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I 
  

Sammanfattning 

Bygglovsprocessen kan vara omfattande och ses som en jobbig process för privatpersoner 

som inte är insatta inom ämnet. Bygglovsprocessen regleras av plan- och bygglagen [PBL]. 

En fallstudie har utförts inom Gävle kommun för att ta reda på om bygglovsprocessen kan 

förenklas för privatpersoner. För att få en överblick över vad som krävs för att ansöka om 

bygglov har Gävles bygglovsprocess samt lagar och förordningar granskats.  

Studien grundar sig delvis på en intervju med Gävle kommun som utfördes muntligt, och 

delvis på en enkätundersökning som skickades till privatpersoner för att ta reda på vilka steg i 

bygglovsprocessen som de fann svåra att utföra. Enkäten skickades ut via webben till 341 

privatpersoner som ansökte om bygglov år 2013. 125 personer deltog, vilket gav en 

svarsfrekvens på 36,7 %.  

Resultaten från studien har fram lett till förslag på förbättringsåtgärder. Det finns bland annat 

ett intresse från de som har ansökt om bygglov att kommunen ska utveckla tydligare 

broschyrer. Broschyrerna ska beskriva vilka handlingar som krävs för att ansöka om bygglov 

samt hur dessa ska utformas. De sökande önskar även se en förändring på hur en 

bygglovsansökan lämnas in. Idag lämnas ansökan in skriftligen men intresset för att lämna in 

den via en E-tjänst eller E-post finns. Resultatet från enkäten visade också att Gävle kommuns 

hemsida bör uppdateras så att den blir mer beskrivande och lättillgänglig när det gäller vad 

som krävs för att ansöka om bygglov. Utöver detta finns det två större propositioner från 

regeringen som vill ändra i plan- och bygglagen så att bygglovsprocessen blir enklare och 

effektivare samt utöka möjligheten att kunna göra mindre byggåtgärder utan att behöva 

ansöka om bygglov. 

Nyckelord: Gävle Kommun, bygglovsprocessen, ansökningsprocessen, byggnadsnämnd, 

plan- och bygglagen, enkätundersökning  
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Abstract 

The building permit process can be extensive and seen as a difficult process for private 

individuals who are not familiar with the subject. The building permit process is regulated by 

the Swedish planning and building act. 

A case study has been carried out in Gävle municipality to find out if the building permit 

process can be simplified for individuals. To get an overview of what is required to apply for 

building permits has Gävle's building permit process, laws and regulations been reviewed.  

The study is partially based on interviews with Gävle Municipality which was done orally and 

partially on a survey which was sent to individuals in order to find out which steps they found 

difficult.The survey were sent online to 341 private individuals who applied for building 

permits in 2013. 125 people participated, which gave a response rate of 36.7%.  

The result of the study has led to suggestions for improvement. These include interest from 

those who applied for building permits that the municipality develops brochures. The 

brochures should describe which documents are needed to apply for building permits as well 

as how it should be designed. The applicants would also like to see a change in how a 

building permit is submitted. Today it is submitted by hand but there is an interest to 

submitting it via an E-service or by E-mail. Results from the survey also showed that Gävle 

website should be updated so that it becomes more easily descriptive and available regarding 

what is needed to apply for a building permit. In addition to this, there are two larger 

propositions from the Swedish government that would change the Swedish planning and 

building act so that the building permits process becomes easier and more efficient and to 

increase the possibility to make smaller building operations without having to apply for 

building permits. 

Keywords: Gävle Municipality, building permit process, Gävle building department, Swedish 

planning and building act, survey  
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Förord 

Detta examensarbete är en avslutning på vår treåriga utbildning till byggnadsingenjör vid 

Högskolan i Gävle. Arbetet har utförts under vårterminen 2014 och omfattar 15 

högskolepoäng per student. 

Vi vill passa på att tacka Gävle kommun och främst Åsa Larsson (Bygglovschef på 

Samhällsbyggnad Gävle) för ert samarbete under projektets gång. Ni har besvarat våra frågor 

och hjälpt oss med uppgifter om sökande av bygglov till vår enkät. Detta har möjliggjort vårt 

arbete. Vi vill också rikta ett tack till ni som tog er tid och svarade på vår enkät. Ett sista tack 

går ut till vår handledare Dorith Carlberg som gett oss vägledning och varit ett stort stöd 

under arbetets gång.  

Gävle, juni 2014 

Ida Gille & Frida Granat 
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Terminologi 

Förklaringar av termer som används i rapporten: 

Ansökningsprocess - Se bygglovsprocess. 

Bevarandevärde - Byggnader som anses särskilt värdefulla och där ingrepp ska göras med 

försiktighet. (PBL, SFS 2010:900, kap. 8, 13 §). 

Boverket - Sveriges myndighet för samhällsplanering, byggande och boende. 

(http://www.boverket.se/). 

Byggherre - En person som för egen räkning låter uppföra en byggnad. (NE, 2014 (a)). 

Bygglovsprocess - Processen från att en åtgärd kräver bygglov till att åtgärden är avslutad och 

godkänd av byggnadsnämnden. Processen varierar beroende på typ av åtgärd. (Å. Larsson, 

personlig kommunikation, 7 april 2014). 

Byggnadsnämnd - I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd som verkställer 

uppgifter enligt plan- och bygglagen. (Boverket, u.å.). 

Detaljplan - Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden med 

detaljplanen. (Boverket, 2012 (b)). 

Fackmannamässigt utfört - När ett arbete utförs lika bra som om det var en professionell som 

gjort det. (Uppsalahem u.å.).  

Kommunala lantmäterimyndigheten – Är en del av lantmäteriet och det finns både statliga och 

kommunala lantmäterimyndigheter. De ansvarar bland annat för frågor angående 

fastighetsbildning och registrering av fastigheter.(NE, 2014 (b)). 

Komplementbyggnad - Byggnad på tomt som inte sitter ihop med huvudbyggnad. (Mittbygge, 

2014).  

Kontrollansvarig - Kontrollansvarig hjälper byggherren och ser till att alla kontroller enligt 

plan- och bygglagen följs. (Gävle kommun, u.å. (b)). 

Områdesbestämmelser - Bestämmelser från kommunen om hur marken ska användas när 

detaljplan saknas. (NE, 2014 (c)). 
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Plan- och bygglag [PBL] - Svensk författningssamling som rör markanvändning, planering 

och byggande.  (NE, 2014 (d)). 

Samhällsbyggnad Gävle - Förvaltning inom Gävle kommun som arbetar för en långsiktig 

hållbar användning av kommunens mark och vatten. Byggnadsnämnden i Gävle är en del av 

samhällsbyggnad Gävle. (Gävle kommun, u.å. (d)). 

Sammanhållen bebyggelse - Består oftast av 10-20 hus där tomterna gränsar till varandra. Kan 

även vara områden med endast 3 hus på två tomter. (Länsstyrelsen, u.å.). 
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1 Inledning 

Många människor i Sverige kommer någon gång i livet komma i kontakt med bygglov. Vid 

de flesta byggåtgärder krävs en ansökan om bygglov eller en anmälan. Detta gäller 

exempelvis nybyggnationer av småhus och även enklare fall såsom att bygga en större 

friggebod, betydande ändring av fasaden eller inglasning av en altan.  

Det finns flera orsaker till att ansökningsprocessen borde vara så enkel som möjligt att förstå. 

De främsta är för att underlätta arbetet för både sökande och kommunen, vilket medför att tid 

och kostnader kan hållas låga.  

Studien utförs för att identifiera problem i bygglovsprocessen i Gävle kommun och komma 

med eventuella förbättringsåtgärder för framtida arbete. Fallstudien berör 

bygglovsansökningar för privatpersoner inom Gävle kommuns bygglovsavdelning. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Utifrån egna observationer har det uppmärksammats att privatpersoner utan tidigare 

kunskaper inom bygglov, finner svårigheter med denna ansökningsprocess.  

Med hjälp av Åsa Larsson som är bygglovschef i Gävle kommun ska bygglovsprocessen 

analyseras. Detta sker främst genom att undersöka om privatpersoner har problem med 

ansökningsprocessen och i så fall ta reda på var dessa problem uppstår.  

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilka delar i Gävle kommuns bygglovsprocess som 

privatpersoner har svårt för och varför. För att kunna ge pålitlig information undersöker även 

studien hur bygglovsprocessen i Gävle kommun ser ut. Projektets syfte är därmed att 

identifiera problemen och ge underlag för eventuella lösningsförslag inför framtiden.  

1.3 Mål 

Studiens främsta mål är att granska hur samarbetet mellan kommunen och privatpersoner 

fungerar samt att ta reda på vilka steg i processen som privatpersoner finner svåra och varför.  

Denna studie har som mål att besvara kommande frågeställningar:  

 Hur ser bygglovsprocessen i Gävle kommun ut? 

 Är informationen från kommunen till privatpersoner angående ansökningsprocessen 

tillräcklig?  
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 Finner privatpersoner några svårigheter med ansökningsprocessen och i så fall vart i 

processen? 

 Finns det möjlighet att förenkla ansökningsprocessen för privatpersoner och hur skulle 

en sådan förenkling kunna se ut? 

1.4 Omfattning 

Studien är begränsad till tio veckor och därför är det viktigt att avgränsa arbetet. Av den 

anledningen fokuserar studien på bygglovsprocessen för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad 

och ändring inom Gävle kommun, Sverige. De undersökningar som utförs i studien riktar sig 

enbart till privatpersoner som agerat byggherre under 2013 i Gävle kommun och därmed 

nyligen har avslutat sin bygglovsprocess. Detta på grund av att större byggherrar i 

allmännyttiga och privata företag besitter de kunskaper som krävs för att ansöka om bygglov. 

1.5 Målgrupp 

Denna studie vänder sig främst till Gävle kommun eftersom undersökningen eventuellt ska 

resultera i förbättringsåtgärder i deras bygglovsprocess. Förbättringsåtgärderna kan i sin tur 

leda till att processen förenklas vilket underlättar för de privatpersoner som vill ansöka om 

bygglov. Studien kan även nyttjas av andra kommuner, då möjlighet att ta del av resultatet 

och förbättringsförslagen finns. Privatpersoner som ska ansöka om bygglov inom Gävle 

kommun kan också använda studien som ett hjälpmedel. 

Kommande kapitel redogör vilka krav som ställs på byggnadsverk, tomter och kommunens 

byggnadsnämnd. Kraven är hämtade från Sveriges plan- och bygglag [PBL] som 

uppdaterades 2011. Kapitlet nämner även vilka förbättringar den nya lagen medförde, både 

från andra genomförda studier och i Gävle kommun. 
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2 Teori 

I Sverige är det vanligt att personer som vill utföra någon form av byggåtgärd måste ansöka 

om bygglov eller göra en anmälan.  Ett sådant bygglov eller anmälan söks hos 

byggnadsnämnden i den kommun som åtgärderna ska genomföras i. De bestämmelser som 

reglerar bygglov och anmälan finns i plan- och bygglagen. (Boverket, 2013). 

I teoriavsnittet redovisas allmänna krav från PBL angående byggnadsverk och tomter samt 

vilka krav som ställs på kommunens byggnadsnämnd. Kapitlet beskriver också tidigare gjorda 

studier angående de förbättringar som skedde efter att den nyaste uppdateringen av PBL som 

togs i bruk 2011. 

2.1 Plan- och bygglag 

År 1987 stiftades Sveriges plan- och bygglag (PBL, SFS 1987:10). Denna lag uppdaterades 

och den senaste plan- och bygglagen (SFS 2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011. Syftet 

med lagen är att utveckla ett jämlikt samhälle med bra levnadsförhållanden och med fokus på 

människans frihet. Lagen arbetar även för att skapa en hållbar livsmiljö både för idag och 

framtiden. (PBL, SFS 2010:900, kap. 1, 1 §). Enligt PBL (SFS 2010:900) ”vid planläggning 

och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och 

byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet…,” detta med hänsyn till 

reglerna som återfinns i kap. 1, 5 §. 

Byggherrar och entreprenörer anser att den nya plan-och bygglagen medförde många 

förbättringar i bygglovsprocessen. Enligt en undersökning utförd av Olander (2005) fanns 

tidigare ett stort missnöje framförallt angående att processen kunde ta väldigt lång tid. Detta 

gjorde att de små företagen missgynnades eftersom den långa processen kostade väldigt 

mycket och onödiga pengar. Kostnaden för att äga en oexploaterad mark och ha maskiner som 

inte används är ett exempel på merkostnader som uppstod på grund av en utdragen 

bygglovsprocess. Den långa processen berodde dels på att möjligheterna till överklagande var 

alldeles för stor och att dessa överklaganden kunde ta väldigt lång tid. (Olander, 2005). 

Lans & Strid (2012, refererad i Boman, 2013) gjorde en undersökning där de intervjuade 

personer och företag som är kunniga inom bygglovsprocessen. Frågorna de ställde berörde 

nya plan- och bygglagen. De allra flesta höll med om att den nya plan- och bygglagen 

medförde en avsevärd förbättring och detta gällde i synnerhet de ändrade reglerna angående 

kravet på certifiering hos kontrollansvariga. 
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2.1.1 Krav gällande byggnadsverk och tomter 

Ett byggnadsverk ska enligt PBL (SFS 2010:900, kap. 8, 1 §) utformas så att byggnaden är 

lämplig för sitt ändamål med god form-, färg- och materialverkan. Byggnaden ska även vara 

tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning. Utöver detta ska nio kriterier 

gällande byggnadens tekniska egenskaper uppfyllas, vilka återfinns i PBL (SFS 2010:900, 

kap. 8, 4 §). En mer ingående beskrivning av dessa kriterier finns i Boverkets byggregler 

[BBR 20] (BFS 2013:14). 

Beträffande kravet på tillgänglighet finns undantag för lokaler avsedda för arbete där 

omfattning av verksamheten är obefogad. Undantaget gäller också fritidshus och en- eller 

tvåbostadshus där terrängen försvårar tillgänglighetsanpassningen.  

(PBL, SFS 2010:900, kap. 8, 6 §). 

Bebyggelse på en obebyggd tomt ska planeras så att stads- och lanskapsbilden, samt natur-och 

kulturvärdena beaktas. Bland annat ska tomtens naturförutsättningar bevaras och 

omgivningen skyddas. Det är även viktigt att planera för framkomligheten av 

utryckningsfordon och nödvändiga transporter, parkeringsutrymmen, samt minskad risk för 

olycksfall. På liknande sätt ska planeringen av tomten ske med hänsyn till personer med 

funktionsnedsättning så att dessa kan ta sig till tomten och använda den.  

(PBL, SFS 2010:900, kap. 8, 9 §). 

2.1.2 Byggnadsnämnd 

En byggnadsnämnd ska finnas i varje kommun (PBL, SFS 2010:900, kap. 12, 1 §) och deras 

uppgifter är enligt PBL (SFS 2010:900, kap. 9, 20 §) att pröva ansökningar angående 

bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. Utöver detta är byggnadsnämnden 

skyldig att meddela den sökande om ansökning fordrar tillstånd av eller anmälan till annan 

myndighet (PBL, SFS 2010:900, kap. 9, 23 §). 

Byggnadsnämnden ska ha tillgång till den personal som behövs för att kunna utföra sina 

uppgifter på ett bra sätt. Personalen ska ha den kompetens som krävs och minst en av dessa 

ska vara en person med arkitektutbildning. (PBL, SFS 2010:900, kap. 12, 7 §).  

Byggnadsnämndens skyldigheter regleras i PBL och några av dessa är enligt Boverket (2011 

(a)) att stoppa ett byggnadsarbete om det innebär fara för människors liv och hälsa, eller om 

du som byggherre inte tar ditt ansvar och ignorerar reglerna. 



