbeskedet tar 

byggnadsnämnden även fram en kontrollplan som byggherren ansvarar för att 

den följs. Det är alltså byggherren som ska se till att det finns en plan för 

kontrollen av ett bygge. En kontrollplan ska innehålla, vem som ska göra 

kontrollerna, vilka kontroller som ska utföras, när platsbesöken från 

byggnadsnämnden ska ske, med mera. Det krävs dock ingen kontrollansvarig 

vid mindre ändringar, eller om byggnadsnämnden beslutar något annat. 

Det tekniska samrådet går man igenom bland annat arbetets planering och 

organisation, behovet av arbetsplatsbesök från byggnadsnämnden, med mera. 

Ett slutsamråd sker oftast på plats där man har utfört ändringarna enligt lovet. 

Där ska byggherren, kontrollansvarig, byggnadsnämnden samt de som 

byggnadsnämnden anser bör vara med på slutsamrådet. Man går igenom 

bland annat hur kontrollplanen har följts och förutsättningarna för ett 

slutbesked. Det är byggnadsnämnden som ska föra ett protokoll över 

slutsamrådet och lika så för det tekniska samrådet.  

Slutbeskedet ges när byggherren uppfyllt alla satta kriterier samt då 

byggnadsnämnden anser att det är ofarligt att börja bruka byggnaden. 

3.2.6 Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder 11 kap. 

Från och med den 51§ till och med 63§ berör sanktionsavgifter. 

Storleken på en sanktionsavgift är högst 50 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp 

idag (2012) är 44 000kr. 53§ på sidan 58 i Plan- och bygglagen säger att ”En 

byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet.”. Det betyder att man inte kan skylla ifrån sig 

om man blir sanktionsskyldig. Däremot kan man slippa betala en 

sanktionsavgift om man enligt 56§ har ur säkerhetsskäl rivit en byggnad, eller 

om man har haft stöd från en annan lagstiftning. Säkerhetsskälen är då man 
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har rivit en byggnad på grund av risk för människors liv, hälsa eller för att 

begränsa en skada på någons egendom. Man slipper även sanktionsavgiften 

om man river en byggnad som har varit brandskadad, eller om byggnaden har 

haft någon liknande skada. 

3.2.7 Byggnadsnämnden 12 kap. 

I den första paragrafen i det tolfte kapitlet står det att det ska finnas en 

byggnadsnämnd i varje kommun. 

Det är byggnadsnämnden som ska se till att det blir en god byggnadskultur 

och en god estetisk stads- och landskapsbild. 

I den åttonde paragrafen står det att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för 

beslut av besked, beslut om lov, samråd, platsbesök, upprättande av 

nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga handlingar, kungörelser 

och andra åtgärder som kräver resurser i form av tid, eller pengar.  

En avgift får inte vara högre än genomsnitts kostnad i kommunen för det 

ärendet som det avser. 

3.3 Plan- och bygglovsavgift 

I varje kommun finns det olika bygglovsavgifter och i PBL står det att 

avgiften endast får täcka de kostnader som krävdes för att till exempel utföra 

ett bygglov. Kommunerna får inte gå med vinst.  

I Växjö och i Värnamo kommun har man antagit en mall som Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Det är ett förslag till 

bygglovsavgifter, för ärenden som gäller den nya Plan- och bygglagen från 2 

maj 2011.  

Det som varierar mellan kommunerna är justeringsfaktorn. Den kan variera 

mellan 0.8, 1.0 och 1.2 och den beror på kommunens storlek. I Växjö har man 

antagit justeringsfaktorn 1.0 och i Värnamo har man antagit justeringsfaktorn 

0.8, detta eftersom Växjö är en av de större kommunerna, och för att Värnamo 

är en av de mindre kommunerna. Det är kommunfullmäktige som 

antar/fastställer dessa faktorer. 
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Exempel – Nybyggnation enligt detaljplan 150m
2
 

För att beräkna en bygglovsavgift för en nybyggnation på ett 

standardärende inom detaljplan och som inte avviker från detaljplanen och 

som inte kräver kommunikation mellan kommunen och sakägare kan man 

använda sig av ”Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovsavgift” (Bilaga 18) i 

båda kommunerna.  

I exemplet räknar vi på en enkel byggnad med arean 150m
2
. 

Formeln för bygglovsavgiften ser ut som följande: 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)
1
 x N 

Där mPBB är milliprisbasbeloppet, det vill säga en tusendels 

prisbasbelopp, OF är objektfaktorn, HF1 och HF2 är olika 

handläggningsfaktorer och N är justeringsfaktorn som varierar kommuner 

emellan. 

Formeln för bygglovsavgiften ser ut som följande: 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)
1
 x N 

Där mPBB är milliprisbasbeloppet, det vill säga en tusendels 

prisbasbelopp, OF är objektfaktorn, HF1 och HF2 är olika 

handläggningsfaktorer och N är justeringsfaktorn som varierar kommuner 

emellan. Notera att alla faktorer är lika för respektive kommun, förutom 

justeringsfaktorn N. 

 

Från Tabell 11 (Bilaga 18) kan vi även utläsa de olika faktorernas värde. 

Detta ger oss 

Värnamo: 

Bygglovsavgiften = 44 x 8 x (24 + 28)
1
 x 0.8 = 14643 

Växjö: 

Bygglovsavgiften = 44 x 8 x (24 + 28)
1
 x 1.0 = 18304 

3.4 Allmänt om sanktioner 

Sanktioner är en straffavgift för att inte ha sökt bygglov, påbörjat utan ett 

startbesked eller börjat bruka objektet innan slutbeskedet. Sanktionerna 

varierade innan och var väldigt otydliga om vilken avgift som skulle tas ut. 

Idag med den nya plan- och bygglagen finns betydligt hårdare regler och 

högre sanktioner för att det inte ska bli fel. 
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3.4.1 Sanktioner enligt gamla plan- och bygglagen (1987:10) 

Om man byggde utan bygglov, fick man en sanktionsavgift på 

bygglovsavgiften gånger fyra samt en bygglovsavgift för det året då 

svartbygget upptäcktes. 

3.4.2 Sanktioner efter nya plan- och bygglagen (2010:900) 

Dagens sanktioner för ett felaktigt byggande är betydligt högre och baseras på 

ett prisbasbelopp och står som grund i alla beräkningar kring dagens 

sanktioner. Dagens sanktioner baserar sig på fem olika sanktioner. 