 

5 
 

Nästkommande kapitel grundar sig på en litteraturstudie och beskriver vilka 

forskningsmetoder som finns att tillämpa vid undersökningar. Studien grundar sig både på 

enkäter och en intervju, och dess kvaliteter ligger till grund för de metodval som gjorts i 

studien. 
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3 Metod 

Studien baserades till stor del på en intervju med Åsa Larsson (bygglovschef i Gävle 

kommun) angående deras arbete med bygglovsprocessen. Även enkätundersökningar med 

privatpersoner som nyligen varit i kontakt med Gävle kommun angående 

ansökningsprocessen för bygglov var en viktig del av studien. För att kunna förstå resultatet 

från enkäten och därmed privatpersoners åsikter i bygglovsprocessen har Gävle kommuns 

bygglovsprocess studerats via dess hemsida. För att få en totalbild av lagar och förordningar 

gällande bygglov har plan- och bygglagen granskats och som komplement till studien har 

rapporter från Boverket studerats. 

För att få en djupare förståelse över olika forskningsmetoder har en litteraturstudie utförts som 

bygger på vetenskapliga artiklar. Litteraturstudien fungerar i sin tur som ett hjälpmedel för de 

metodval som denna studie baserats på. De vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för 

litteraturstudien återfinns i databaserna Google Scholar, Science Direct och Taylor & Francis 

Online (tillgängliga via Högskolan i Gävle). Sökorden har varit combining quantitative 

qualitative, comparing survey, interview techniques, structured interviews, type of questions 

och qualitative research interviews. 

3.1. Typ av forskningsfråga 

Enligt Biggam (2011) kan forskningsmetoder vara av kvantitativ eller kvalitativ karaktär. 

Kvantitativ forskning handlar om att besvara hur-frågan och detta sker enklast genom 

kvantiteter och mätningar. Ett exempel på en hur-fråga kan vara: hur många ansöker om 

bygglov i Gävle kommun? Kvalitativ forskning däremot besvarar varför-frågan och handlar 

om att fördjupa sig i ett visst ämne (Biggam, 2011). Ett exempel på kvalitativ forskning kan 

vara: varför tycker privatpersoner att det är svårt att ansöka om bygglov? 

I denna studie har både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använts för att kunna 

besvara frågeställningarna och därmed uppnå målen. Enligt Lund (2012) är det relativt nytt 

och okänt för många forskare att blanda både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder 

men det har sina tydliga fördelar. Lund poängterar fyra övergripande vinster med att använda 

sig av både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Dessa är: 

 Det blir enklare att svara på komplicerade forskningsfrågor. 

 En kombination av dessa två forskningsmetoder gör att forskaren får en tydligare bild 

av området som studeras. 

 De slutsatser som dras efter användning av båda metoderna kan vara mer 

tillämpningsbara. 



 

7 
 

 I vissa fall är resultatet från en kombination av kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder avvikande vilket kan leda till nya hypoteser och forskningar. 

3.2. Intervjumetod 

För att ta reda på hur Gävle kommun arbetar med bygglovsprocessen har en intervju 

tillämpats.  

Brinkmann (2007) beskriver några egenskaper en bra kvalitativ forskare bör ha gällande 

intervjuer. Dessa egenskaper är både tekniska samt etiska och den bästa intervjuaren 

behärskar båda aspekterna. Intervjuaren bör vara kunnig inom sitt område, samt klara av att 

ställa korta, raka och enkla frågor. Andra viktiga egenskaper är att visa känslighet, som 

exempelvis att låta deltagaren prata till punkt och att engagera sig i vad de säger. En 

intervjuare bör också kunna lyssna på deltagaren samt kunna utvärdera och testa 

trovärdigheten i deltagarens uttalande. Enligt Brinkmann (2007) är det även en fördel att klara 

av hanteringen av deltagarens uttalanden, det vill säga kunna tydliggöra och förlänga dessa. 

Positivt är också att ha ett bra minne så att en återkoppling till tidigare yttranden är möjliga. 

De egenskaper som nämns har tillämpats på intervjun i den mån som var möjlig.   

Knox och Burkard (2009) skriver om hur viktigt det är att utformningen av frågorna 

analyseras innan intervjun. Ska frågorna vara öppna, ostrukturerade, strukturerade eller vara 

ren datainsamling? En ostrukturerad intervju kan ge många olika svar eftersom frågorna kan 

variera, och därmed kan det vara svårt att jämföra resultaten senare. En strukturerad intervju 

har fördelen att data kan samlas in av personer utan någon speciell erfarenhet (Cornell, 

Johnson och Schwartz, 2013). För att få jämförbara resultat enligt Knox och Burkard (2009) 

lämpar det sig bäst att använda sig av en standardiserad intervju där varje deltagare upplever 

samma typ av intervju och frågorna ser precis likadana ut. Cornell, Johnson och Schwartz 

(2013) skriver att de strukturerade frågorna kan vara öppna eller stängda. Exempel på stängda 

frågor är ja-nej-frågor eller mångsidiga frågor. 

Vid intervjun med Åsa Larsson har både strukturerade och ostrukturerade frågor använts, 

samt öppna och stängda frågor. Knox och Burkard (2009) skriver också att antalet deltagare i 

en undersökning är en viktig fråga, och att valet bör övervägas gentemot fördelar och 

kostnader. I detta fall var det dock inte nödvändigt med fler deltagare då det enligt Knox och 

Burkard (2009) inte kräver det i de fall då ämnet är så specifikt att flera medverkande vore 

överflödigt. De strukturerade frågorna som användes vid intervjun (med en blandning av 

öppna och stänga frågor) kan ses i Bilaga 1. 
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Om en intervju bör ske via telefon eller ansikte-mot-ansikte diskuteras av Knox och Burkard 

(2009). Knox och Burkard påpekar att det inte gjorts så många studier i denna fråga då det 

kostar pengar och är svårt att genomföra. De få studier som utförts redovisar att kvaliteten i 

svaren blir bättre vid ett personligt möte. Telefonintervjuer är däremot väldigt vanligt och 

beror på dess fördelar, exempelvis att inga resor krävs samt att en anonymitet är lättare. 

Fördelarna med intervjuer som sker ansikte-mot-ansikte är möjligheten till observation av den 

svarandes ansiktsuttryck och gester, vilket kan förstärka synen på deltagarens åsikt i frågan 

jämfört med telefonintervjuer. Sammanfattningsvis säger Knox och Burkard (2009) att det 

inte finns något klart svar på vilken metod som är bäst, det varierar från studie till studie.  

För att uppnå bästa möjliga resultat i denna studie skedde intervjun med Åsa Larsson vid ett 

personligt möte. 

3.3. Enkätmetod 

Vanligaste enkätformerna är de som besvaras ansikte-mot-ansikte, via internet, telefon eller 

post. För att ta reda på vilka svårigheter som privatpersoner upplevde i ansökningsprocessen 

skickades enkäter via internet till de som har ansökt om bygglov i Gävle kommun under 2013. 

Uppgifter om sökande kommer från Patrik Gadd, assistent på Bygglov, Samhällsbyggnad 

Gävle. Under 2013 ansökte 748 personer om bygglov i Gävle kommun och 348 av dessa var 

relevanta för studien. De sökande som saknade fullständiga uppgifter, dubbletter och företag 

som ansökt om bygglov valdes bort. Enkäten skickades till samtliga personer och 341 av 

dessa hade en uppdaterad mail och mottog meddelandet. 

Något viktigt att tänka på vid utformning av enkäter är att många personer som vill delta i en 

undersökning ångrar sig ju längre enkäten pågår. Detta resulterar ofta i att deltagarna 

fortsätter att svara utan att lägga någon fundering i svaren, och svarar som de tror att de borde 

utan egen åsikt. Resultatet blir en undersökning som inte uppnår högsta kvalitet. (Diaz de 

Rada och Domínguez 2014). Enkäterna till privatpersoner är i möjligaste mån utformade så 

att frågorna är enkla att förstå och med ett antal utvalda frågor så att enkäten inte ska bli för 

lång. 

Vid val av hur enkäterna ska besvaras har en övervägning av fördelar och nackdelar med de 

olika enkätmetoderna gjort. Med tanke på att det är ett stort antal deltagare som tillfrågas bör 

metoden vara effektiv i tid och inte kosta för mycket pengar. Fördelar och nackdelar med 

varje metod presenteras här nedan.  
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Enkäter som besvaras ansikte-mot-ansikte har många fördelar och dessa är bland annat att de 

baseras på det mänskliga samspelet. Detta gör att dessa enkäter är strukturerade, flexibla och 

anpassningsbara till omgivningen (Szolnoki & Hoffman 2013). Det är dock nackdelarna som 

varit avgörande för att valet av metod inte blev denna. Nackdelarna är enligt Szolnoki och 

Hoffman (2013) kostnaden och att det finns geografiska begränsningar i undersökningen. 

Partiskhet och en känsla av tidspress hos den svarande anses även vara en mindre bra 

egenskap.   

Telefonenkäter har enligt Szolnoki och Hoffman (2013) fördelarna att det kan täcka ett större 

geografiskt område och att kostnaden för utförande är lågt. Nackdelarna är partiskhet och 

lägre svarsfrekvens (Szolnoki & Hoffman 2013). Dessa fördelar var något som passade 

studien men att valet inte föll på denna metod var på grund av det höga antalet som ansökt om 

bygglov i Gävle kommun under 2013 och tidsbegränsningar i studien.  

Kanso (2000) har uppmärksammat tydliga fördelar med enkäter som skickas ut via post. De 

största fördelarna är den låga kostnaden samtidigt som det går att nå ut till en stor del av 

befolkningen. Nackdelen däremot är att svarsfrekvensen är låg. Förslag till lösningar på detta 

problem tar Kanso (2000) upp efter att ha granskat 55 artiklar som behandlar svarsfrekvensen 

för enkäter via post. Ett förslag är att underrätta de berörda deltagarna innan enkäten skickas 

ut. Något annat som anses vara effektivt är att skicka med ett kuvert med returporto eller 

skicka ut påminnelser till deltagarna. Ett annat förslag är att använda sig av mindre 

incitament, vilket Knox och Burkard (2009) håller med om då de anser att deltagare behöver 

lockas för att ställa upp i undersökningar. Att valet inte föll på denna metod berodde på att 

tiden som en sökande hade att svara på enkäten begränsades till två veckor. Om enkäten 

skickas ut via post påverkas svarstiden negativt på grund av postens leveranstider. En annan 

anledning är tidsbegränsningar i studien eftersom det tar lång tid att sammanställa resultatet. 

I en annan studie utförd av Diaz de Rada och Domínguez (2014) fick deltagarna möjligheten 

att välja om de ville svara på en enkät via internet eller post. I studien skickades 15657 

enkäter ut, och av dessa fick de endast 2445 stycken svar. Majoriteten av svaren kom via post 

(2086 stycken), och endast 359 via internet. Att uppmärksamma är att 60 % av de som 

svarade via post hade tillgång till dator med internet och användes minst en gång i veckan, 

och hela 33 % av dessa använde datorn varje dag. Av resultatet från studien framgår att 

enkäter som skickas ut via post resulterar i bättre kvalitet i svaren eftersom det är fler 

deltagare som svarar på utskicken. 
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Szolnoki & Hoffman (2013) skriver att fördelarna med webbaserade enkäter är att kostnaden 

för genomförande är låg och att det är flexibelt. Flexibiliteten medför att människor kan 

besvara enkäten när tillfälle ges, i jämförelse med telefonenkäter som kräver direkt 

tillgänglighet. Nackdelen är att webbenkäter endast vänder sig till en mindre del av 

befolkningen. Diaz de Rada och Domínguez (2014) tar upp en annan nackdel med 

webbenkäter som resulterar i sämre kvalitet på svaren. Oftast handlar det om att den svarande 

inte lägger full fokus på sina svar eftersom datoranvändningen ger möjlighet till att göra 

flertalet saker samtidigt. Övervägningar mellan fördelar och nackdelar har gjort att den valda 

enkätmetoden blev webbaserad. Detta på grund av dess fördelar i tid och kostnad. Enkäten 

bestod till största del utav slutna frågor och med några få Ja/Nej-frågor. Enkätfrågorna 

presenteras i Bilaga 2. 

Följande kapitel beskriver hur bygglovsprocessen ser ut i Gävle kommun utifrån en 

granskning av de lagar och regler som ska följas. Bygglovsprocessen är uppdelad i elva steg 

och beskrivs i kapitlets elva underkapitel. Det tolfte underkapitlet är förbättringsåtgärder 

gällande en ny proposition från regeringen. 
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4 Bygglovsprocessen i Gävle kommun 

I Gävle kommun är bygglovsprocessen uppdelad i elva steg vilket illusteras i figur 1. Kapitlet 

utgår från dessa steg och beskriver de lagar och regler som ska följas vid en bygglovsprocess 

samt hur Gävle kommun arbetar med denna process.  

 

Figur 1. Bygglovsprocessen i Gävle kommun (Källa: Gävle kommun) 

4.1 Behövs bygglov 

Åtgärder som kräver bygglov regleras i PBL (SFS 2010:900, kap. 9, 2 §) och till dessa räknas 

nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av en byggnad än tillbyggnad. En byggnad med 

beständig konstruktion bestående av tak, eller av tak och väggar som projekteras och 

konstrueras för människors uppehälle räknas som nybyggnad.  

(PBL, SFS 2010:900, kap. 1, 4 §). 

Tillbyggnad är en byggnad som ökar sin byggnadsvolym genom exempelvis ett nytt 

våningsplan eller en inglasad uteplats (Boverket 2011 (a)). Annan ändring av byggnad enligt 

PBL är (SFS 2010:900, kap. 9, 2 §) ändring av större betydelse som exempelvis väsentlig 

ändring av ändamål, vilket kan vara att inredningen ändras från bostäder till handel. 

4.1.1 Åtgärder som kräver en bygganmälan 

Vid förändring som inte kräver bygglov krävs det ibland att en bygganmälan görs hos 

kommunen (Gävle kommun, u.å. (a)). En bygganmälan ska lämnas in skriftligen till 

byggnadsnämnden tillsammans med de handlingar som krävs för granskning (Boverket, 2011 

(a)).  
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När det gäller ändringar som påverkar byggnadens bärande konstruktion ska en anmälan alltid 

göras. Andra åtgärder som i vissa fall kräver bygganmälan är vid större förändringar av 

planlösningen, vissa rivningsåtgärder och ändringar som påverkar byggnadens brandskydd. 

En anmälan krävs ibland även för att installera eller ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, 

ventilation, vatten och avlopp samt vid underhållning av värdefulla byggnader. (Boverket, 

2011 (a)). 

I Gävle kommun ska en bygganmälan göras vid några av följande förändringar som inte 

kräver bygglov. Bygga nytt/bygga till eller riva en byggnad/del av en byggnad utanför 

detaljplanelagt område (gäller inte komplementbyggnader). Anmälan ska även göras om 

bärande konstruktioner, planlösning eller brandskydd kommer genomgå en betydande 

ändring. Detta gäller också underhåll av byggnader som har särskilt bevarandevärde och ska 

skyddas i överensstämmelse med detaljplan eller områdesbestämmelser. I Gävle kommun ska 

en bygganmälan göras även vid installationer eller ändringar av eldstäder och rökkanaler samt 

hissar eller anordningar för ventilation, vattenförsörjning och avlopp. En anmälan krävs också 

vid nybygge eller betydande ändring av vindkraftverk. (Gävle kommun, u.å. (a)). 

4.1.2 Åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan 

Vissa mindre åtgärder på tomt med en- eller två bostadshus kräver varken bygglov eller 

anmälan enligt Boverket (2011 (a)): 

 plank eller mur som byggs minst 4,5 meter från tomtgränsen och minst 3,6 meter från 

bostadshuset. Planket/muren får inte överskriva 1,8 meter i höjd. 

 skärmtak över uteplatser som inte överskrider en area på 15 kvadratmeter, och inte 

placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. 

 mindre friggebodar som tillsammans har en byggnadsarea på max 15 kvadratmeter, 

och har höjd på max 3 meter från mark till nock. Dessa ska byggas minst 4,5 meter 

från tomtgränsen. 

 byggnader som konstrueras vid stränder ska ligga minst 100 meter från stranden. 

För illustration av vilka åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan se figur 2.  
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Figur 2. Åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan. (Illustration: Kiran Maini 

Gerhardsson/Boverket) 

Utöver de ovanstående åtgärderna får fasaden inom ett område med detaljplan förändras utan 

bygglov om ändringen inte påverkar byggnadens karaktär avsevärt. Utanför detaljplan och 

sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov vid mindre tillbyggnader och 

komplementbyggnader så länge dessa inte framträder mer än huset. (Boverket 2011 (a)). 

4.2 Nybyggnadskarta 

Vid bygglov gällande en nybyggnad eller tillbyggnad behövs oftast en nybyggnadskarta och 

enligt PBL (SFS 2010:900, kap. 12, 4 §) ska tillhörande kommun kunna erbjuda en sådan. 

Vid ansökan om bygglov hos Gävle kommun kan nybyggnadskartan beställas på 

Samhällsbyggnad Gävle (Gävle kommun, u.å. (a)). Det bör påpekas att byggnadsnämnden har 

rätt att ta ut en kostnad för kartan i överensstämmelse med PBL (SFS 2010:900, kap. 12, 8 §). 

4.3 Lämna in din ansökan 

Bygglovsansökan ska enligt PBL (SFS 2010:900, kap. 9, 20,21 §§) lämnas in skriftligen till 

byggnadsnämnden och innehålla de uppgifter som behövs som exempelvis ritningar och 
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beskrivningar. Ansökningsblanketter finns hos Gävle kommun och på hemsidan. Blankett för 

ansökan om bygglov går att se i Bilaga 3. I samband med ansökan om lov krävs oftast att en 

kontrollplan lämnas in tillsammans med uppgifter om kontrollansvarig. När samhällsbyggnad 

Gävle tagit emot ansökan bokförs den och byggherren får en bekräftelse. Vid eventuella 

kompletteringar hör en handläggare av sig. (Gävle kommun, u.å. (a)). 

Vid en komplett ansökan ska byggnadsnämnden enligt PBL (SFS 2010:900), Kap 9, 27 §, 

inom tio veckor underrätta sökande om bygglov beviljas. För mer information om 

handläggningstid se kap. 4.4. 

Vid ansökan om lov varierar det vilka handlingar som ska skickas in beroende på vilken 

åtgärd bygglovet gäller. De handlingar som krävs för att ansöka om bygglov i Gävle kommun 

återfinns bland annat på hemsidan (http://www.gavle.se) och i Bilaga 4.  

Gemensamt för kravet på ritningarna är att de ska vara fackmannamässigt utförda och förses 

med mått, samt ritas på vitt papper. Viktigt är även att tydligt visa vad som är befintlig 

byggnad och vad som är om- och tillbyggnad. (Gävle kommun, u.å. (e)). 

Enligt Gävle kommuns hemsida (Gävle kommun, u.å. (e)) ska skalan för ritningar vara: 

 Fasadritning i skala 1:100 

 Planritning i skala 1:100 

 Sektionsritning i skala 1:100 

4.3.1 Kontrollansvarig 

Vid ansökan om lov ska en kontrollansvarig anges (med några få undantag som exempelvis 

installation av eldstad) och för detta finns en särskild blankett. En kontrollansvarig ska hjälpa 

byggherren att följa lagar, krav och byggregler, samt delta vid tekniska samråd, besiktningar, 

kontroller, arbetsplatsbesök och slutsamråd (Gävle kommun, u.å. (b)). 

En kontrollansvarig ska ha den kompetens som krävs för arbetet. Detta innebär att denne ska 

vara kunnig inom lagar och regler gällande byggåtgärder, samt inneha den tekniska 

kunskapen och erfarenheten som krävs. För att uppnå dessa krav måste den kontrollansvariga 

därmed vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Via Boverkets hemsida 

(http://www.boverket.se) går det att få tag i en lämpad kontrollansvarig. Observera att den 

kontrollansvarige inte bör vara nära släkt med de personer som utför arbetet och inte heller 

arbeta åt samma företag. (Gävle kommun, u.å. (b)). 
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Byggherren ska genast meddela byggnadsnämnden om den kontrollansvarige inte utför sina 

uppgifter (PBL SFS 2010:900, kap 10, 12 §). PBL (SFS 2010:900) säger tydligt att ”Om en 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag ska byggnadsnämnden utse en ny kontrollansvarig” 

(Kap 10, 13 §).  

Boverket har genomfört en studie som visar att det inte finns tillräckligt många certifierade 

kontrollansvariga. När studien genomfördes fanns det ett behov av 8000 stycken certifierade 

kontrollansvariga och endast 1100 fanns registrerade. Boverket arbetar med att försöka ta reda 

på varför det finns en brist på kontrollansvariga medan de tar fram ett dokument om allmänna 

råd gällande kontrollansvariga. (Boverket, 2012 (a)). 

4.3.2 Kontrollplan 

Vid ansökan om alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder ska byggherren lämna förslag på en 

kontrollplan. Om detta inte genomförts kan inte startbesked (läs mer om startbesked i kap. 

4.7) tilldelas från byggnadsnämnden. Kontrollplanen visar vilka kontroller som ska ske och 

hur dessa ska gå till (Gävle kommun, u.å. (c)). 

Omfattning av innehållet i kontrollplanen varierar beroende på åtgärd. En enkel kontrollplan 

räcker för exempelvis installation av eldstäder, komplementbyggnader och inglasat uterum. 

(Gävle kommun, u.å. (c)). De flesta åtgärder kräver dock en mer omfattande kontrollplan och 

ska enligt PBL innehålla: 

 vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, 

 vem som ska göra kontrollerna, 

 vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden, 

 vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske, 

 vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och 

 hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. (PBL, SFS 2010:900, Kap. 10, 6 §) 

Kontrollerna som ska utföras enligt kontrollplanen kan göras på två olika sätt, av fristående 

sakkunnig eller som dokumenterad egenkontroll. Vid enklare ärenden kan byggherren själv 

ansvara för kontrollen. Dokumenterad egenkontroll betyder att den verksamma entreprenören 

dokumenterar sin egen kontrollpunkt (som finns i kontrollplanen), med hjälp av exempelvis 

protokoll, intyg, checklista eller fotografier. Gävle kommun kan dock kräva intyg från 

fristående sakkunniga om egenkontrollerna inte bedöms tillräckliga.  

(Gävle kommun, u.å. (c)). 

Om kontrollplanen inte följs anger PBL (SFS 2010:900) tydligt att ”Om byggherren i fråga 

om ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd inte följer någon väsentlig 
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del av en kontrollplan, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetet fortsätter till dess att 

bristerna har avhjälpts.” (Kap 11, 32 §). 

4.4 Handläggningstid 

När ansökningsblanketten är ifylld och rätt handlingar är inlämnade räknas ansökan som 

komplett. Då har byggnadsnämnden tio veckor på sig att göra en bedömning och komma med 

ett beslut. Vid invecklade ärenden kan tiden för beslutet förlängas en gång med tio veckor. 

Om ärendet måste förlängas ska den sökande underrättas om förlängningen och skälet för 

detta inom de ursprungliga tio veckorna. (PBL, SFS 2010:900, kap. 9, 27 §). 

Boverket (2012 (a)) har gjort en utredning som visar att många av Sveriges byggnadsnämnder 

inte klarar handläggningstiden på tio veckor. De främsta orsakerna till detta är personalbrist, 

rekryteringsproblem och en mer omfattad administration som uppstod när den nya PBL togs i 

bruk år 2011. Bohman (2013) håller däremot inte med om detta eftersom många kommuner 

hade en handläggningstid på under tio veckor redan innan den nya lagen. 

För kortare handläggningstid kan vissa ändringar ha stor påverkan. Enligt Bohman (2013) 

behövs en smidigare byggprocess, utan hinder, eftersom det skulle resultera i att det är enklare 

att bygga nytt och mindre kostnader. En snabbare bygglovsprocess och kortare 

handläggningstid kan uppnås genom fler alternativa ansökningsmöjligheter. En av dessa vore 

en webbaserad bygglovansökan. Enligt Paulsson och Zheng (2011) har det via en 

undersökning visat sig att endast 39 av Sveriges 290 kommuner har möjligheten att söka 

bygglov via webben. Detta trots att undersökningen visar att intresset för denna möjlighet är 

stor. 

4.5 Bygglovsbeslut 

Om byggherren får beviljat bygglov i Gävle kommun betyder det att Samhällsbyggnad Gävle 

har godkänt byggåtgärderna. Trots ett bygglovsbeslut får byggherren inte påbörja åtgärderna 

innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked (Gävle kommun, u.å. (a)), (för mer 

information om startbesked se kap. 4.7). Om åtgärderna inte påbörjats inom två år eller 

avslutats inom fem år upphör bygglovet att gälla (PBL, SFS 2010:900, kap. 9, 43 §). 

4.6 Tekniskt samråd 

Efter att ett beslut om bygglov har tilldelats eller i de fall som endast kräver att en anmälan 

har gjorts ska byggnadsnämnden kalla till tekniskt samråd. Tekniskt samråd sker om 



 

17 
 

byggherren efterfrågar det, om byggåtgärderna kräver en kontrollansvarig eller i de fall det 

anses vara nödvändigt. (Boverket, 2011 (b)). 

Kallelsen till det tekniska samrådet ska vara skriftlig och skickas till byggherren, 

kontrollansvariga och övriga personer som bedöms vara behöriga att delta (PBL, SFS 

2010:900, kap. 10, 14 §). 

Det är byggnadsnämndens uppgift att föra protokoll över det tekniska samrådet och under 

pågående samråd ska följande punkter diskuteras enligt PBL:  

 arbetets planering och organisation, 

 byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in, 

 hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en 

rivningsåtgärd, 

 behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder, 

 behovet av en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd, 

 behovet av utstakning, 

 byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller 

startbesked, och 

 Behovet av ytterligare sammanträden. (PBL, SFS 2010:900, Kap. 10, 19 §). 

Utöver detta ska byggherren senast vid samrådet lämna in förslag till kontrollplan och de 

tekniska handlingar som krävs för ett startbesked (PBL, SFS 2010:900, kap. 10, 18 §). 

I de fall som inte kräver ett tekniskt samråd ska byggnadsnämnden upplysa byggherren om 

det saknas handlingar som krävs för att nämnden ska kunna besluta om startbesked (PBL, SFS 

2010:900, kap. 10, 22 §). 

4.7 Startbesked 

Byggnadsnämnden måste ge ett startbesked innan en åtgärd får påbörjas, trots att ett bygglov 

beviljats. Vid ärenden som kräver tekniskt samråd är det vanligt att byggherren snabbt kan få 

ett besked om allt ser bra ut. Vid ärenden som inte kräver ett tekniskt samråd får byggherren 

startbeskedet samtidigt som bygglovsbeslutet. (Gävle kommun, u.å. (a)). 

I ett startbesked ska byggnadsnämnden enligt PBL (SFS 2010:900, kap. 10, 24 §) fastslå 

kontrollplanen och uppgifter om kontrollansvariga eller sakkunniga. Utöver detta ska 

byggnadsnämnden bestämma vilka handlingar som krävs för ett slutbesked i senare skede. 

Dessa handlingar ska byggherren lämna till nämnden innan byggnaden tas i bruk. Nämnden 

bör vid behov upplysa om krav, bestämma tidpunkt och villkor för utstakning, samt redovisa 

eventuella villkor som krävs för att åtgärderna ska få påbörjas. 
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Vid samma tidpunkt som när startbeskedet tilldelats har byggherren två år på sig att påbörja 

de åtgärder som gäller för bygglovet annars slutar lovet att gälla. (PBL, SFS 2010:900, kap. 

10, 25 §).  

Byggåtgärderna kan starta efter att byggherren har fått startbeskedet. Även om byggherren har 

fått ett startbesked bör det kollas upp om beslutet fortfarande går att överklaga. Ett beslut om 

bygglov går att överklaga inom fyra veckor från att bygglovsbeslutet togs, och inte från att 

startbeskedet gavs (Gävle kommun, u.å. (a)). I lagtext betyder detta att beslutet vinner laga 

kraft efter att tiden för överklagan gått ut. Om beslutet överklagas innan det vinner laga kraft 

kan det leda till att bygglovsbeslutet avslås och att åtgärderna inte får påbörjas. 

I gamla PBL som användes innan 2011 saknades bestämmelser om laga kraft, vilket betyder 

att ett bygglovsbeslut kunde överklagas långt efter att beslutet togs. I värsta fall kunde en 

sådan överklagan leda till att byggnaden var tvungen att rivas (Estving, 2011). Beslutet om 

ändringar gällande laga kraft har enligt Å. Larsson (personlig kommunikation, 7 april 2014) 

lett till positiva förändringar i Gävle kommun eftersom rätten till att överklaga ett 

bygglovsbeslut numera är tidsbegränsat. 

4.8 Utstakning 

Utstakning är när byggnaden märks ut på marken utifrån ritningshandlingar som bifogats i 

bygglovsansökan (i vissa fall märks även höjdsättningar ut). I startbeskedet beslutas om en 

utstakning krävs, dock vid större byggåtgärder som ska placeras inom 2 meter från 

tomtgränsen är det ett måste med utstakning. Den som utför utstakningen är Gävle kommun 

eller någon som är godkänd av kommunala lantmäterimyndigheten i Gävle (Gävle kommun, 

u.å. (a)). 

4.9 Arbetsplatsbesök 

Vid stora eller komplicerade byggprojekt ska byggnadsnämnden göra minst ett platsbesök på 

platsen för byggåtgärderna och besöket ska ske under arbetets gång. Däremot kan 

platsbesöket åsidosättas vid enklare åtgärder. (PBL, SFS 2010:900, kap. 10, 27 §). 

Enligt Gävle kommun (u.å. (a)) ska kontrollansvarig och byggnadsnämnden delta i besöket 

medan byggherrens deltagande mer är en rekommendation. Det är nämndens uppgift att 

kontrollera om bygglovet och kontrollplanen följs. Vid platsbesöket ska också en 

kontrollrunda genomföras för att upptäcka fel i åtgärderna. Det är även nämndens uppgift att 
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föra protokoll över besöket (PBL, SFS 2010:900, kap. 10, 28 §) och efter platsbesöket ska 

nämnden skicka protokollet till alla deltagare (Gävle kommun, u.å. (a)).   

4.10 Slutsamråd 

En bygglovsprocess som i tidigare skede har inkluderat ett tekniskt samråd ska avslutas med 

ett slutsamråd med undantag om samrådet är uppenbart onödigt (PBL, SFS 2010:900, kap. 10, 

30 §). Det är byggherrens ansvar att underrätta handläggaren hos byggnadsnämnden när 

byggprojektet börjar bli klart för att boka in ett slutsamråd (Gävle kommun, u.å. (a)). Ett 

sådant samråd brukar vanligtvis hållas på platsen där byggåtgärderna har genomförts (PBL, 

SFS 2010:900, kap. 10, 32 §). 

Enligt Gävle kommun, (u.å. (a)) ska byggherren och den kontrollansvariga redovisa att 

bygglovet, eventuella förutsättningar för startbeskedet följts samt att kontrollplanen och dess 

kontroller genomförts. Förutom detta ska begärda intyg, kontrollansvariges utlåtande och 

dokumentation från arbetsplatsbesöken framföras. Utöver vad kommunen vill att byggherren 

och kontrollansvarig ska redovisa ska följande diskuteras vid slutsamråd enligt PBL: 

eventuella avvikelser från kravet för bygglovet och behovet av eventuella åtgärder i 

byggprojektet (SFS 2010:900, kap. 10, 32 §). 

Enligt PBL (SFS 2010:900, kap. 10, 32 §) är det byggnadsnämnden som ska kalla till 

slutsamråd efter att byggherren har underrättat att åtgärderna börjar bli färdiga. En sådan 

kallelse ska skriftligen skickas till byggherren, kontrollansvariga och övriga personer som 

nämnden anser bör närvara (PBL, SFS 2010:900, kap. 10, 31 §). Det är byggnadsnämndens 

uppgift att föra protokoll över slutsamrådet (PBL, SFS 2010:900, kap. 10, 33 §) och i rådet 

ska villkoren för att byggherren ska kunna få ett slutbesked diskuteras (Gävle kommun, u.å. 

(a)). 