Den första är en byggsanktionsavgift för att inte ha sökt bygglov och är ett 

fast belopp på 11 000 svenska kronor. 

Den andra är en beräkning på sanktionsarean. Detta är arean som har bebyggts 

utan bygglov. Det kan sedan variera hur mycket som ska dras av den arean 

som räknas som sanktionsarea. Kommunerna ska enligt lagen dra bort ett visst 

antal kvadratmeter. Det kan skilja sig mellan 10-15 kvadratmeter. 

Sanktionsarean beräknas: sanktionsarea x 0,025 x prisbasbeloppet. 

Tar man 100m
2
 som ett exempel så räknar man: 

 (100-15)x0,025x44000 = 93500 

Det vill säga att bebygga något utan bygglov som har en area på 100m
2
 

resulterar i en sanktionsavgift på 93500kr. Notera, att det är bara om man 

saknar bygglov. Det tillkommer även andra avgifter, som att man påbörjat 

utan startbesked med mera. 

Den tredje är en sanktion för den nya bygglovsprövningen. Det är en helt 

vanlig beräkning av bygglovet för objektet som blivit byggt utan bygglov. 

Den fjärde sanktionen är ett halvt prisbasbelopp för att påbörjat byggnationen 

utan ett startbesked. Startbesked är något som ska utfärdas av kommunen 

innan byggnationen startar. 

Den femte sanktionen är ett halvt prisbasbelopp för att byggnationen börjat 

användas innan slutsamrådet har skett.  

Med dessa nya sanktioner bli det betydligt dyrare att ”bygga fel” då det har 

tillkommit nya moment inom bygglovsprövningen. Sanktionerna är högre för 

att felaktigheter inom byggandet ska minimeras. 
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4. Genomförande 

Enligt PBL 6 kap. 8 §  

En ansökan om lov eller en anmälan ska, utöver det som sägs i 9 kap. 21 § 

plan- och bygglagen (2010:900), innehålla uppgifter om 

1. fastighetens beteckning, 

2. byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress, 

3. den tidpunkt då byggnads-, rivnings- eller markarbetena är avsedda att 

påbörjas, och 

4. den föreslagna kontrollansvariges person- eller organisationsnummer, 

namn och adress, om det behövs en kontrollansvarig. 
 

4.1 Bygglovshandläggning Växjö 

Det används ett typiskt fall i Växjö och ger ett exempel på hur en granskning 

går till från det att ansökan skickas in till det att bygglovet blir beviljat. I detta 

fall är det en nybyggnad av en villa som ska byggas på en tomt som heter 

Åsaliden 4. De sökande skickar in en bygglovsansökning angående en två-

plans villa med ett friliggande garage/förråd. Denna bygglovshandläggning 

finns som referens i Bilaga 1 till och med bilaga 9. 

4.1.1 Bygglovsansökning och/eller bygganmälan 

De sökande skaffar sig en blankett för bygglov/anmälan från 

stadsbyggnadskontoret. På denna ska finnas 7 stycken klara rutor som ska 

fyllas i och avser olika saker gällande byggnaden och de sökande.  
 

I den första rutan ska fyllas i information om de/den sökandens namn, 

personnummer, telefonnummer, email och var den nya fastigheten ska 

byggas.  
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I den andra rutan ska fyllas i vad det handlar om för ärende, då 

byggnadskontoret även behandlar: rivningslov, marklov mm.  

 

I den tredje rutan ska det anges vad det är för byggnadstyp. Här går det välja 

mellan ett flertal olika byggnadstyper såsom: kontorshus, flerbostadshus, 

affärshus mm. 

 

 

I den fjärde rutan ska kryssas i vad ansökan avser. I den här rutan går det även 

att välja mellan många olika ansökningar såsom: ombyggnad, tillbyggnad och 

även ändring av t.ex. en rökkanal eller eldstad. 

 

I den femte rutan ska fyllas i vad det är för handlingar som bifogas med 

bygglovsansökan. Det går även att bifoga en översiktlig tidplan eller vilken 

färgsättning huset ska ha mm. 
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I den sjätte rutan kan de fylla i övriga uppgifter om vad som ska göras men 

denna ruta används oftare när det gäller om/- tillbyggnader. 

 

 

I den sjunde och sista rutan ska den kontrollansvariges uppgifter finnas. 

Denna utses av byggherren som ska uppföra huset. Här ska även fyllas i om 

denna har ett certifieringsintyg hos Växjö kommun, om det ska sökas eller att 

en lokal behörighet söks. Se bilaga 1. 

4.1.2 Teknisk beskrivning 

I den tekniska beskrivningen som skickas in med anmälan finns information 

om vilket bärighet som ska användas, brandklass, ventilation, värme och 

sanitet, vatten och avloppsinstallation, specifik energianvändning per år och 

även vilket värmesystem som ska finnas i huset. Här finns allt det tekniska när 

det gäller byggnaden som ska uppförs. Se bilaga 2. 

4.1.3 Bekräftelse på anmälan 

Enligt 9 kap. 21 § ”En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och 

innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för 

prövningen. En ansökan om lov skall dessutom innehålla: 

1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det 

som följer av 10 kap. 9 och 10 §, och 

2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., om ansökningen 

avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus.”  

 

Fyra dagar efter det de har skickat in sin ansökan om bygglov får de en bekräftelse på 

att deras ärende har mottagits. I samma brev blir de tilldelade en handläggare och 

dennes telefonnummer. Det står även: ”För att ärendet ska anses som komplett för 

handläggning kan flera handlingar komma att krävas in efter granskning av 

handläggare”. Se bilaga 3. 
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4.1.4 Handläggning av ärendet 

Då ärendet är komplett kan granskningen enligt Växjös mall för 

bygglovsgranskning påbörjas av en handläggare på stadsbyggnadskontoret. 

Det första som granskas är detaljplanen med tillhörande bestämmelser som 

gäller för denna tomt. I detta fall är det en nyare detaljplan upprättad 2011-01-

12, som har beteckningen 0780K-P10/17 och heter Åsaliden 1. 

Bestämmelserna för denna detaljplan följer: 

4.1.4.1 Detaljplan med bestämmelser 

B2, max BYA 25 % av tomten, inom tomten endast en huvudbyggnad, max 2 

våningar. Huvudbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gatan och 

garage minst 6 meter från gatan. Garaget skall placeras minst 1 meter från 

tomtgräns. Största tillåtna hårdgjorda yta, inklusive takytan är 20 % av 

fastighetsarean. Färdigt golv ska ligga minst 50 centimeter ovan gatumitt. 