4.11 Slutbesked 

Det sista steget innan byggnaden kan tas i bruk är att byggnadsnämnden ska ha gett ett 

slutbesked (PBL, SFS 2010:900, kap. 10, 4 §). Vid ett slutbesked godkänner nämnden att 

åtgärderna gällande bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet eller kompletterande villkor är 

avslutade (PBL, SFS 2010:900, kap. 10, 34 §). Enligt Gävle kommun (u.å. (a)) krävs det att 

handlingarna som framgick i startbeskedet är inskickade för att få ett slutbesked. Efter att rätt 

handlingar är inskickade ska nämnden handlägga ärendet om slutbesked snarast (PBL, SFS 

2010:900, kap. 10, 37 §). 
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Enligt PBL (SFS 2010:900, kap. 10, 35 §) får byggnadsnämnden ge ett slutbesked trots att de 

åtgärder som lovet gällde inte är slutförda, dock endast om dessa räknas som obetydliga. I de 

fall då oavslutade åtgärder inte kan räknas som obetydliga och behöver avhjälpas vid ett 

senare tillfälle kan ett tillfälligt slutbesked ges. När åtgärden är avhjälpt eller kontrollen är 

gjord ska byggnadsnämnden ge ut ett slutgiltigt slutbesked (PBL, SFS 2010:900, kap. 10, 36 

§). 

4.12 Allmänna Förbättringsåtgärder 

Två stora propositioner gällande ändringar i plan- och bygglagen presenteras här. Syftet med 

första proposition från regeringen (2013/14:126) är att förenkla och effektivisera plan- och 

bygglovsprocessen. Ett förslag är att utöka möjligheten att avvika från en detaljplan eller 

områdesbestämmelse vid ansökan om bygglov. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 

2015 respektive 1 juli 2015 vid vissa bestämmelser.  I regeringens andra proposition 

(2013/14:127) finns förslag på nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Detta 

för att reglerna ska vara lättare och att bygglov inte ska behövas för enklare ärenden som inte 

påverkar samhällets behov, lämplighet och hållbarhet. Förslaget är att lagändringen ska börja 

gälla den 1 juli 2014. De största ändringarna i lagförslaget för åtgärder som inte skulle kräva 

bygglov gäller:  

 Komplementbyggnaders sammanlagda area utökas från 15 till 25 kvadratmeter 

 En- och tvåbostadshus kan byggas till med max 15 kvadratmeter 

 Två takkupor kan byggas till på en- och tvåbostadshus 

 En ytterligare bostad ska kunna inredas i ett enbostadshus 

Redan nu har riksdagen beslutat om ändringar i PBL som ska förenkla bygglovsprocessen, 

exempel på sådan ändring är att byggfelsförsäkringen som idag är obligatorisk tas bort. Dessa 

ändringar börjar gälla 1 juni 2014. (Boverket, 2014).  

Följande kapitel innehåller resultatet från enkätundersökningen och intervjun med Gävle 

kommun.  
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5 Resultat 

Andelen svarande blev 125 av sammanlagt 341 utskickade enkäter, som motsvarar en 

svarsfrekvens på 36,7 %. I enkäten fanns möjligheten för respondenten att hoppa över en 

fråga vilket gör att vissa frågor har en lägre svarsfrekvens än enkätens svarsfrekvens. Den 

enskilda frågans svarsfrekvens presenteras tillsammans med resultatet av frågan.  

Av de som svarade på enkäten var 77 % män och 23 % kvinnor, och antalet svarande på 

denna fråga var 122 av 125 personer. De flesta som svarade var mellan 31-40 år (25 %) och 

41-50 år (30,6 %), och bortfallet i denna fråga var enbart en svarande.  

Resultatet från enkätundersökningen visar att de flesta som besvarade enkäten (118 av 125 

respondenter) var de som hade större ärenden. 32,2 % av ansökningarna gällde nybyggnad 

och 46,6 % gällde tillbyggnad.  Endast 21,2 % av ärendena berörde ombyggnad och ändring. 

Resultat visas i figur 3. 

 

Figur 3. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar vilken typ av byggåtgärd som de svarande 

ansökte om.   
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Av respondenternas ärenden var de flesta enbostadshus (37,3 %), fritidshus (16,1 %) eller 

uterum/altan (13,5 %), vilket ingår i kategorin annat (se figur 4).   

 

Figur 4. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar vilken typ av byggnad som de svarandes 

byggåtgärd gällde.  

Det var 118 av 125 som svarade på frågan om hur de tog del av informationen som krävdes 

för att ansöka om bygglov. På denna fråga gick det att markera fler alternativ. De flesta som 

deltog i enkätundersökningen tog del av informationen via muntlig kommunikation (60 

personer) och hänvisning till hemsida (59 personer). Det var också ett stort antal (43 personer) 

som tog del av informationen via blanketter, medan broschyrerna var underrepresenterade i 

frågan med 16 svarande. Det var några respondenter som svarade att de fick sin information 

på annat sätt och detta bland annat genom sin anlitade konsult/byggfirma/kontrollansvarig 

eller genom egen sökning på internet, (se figur 5). 



 

23 
 

 

Figur 5. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar hur de svarande tog del av den 

information som krävdes för att ansöka om bygglov.  

5.1 Behövs bygglov 

Hur privatpersoner tog reda på om ärendet krävde en bygglovsansökan besvarade 113 av 125 

personer. Vid denna fråga fanns möjligheten att markera flera alternativ. De flesta tog reda på 

det via telefonkontakt med kommunen (44 svarande) samt använde sig av Gävle kommuns 

hemsida (43 svarande). Endast 19 respektive 10 respondenter tog reda på om ärendet krävde 

bygglov via E-post och broschyrer. Utöver detta var det 13 som svarade att de redan hade 

kunskapen och visste att deras ärende krävde bygglov, vilket de kommenterade på alternativet 

annat, (fig. 6).  
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Figur 6. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar hur de svarande tog reda på om deras 

ärende krävde ett bygglov.  

Respondenterna fick rangordna hur bra de tyckte att informationen var och resultatet visade 

att Gävle kommuns hemsida och broschyrerna var mindre bra på att informera om ärendet 

krävde bygglov. Hemsidan fick ett medelbetyg på 2,99 av 5 och broschyrerna ett medelbetyg 

på 3,05 av 5, vilket endast klassas som tillräckligt. Bäst information tyckte de svarande att de 

fick via personlig kommunikation med kommunen som fick betyget 3,85 av 5. Medelbetygen 

går att återse i figur 7. 
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Figur 7. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar medelbetygen efter rangordning av hur 

bra de svarande tyckte informationen som beskrev ärendet var.   

En följdfråga var: Hur skulle kommunen kunna arbeta för att tydliggöra informationen? Detta 

besvarade 110 av 125 personer. Vid denna fråga fanns möjligheten att markera flera 

alternativ. 62 personer tyckte att hemsidan bör utvecklas och 30 personer ville att kommunen 

ska skapa mötesplatser där det går att ställa frågor. 29 respondenter ville ha tydliga broschyrer 

medan 19 av de svarande inte alls ansåg att de hade problem med att hitta informationen som 

behövdes. Se resultatet i figur 8. 
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Figur 8. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar hur kommunen skulle kunna förbättra 

den information som beskrev om ärendet krävde ett bygglov.   

5.2 Nybyggnadskarta 

För att ta reda på om ärendet krävde en nybyggnadskarta använde sig privatpersoner främst av 

personlig kommunikation (28 personer) och telefonkontakt med kommunen (28 personer). 

Det var 19 personer som tog reda på det via Gävle kommuns hemsida och endast 8 respektive 

4 svarande tog kontakt via E-post eller använde sig av broschyrer. Några av de svarande valde 

att fylla i alternativet annat där de skrev att husförsäljaren delgav den informationen. 

Uppmärksamma att det vid denna fråga fanns möjlighet att välja flera alternativ (fig. 9).  

 

Figur 9. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar hur de svarande tog reda på om deras 

ärende krävde en nybyggnadskarta. 
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40 av 103 respondenter svarade att deras ärende krävde en nybyggnadskarta och 40 % av 

dessa ansåg att det inte var svårt att tolka kartan. 27,5 % av de svarande tyckte att det varken 

var svårt eller lätt att tolka nybyggnadskartan (figur 10). 

 

Figur 10. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar om de svarande ansåg att det var svårt 

att tolka nybyggnadskartan. 

5.3 Lämna in din ansökan 

I enkätundersökningen ställdes en fråga för att undersöka hur privatpersonerna tog reda på 

vilka handlingar som krävdes för en komplett ansökan. 101 av 125 besvarade denna fråga och 

här fanns möjligheten att markera flera alternativ. Det var 40 respondenter som tog reda på 

vilka handlingar som krävdes via Gävle kommuns hemsida och 38 via telefonkontakt. Det var 

29 respondenter som hade haft personlig kommunikation med Gävle kommun och 19 av de 

svarade kontaktade kommunen via E-post. Endast 12 personer använde sig av broschyrer. I 

övrigt fick fyra personer hjälp av en arkitekt och fyra personer av husförsäljaren vilket ger en 

sammanlagd frekvens på 8 %. Enkätundersökningens resultat redovisas i figur 11. 
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Figur 11. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar hur de svarande tog reda på vilka 

handlingar som krävdes för att ansöka om bygglov. 

De svarande fick rangordna hur bra de tyckte att informationen var. De ansåg att 

informationen som de fick via Gävle kommuns hemsida var mindre bra. Hemsidan fick ett 

medelbetyg på 3,21 av 5 vilket betyder att informationen anses vara tillräcklig. Bästa 

medelbetyget (3,89 av 5) fick kategorin annan och betyget kommer troligtvis från de svarande 

som tog hjälp av husleverantörer och arkitekter. Respondenterna ansåg att den bästa 

informationen som kommunen gav ut kom från personlig kommunikation med ett betyg på 

3,87 av 5. För medelbetyget se figur 12. 
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Figur 12. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar medelbetygen efter rangordning av hur 

bra de svarande tyckte att informationen som beskrev vilka handlingar som krävdes var.   

95 av 125 respondenter svarade på frågan angående hur det skulle bli lättare att veta vilka 

handlingar som ska lämnas in. På denna fråga fanns möjligheten att markera flera alternativ. 

Mer än hälften av de svarande (53 personer), ansåg att kommunen bör utveckla hemsidan så 

att informationen blir tydligare och mer lättillgänglig. 31 personer vill ha möjligheten att 

ställa frågor direkt till kommunen vid utvalda tillfällen och 30 personer önskar att kommunen 

ska utveckla tydliga broschyrer gällande vilka handlingar som krävs och hur dessa ska 

utformas. Resultatet från enkäten presenteras i figur 13.  
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Figur 13. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar hur kommunen skulle kunna tydliggöra 

informationen som beskriver vilka ärenden som krävs för att ansöka om bygglov. 

Tillsammans med ansökningsblanketten ska rätt handlingar lämnas in. Av 125 personer i 

undersökningen svarade 97 på frågan hur svårt de tyckte att det var att upprätta dessa 

handlingar, och resultatet blev ganska jämnt. Resultatet visade att det var svårast att upprätta 

en sektionsritning med medelbetyget 3,42 av 5, därefter kom fasadritning med betyget 3,45 av 

5. Enligt undersökningen var det enklast att upprätta en kontrollplan tillsammans med 

kontrollansvarig med betyget 3,74 av 5 (se figur 14). 
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Figur 14. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar medelbetygen efter rangordning av hur 

lätt det var att upprätta de handlingar som krävdes för att ansöka om bygglov.   

För att underlätta arbetet med att ansöka om bygglov kan byggherren ta hjälp av externa 

konsulter. I undersökningen var det 40 respondenter som valde att anlita externa konsulter 

(118 av 125 svarande). De flesta anlitade arkitekter, 52,5 % eller byggnadskonstruktörer 32,5 

%. 12 personer valde att fylla i alternativet annan extern vilket i de flesta fall var en 

byggfirma eller husleverantör. Resultat kan ses i figur 15.   
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Figur 15. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar vilka konsulter de svarande använde sig 

av vid bygglovsansökningen.  

Anledningarna till att respondenterna valde att anlita en extern konsult var till största del att 

de inte hade kunskapen att göra det själv (50 %) eller för att de ansåg att det var enklast (45 

%). Kommentarer på alternativet annat var att de kände sig tvingade att anlita konsulter på 

grund av komplicerade regler, att det ingick i deras husentreprenad eller att de inte kunde läsa 

sig till informationen och därför ansåg att det var enklast (figur 16). Vid denna fråga fanns 

möjligheten att välja flera alternativ.  

 

Figur 16. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar varför de svarande valde att anlita en 

konsult vid bygglovsansökan. 
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5.3.1 Kontrollansvarig 

När respondenterna svarade på enkäten fanns möjligheten att vid vissa frågor lämna egna 

kommentarer och då uppmärksammades att några hade synpunkter på den kontrollansvariga. 

Tre personer var väldigt positiva till den kontrollansvariga och påpekade att de hade hjälpt till 

med informationen som krävdes för att ansöka om bygglov. Detta medan ett fåtal (2 personer) 

kommenterade att de inte tycker att den kontrollansvariga fyller sin funktion och anser 

därmed att regeln om kontrollansvarig borde avskaffas. 

5.4 Handläggningstid 

Gävle kommun klarar handläggningstiden på tio veckor i 98 % av fallen, resterande 2 % som 

överskrider tio veckor är svårare ärenden som enligt lag får förlängas ytterligare tio veckor.  

Gällande småhus som anses vara ett större ärende ligger handläggningstiden i snitt på mellan 

fyra till fem veckor, (fig. 17). (Å. Larsson, personlig kommunikation, 7 april 2014). 

 

Figur 17. Figuren redovisar ett medelvärde på antal dagar det krävdes för att återkoppla, handlägga och 

expediera bygglovsansökan. (Källa: Gävle Kommun) 

För att kommunen ska kunna handlägga ett ärende krävs en komplett ansökan. Vid 

enkätundersökningen fick den svarande frågan om de tyckte att det var svårt att få en komplett 

ansökan. 101 av 125 personer svarade och 26,7 % av dessa instämde till viss del och 16,8 % 

instämde helt. Vid enkätundersökningen ställdes även frågan om deltagarna upplevde att 

handläggningstiden tog lång tid. 102 av 125 svarade på frågan och resultatet visar att 23,5 % 

instämmer inte alls och endast 22,5 % ansåg att det tog lång tid. Se resultatet av medelbetyget 

i figur 18.  
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Figur 18. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar om de svarande upplevde att 

ansökningstiden hos kommunen tog lång tid.  

5.5 Slutbesked 

I detta skede har den sökande gått igenom bygglovsprocessens elva steg och ärendet är 

avslutat. I enkätundersökningen ställdes frågan om huruvida privatpersonerna tyckte att 

kommunen hade varit tillgänglig under bygglovsprocessen. 99 av 125 besvarade frågan och 

85 av dessa ansåg att kommunen har varit tillgängliga vilket motsvarar 85,9 procent. 24 

personer svarade på uppföljningsfrågan (vilket kan ses i figur 19) som handlade om hur 

kommunen skulle kunna vara mer tillgänglig. Det var 13 personer som tyckte att kommunen 

ska ha snabbare återkoppling via E-post och 12 personer ville att det skulle vara lättare att nå 

kommunen via telefon. Endast 3 av de svarande ansåg att kommunen ska finnas tillgänglig för 

muntlig återkoppling. I övrigt var det en respondent som gav ett förslag om att kommunen 

skulle kunna ha en aviseringsfunktion som automatisk skickar ut e-post eller motsvarande när 

behandlingen av ärendet påbörjats. Respondenterna påpekade att det är viktigt att detta sker 

automatiskt för att inte lägga mer arbete på bygglovshandläggaren och därmed förlänga 

handläggningstiden. 
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Figur 19. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar hur kommunen skulle kunna vara mer 

tillgänglig för deltagarna i deras bygglovsansökan.  

5.6 Gävle kommuns byggnadsnämnd  

I Gävle kommun arbetar 15 personer med bygglovsärenden. På avdelningen finns tre 

administratörer, två arkitekter, åtta byggnadsinspektörer, en kommunantikvarie och en 

bygglovschef. (Å. Larsson, personlig kommunikation, 7 april 2014). 