Häck ska placeras minst 75 centimeter från gatan. Bygglov krävs inte för 

skärmtak och uterum med en byggnadsarea på max 25 kvm, uterummet ska 

vara kopplat till huvudbyggnaden och får inte strida mot planbestämmelserna. 

Se bilaga 4 och 9. 

 4.1.4.2 Beräkning av byggnadsarea 

När dessa bestämmelser har tagits fram för tomten kan ritningarna för huset 

börja granskas. Genom att göra mätningar på detaljplanen för att sedan räkna 

fram arean kan man utifrån detta börja med att undersöka att huvudbyggnaden 

och garaget inte strider mot tillåten byggnadsarea. Tillåten byggnadsarean och 

den tillåtna byggnadsarean blir 1473 kvm vilket är tomten storlek ska 

multipliceras med 0,25 (25 % av tomten får bebyggas). Den tillåtna 

byggnadsarean blir 368 kvm och enligt ritningarna uppgår det endast till 182 

kvm vilket inte strider mot bestämmelserna. I samband med att de tidigare 

beräkningar och mätningar görs kontrolleras även att det är placerat enligt 

bestämmelserna, detta fall följer detaljplanen. Se bilaga 4 och bilaga 8. 

4.1.4.3 Grannar 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25 § ”Om ansökningen avser en åtgärd som 

innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser eller ska 

utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller 

områdesbestämmelser och åtgärden inte är en sådan åtgärd som avses i 31 a 

§ 1, ska byggnadsnämnden underrätta de som avses i 5 kap. 11 § första 

stycket 2 och 3 om ansökningen och ge dem tillfälle att yttra sig. Om ett stort 

antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap. 35 § första 

stycket 2. Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är 

uppenbart att lov inte kan ges. Lag (2011:335).” 

I detta fall finns granntomter som inte är bebyggda, eftersom det är ett nytt 

område. Detta ärende avviker inte från detaljplanen och därför kontaktas inte 

grannarna eftersom det inte finns något de kan invända emot när det gäller 
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den nya byggnationen. I detta fall betraktas grannarna som sakägare istället 

för berörd granne. Se bilaga 7. 

4.1.4.4 Tillgänglighet 

Granskningen går sedan vidare till tillgängligheten. Tillgängligheten har 

sedan, nya plan- och bygglagen börjat uppmärksammas mer redan i 

bygglovsskedet, när det gäller byggnationer. Självklart går det att ha en hiss i 

en två-plans villa, men det är inte nödvändigt då detta löses på ett annat sätt. 

Så länge allt går att nå från första planet eller om det är möjligt att bygga om 

första planet så allt går att nå därifrån, då är tillgängligheten ok. I detta fall 

finns det inget att invända emot då det följer plan- och bygglagen enligt 8 kap. 

1 § ”En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”. Se bilaga 4. 

4.1.4.5 Kontrollplan 

Då det är en nybyggnad ska det finnas en kontrollansvarig och en 

kontrollplan. Den kontrollansvarige har byggherren som har utsett och det är 

sedan kommunen som ska godkänna att denna kan sköta kontrollerna under 

byggnationerna. Kontrollplanen granskas först efter det att bygglovet har 

blivit beviljat. 

4.1.4.6 Förslag till beslut 

Det sista som tas upp i mallen är vad bygglovshandläggaren rekommenderar. 

Anser denne att bygglovet borde bli beviljat skrivs detta. Är det något som är 

helt fel med inkomna handlingar eller ritningar kontaktar 

bygglovshandläggaren de sökande och ger dem förslag till ändringar för att få 

bygglovet godkänt. Godkänner de sökande inte detta och vill ändra på sitt 

ärende går detta till byggnadsnämnden som får avgöra om denna byggnad ska 

uppföras. Se bilaga 4. 

4.1.5 Beslut om bygglovet  

Enligt 9 kap. 30 § i Plan- och bygglagen (2010:900). 

”Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 

löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 

§ tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§. Om 

åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 
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b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller 

kraven i första stycket 1. Lag (2011:335).” 

Samma dag som granskningen är klar tas ett beslut om denna ansökning av 

handläggaren. Ett brev skickas till de sökandena att bygglovet har blivit 

beviljat enligt byggnadsnämndens delegation och att åtgärden är förenlig med 

gällande detaljplan. Här står även att det krävs en kontrollansvarig för att 

genomföra åtgärden och att byggherrens förslag godtages.  

Se bilaga 5. 

4.1.5.1 Beslutsunderlag 

I detta brev går även att läsa vad de haft för beslutsunderlag. Här finns skrivet 

vilket datum alla ritningar har kommit in och det går även att se om någon av 

ritningarna har behövts revideras då det står vilket datum ansökan kom in.  

Se bilaga 5. 

4.1.5.2 Upplysningar 

Här går det utläsa vad de har granskat på de inkomna handlingarna och ritningarna. 

Detta är uppskrivet i punktform och ser i detta fall ut såhär: 

 

Lovet avser granskning enligt kapitel 2 och 9 plan- och bygglagen. 

 

Byggnadsverkets tillgänglighet ingår i granskningen. Övriga tekniska egenskapskrav, 

inklusive ställningstagande till höjdläge för inkoppling av VA, omfattas inte av 

granskningen. 

 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 

år efter den dag då detta beslut vinner laga kraft. 

 

Lovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden 

har gett ett startbesked enligt plan- och bygglagens 10 kapitel 3 §. 

 

Byggnadsnämnden kommer att kalla till ett tekniskt samråd inom kort, ta gärna 

kontakt med handläggaren för tidsbokning. 

 

Byggherren ska lämna förslag till kontrollplan senast vid det tekniska samrådet.  

 

Därefter går att utläsa vem som handlagt ärendet och vem som ska kontaktas för att 

få startbeskedet. Längst ner i brevet står även vad bygglovet har kostat sammanlagt. 

Då beslutet har mottagits har bygglovet blivit beviljat men det betyder inte att 

byggnationerna får påbörjas eftersom det nu enligt nya plan- och bygglagen behövs 

ett startbesked. Se bilaga 5. 

4.1.6 Underrättelse för kännedom 

I detta sista skede skickas ett brev till de kända sakägarna. Där de får information om 

vilken tomt ansökan avser och att de kan kontakta stadsbyggnadskontoret för mer 

information om ärendet. Enligt 9 kapitlet 41 § i plan- och bygglagen ska 

byggnadsnämnden informera berörda grannar och andra kända sakägare när beslut 
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har fattats om ett bygglov eller ett förhandsbesked. Här finns även information om 

hur man som sakägare kan överklaga beslutet. Överklagandetiden är tre veckor. 

Tiden för överklagandet av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas, enligt 

plan- och bygglagens 9 kapitel 41 §, från den dag som infaller in vecka efter det att 

beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar (www.bolagsverket.se/poit.). 

Försent inkomna skrivelser ska enligt förvaltningslagen avvisas. Se bilaga 6. 
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4.2 Bygglovshandläggning Värnamo 

Det används ett typiskt fall i Värnamo och ger ett exempel på hur en 

granskning går till från det att ansökan skickas in till det att bygglovet blir 

beviljat. I detta fall är det en nybyggnad av en villa som ska byggas på en 

tomt som heter Helmershus 6:100. De sökande skickar in en 

bygglovsansökning angående en två-plans villa med ett sammanbyggt 

garage/förråd. Denna bygglovshandläggning finns bifogade i bilaga 10 till och 

med 17 med kompletterande ritningar och dokument. 

4.2.1 Bygglovsanmälan 

De sökande skaffar sig en blankett för bygglov och en blankett för 

bygganmälan från stadsbyggnadskontoret. På bygglovsblanketten ska finnas 7 

stycken klara rutor som ska fyllas i och avser olika saker gällande byggnaden 

och de sökande.  

Hela blanketten för bygglovsansökan finns i Bilaga 10. 

 
I den första rutan ska fyllas i vad ansökan avser. Inte bara bygglov utan även 

rivningslov, mark lov mm. 

 

 

 
I den andra rutan ska fyllas i vad är för tomt som ska bebyggas och de 

sökandes/sökandens uppgifter såsom: namn, personnummer, telefonnummer, 

email och nuvarande adress.  
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I den tredje rutan ska det anges vad det är för ärende. Här finns ett flertal 

alternativ såsom: tillbyggnad, påbyggnad, skyltanordning mm. 

 

 

 
I den fjärde rutan ska kryssas i vad det är på byggnadstyp avser. Även i denna 

ruta går det att välja mellan många olika byggnadstyper såsom: tvåbostadshus, 

kontorshus, affärshus mm. 

 

 

I den femte rutan ska det fyllas i ytuppgifter när det gäller ny- och 

tillbyggnad. Här finns fastighetens tomtareal.   

 

 

I den sjätte rutan kan de fyllas i utvändiga material och färger. Här lämnas 

uppgifter om hur huset ska se ut, såsom: fasadbeklädnad, takbeläggning och 

material på fönster.  

 

 

 

 

I den sjunde och sista rutan ska som heter övriga upplysningar finns 

information om vad för handlingar som har kommit in med bygglovet.  
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Till denna bygglovsansökning görs även en bygganmälan. I denna kan utläsas 

att de gör an anmälan om att det är en nybyggnation, samt att en eldstad ska 

installeras och en rökkanal till denna. Här går även att se vem som är 

kvalitetsansvarig, denne ansvarar för att alla kontroller ska bli utförda enligt 

kontrollplanen. Se bilaga 11. 

4.2.2 Teknisk beskrivning 

I den tekniska beskrivningen som skickas in med anmälan finns information 

om vilket bärighet som ska användas, brandklass, ventilation, värme och 

sanitet, vatten och avloppsinstallation, specifik energianvändning per år och 

även vilket värmesystem som ska finnas i huset. Här finns allt det tekniska 

gällande byggnaden som ska uppförs. Se bilaga 12 och bilaga 13. 

4.2.3 Bekräftelse på anmälan 

Enligt 9 kap. 21 § i Plan- och bygglagen (2010:900) på sidan 45. 

”En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de 

ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. En 

ansökan om lov skall dessutom innehålla: 

1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga 

enligt det som följer av 10 kap. 9 och 10 §, och 

2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., om 

ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller 

tvåbostadshus.”  

När bygglovet har kommit in till stadsbyggnadskontoret informeras de 

sökande om bygglovet är komplett eller om de behöver skicka in 

kompletterande handlingar så att granskningen kan starta. Här finns även 

namnet på den bygglovshandläggare de har blivit tilldelade och 

kontaktuppgifter till denna person. Det informeras även vikten i att inte 

påbörja arbetena innan startbesked är utfärdat och en ungefärlig tid det 

kommer ta att granska bygglovet. I detta fall är handlingarna kompletta och 

beräknas ta tre veckor.  
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4.2.4 Handläggning av ärendet 

Då ärendet kommit upp till stadsbyggnadskontoret påbörjas granskningen av 

ärendet. Eftersom varje ärende är unikt på sitt sätt och har olika 

förutsättningar så finns det ingen mall för hur granskningen går till. De 

granskar alla saker som ska granskas men tar det inte i någon speciell ordning, 

granskningen kommer sedan som ett protokoll. I detta ärende följde man 

detaljplanen med beteckningen, FI166, som avser Helmershus. Se bilaga 14 

och bilaga 15. 

4.2.5 Protokoll på granskningen 

I protokollet på granskningen går det att utläsa vad som har granskats och mot 

vilka kapitel och paragrafer i plan- och bygglagen. I detta fall ser protokollet 

ut på detta sätt. Se bilaga 14 och bilaga 15. 

4.2.5.1 Bygglov 

Högst upp på detta protokoll vad det är för ansökan, i detta fall handlar det om ett 

bygglov. Sedan vilken fastighet det är som bygglovet söks för. Därefter finns de 

sökandes/sökandens namn och nuvarande adress. Sist står vad det är för typ av 

ärende, här står: nybyggnad av enbostadshus med garage. Se bilaga 14. 

4.2.5.2 Bygglovsarkitekten beslutar 

I detta fall beslutar bygglovsarkitekten att bevilja bygglovet med stöd av 9 kap. 30 § 

plan- och bygglagen. Om åtgärden påbörjas inom två år gäller bygglovet i fem år 

från den dag som besluter vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Byggherrens förslag på 

kontrollansvarig godtas. Se bilaga 14. 

4.2.5.3 Ärendebeskrivning 

Ansökan avser en nybyggnad av ett enbostadshus med vidbyggt garage/förråd. Se 

bilaga 14. 