Under 2013 behandlade Gävle kommun cirka 800 bygglov, vilket gäller ansökningar från 

både privatpersoner och företag. Av dessa ärenden kompletterades 176 innan ansökan kunde 

beviljas. Endast tre ärenden avslogs och detta kan bero på att många tar tillbaka sin ansökan 

om Gävle kommun ser att det är svårt att bevilja lov. Under samma år behandlade Gävle 

kommun cirka 200 stycken bygganmälningar.  

(Å. Larsson, personlig kommunikation, 7 april 2014). 

Enligt Åsa Larsson (personlig kommunikation, 7 april 2014) är Gävle kommuns vision att 

alltid sträva mot bra kvalitet, bemötande och samarbete. För att uppnå detta arbetar 

kommunen med förbättringsåtgärder vilket presenteras i följande underkapitel. 

5.6.1 Kommunens förbättringsåtgärder 

En tidigare studie av Boverket (2012 (a)) visade att den nya plan- och bygglagen från 2011 

medförde problem med rekrytering av ny personal och ökad administration. Gävle kommun 

instämmer om dessa problem och har i samband med den nya lagen blivit tvungna att anställa 

mer personal. Vid rekryteringen har fler byggnadsingenjörer anställts på grund av att det 

funnits svårigheter i att hitta erfarna arkitekter och inspektörer. (Å. Larsson, personlig 

kommunikation, 7 april 2014). 
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Andra förändringar som Gävle kommun stod inför i samband med den nya plan- och 

bygglagen var nya arbetsuppgifter i samband med införandet av arbetsplatsbesök och 

slutsamråd. En annan nyhet som medförde förändringar i arbetet var att bygglov ska kungöras 

i post- och inrikes tidningar samt att alla grannar ska delges vid beslut. Syftet med lagen var 

bland annat att enkla ärenden skulle bli lättare att handlägga vilket inte har uppfyllts. Gävle 

kommun anser att den nya lagen medförde förbättringar men hade hoppats på fler.  

(Å. Larsson, personlig kommunikation, 7 april 2014). 

Åsa Larsson (bygglovschef Gävle kommun) ser ljust på framtiden inom bygglovsavdelningen 

i Gävle kommun. De är idag bättre bemannade och har en hög kompetens på avdelningen. De 

är redo inför de stora förändringarna som väntar i samband med de nya lagförslagen som 

regeringen har föreslagit. Lagförslagen gäller förenklade byggregler och en effektivare 

planprocess. (Å. Larsson, personlig kommunikation, 7 april 2014). Ett förslag från 

regeringens proposition var att ta bort byggfelsförsäkringen vilket kommer att ske den 1 juni 

2014. I Enkätundersökningen är det några personer som har påpekat missnöje över denna 

byggfelsförsäkring som de vill ska tas bort då de anser att det är en onödig kostnad. 

Å. Larsson (personlig kommunikation, 7 april 2014) önskar se förbättringar inom 

bygglovavdelningen i Gävle kommun gällande en effektivisering av handläggningen. Detta 

skulle kunna ske genom att i ett tidigt skede i processen arbeta med mer information för att få 

in fler kompletta handlingar samt rådgivning över disk året om. Som tidigare presenterat finns 

det ett intresse från privatpersoner att kommunen utvecklar tydliga broschyrer (30 av 95 

svarande) som beskriver vilka handlingar som krävs för att ansöka om bygglov samt hur dessa 

handlingar ska utformas. Detta är något Gävle kommun i dagsläget håller på att utveckla i 

form av exempelhandlingar. Ett första utkast som beskriver vad som krävs för ett inglasat 

uterum går att se i Bilaga 5.  

Ett annat sätt att effektivisera ansökningsprocessen är att förändra sättet en ansökan lämnas in 

på. Idag lämnas ansökan in skriftligen till byggnadsnämnden men resultatet från 

enkätundersökningen visar att 53 av 97 är intresserade av att kunna ansöka om bygglov via E-

tjänst, vilket kan ses i figur 20. Enligt Å. Larsson (personlig kommunikation, 7 april 2014) har 

Gävle kommun diskuterat alternativet med webbaserad bygglovsansökan. I dagsläget håller 

bygglovsavdelningen tillsammans med sin IT-avdelning på med en förstudie för att eventuellt 

under 2015 kunna implementera en ny E-tjänst. Via figur 20 kan ses att det även finns ett 
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intresse från de svarande att lämna in ansökan via E-post (55 personer). Vid denna fråga fanns 

det möjlighet att välja flera svarsalternativ.  

 

Figur 20. Resultat från enkätundersökningen. Figuren redovisar hur de svarande vill att bygglovsansökan 

lämnas in.  

Övriga kommentarer från enkätundersökningen angående hur kommunen ska kunna förbättra 

sitt arbete är att snabbare svara på E-post och telefon. Personalen ska också enklare kunna 

förklara för den sökande vilka handlingar som krävs med så få byråkratiska begrepp som 

möjligt, samt att den information som ges ut (hemsidan, broschyrer och personlig 

kommunikation) ska överensstämma med varandra. Några personer ur enkätundersökningen 

vill att blanketterna uppdateras och att alla blanketter ska ligga ute på Gävle kommuns 

hemsida. Det finns även förslag på att den sökande genom kommunen ska ha möjlighet att 

träffa en arkitekt som hjälper till att upprätta ritningshandlingar utifrån en grovskiss. Flera av 

de svarande påpekade att handläggarnas inställning bör förbättras så att den sökande får ett 

trevligt bemötande. Handläggarna borde även vara mer positivt inställda på att skapa bättre 

förutsättningar så att personer i Gävle kommun vill utföra byggåtgärder.  

Det finns förbättringsåtgärder som Gävle kommuns byggnadsnämnd ständigt strävar mot och 

dessa är att ha snabbare återkoppling till den som ansöker om bygglov. Gävle kommun vill 

inom en vecka återkoppla till kund om ärendet är komplett eller behöver kompletteras. De vill 

ständigt pressa deras handläggningstider och de vill att enkla ärenden ska utföras snabbare. 

För att uppnå det sistnämnda har kommunen tagit bort de tidigare telefontiderna och istället 

utbildat personalen i receptionen till att svara på enkla frågor samt att lämna ut blankettpaket.  

(Å. Larsson, personlig kommunikation, 7 april 2014). 
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6 Diskussion 

Diskussionskapitlet handlar om våra val av metoder, bygglovsprocessens för- och nackdelar, 

förbättringsåtgärder och vad vi tror att våra förbättringsåtgärder kan leda till. Vi ger även 

förslag på eventuella framtida studier. 

I studien besvarade vi alla våra frågeställningar och därmed uppnådde vi våra önskade mål. Vi 

fick ett resultat som gjorde att vi kunde ge förslag på en förenkling av bygglovsprocessen. 

Däremot så hade missnöjet angående processen från privatpersonerna kunnat vara större, 

vilket hade lett till fler förbättringsförslag. Innan arbetets början fanns en förhoppning om mer 

konkreta exempel på förenklingar. 

Det vi kunde ha gjort bättre i fallstudien är att i ett tidigare skede skickat enkäten till 

privatpersonerna så att de hade haft längre tid på sig att svara. Det kunde ha resulterat i en 

bättre svarsfrekvens vilket hade gjort undersökningen mer tillförlitlig.  

Om tiden för arbetet varit längre hade vi velat se över vad kommunen och privatpersoner 

anser om hela bygglovsprocessen och därmed gått djupare in på detaljer inom vissa områden. 

6.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Detta för 

att de båda metoderna har sina tydliga fördelar och för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Intervjun med Åsa Larsson utfördes via ett personligt möte eftersom vi ansåg att det skulle ge 

oss mest information. Med tanke på att vi endast skulle intervjua en person och inte hade 

något behov av att kunna jämföra resultatet så tyckte vi att den metoden lämpade sig bäst.  

I metodkapitlet diskuteras olika enkätmetoder och dess för- och nackdelar. Trots den 

webbaserade enkätens negativa sidor med låg svarsfrekvens och deltagares bortfall under 

enkätens gång, så valdes denna metod. Detta på grund dess fördelar gällande tid och 

kostnader samt dess flexibilitet som gör att deltagarna kan välja att svara på enkäten när de 

själv kan och kräver alltså ingen direkt tillgänglighet. Eftersom den webbaserade enkäten 

enligt källor ofta resulterar i låg svarsfrekvens blev vi positivt överraskade då 36,7 % av 

deltagarna valde att besvara den inom två veckor. Vi märkte dock av bortfallet då några 

respondenter förlorade intresset ju längre enkäten pågick. Detta kan ge något missvisande 

resultat då totala antalet respondenter på varje fråga varierar. I den webbaserade enkäten valde 

vi att använda oss av slutna frågor, ja/nej frågor samt mångsidiga frågor. Detta för att lättare 

kunna jämföra resultatet då enkäten skickades till så pass många personer. 
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6.2 Bygglovsprocessen i Gävle kommun 

Bygglovsprocessen i Gävle kommun bygger på elva steg, där steg ett till fem bygger på 

samarbetet mellan kommunen och den sökande. Det kräver en stor insats av den sökande för 

att uppföra rätt handlingar och få en komplett ansökan, vilket underlättas om samarbetet 

fungerar bra. Steg sex till elva i bygglovsprocessen berör främst byggherren eftersom 

bygglovet då har blivit godkänt och byggåtgärden kan starta. Detta innebär att kommunen 

numera endast har ett kontrollerande ansvar och ska se till att byggherren följer bygglovet och 

PBL. På grund av dessa inriktningar i studien som främst handlar om den sökandes 

byggkunskaper och samarbetet med kommunen ställdes inga frågor om de senare stegen (sex 

till elva) 

Resultatet från enkätundersökningen visar att privatpersoner tycker att steg tre (lämna in din 

ansökan) i bygglovsprocessen är svårast. Steg tre är omfattande och kräver stor kunskap för 

att kunna upprätta riktiga handlingar, vilket kan vara orsaken till att respondenterna finner 

detta steg besvärligt. Att 34 % av de svarande valde att anlita externa konsulter kan bero på att 

det är ett omfattande steg i processen i samband med att informationen från kommunen 

upplevs svår att få tag i. 

Enkätundersökningen visade att de sökande tycker att informationen som kommunen ger ut är 

tillräcklig. Det är ett bra betyg men ett förslag är att kommunen tillämpar de 

förbättringsåtgärder som presenteras nedan, detta för att framtida sökande ska få en positiv 

upplevelse när de ansöker om bygglov. Undersökningen visar att det finns en efterfrågan och 

önskan att kommunen ska utveckla hemsidan och ritningsexempel. Vi är eniga om detta 

eftersom vi tycker att hemsidan idag är rörig, vilket gör att det är svårt att hitta rätt 

information. Det saknas också exempel på handlingar så att den sökande vet vad som krävs 

för att lämna in en komplett ansökan. Förslag på förbättringar från oss gällande hemsidan är 

att de handlingar som krävs för att ansöka om bygglov vid de vanligaste byggåtgärderna finns 

samlade på ett ställe tillsammans med utförliga beskrivningar på hur respektive handling ska 

uppföras. Det skulle också underlätta för sökande med förklaringar över svåra termer på 

hemsidan.  

Respondenterna saknade ritningsexempel vilket ligger rätt i tiden eftersom att kommunen 

håller på att utveckla sådana. Vi är positiva till denna utveckling och tror att ritningsexempel 

kommer att förenkla bygglovsprocessen för privatpersoner avsevärt. Kommunen håller även 

på att förändra sättet en ansökan lämnas in på genom att utveckla och införa en webbaserad 
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bygglovstjänst. Detta tror vi kommer leda till en enklare ansökningsprocess både för 

privatpersoner och kommun. 

Förslag från en respondent var att kommunen skulle utveckla en automatisk 

aviseringsfunktion som meddelar den sökande att ärendet påbörjats via E-post. Detta tycker vi 

vore en väldigt bra funktion och håller med respondenten som påpekar att det är viktigt att 

denna funktion då sker automatiskt. Detta för att handläggaren inte ska få mer arbete att göra 

och därmed förlänga handläggningstiden. 

Enkätundersökningen visade att några respondenter önskade att kommunen skulle vara mer 

tillgänglig. Gävle kommun har sedan ett tag tillbaka utfört några förändringar för att finnas 

mer till hands för de sökande. Ett exempel på detta är en disk som kommunen har öppet en 

dag i veckan för att på plats kunna svara på frågor. Detta är positivt för de som vill ha en 

personlig kontakt och möjligheten att komma vidare med sin ansökan utan att boka ett möte 

med kommunen vilket vi finner positivt. Detta medför eventuellt också en kortare 

handläggningstid. Gävle kommun har även tagit bort telefontiderna och istället utbildat 

receptionen till att svara på frågor. Tyvärr så finns då inte möjligheten att prata med sin 

handläggare vilket vi anser hade varit det optimala men samtidigt förståeligt att detta inte är 

möjligt då det skulle uppta mycket tid från arbetet vilket också medför längre 

handläggningstid. Gävle kommun har gjort en del positiva åtgärder för att vara mer tillgänglig 

för den sökande vilket vi tycker är bra och tror vi tror det har varit framgångsrikt då de allra 

flesta i undersökningen inte visade något missnöje angående detta. 

6.3 Bortfallsanalys i enkätundersökningen 

I enkätundersökningen valde 125 av 341 personer att svara vilken gav en svarsfrekvens på 

36,7 %. Ett resonemang kan vara att endast de som var missnöjda med hur Gävle Kommun 

hanterade deras ärende svarade. Ett annat resonemang kan vara att endast de som var positiva 

till kommunen valde att svara. Om så är fallet kan resultatet vara missvisande. Om de som 

inte valde att besvara enkäten hade en positiv erfarenhet av kommunens arbete kunde detta ha 

medfört att studien inte kunnat leda till några förbättringsåtgärder och därmed inte uppfyllt 

målet. Om fallet var omvänt (om de som inte valde att besvara enkäten hade negativa 

erfarenheter) hade resultatet av studien visat ett bristfälligt arbete hos kommunen vilket hade 

lett till att kommunen vore i större behov av att tillämpa de föreslagna förbättringsåtgärderna. 
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Då resultatet av enkätundersökningen visar både positiva och negativa åsikter kan en tolkning 

vara att enkäten har nått ut till personer med blandade erfarenheter av bygglovsprocessen. Av 

den anledningen kan det diskuteras om bortfallet beror på något annat. 

Orsaken till att 63,3 % inte besvarade enkäten kan bero på att de endast hade två veckor på sig 

att besvara enkäten eller för att intresset helt enkelt var lågt. En annan anledning kan vara att 

enkäten skickades via E-post och vissa kollar inte den regelbundet. Det är också viktigt att 

skicka ut påminnelser för att uppnå hög svarsfrekvens och i vår studie skickades endast en 

påminnelse ut. 

6.4 Förbättringsåtgärder 

Regeringen har kommit med två propositioner angående bygglovsprocessen vilket vi tycker är 

positivt eftersom det förhoppningsvis kommer förenkla processen. Förslaget innebär bland 

annat att vissa mindre åtgärder inte längre kräver bygglov vilket kommer leda till mindre 

arbete för kommunen och därmed mer tid för varje ärende hos handläggarna. Det negativa 

med propositionerna är att de vid införande kommer leda till en stor omställning i kommunens 

arbete. 

Om bygglovsprocessen förenklas och effektiviseras för privatpersoner, exempelvis genom att 

kommunen utvecklar hemsidan samt tydliga ritningsexempel kan detta leda till: 

 Det blir enklare för privatpersoner att lämna in en komplett ansökan. 

 Färre personer kommer att använda sig av externa konsulter. 

 Kommunen kommer kunna handlägga fler ärenden samtidigt vilket gör att 

handläggningstiden blir kortare. 

 De personer som ansökte om bygglov kommer vara nöjdare och mer positiva till att 

ansöka igen. 

 Fler personer kommer att ansöka om bygglov. 