4.2.5.4 Förutsättningar 

Planförutsättningar: Fastigheten omfattas av detaljplan F1 166. Bestämmelserna 

innebär bl.a. att tomten får bebyggas med friliggande bostadshus med en högsta 

byggnadsarea på 240 kvm. Vidare får inte markens höjdläge avsevärt förändras och 

rekommendationerna i den geotekniska undersökningen ska beaktas. Byggnad skall 

grundläggas på utbredd platta, utföras radonskyddad och placeras minst 4,0 m från 

gräns mot granntomt. Ut- och infart på tomten får endast anordnas i tomtens sydöstra 

del. Se bilaga 14, bilaga 16 och bilaga 17. 

4.2.5.5 Skäl till beslutet 

Under ärendets beredning har inget framkommit som hindrar att bygglov lämnas med 

stöd av 9 kap. 30 § ”Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, 

om 
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1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, 

och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 

tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§. Om åtgärden är 

en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska 

bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första 

stycket 1. Lag (2011:335).”  Se bilaga 14. 

4.2.5.6 Upplysningar 

Startbesked erfordras enligt 10 kap § 3 plan- och bygglagen. ”Innan påbörjande får 

ske. Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 

förrän miljö- och stadsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 

beslutar annat. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att 

gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.” Se bilaga 14 och bilaga 15. 

 

 Tekniskt samråd erfordras. 

 En kontrollansvarig finns anmäld för objektet. 

 En kontrollplan skall lämnas in till miljö- och stadsbyggnadskontoret. 

 Utstakning erfordras. Utstakning ska utföras av en person med mättekniskt 

kompetens. 

 Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden 

överensstämmer med beviljat bygglov. 

 Intyg om utförd lägeskontroll. 

 Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal, inklusive 

tillträdesanordning på tak. 

 En kompletterande geoteknisk undersökning bör göras för att uppnå säkerhet i 

om grundläggning och ev. Utfyllnad av mark. 

4.2.6 Underrättelse för kännedom 

I detta sista skede skickas ett brev till de kända och berörda sakägarna. Där de 

får information om vilken tomt ansökan avser och att de kan kontakta 

stadsbyggnadskontoret för mer information om ärendet. Enligt 9 kapitlet 41 § 

i plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden informera berörda grannar och 

andra kända sakägare när beslut har fattats om ett bygglov eller ett 

förhandsbesked. Här finns även information om hur man som sakägare kan 

överklaga beslutet. Överklagandetiden är tre veckor. Tiden för överklagandet 

av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas, enligt plan- och bygglagens 

9 kapitel 41 §, från den dag som infaller in vecka efter det att beslutet har 

kungjorts i post- och inrikes tidningar (www.bolagsverket.se/poit.). Försent 

inkomna skrivelser ska enligt förvaltningslagen avvisas. 



  
 

 23 

Miodrag Ladan & Jesper Albertsson 

 

5. Resultat och analys 

5.1 Allmänt 

Frågan vi ställde oss och basen för denna rapport är om det är lättare att få 

bygglov i en mindre kommun respektive, är det svårare att få bygglov i en 

större kommun. Så hur ligger det till? Alla kommunerna lyder under samma 

lagar och förordningar. Det som skiljer sig är hur handläggningarna görs och 

vilken det är som handlägger. För att få fram ett resultat har vi fått djupdyka 

in i bägge kommunernas organisation och deras handläggningar av bygglov. 

Det är den nya plan- och bygglagen och boverkets hemsida som står för den 

teoretiska basen. 

Här kan man se en del skiljande faktorer när det gäller en större och en mindre 

kommun. I den mindre kommunen, Värnamo finns det endast två 

bygglovshandläggare och möjligheten att ställa frågor och föra en dialog 

förminskas, då ens medarbetare kanske inte alltid är inne eller är kontaktbara. 

I den större kommunen Växjö arbetar sju stycken bygglovshandläggare, en 

bygglovsarkitekt och en stadsarkitekt som kan svara på alla frågor om det 

finns oklarheter. Möjligheterna att föra en dialog på Växjös 

stadsbyggnadskontor är mycket större och det finns mycket mer blandad 

kunskap då de är så många mer. 

5.2 Analys av resultatet 

För att överhuvudtaget få fram ett resultat och ha jämförelser som är 

jämförbara kommunerna emellan fick vi rikta in oss på fyra punkter. Den 

första är hur själva granskningen går till och om det finns någon mall som 

följs för varje granskning. Med mallen kommer tryggheten att de saker som 

finns på mallen alltid kollas men med mallen kan det som finns saker utanför 

mallen missas. Det finns klara skillnader på kommunerna när det gäller hur 

granskningen går till, men det finns längre fram i rapporten. 

I samband med granskningen har vi även undersökt hur ett problem 

undersöks. I bägge fallen rådfrågas en kollega. 
 

Den andra punkten är hur deras organisation ser ut och deras interna rutiner. 

När mötena är och vilka som deltar, vad som bestäms och hur byggloven 

delas ut på handläggarna. Även hur många anställda det finns på varje 

kommun och vad respektive arbetar med. Här undersöks även hur deras 

rutiner ser ut och hur de utbildas på respektive kommun. 

 

Den tredje punkten är hur det skiljer sig mellan kommunerna när det gäller 

bygglovsavgifter och sanktioner. Då Växjö är en större kommun räknas det 

med ett annat pålägg för bygglovsavgiften för bygglovet. Även sanktionerna 

blir något större. 
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Den fjärde punkten är hur många bygglov som granskas i varje kommun. Där 

har vi riktat in och på sammanlagda bygglovsansökningar, förhandsbeskeden 

och strandskyddsdispens. 

5.3 Växjö 

5.3.1 Bygglovshandläggning 

Ett bygglov kan idag både komma in digitalt och i pappersformat. Bygglovet 

får sedan ett diarienummer. Kommer bygglovet in i pappersformat skannas 

detta in digitalt och kommer in i kommunens databas över bygglov. Det sker 

ett möte två gånger i veckan med stadsarkitekten, på detta möte delas de 

nyinkomma byggloven ut på bygglovshandläggarna. Kommer det in ett 

bygglov, som är granntomten till ett redan granskat bygglov, får den 

handläggaren göra detta objekt då han/hon redan känner till detaljplanen och 

bestämmelserna. Det gäller dock bara vid nya områden och vid nybyggnation. 

På detta möte tas även frågor upp som kan komma upp vid en granskning. När 

ärendet sedan är hos handläggaren så börjar denna person med att leta upp 

detaljplanen och bestämmelserna för området.  

Därefter görs en bedömning om det går att uppföra byggnaden som är 

beskriven på ritningarna och om den följer den gällande detaljplanen. Gör den 

det börjar det göras beräkningar på byggnadsarean och bruttoarean, det finns 

oftast en bestämd byggnadsarea för tomter. Byggnadsarean finns beskriven på 

de inskickade ritningar och här kan även behövas göras mätningar för att se så 

att ritningarna är enligt skala. När ritningarna granskas så finns det oftast satta 

mått för hur nära tomtgränsen byggnaden får ligga så detta beaktas. 

Sedan är det PBL kap. 2 och 9 som kontrolleras så byggnationen inte strider 

mot något lagstadgat. Efter detta jobb har bygglovshandläggaren delegation 

att bevilja bygglovet eller kontakta de som vill bygga och upplysa dem om 

eventuella ändringar som behöver göras för att de ska få ett beviljat bygglov. 

Vill ändå de sökande uppföra byggnaden på sitt sätt kommer fallet tas upp i 

rätten och här står stadsbyggnadskontoret mot ansökan. 

Om det finns några frågor eller oklarheter kring ett bygglov, disskuteras detta 

med medarbetarna samma sak gäller om det finns osäkerhet kring 

granskningen eller beslutet. Då de sitter vägg i vägg, är detta ett bra sätt att 

lösa problemen på det vill säga med en enkel dialog. Även en gång i veckan 

träffar man byggnadsnämndens ordförande för att gå igenom olika ärenden, 

samt så kan ordförande bevilja bygglov som handläggarna inte har delegation 

för. 
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5.3.2 Organisation 

Växjö 

Stadsarkitekt 

1st Bygglovsarkitekt 

1st Bygglovhandläggare 

7st Bygglovsingenjörer 

1st Bygglovstekniker 

2st Administration 

Totalt 13st 

 

Växjös stadsbyggnadskontor består av en bygglovschef/stadsarkitekt. Hans 

uppgifter består av samordning och han är ansvarig för 

verksamhetsutvecklingen, information, gestaltnings- och stadsbyggnadsfrågor 

och han har även en stödjande funktion till handläggarna.  

En bygglovsarkitekt som jobbar 80 %. Dennes uppgifter består av granskning 

av ärenden, beslut, bygglov och utredningar och rådgivning och information. 

En bygglovshandläggare som arbetar med: granskningar, beslut rörande 

bygglov, tillsyn, rådgivning, information och bevarande/byggnadsvård.  

Det finns även sju stycken bygglovsingenjörer som alla har samma 

arbetsuppgifter. De ansvarar för: gransknings, beslut rörande bygglov, 

anmälan, tillsyn, rådgivning och information.  

Sist finns en bygglovstekniker som kan granska och fatta beslut men som 

också har hand om bygglovsadministration, statistik, bygglovsavgift och 

arkivering. Detta är de som sköter handläggningarna av byggloven och alla 

har delegation att bevilja bygglov.  

Utöver dessa finns även två administratörer som sköter: administration, 

registrering, expediering och förberedande granskning. 
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5.3.3 Statistik bygglov 

För att kunna göra en jämförelse i hur många bygglov som faktiskt granskas i 

respektive kommun och enligt den nya plan- och bygglagen har vi fått 

statistik som är från 2 maj 2011 – 2 maj 2012.  
 

Typ av bygglovsärende Antal 

Förhandsbesked 47st 

Strandskyddsdispens 13st 

Rivning 53st 

Sammanlagt 1178st 

I Växjö har granskats sammanlagt 1178 stycken ärenden, varav 47 stycken 

förhandsbesked, 13 stycken strandskyddsdispans och 53 stycken är anmälan 

om rivning. Växjö är den större kommunen har cirka 3 gånger mer 

granskningar per år. 

5.3.4 Statistik byggnadsnämnden 

Följande data är från byggnadsnämndens protokoll under perioden 2011-10-

01 till 2012-05-01 och visar vilka typ av ärenden som togs upp, samt antalet. 

 

Typ av ärende Antal ärenden 

Förhandsbesked 9st 

Nybyggnation 13st 

Strandskyddsdispens 5st 

Till- och ombyggnad 32st 

Övrigt 16st 
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5.3.5 Bygglovsavgifter och sanktioner 

Då bygglovsavgiften för handläggningsavgifter med mera räknas ut på Växjö 

kommun använda en justeringsfaktor på 1,0 som allt ska multipliceras med. 

Detsamma för sanktioner när något har gått fel i ett bygge.  
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5.4 Värnamo 

5.4.1 Bygglovshandläggning 

I Värnamo kan byggloven komma in både digitalt och i pappersformat. 

Bygglov inskickade i pappersformat är det allra vanligaste sättet att bygglov 

kommer in. Då ett bygglov kommer in till Värnamos kommun läggs det i en 

vagn nere vid posten som töms en gång i veckan. När bygglovet sedan 

kommer upp till stadsbyggnadskontoret sammankallas ett möte som de fyra 

anställda bygglovshandläggarna har och byggloven får diarienummer. Under 

detta möte fördelas byggloven på de olika handläggarna. Har någon av 

handläggarna granskat granntomten till en ansökan som kommit in får denna 

handläggare även granska detta ärende. Därefter påbörjas granskningen av 

lovet. 

På Värnamos kommun finns ingen lathund/mall för bygglovshandläggning 

utan beslutet kommer direkt i ett protokoll med delegationsbeslutet. Det finns 

en del punkter som ska granskas men det går att börja i vilken ände som helst. 

Sven-Åke Jansson som arbetar som bygglovshandläggare tyckte inte att det är 

en bra idé att ha en mall då allt som ligger utanför mallen kan missas. 

Granskningen av detaljplan, ritningar mm sker på olika sätt för varje specifikt 

objekt. Alla bygglovshandläggarna har delegation och kan bevilja bygglov. 

Anser bygglovshandläggaren att bygglovet inte ska beviljas går det till 

byggnadsnämnden som får avgöra om byggnaden kan uppföras eller om de 

får avslag. 

Finns det frågor eller oklarheter kring ett bygglov diskuteras detta med 

medarbetarna om det finns osäkerhet kring granskningen eller beslutet. Då de 

sitter vägg i vägg är det ett bra sätt att lösa problemen på detta sätt med en 

enkel dialog. 
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5.4.2 Organisation 

Värnamo 

1st Bygglovsarkitekt 

1st Bygglovhanläggare 

2st Bygglovstekniker 

1st Administration 

Totalt 5st 

 

På Värnamos stadsbyggnadskontor finns det inte längre någon stadsarkitekt. 