 

6.5 Eventuella framtida studier 

Det hade varit intressant med en undersökning som innefattade fler kommuner i Sverige för 

att se hur förhållandet ser ut jämfört med Gävle. Detta har dock inte varit möjligt på grund av 

den begränsade tiden på tio veckor men vi ser gärna att en sådan undersökning genomförs i 

eventuella framtida studier. 
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7 Slutsatser 

För att ansöka om bygglov i Gävle kommun behöver privatpersoner gå igenom elva steg. 

Dessa är: 

1. Behövs bygglov 

2. Nybyggnadskarta (krävs inte vid enkla ärenden) 

3. Lämna in din ansökan 

4. Handläggningstid 

5. Bygglovsbeslut 

6. Tekniskt samråd (krävs inte vid enkla ärenden) 

7. Startbesked 

8. Utstakning (krävs inte vid enkla ärenden) 

9. Arbetsplatsbesök (krävs inte vid enkla ärenden) 

10. Slutsamråd (krävs inte vid enkla ärenden) 

11. Slutbesked 

De elva stegen regleras av plan- och bygglagen och kommunens byggnadsnämnd har till 

uppgift att pröva ansökningar om bygglov efter lagen. Steg ett till fem behandlar 

ansökningsprocessen vilket är beroende av samarbetet mellan kommunen och den som 

ansöker om bygglov.  Kommunen ska finnas tillgänglig för den sökande så att plan- och 

bygglagen följs samt att de handlingar som krävs för att bygglovet ska beviljas inlämnas. De 

senare stegen i processen (sex till elva) sker efter att ansökan har blivit komplett och 

bygglovet beviljats. Nu startar byggåtgärden och därmed har kommunen endast ett ansvar att 

kontrollera att plan- och bygglagen samt de åtgärder som bygglovet gäller följs. Vid steg elva 

(slutbesked) avslutas ärendet och den sökande har gått igenom bygglovsprocessens elva steg. 

Då kommunen endast har en mindre roll i steg sex till elva bygger enkätundersökningen på 

bygglovsprocessens fem första steg. 

Studiens främsta mål var att granska hur samarbetet mellan kommunen och privatpersoner 

fungerade samt att ta reda på vilka steg i processen som privatpersoner fann svåra och varför.  

Enkätundersökningen fick 125 svarande vilket gav en svarsfrekvens på 36,7 %. De som 

deltog i enkäten tog reda på om deras ärende krävde bygglov genom att kontakta Gävle 

kommun via telefon eller genom att använda sig av kommunens hemsida. Respondenterna 

fick rangordna hur bra de tyckte informationen var och de flesta ansåg att Gävle kommuns 

hemsida var mindre bra och bäst var den personliga kommunikationen med kommunen. 

Informationen som ges ut kan enligt de svarande tydliggöras genom att utveckla hemsidan, 

skapa tydliga broschyrer samt mötesplatser med kommunen.  
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Resultatet från undersökningen visar att respondenterna har svårast med steg tre (lämna in din 

ansökan). Gävle kommun fick på en skala 1-5, i snitt en trea i betyg gällande den information 

de bidrar med (muntlig kommunikation, broschyrer, hemsidan, blanketter) vilket endast 

motsvarar ett tillräckligt betyg. Enligt respondenterna i undersökningen är det främst Gävle 

kommuns hemsida som brister. Utöver att hemsidan saknar information om vilka handlingar 

som ska lämnas in och hur de ska upprättas vill de även att hemsidan ska blir tydligare i att 

beskriva vilka ärenden som kräver bygglov. Undersökningen visade också att de sökande 

saknat konkreta ritningsexempel för olika sorters bygglov.  

Handläggningstiden får enligt PBL inte överskrida tio veckor, undantag finns dock i svårare 

ärenden där tiden får förlängas med ytterligare tio veckor. Gävle kommun klarar 

handläggningstiden i samtliga fall och har gällande småhus (större ärenden) i snitt en tid på 

fyra till fem veckor. En komplett ansökan krävs för att kommunen ska kunna handlägga ett 

ärende och nästan hälften av respondenterna i undersökningen tyckte att det var svårt att få en 

komplett ansökan. Respondenterna var eniga om att handläggningstiden i Gävle inte tog lång 

tid.  

Sista steget i bygglovsprocessen är slutbeskedet vilket innebär att ärendet är avslutat och 

byggnadsnämnden ska godkänna åtgärden för användning. Respondenternas slutgiltiga syn på 

Gävle kommun är att samarbetet under bygglovprocessen har fungerat bra. Kommunen har 

varit tillgängliga i 85,9 % av fallen och bäst har den personliga kommunikationen varit.  

För att generalisera bygglovsprocessen har regeringen kommit med två omfattande 

propositioner. Syftet med propositionerna är att förenkla och effektivisera bygglovsprocessen 

samt att utöka möjligheten att genomföra åtgärder utan krav på bygglov.  

Gävle Kommun vill förenkla bygglovsprocessen för privatpersoner och arbetar idag med vissa 

framtida förändringar. Kommunen vill underlätta genom att informera om vilka handlingar 

som krävs i ett tidigare skede och ha rådgivning över disk året om. De håller också på att 

utveckla tydliga ritningsexempel som beskriver vilka handlingar som krävs och hur de ska 

utformas. I övrigt arbetar Gävle kommun ständigt mot snabbare återkoppling till den sökande 

för att handläggningstiden ska minskas. Kommunen arbetar även med att förändra sättet 

ansökan lämnas in på. Idag lämnas den in skriftligen men i framtiden vill de se att ansökan 

ska kunna lämnas in via en E-tjänst. Denna förbättring bekräftas som en bra idé i enkäten då 

55 respondenter önskar en E-tjänst. Ytterligare så är det 56 svarande som vill ha möjligheten 

att lämna in ansökan via E-post.  
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Intervjufrågor till Gävle kommun 

 

Allmänt 

 

1. Hur många arbetar med bygglovsärenden inom Gävle Kommun? 
 

 

2. Vad har dessa personer för positioner?  
 
 
 
 
 
 

 

3. Hur många bygglovsärenden handlägger ni på ett år? (exempelvis år 2013)  
 
 

 
4. Hur många av dessa ärenden beviljades, kompletterades respektive avslogs? 

 
     ___ Beviljades 
     ___ Kompletterades 
     ___ Avslogs 
 

 

5. Hur många bygglovsärenden är nybyggnationer av småhus under ett år? 
(exempelvis år 2013) 

 

 
6. Hur många ärenden gällande nybyggnation av småhus beviljades, behövde 

kompletteras respektive avslogs? 
 

     ___ Beviljades 
     ___ Kompletterades 
     ___ Avslogs 
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Plan- och bygglagen 

 

1. Hur har arbetet förändrats i och med den nya Plan- och bygglagen? (maj 
2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Tycker ni att den nya Plan- och bygglagen medfört förbättringar för ert 
arbete?      

 
[   ] Ja 
[   ] Nej 
 

3. Om Nej, vad skulle kunna förändras?  
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I en studie gjord av Boverket visade det sig att en del kommuner inte klarade 

tidsfristen på max 10 veckor. Detta visade sig bero på personalbrist, 

rekryteringsproblem och ökad administration. Studien visar också att den ökade 

administrationen har lett till att många kommuner har höjt sina bygglovsavgifter. 

  

4. Klarar ni tidsfristen på 10 veckor?  
 

 

 
5. Hur lång är den genomsnittliga handläggningstiden i Gävle Kommun för 

nybyggnation av småhus? 
 

 

 
6. Har ni i och med den nya Plan- och bygglagen blivit tvungna att anställa fler 

för att klara tidsfristen på 10 veckor? 
 
[   ] Ja 
[   ] Nej 

 

7. Om JA, har det varit svårt att rekrytera ny personal? 
 

 

 

 
8. Har den nya Plan- och bygglagen lett till ökad administration? 

 

[   ] Ja 
[   ] Nej 

 

9. Om JA, har ni blivit tvungna att höja bygglovsavgiften, och i så fall hur 
mycket? 

 

 

 

 

10. Har ni uppmärksammat några andra svårigheter i och med den nya Plan- och 
bygglagen? 

 
[   ] Ja 
[   ] Nej 

 
11. Om JA, vilka?________________________________ 
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Bygglovsprocessen 

 

1. Om vi skulle vilja bygga en ny villa, hur ser då handläggningsprocessen ut, 
vilken information ger ni ut och i vilket skede? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Hur ser denna information ut? (Exempelvis blanketter, broschyrer, hänvisning 

till hemsida eller muntlig kommunikation)                                     
 

Markera med ett/flera kryss  
 
[   ] blanketter 
[   ] broschyrer 
[   ] hänvisning till hemsida 
[   ] muntlig kommunikation 
 
 
 
[   ] övrigt   ________________________________ 

 
 
 
 
 

 

3. Anser ni att samarbetet mellan kommun och den sökande fungerar bra?          
 
[   ] Ja 
[   ] Nej 

 
4. Om Nej, hur skulle detta samarbete kunna förbättras? 
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5. Ser handläggningen annorlunda ut beroende på vilken del av Gävle det 
handlar om?    
 
[   ] Ja 
[   ] Nej 

            
6. Om Ja, vad skiljer? ________________________ 

 
 

 

Övrigt 

1. Vi ska genomföra en enkätundersökning som vänder sig till privatpersoner 
som befinner sig i eller precis har avslutat sin bygglovsprocess. Syftet med 
undersökningen är att utreda privatpersoners åsikt om ansökningsprocessen.  
Har ni några frågor ni vill ställa till intervjupersonenar i denna 
enkätundersökning? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Internet är något som blir mer och mer tillgängligt för alla. Har ni funderat på 
alternativet med webbaserad bygglovsansökan?  
 
[   ] Ja 
[   ] Nej 

 
3. Om Ja, varför är det inte möjligt att använda sig ut av det ännu? 
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4. Hur ser framtiden inom avdelningen bygglov på Gävle kommun ut?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Står ni inför någon större förändring? 

 
[   ] Ja 
[   ] Nej 
 

6. Om Ja, vad ska förändras. När? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Finns det något i ert arbete som ni vill förbättra?  

 
[   ] Ja 
[   ] Nej 

 
8. Om JA, vad? 
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Enkätundersökning till privatpersoner gällande bygglovsprocessen

Enkätundersökning till privatpersoner gällande bygglovsprocessen
Vi är två tjejer som läser sista terminen på Byggnadsingenjörsprogrammet med inriktning arkitektur och miljö här på Högskolan i Gävle.
Vi har precis påbörjat vårt examensarbete som i samarbete med Gävle kommun inriktar sig på bygglovsprocessen. Målet med
examensarbetet är att upplysa kommunen om vilka svårigheter privatpersoner finner med bygglovsprocessen, samt att komma med
förbättringsåtgärder gällande kommunens arbete i att nå ut med information. Därmed behöver vi er hjälp att fylla i den bifogade
enkäten, eftersom resultatet kan bidra till att underlätta för framtida bygglovsansökningar. 

Enkäten skickas ut via E-post, det tar några minuter att fylla i enkäten. Sätt ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar dig bäst
och försök att svara på alla frågor. Enkäten är anonym, men kan eller vill du inte svara på någon fråga så utelämna svar. Ju fler
svarande desto mer trovärdigt blir resultatet som presenteras i examensarbetet.

Sista svarsdag för enkäten är tisdag den 6 maj 2014, klockan 23.59.

Har du några frågor? Hör av er på E-post:
Ida Gille, ntn10ige@student.hig.se
Frida Granat, tbi11fgt@student.hig.se

Tack för din medverkan! 

Vänliga Hälsningar
Ida Gille och Frida Granat

Allmänt
Kön?

Man

Kvinna

Telefonnummer? (För eventuell återkoppling)

Ålder?

18-30

31-40

41-50

51-65

65 eller äldre

Geografisk placering?

Andersberg Hedesunda med Grååsen Sätra

Bomhus Hemlingby – Järvsta Söder - Hemsta

Brynäs Hille Sörby

Forsbacka Lexe – Hagaström Valbo

Furuvik Norr – Nynäs Villastaden – Fridhem

Hamrånge Stigslund – Strömsbro Öster – Alderholmen



Allmänt om ert ärende
1. Hur tog ni del av informationen som krävdes för att ansöka om bygglov? (Markera ett eller flera alternativ)

blanketter

broschyrer

hänvisning till hemsida

muntlig kommunikation

Annat sätt. Vilket? 

2. Vilken typ av ärende ansökte ni om?

Nybyggnad

Tillbyggnad

Ombyggnad

Ändring

3. Vilken typ av byggnad ansökte ni om?

Enbostadshus

Enbostadshus i grupp

Rad-, par- eller kedjehus

Tvåbostadshus

Fritidshus

Garage och förråd

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken 

4 a) Valde ni att använda er av externa konsulter?

ja

nej

4 b) Om Ja, Vilka? (Markera ett eller flera alternativ)

Arkitekt

VVS-konstruktör

Byggnadskonstruktör

Annan extern konsult, ange vilken 

4 c) Om Ja, Varför? (Markera ett eller flera alternativ)

Har inte kunskapen

Saknade tiden att göra det själv

Det var enklast så

Annat 

Krävde ert ärende bygglov?
Bygglov ska sökas hos kommunens byggnadsnämnd där fastigheten finns placerad. Ansökan ska vara skriftlig. Enligt lag ska bygglov
sökas vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och annan ändring av en byggnad.



1 a) Hur tog ni reda på om ert ärende krävde bygglov? (Markera ett eller flera alternativ)

Telefonkontakt med kommunen

Kontakt via E-post med kommunen

Personlig kommunikation med kommunen

Broschyr

Via Gävle kommuns hemsida

Vet ej

Annan, ange vilken/vilka 

1 b) Rangordna hur bra informationen var (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = tillräcklig, 4 = Bra, 5 = Mycket bra, 6 = Vet
ej/ingen åsikt)

 1 2 3 4 5 6

Telefonkontakt med
kommunen

Kontakt via E-post med
kommunen

Personlig
kommunikation med
kommunen

Broschyr

Via Gävle kommuns
hemsida

Annan

2. Hur skulle kommunen kunna tydliggöra informationen? (Markera ett eller flera alternativ)

Genom att skapa mötesplatser där det går att träffa kommunen och ställa frågor

Genom att utveckla hemsidan så att informationen blir tydligare och mer lättillgänglig

Utveckla tydliga broschyrer som beskriver vilka ärenden som kräver bygglov

Inget av ovanstående alternativ, Det var lätt att finna den information som jag behövde

Annat sätt. Vilket? 

Nybyggnadskarta
En nybyggnadskarta krävs oftast vid tillbyggnad eller nybyggnad och visar detaljplanens bestämmelser. Kartan visar till exempel hur
högt du får bygga och hur mycket du får bygga. Nybyggnadskartan fungerar som stöd när du ritar in var din byggnad ska placeras.

1. Hur tog ni reda på om ert ärende krävde en nybyggnadskarta? (Markera ett eller flera alternativ)

Telefonkontakt

Kontakt via E-post

Personlig kommunikation

Broschyr

Via Gävle kommuns hemsida

Vet ej

Annan, ange vilken/vilka 



2 a) Krävde ert ärende en nybyggnadskarta?

ja

nej

2 b) Om ja, Var det svårt att tolka nybyggnadskartan? (Markera endast ett alternativ)

Instämmer inte alls

Instämmer inte

Varken eller

Instämmer till viss del

Instämmer helt,

Vet ej/ingen åsikt

Inlämning av din ansökan
Vid bygglovsansökan skall ansökningsblanketter lämnas in till Gävle kommun tillsammans med olika handlingar (till exempel
situationsplan, fasadritning, kontrollplan).

1 a) Hur tog ni reda på vilka handlingar ert ärende krävde? (Markera ett eller flera alternativ)

Telefonkontakt

Kontakt via E-post

Personlig kommunikation

Broschyr

Via Gävle kommuns hemsida

Vet ej

Annan, ange vilken/vilka 

1 b) Rangordna hur bra informationen var! (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = tillräcklig, 4 = Bra, 5 = Mycket bra, 6 = Vet
ej/ingen åsikt)

 1 2 3 4 5 6

Telefonkontakt

Kontakt via E-post

Personlig
kommunikation

Broschyr

Via Gävle kommuns
hemsida

Annan



2 a) Vilka handlingar krävdes för ert ärende? (Markera ett eller flera alternativ)

Situationsplan

Sektionsritning

Nybyggnadskarta (tomtkarta)

Fasadritning

Planritning

Teknisk beskrivning

Anmälan om kontrollansvarig

Kontrollplan (upprättad tillsammans med kontrollansvarig)

Enkel kontrollplan (vid enklare ärenden, exempelvis inglasat uterum, bygge av carport, installation av eldstäder och
komplementbyggnader.)