Den förra stadsarkitekten pensionerades och det är tveksamt om den kommer 

tillsättas igen.  

Stadsbyggnadskontoret består av 2 stycken bygglovshandläggare som har till 

uppgift att: granska ärenden, beslut, tillsyn, anmälan, bygglovsavgift, 

bevarande/ byggnadsvård, rådgivning/ information och utredningar.  

Det finns även två bygglovstekniker som har hand om: 

bygglovsadministration och platsbesök.  

De har även en administratör som sköter statistiken och bygglovsavgifterna. 

Mottagandet av de inkomna bygglovsärederna i pappersformat sker i 

receptionen som har hand om hela kommunens verksamheter. 
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5.4.3 Statistik bygglov 

För att kunna göra en jämförelse i hur många bygglov som faktiskt granskas i 

respektive kommun och enligt den nya plan- och bygglagen har vi fått 

statistik som är från 2 maj 2011 – 2 maj 2012. 

Typ av bygglovsärende Antal 

Förhandsbesked 22st 

Strandskyddsdispens 23st 

Rivning 11st 

Sammanlagt 269st 

I Värnamo har granskats sammanlagt 269 stycken ärenden, varav 22 stycken 

förhandsbesked, 23 stycken strandskyddsdispans och 11 stycken är anmälan 

om rivning. Värnamo är den mindre kommunen har cirka 3 gånger mindre 

granskningar per år. 

5.4.4 Statistik byggnadsnämnden 

Följande data är från byggnadsnämndens protokoll under perioden 2011-10-

01 till 2012-05-01 och visar vilka typ av ärenden som togs upp, samt antalet. 

 

Typ av ärende Antal ärenden 

Förhandsbesked 15st 

Nybyggnation 8st 

Strandskyddsdispens 11st 

Till- och ombyggnad 5st 

Övrigt 6st 
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5.4.5 Bygglovsavgifter och sanktioner 

Då bygglovsavgiften för handläggning med mera räknas ut på Värnamo 

kommun använda en justeringsfaktor på 0,8 som allt ska multipliceras med. 

Detsamma för sanktioner när något har gått fel i ett bygge.  
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5.5 Vad skiljer kommunerna åt? 

5.5.1 Bygglovsanmälan 

                               Växjö                                                             Värnamo 

 
               

Här finns bägge kommunernas ansöknings blankett infogad och det finns inga 

större skillnader. Det är placering av informationen som ska fyllas i som inte 

ligger i samma ordning. På Värnamos ansökningsblankett finns ingen ruta för 

den kontrollansvarige utan den finns på blanketten om anmälan som måste 

lämnas in med ansökan. Detta behövs inte i Växjö. 
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5.5.2 Teknisk beskrivning 
                         

                      Växjö                                                           Värnamo del 1 

 
Bägge kommunernas tekniska beskrivningar ser liknande ut när det gäller 

utformningen. Det som skiljer dem åt är hur informationen är placerad. Värnamo 

har och en liten beskrivning av den tekniska beskrivningen längst upp. Och deras 

tekniska beskrivning är på två sidor. Den andra sidan på deras tekniska 

beskrivning syns på nästa sida. 
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Värnamo del 2 

 

 

 

Detta är del två av Värnamos tekniska beskrivning. 
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5.5.3 Handläggning av ärendet 

                                                          Växjö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växjö kommun går efter denna mall när de granskar sina lov. Här finns allt det 

typiska som ska vara med i en granskning. I denna mall finns även ett förslag till 

om bygglovet ska beviljas eller inte.  

Värnamo har ingen mall utan informationen om handläggningen finns i 

delegationsbeslutet som kommer visas på nästa sida. 
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5.5.4 Beslut om lov 

                            Växjö                                                              Värnamo del 1 

 
Den stora skillnaden i processen är deras olika sätt att redovisa, beslut om 

bygglovet. Värnamos beslut är på två sidor och här finns även den mesta 

informationen som rör granskningen. Växjö har endast beslutet, 

beslutsunderlaget, upplysningar mm. Mycket av det som finns i Värnamos beslut 

är likvärdig med den informationen som finns i Växjös granskningsmall. 

Värnamos granskning sker direkt in i delegationsbeslutet, vilket gör att de har ett 

steg mindre i granskningsprocessen. På Växjö kommun finns mallen för att 

viktiga delar inte ska missas. På Värnamos kommun finns ingen mall för att de 

inte vill missa saker som kan ligga utanför mallen, på nästa sida visas Värnamos 

andra sida av beslutet. 
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Värnamo del 2 
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5.6 Skillnader i lovprocessen 

Det skiljer dem väldigt lite åt till dess att man kommer till handläggning. Här 

har Växjö en klar mall som de går efter och används till varje 

bygglovsgranskning. I denna mall finns all information om hur granskningen 

går till och granskningen är upplagd i en särskild ordning för att granskningen 

ska gå smidigare.  

Då det gäller Värnamos granskning finns den i nästa fas av granskningen. 

Värnamos bygglov-granskningen skrivs direkt in i delegationsbeslutet av 

lovet det gäller. En mall finns inte i Värnamo då de tycker att det kan bli lätt 

att missa saker som ligger utanför mallen. De granskar allt som ska granskas 

men det går till på helt olika sätt. 

5.7 Skillnader i organisation 

Växjö är en större kommun och har därmed ett större stadsbyggnadskontor. 

Här nedan kommer visas en tabell på hur många anställda det finns inom varje 

område på respektive kommun. 

 

Växjö Värnamo 

Stadsarkitekt - 

1st Bygglovsarkitekt 1st Bygglovsarkitekt 

1st Bygglovhandläggare 1st Bygglovhandläggare 

7st Bygglovsingenjörer - 

1st Bygglovstekniker 2st Bygglovstekniker 

2st Administration 1st Administration 

Totalt 13st Totalt 5st 
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5.8 Antalet bygglov som granskas 

Då det skiljer dem åt i storlek har vi fått fram information om hur många 

bygglov som handläggs och har valt att ta med sammanlagt inkomna bygglov, 

förhandsbesked, strandskyddsdispens och rivningslov. 

 

Bygglovsärenden Växjö Värnamo 

Förhandsbesked 47st 22st 

Strandskyddsdispens 13st 23st 

Rivning 53st 11st 

Sammanlagt 1178st 269st 

I Värnamo kommun söktes det i snitt 8st bygglov per 1000 invånare och i 

Växjö kommun söktes det 14st bygglov per 1000 invånare och det innebär att 

en handläggare granskar i snitt 67st bygglov i Värnamo och 107st i Växjö. 