Ingen åsikt. Tog del av utomstående parter för att upprätta ovanstående alternativ

Annat 

2 b) Hur var det att upprätta dessa handlingar? (1 = Mycket svårt, 2 = Svårt, 3 = varken eller 4 = lätt, 5 = Mycket lätt, 6
= Vet ej/ingen åsikt)

 1 2 3 4 5 6

Situationsplan

Sektionsritning

Nybyggnadskarta
(tomtkarta)

Fasadritning

Planritning

Teknisk beskrivning

Anmälan om
kontrollansvarig

Kontrollplan (upprättad
tillsammans med
kontrollansvarig)

Enkel kontrollplan (vid
enklare ärenden,
exempelvis inglasat
uterum, bygge av
carport, installation av
eldstäder och
komplementbyggnader.)

Annat

3. Hur skulle det bli lättare att veta vilka handlingar som ska lämnas in?

Genom att skapa mötesplatser där det går att träffa kommunen och ställa frågor angående vilka handlingar som krävs samt hur
dessa ska utformas.

Genom att utveckla hemsidan så att informationen blir tydligare och mer lättillgänglig

Utveckla tydliga broschyrer om vilka handlingar som krävs för ditt bygglov samt hur dessa handlingar ska utformas

Inget av ovanstående alternativ, det var lätt att upprätta rätt handlingar/tog del av utomstående parter

Annat sätt. Vilket? 



4. Idag lämnas ansökan in skriftligt. Hur skulle ni vilja att en ansökan lämnas in? (Markera ett eller flera alternativ)

Via post

Via E-post

Via E-tjänst (likt en E-deklaration)

Personligt överlämnande (hos kommunen)

Annat sätt. Vilket? 

Handläggningstid
Handläggningstiden för en komplett bygglovsansökan får enligt lag max vara 10 veckor. Vid komplicerade ärenden får dock dessa
utökas till 20 veckor. Vad som menas med en komplett ansökan är att varje blankett är rätt ifylld tillsammans med rätt handlingar som
nämndes i fråga 3 och 4 vid inlämning av din ansökan.

1. Det var svårt att få en komplett ansökan? (Markera endast ett alternativ)

Instämmer inte alls

Instämmer inte

Varken eller

Instämmer till viss del

Instämmer helt

Vet ej/ingen åsikt

2. Upplevde ni att ansökningstiden hos kommunen tog lång tid efter att ni lämnat in er kompletta ansökan? (Markera
endast ett alternativ)

Instämmer inte alls

Instämmer inte

Varken eller

Instämmer till viss del

Instämmer helt

Vet ej

Övriga frågor
1 a) Har kommunen varit tillgänglig under ert bygglovsärende?

ja

nej

1 b) Om Nej, hur skulle detta kunna förbättras? (Markera med ett eller flera alternativ)

Lättare att nå via telefon

Tydligare och snabbare återkoppling via E-post och/eller via post

Tillgänglig för muntlig återkoppling

Annat sätt. Vilket? 

» Redirection to final page of WebbEnkäter
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 Handledare: Dorith Carlberg 

Examinator: Mia Björk 



 
 

1 
 

 



 

  

 

        

       

  

 

 

                                              

 

  

         

        

       

       

 

 

 

 
 

      
 

      

  
      

 
      

 
      

  
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 

      

 

      

Ansökan  

Gävle kommun Samhällsbyggnad  Gävle  801 84 Gävle Besöksadress Kyrkogatan 22 

Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se 

Har du frågor?  
Samhällsbyggnad  Gävle  
Telefon 026-17 80 00  
samhallsbyggnad@gavle.se  

Datum   __________________   

Skickas till  
Gävle  kommun  
Samhällsbyggnad Gävle 
801 84  GÄVLE 

Om sökanden/byggherren är ett företag ska bevis  om  firmatecknare medsändas  

Ansökan avser  (Ifylls i tillämpliga delar)  * Obligatoriskt fält 

Bygglov
 

Tidsbegränsat bygglov högst fem år (t o m datum)
 

Periodiskt tidsbegränsat bygglov (fr o m – t o m datum)
 

Bygglov där förhandsbesked lämnats (datum)
 

Villkorsbesked har lämnats (dnr)
 

Ändring/Förnyelse av bygglov (dnr)
 

Marklov
 

Rivningslov
 

Fastighet och  sökande/byggherre  
Fastighetsbeteckning* Fastighetens adress* 

Sökanden: Förnamn* Person-/Organisationsnummer* 

Efternamn* Telefonnummer (även riktnr) 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Mobilnummer 

Postnummer Postort 

E-postadress 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Företagets projektnummer 

Sid 1 (7) 

http:www.gavle.se
mailto:gavle.kommun@gavle.se
mailto:samhallsbyggnad@gavle.se
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Byggherre: Förnamn Organisationsnummer 

Efternamn Telefonnummer (även riktnr) 

E-postadress Mobilnummer 

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden) 

Kontaktperson  
Kontaktperson: Förnamn och efternamn Telefonnummer (även riktnr) 

E-postadress Mobilnummer 

Ärende (ange orsak*) 

Nybyggnad 

Tillbyggnad 

Ombyggnad 

Rivning 

Ändring 

Ändring användning Från                                   Till 

Inredande av ytterligare bostad/lokal 

Annat (se anvisningar) 

Byggnad  

Enbostadshus Industri och lagerbyggnad 

Enbostadshus i grupp Garage och förråd 

Rad-, par-, kedjehus Studentbostadshus 

Tvåbostadshus Hus för äldre eller funktionshindrade 

Fritidshus Annat specialbostadshus (därav specialbostad) 

Flerbostadshus (antal berörda lägenheter) 
Annan byggnad eller anläggning, ange vilken 
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Areauppgifter m m  
Byggnadsarea* 

m2 
Nytillkommen bruttoarea* 

m2 
Därav bruttoarea bostäder* 

m2 
Nytillkommen bostadsarea* 

m2 

Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter* 

Byggnadsarbetena avses påbörjas (datum)* Planerad byggtid (antal månader)* 

Uppskattad sammanlagd produktionskostnad, inkl moms (1 000-tal kronor)* 

Kontrollansvarig  

Riksbehörig kontrollansvarig är anmäld 

Behörighetsklass 

Normal art Komplicerad art 

Söker godkännande för aktuellt projekt 

Utvändiga material och färger  (vid ny- och tillbyggnad,  omändring samt ändring)  

Fasadbeklädnad 

Tegel Betong Plåt Trä Puts Glas 
Annat Färg (NCS-nr) 

Takbeläggning 

Lertegel Betong Plåt Papp Skiffer Koppar 
Annat Färg (NCS-nr) 

Fönster 

Isoler
glas 

Treglas 
En/två
glas 

Trä Plast 
Lätt
metall 

Annat Färg (NCS-nr) 

Ansluten till 

Vatten 

Avlopp 

Dagvatten 

Kommunalt Gemensamhetsanläggning Enskild anläggning 

Uppvärmningsätt Grundläggningssätt 

Information  
NPBL 9 kap 22 § Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa 

bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas 

eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.
 
Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.
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Sakkunnigutlåtande (NPBL 8 kap 4 §)  

Tillgänglighet Funktionalitet Konstruktion Energihushållning 

Brandsäkerhet Miljö och hälsa Vatten och avlopp Buller 

Kulturhistoriskt värde 

Bilagor  (bifogande handlingar)  

Situationsplan 

Sektioner 

Byggnadsförsäkring 

Nybyggnadskarta 
(tomtkarta) 

Fasadritningar 

Planritningar 

Bevis om färdig
ställandeskydd 

Teknisk beskrivning 

Rivningsplan 

Anmälan 
kontrollansvarig 

Annan bilaga 

Om ansökan avser  rivning eller ändrad användning ange  
Husets ursprungliga byggnadsår eller användning under den senaste 10-årsperioden 

Antal lägenheter före åtgärden Antal hissar före åtgärden Antal hissar som installerats 

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till ovan lämnade uppgifter  

Avgift  

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). 

Sökandens underskrift   
Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Kommunens uppgifter  
Datum för beslut Län     Kommun Församling  
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Anvisningar och förklaringar  

Arbetena får inte påbörjas innan  startbesked har  lämnats eller annat  
överenskommits med kommunens  byggnadsnämnd.  

Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hantering av bygglovet.  

OBS! Glöm inte att underteckna  ansökan
  

Blanketten  består till stor del av kryssrutor. Endast ett kryss ska markeras i
  
varje stycke. Om flera alternativ är  möjliga markera det som överväger. Om 
 
oklarhet  råder om detta  kan förtydliganden göras  i rutan  Beskrivning av pro
jektet.
  

Sökanden är den som undertecknar blanketten och till vilken kommunens
  
faktura för  bygglovet kommer att ställas. 
 

Byggherre:  Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, 
 
byggnads-, rivnings- eller markarbeten.
  

Fastighetsägare:  Samtliga fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, t
  
ex arrendator, servitutshavare.
  

Kontaktperson:  med kontaktperson avses den person som kan lämna kom
pletterande uppgifter om detta ärende.
  

Ärende:  Här anges det huvudsakliga ändamålet  med  denna ansökan.
  

Nybyggnad: Uppförande  av en ny  byggnad  eller flyttning av en tidigare upp
förd byggnad till en ny plats. 
 

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en  ökning av  byggnadens
  
volym.
  

Ombyggnad: Ändring av  en byggnad som innebär att hela  byggnaden eller en 
 
betydande och avgränsad del av byggnaden  påtagligt förnyas.
  

Ändring  av byggnad:  En eller flera åtgärder som ändrar en  byggnads kon
struktion,  funktion, användningssätt, utseende  eller kulturhistoriska värde.
  

Underhåll:  En  eller flera åtgärder som  vidtas i syfte att bibehålla eller åter
ställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende  eller 

kulturhistoriska värde.
  

Annat  beskrivs kort, och  kan förtydligas i  rutan Beskrivning av projektet.
  

Byggnad:  Här anges vilken typ av  byggnad ansökan avser.
  

Enbostadshus  är ett friliggande  bostadshus med  en  bopstadslägenhet.
  

Enbostadshus i grupp utgör minst två friliggande enbostadshus som är 

avsedda att försäljas,  hyras ut eller upplåtas med bostadsrätt. 
 

Parhus  är två direkt sammanbyggda enbostadshus med skilda ingångar från 
 
det fria.
  

Radhus  är tre eller flera direkt sammanbyggda enbostadshus.
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Kedjehus är två eller flera med varandra via garage, förråd eller liknande 
sammanbyggda enbostadshus. 

Tvåbostadshus är ett friliggande bostadshus med två bostadslägenheter 
antingen belägna i skilda plan eller bredvid varandra och i det senare fallet 
med gemensam ingång från det fria. 

Fritidshus är ett hus med planerad huvudsaklig användning för fritidsboen
de. 

Flerbostadshus (hyreshus) är den sammanfattande benämningen på bo
stadshus med tre eller flera bostadslägenheter. Hit räknas även sammanbygg
da tvåbostadshus. 

Studentbostadshus är avsett att vara varaktigt förebehållet studerande vid 
universitet eller högskola. 

Hus för äldre eller funktionshindrade är bostad avsedd för äldre och för 
personer med funktionshinder där boendet är förenat med service, stöd 
och/eller personlig omvårdnad. 

Annat specialbostadshus avser hus för annat ändamål än hus för äldre 
eller funktionshindrade och studentbostad. Dessa bostäder är avsedda för 
temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd. 

Areauppgifter: Se särskilda skisser sidan 7 som visar hur dessa beräknas. 

Upplåtelseform redovisar hur lägenhetsinnehavarna disponerar lägenheter
na och indelas i hyresrätt, bostadsrätt samt äganderätt. 

Rivningsorsak kan vara t ex nybyggnad av bostäder, brand, uthyrningssvå
righeter m.m. 

Vid behov kan beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden skrivas 
på baksidan eller på särskilt papper. 
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Byggnadsarea 
Area som en byggnad upptar på marken, inklusive 

utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar
 
användbarheten av underliggande mark.
 
(Carport ingår i byggnadsarean).
 

Bruttoarea  
Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad 
av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan 
för mätvärdhet angiven begränsning. 
(Det är summan av bruttoarean i byggnadens 
våningsplan som skall anges). 

Tillkommande bruttoarea 
Vid tillbyggnad (och även vid påbyggnad och inred
ning av vind) räknas bara tillkommande area. 

  Bostadsarea (Boarea)  
Bostadsarean är utrymmen ovan mark inrättade för 
boende, begränsad av omslutande väggars insida 
eller annan mätvärdhet angiven begränsning. 
(Det är summan av bostadsarean i byggandens 
lägenhet som skall anges). 
(För specialbostäder anges enbart summan av area 
i de enskilda lägenheterna). 
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De texter som framgår i denna bilaga är hämtat från Gävle kommuns hemsida 

(http://www.gavle.se/) den 24 april 2014.  Dessa texter tar upp vilka handlingar som krävs för 

att ansöka om bygglov för inglasat uterum, plank, garage/carport, villa/småhus, tillbyggnad 

och vid förändring av fasadens eller takets utseende.  

Vart texten återfinns på hemsidan kommer att refereras i slutet av sidan samt i referenslistan 

längst bak i bilagan.  

Innehållsförteckning 
Bygglov för inglasat uterum ....................................................................................................... 2 

Bygglov för plank ....................................................................................................................... 3 

Bygglov för garage/carport ........................................................................................................ 4 

Bygglov för villa/småhus ........................................................................................................... 5 

Bygglov för tillbyggnad ............................................................................................................. 7 

Bygglov för förändring av fasadens eller takets utseende .......................................................... 8 

Referenser ................................................................................................................................... 9 
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Bygglov för inglasat uterum 

Här får du veta vilka handlingar du behöver lämna in när du söker bygglov för att glasa in ett 

uterum.  

Handlingar som krävs 

 Ansökan, alla lagfarna ägare ska skriva under ansökningsblanketten Ansökan om 

bygglov som du hittar till höger. 

 Situationsplan, rita in uterummets placering på fastigheten och ange mått till 

fastighetsgränser. En situationsplan kan du beställa av Samhällsbyggnad Gävle, det 

kallas då ett kartutdrag. 

 Fasadritningar, visa befintlig byggnad samt uterummet. Samtliga berörda fasader ska 

redovisas. Redovisa tydligt vad som är glasad del och vad som är panelvägg eller 

liknande. 

 Planritning, ange bredd och längd på uterummet samt redovisa var öppningar/fönster 

placeras. 

 Förslag till Kontrollplan, till höger hittar du ett exempel på en enkel kontrollplan 

som du kan använda i det här ärendet. 

Ritningsanvisningar 

Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt 

utförda. 

När du byggt klart 

När du har byggt klart ska du anmäla det till byggnadsnämnden och intyga att du utfört din 

åtgärd enligt gällande bygglov. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, 

vilka framgår av det startbesked du har fått. När du fått ditt slutbesked får du börja använda 

ditt uterum. 

 

 

 

 

 

 

 

Gävle kommun (u.å. (c))  



 

 
 

Bygglov för plank 

Här får du veta vilka handlingar du behöver skicka in när du söker bygglov för plank. 

Handlingar som krävs 

 Ansökan, alla lagfarna ägare ska skriva under ansökningsblanketten Ansökan om 

bygglov som du hittar till höger. 

 Situationsplan, redovisa plankets längd och placering på fastigheten. En 

situationsplan kan du beställa av Samhällsbyggnad Gävle, det kallas då ett kartutdrag. 

 Ritning på plankets utseende, ange höjd samt hur planket utformas, liggande eller 

stående panel osv. 

 Förslag till kontrollplan, till höger hittar du ett exempel på en enkel kontrollplan som 

du kan använda i det här ärendet. 