Vilket tabellen nedan visar tydligare. 

Bygglov per Växjö Värnamo 

1000 invånare 14st 8st 

Handläggare 107st 67st 
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5.9 Byggnadsnämnden 

Efter att ha granskat byggnadsnämndens protokoll för bygglovsärenden under 

perioden 2011-10-01 till 2012-05-01, visade det sig att det inte skiljer mycket 

åt i respektive kommun, men det finns vissa skillnader. De flesta ärenden som 

tas upp i byggnadsnämnden är bygglov gällande strandsskyddsdispens, 

nybyggnation, samt förhandsbesked inom olika bygglovsärenden. 

 

Typ av ärende Växjö Värnamo 

Förhandsbesked 8st 15st 

Nybyggnation 13st 8st 

Strandskyddsdispens 5st 11st 

Till- och ombyggnad 32st 5st 

Övrigt 16st 6st 

 

Informationen i tabellen ovan, visar att det är många fler till- och 

ombyggnationer som tas upp i byggnadsnämndens sammanträden i Växjö 

kommun.  

Under rubriken övriga ärenden kan man återfinna bygglov för skyltar, 

rivningslov, befrielse från rivningslov, ändrad användning av lokaler samt 

sanktionsavgifter för felaktigt byggande. 

 

Bygglov per Växjö Värnamo 

Andelen bygglov som tas 

upp i byggnadsnämnden 
6 % 17 % 

 

Som vi ser ovan är det 6 % av bygglovsärenden som tas upp i Växjö kommun 

och 17 % i Värnamo kommun. 
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5.10 Information till allmänheten 

5.10.1 Allmänt 

Både Växjö- och Värnamo kommun har hemsidor där nästan all info går att få 

tag på om kommunens arbete. Dock finns det en del skillnader på hur de 

bägge kommunerna går på djupet när det gäller informationen och hur 

bygglovsansökan går till, information om organisationen och hur 

bygglovsprocessen ser ut idag.  

5.10.2 Växjö kommun 

På Växjö kommuns hemsida finns all information om hur bygglovsprocessen 

går till både med löpande text och beskrivande bilder. Här finns även ett 

avsnitt om hur staden skall utvecklas och de olika förslagen till utveckling. 

Det går att klart se hur staden är planerad att utvecklas i framtiden med 

ritningar och löpande text. Växjö länkar även en del av informationen till 

boverkets hemsida. Det som inte finns på hemsidan hänvisas till mittbygge.se 

där det även går att söka bygglov elektroniskt med hjälp av e-legitimation. 

5.10.3 Värnamo kommun 

På Värnamo kommuns hemsida är det mesta mer ytligt beskrivet men all 

information likt Växjös hemsida finns. Bygglovsprocessen är väldigt kort 

beskriven och ger inte så mycket information kring hur det går till. 

Planeringen för stadens utvekling finns inte beskriven utan det finns endast en 

plankarta. Den informationen som inte finns på Värnamos hemsida är länkad 

till boverkets artiklar som beskriver mer på djupet. På Värnamos hemsida går 

det också att söka bygglov elektroniskt genom mittbygge.se men det finns 

även en sida som heter bygglovsguiden.se. På bygglovsguiden.se finns all info 

när det gäller regler och bestämmelser kring bygglov.  

5.10.4 Skillnader 

Båda kommunerna har mittbygge.se som länk på hemsidorna när det gäller 

byggfrågor. Värnamo hade inte det när vi påbörjade vårt examensarbete utan 

det har tillkommit under våren. Växjös hemsida går mer på djupet och har 

tydligare information då det handlar om bygglovsprocessen. På Växjös 

hemsida finns även ett program för utveckling av staden och förslag på hur 

staden ska utvecklas i framtiden. På Värnamos hemsida finns ingen planering 

hur Värnamos stad ska utvecklas, det som finns är en plankarta från 2005. Då 

Växjö är en större stad läggs det mer arbete på hur staden kan utvecklas och 

hur den kommer utvecklas.  
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Informationen när det gäller ansökan om lov är likvärdig, men det finns mer 

information på Växjös hemsida. Värnamo har bara ytligt beskrivet vad som 

behövs för att söka ett lov. Det är där mittbygge.se kommer in i bilden och 

står för den mesta av informationen. Värnamo har även bygglovsguiden.se 

länkad, denna hemsida finns inte länkad från Växjös hemsida. 

På båda hemsidorna finns mittbygge.se som är ett elektroniskt sätt att söka 

bygglov. Detta fanns inte på Värnamos hemsida i början av året utan har 

tillkommit de senaste veckorna. Mittbygge.se fungerar också som en 

elektronisk handbok där all information om vad som behövs till 

bygglovsansökan och även vad ett förhandsbesked är mm. Det som behövs 

för att söka bygglov digitalt är en e-legitimation, det har de flesta i dagens 

samhälle. Det som skiljer lite är att Värnamo har en sida till länkad som heter 

bygglovsguiden.se. På denna sida finns all information om regler och 

bestämmelser. Det går även att söka bygglov genom denna sida. Växjö har 

endast en länk till mittbygge.se. 

5.10.5 Utformning 

Växjös hemsida är lite trevligare för ögat och lite mer färgglad medan 

Värnamos hemsida är lite grå och tråkig. Båda kommunerna har bra planerade 

och lättnavigerade hemsidor som är lätta och förstå. Det som fungerar bättre 

på Värnamos kommun är deras sökfunktion, Växjös kan vara lite krånglig och 

denna sida har även mer underrubriker och är mer svårnavigerad men 

innehåller också mer information. 
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7. Bilagor 

Växjös Bilagor 

Bilaga 1: Bygglovsansökning 

Bilaga 2: Teknisk beskrivning 

Bilaga 3: Underrättelse 

Bilaga 4: Handläggning 

Bilaga 5: Beslut 

Bilaga 6: Kungörelse 

Bilaga 7: Grannar 

Bilaga 8: Planer 

Bilaga 9: Nybyggnadskarta 

Värnamos Bilagor 

Bilaga 10: Bygglovsansökning 

Bilaga 11: Bygglovsanmälan 

Bilaga 12: Teknisk beskrivning 

Bilaga 13: Teknisk beskrivning del 2 

Bilaga 14: Protokoll 

Bilaga 15: Protokoll del 2 

Bilaga 16: Planer 

Bilaga 17: Nybyggnadskarta 
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