Ritningsanvisningar 

Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt 

utförda. 

Startbesked – innan du bygger 

Du får inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked. Startbeskedet får du efter 

tekniskt samråd med handläggaren, alternativt samtidigt som bygglovsbeslutet. Information 

om vad som gäller i ditt ärende hittar du i bygglovsbeslutet. 

När du byggt klart 

När du har byggt klart ska du anmäla det till byggnadsnämnden och intyga att du utfört din 

åtgärd enligt gällande bygglov. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, 

vilka framgår av det startbesked du har fått. Slutbeskedet innebär att byggnadsnämnden inte 

har haft något att anmärka på 

 

 

 

 

 

 

Gävle kommun (u.å. (d))  



 

 
 

Bygglov för garage/carport 

Här får du veta vilka handlingar du behöver skicka in när du söker bygglov för garage/carport. 

Handlingar som krävs 

 Ansökan, alla lagfarna ägare ska skriva under ansökningsblanketten Ansökan om 

bygglov som du hittar till höger. 

 Situationsplan, rita in garagets/carportens placering på fastigheten och ange mått till 

fastighetsgränser. En situationsplan kan du beställa av Samhällsbyggnad Gävle, det 

kallas då ett kartutdrag.  

 Fasadritningar, redovisa samtliga fasader. 

 Planritning, ange bredd och längd på garaget/carporten (stolpar). Ange mått på hur 

långt eventuellt takutsprång sträcker sig. 

 Förslag till Kontrollplan, till höger hittar du ett exempel på en enkel kontrollplan 

som du kan använda i det här ärendet. 

Ritningsanvisningar 

Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt 

utförda. 

Startbesked – innan du bygger 

Du får inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked. Startbeskedet får du efter 

tekniskt samråd med handläggaren, alternativt samtidigt som bygglovsbeslutet. Information 

om vad som gäller i ditt ärende hittar du i bygglovsbeslutet. 

När du byggt klart 

När du har byggt klart ska du anmäla det till byggnadsnämnden och intyga att du utfört din 

åtgärd enligt gällande bygglov. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, 

vilka framgår av det startbesked du har fått. När du fått ditt slutbesked får du börja använda 

ditt garage/carport. 

 

 

 

 

 

Gävle kommun (u.å. (b)) 



 

 
 

Bygglov för villa/småhus 

Här får du veta vilka handlingar du behöver lämna in när du söker bygglov för att söka 

bygglov för villa/småhus.  

Handlingar som krävs 

 Ansökan alla lagfarna ägare ska skriva under ansökningsblanketten Ansökan om 

bygglov som du hittar till höger. 

 Kontrollansvarig, i dessa ärenden krävs en kontrollansvarig. Till höger hittar du 

blanketten Anmäl kontrollansvarig. 

 Situationsplan, innan du kan lämna in din situationsplan ska du beställa en 

nybyggnadskarta av Samhällsbyggnad Gävle. Nybyggnadskartan ger dig information 

om hur du kan bebygga din fastighet, visar ledningar och höjder med mera. På kartan 

ritar du in din byggnad som då blir till en situationsplan. 

 Fasadritningar, fasadritningarna ska redovisa samtliga fasader. Det kan vara lämpligt 

att redovisa befintlig markhöjd och eventuellt ny markhöjd invid byggnaden på dessa 

ritningar.  

 Planritning, på planritningen redovisar du planlösningen. I badrum och kök ska fast 

inredning redovisas. Placering av dörrar och fönster ska framgå liksom eventuella 

nivåskillnader. När det gäller åretruntboende ställs krav på tillgänglighet. Det innebär 

att huset måste utformas så att även någon som sitter i rullstol kan bo i huset. 

Exempelvis dörröppningar måste ha ett fritt passagemått på 80 cm, badrummet måste 

vara tillräckligt stort för att kunna svänga runt med en rullstol och nivåskillnader inom 

ett och samma plan ska undvikas eller lösas med exempelvis en ramp. På fritidshus 

ställs inte dessa krav. 

Handlingar att lämna vid tekniskt samråd 

Innan du får börja bygga måste du ha ett startbesked. Det får du efter att ett tekniskt samråd 

har hållits. Inför detta möte ska du lämna in ytterligare handlingar: 

 Bevis på tecknad byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. 

 Energibehovsberäkning, krävs ej för fritidshus 

 Förslag till Kontrollplan, en kontrollplan som är anpassad för just ditt projekt ska 

upprättas. I dessa ärenden kräver byggnadsnämnden att du anlitar en kontrollansvarig. 

Denna person hjälper dig att upprätta kontrollplanen.  

 Konstruktionsritningar och installationsritningar 

Startbesked – innan du bygger 

Du får inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked. Startbeskedet får du efter 

tekniskt samråd med handläggaren, alternativt samtidigt som bygglovsbeslutet. Information 

om vad som gäller i ditt ärende hittar du i bygglovsbeslutet. 

 

http://gavle.se/Bygga-bo-miljo/Bygglov-tillstand-fastighetlantmateri/Bygglov-och-andra-lov/Bygglov/Kontrollansvarig/
http://gavle.se/Bygga-bo-miljo/Bygglov-tillstand-fastighetlantmateri/Bygglov-och-andra-lov/Anmalningspliktiga-atgarder1/Byggfelsforsakring-och-fardigstallandeskydd/
http://gavle.se/Bygga-bo-miljo/Bygglov-tillstand-fastighetlantmateri/Bygglov-och-andra-lov/Bygglov/Kontrollplan/
http://gavle.se/Bygga-bo-miljo/Bygglov-tillstand-fastighetlantmateri/Bygglov-och-andra-lov/Bygglov/Kontrollansvarig/


 

 
 

När du byggt klart 

När du har byggt klart ska du kontakta din handläggare för att boka in ett slutsamråd, anmäla 

det till byggnadsnämnden och intyga att du utfört din åtgärd enligt gällande bygglov. 

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked 

du har fått. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av handläggaren. Byggnaden eller 

åtgärden får inte börja användas innan du har fått slutbeskedet. 
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Bygglov för tillbyggnad 

Här får du veta vilka handlingar du behöver skicka in när du söker bygglov för tillbyggnad. 

Handlingar som krävs 

 Ansökan, alla lagfarna ägare ska skriva under ansökningsblanketten Ansökan om 

bygglov som du hittar till höger. 

 Situationsplan, beroende på hur stor din tillbyggnad är och var den ligger kan du 

behöva ett kartunderlag eller nybyggnadskarta som underlag för att rita in din 

tillbyggnad på. Kontakta Samhällsbyggnad Gävle för mer information och beställning. 

På situationsplanen anger du mått till fastighetsgräns från byggnaden. 

 Fasadritningar, samtliga berörda fasader ska redovisas. 

 Planritning, samtliga plan ska redovisas. Placering av fönster och dörrar ska framgå. I 

badrum och kök ska fast inredning redovisas. 

 Förslag till Kontrollplan, till höger finns exempel på en enkel kontrollplan för 

ärenden gällande mindre tillbyggnader i ett plan. Vid större tillbyggnader eller 

tillbyggnader i två plan bör en mer projektanpassad kontrollplan tas fram.  

 Kontrollansvarig, i dessa ärenden krävs ofta en kontrollansvarig (som bland annat 

kan hjälpa till med att ta fram kontrollplanen). Till höger hittar du blanketten Anmäl 

kontrollansvarig. 

Ritningsanvisningar 

Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt 

utförda. 

Startbesked – innan du bygger 

Du får inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked. Startbeskedet får du efter 

tekniskt samråd med handläggaren, alternativt samtidigt som bygglovsbeslutet. Information 

om vad som gäller i ditt ärende hittar du i bygglovsbeslutet. 

När du byggt klart 

När du har byggt klart ska du anmäla det till byggnadsnämnden och intyga att du utfört din 

åtgärd enligt gällande bygglov. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, 

vilka framgår av det startbesked du har fått. Slutbeskedet innebär att byggnadsnämnden inte 

har haft något att anmärka på samt att du får börja använda tillbyggnaden. 

 

 

 

Gävle kommun (u.å. (e))  

http://gavle.se/Bygga-bo-miljo/Bygglov-tillstand-fastighetlantmateri/Bygglov-och-andra-lov/Bygglov/Kontrollplan/
http://gavle.se/Bygga-bo-miljo/Bygglov-tillstand-fastighetlantmateri/Bygglov-och-andra-lov/Bygglov/Kontrollansvarig/


 

 
 

Bygglov för förändring av fasadens eller 

takets utseende 

Här får du veta vilka handlingar du behöver skicka in när du söker bygglov för förändring av 

fasadens utseende eller takets utseende. 

Handlingar som krävs 

 Ansökan, alla lagfarna ägare ska skriva under ansökningsblanketten Ansökan om 

bygglov som du hittar till höger. 

 Situationsplan, redovisa vilken byggnad åtgärden gäller genom att markera den på 

situationsplanen. En situationsplan kan du beställa av Samhällsbyggnad Gävle, det 

kallas då ett kartutdrag. 

 Fasadritningar, redovisa ritningar och foton på utseendet före åtgärden och redovisa 

ritningar på hur det kommer att se ut när åtgärden är utförd. 

 Förslag till Kontrollplan, till höger hittar du ett exempel på en enkel kontrollplan 

som du kan använda i det här ärendet. 

Ritningsanvisningar 

Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt 

utförda. 

Startbesked – innan du bygger 

Du får inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked. Startbeskedet får du efter 

tekniskt samråd med handläggaren, alternativt samtidigt som bygglovsbeslutet. Information 

om vad som gäller i ditt ärende hittar du i bygglovsbeslutet. 

När du byggt klart 

När du har byggt klart ska du anmäla det till byggnadsnämnden och intyga att du utfört din 

åtgärd enligt gällande bygglov. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, 

vilka framgår av det startbesked du har fått. Slutbeskedet innebär att byggnadsnämnden inte 

har haft något att anmärka på. 

 

 

 

 

Gävle kommun (u.å. (a))  
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Samhällsbyggnad Gävle

Inglasat uterum
Exempelritningar med förklaringar



Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov?

För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt 
som möjligt är det viktigt att du skickar in kompletta 
ansökningshandlingar. För en snabb handläggning bör 
dessutom alla lagfarna ägare skriva under ansökan.

Bygglovsansökan

Dessa handlingar krävs i din ansökan:
•	 Ansökan	om	bygglov, alla lagfarna ägare ska 

skriva under ansökningsblanketten.
•	 Situationsplan, beroende på hur stor ditt uterum 

är och var det ligger kan du behöva ett kartunder-
lag eller nybyggnadskarta som underlag för att 
rita in ditt uterum på. Kontakta Samhällsbyggnad 
Gävle för mer information och beställning. På 
situationsplanen anger du mått till fastighetsgräns 
från byggnaden.

•	 Fasadritningar, samtliga berörda fasader ska 
redovisas.

•	 Planritning, samtliga plan ska redovisas. Placering 
av fönster och dörrar ska framgå. 

•	 Förslag till Kontrollplan. För uterum räcker det 
med en enkelkontrollplan, exempel på en sådan 
finns på vår webbsida. 

•	 Detaljritning, när utformningen är särskilt viktig 
(vid ex. kulturhistoriskt värdefulla byggnader) kan 
det bli aktuellt att även lämna in en detaljritning, 
skala 1:20.

Krav på ritningarna

•	 Ritningarna ska förses med mått.
•	 Ritningarna ska redovisas på vitt (ej rutat) papper 

och vara fackmannamässigt utförda.
•	 Aktuella om- och tillbyggnader ska markeras tyd-

ligt på inlämnade ritningar, färgmarkering får inte 
användas.

 

Vad kostar ett bygglov?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Den 
slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exem-
pel byggnadens storlek och hur komplicerat ärendet är. 

Även om du tar tillbaka din ansökan kan kommunen 
ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett 
negativt besked tas en avgift ut för den handläggning 
som har gjorts.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda 
sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om 
beslutet senare ändras i högre instans.

Förhandsbesked på kostnaderna?
Tyvärr kan du sällan få en exakt uppgift i förväg om vad 
ditt bygglov kommer att kosta. Det är svårt att bedöma 
ett ärendes storlek och hur komplicerat det är innan 
ärendet kommit in. Dessutom kan det under ärendets 
gång uppstå nya frågor. Men du kan utgå ifrån att ett 
bygglov kan kosta från ca 2 900 kr till ca 4 500 kr. Om 
grannar (1-5 st) måste remissas/höras i ärendet tillkom-
mer en avgift på ca 1 800 kr.

När du byggt klart

När du har byggt klart ska du anmäla det till bygg-
nadsnämnden och intyga att du utfört din åtgärd 
enligt gällande bygglov. Om inte byggnadsnämnden 
har något att anmäla på får du ett så kallat slutbesked. 
Det innebär att du får börja använda det du byggt. Om 
särskilda handlingar utöver intyget krävs anges det i 
ditt bygglovsbesked.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur du söker bygglov är du 
välkommen att kontakta oss. 

Skicka brev
Gävle kommun
801 84 Gävle

Telefon
026-17 80 00 (växel)

www.gavle.se/bygga-bo-miljo/



Måttsätt tillbyggnaden

Markera ut norrläge

Det är inte tillåtet 
att bygga på prickad 
mark

Ange skalan och gärna en skalstock

Måttsätt avstånd 
till fastighetsgräns

METER Skala 1:500

Situationsplan

Vid tillbyggnader krävs en situationsplan över 
tomten.  På den ska du markera ut placeringen 
för tillbyggnaden. Du ska även markera ut förhål-
landet från tillbyggnaden till:
•	 befintlig bebyggelse på den aktuella fastig-

heten.
•	 intilliggande fastigheter.
•	 byggnadens totalmått.
•	 avstånd till fastighetsgräns.

Situationsplanen ska alltså visa var du planerar 
att bygga på fastigheten i förhållande till fastig-
hetsgränser och befintlig byggnad.  

Liksom andra ritningar måste inritad informa-
tion på situationsplanen vara fackmässigt gjord. 
Det finns inget krav om att den inritade informa-
tionen ska vara ritad av en arkitekt eller annan 
yrkesman utan det avgörande är kvalitén. 
Handläggaren från Samhällsbyggnad Gävle avgör 
om kvalitén är tillräckligt bra eller inte. 

Situationsplanen är en av de viktigaste handling-
ar som ska bifogas med din ansökan. 



BYGGLOVSHANDLING

ENTRÉPLAN

Ritn.nr A1 REV: 2014-02-16
2014-02-10 RITAD AV: HELENA KOZAK, ARKITEKT

Skala 1:100

KV. ÄPPLET 10:2

Ange var sektionen 
genom huset är tagen

Befintlig byggnad 
visas genom att 
väggarna inte är 
ifyllda.

Ny byggnadsdel visas 
genom att väggarna 
är ifyllda

Ange mått på ute-
rummets placering i 
förhållande till 
befintlig byggnad

Ange vem som ritat

Ange alltid gällande 
fastighetsbeteckning, 
vad ritningen före-
ställer och i vilken 
skala den är ritad

METER

Ange mått på uterum

Planritning

En planritning är en måttsatt ritning över 
byggnadens våningsplan. Den ska visa bygg-
naden så att dörrar, fönster och rum syns 
tydligt. 

Planritningen ska innehålla:
•	 ytan i kvadratmeter.
•	 fönster och dörrar.

Obs! Befintligt hus behöver ej möbleras.

Ritningarna ska göras i skala 1:100 och bifogas 
lämpligen i A4 eller A3-format. 

Tänk på...
•	 Att markera väggar som ska rivas och nya 

väggar med skrafferat mönster (snedställ-
da ritade parallella linjer).

•	 Att det är viktigt att märka ut den till-
tänkta tillbyggnaden, så att det tydligt 
framgår vad som byggs till.

 Äldre ritningar
Har du ett äldre hus eller ett hus som genom-
gått många förändringar kanske du inte hittar 
några planritningar. Kontrollera i så fall om de 
finns i Gävle kommuns ritningsarkiv innan du 
beställer eller ritar upp nya.

Liksom andra ritningar måste inritad infor-
mation på planritningarna vara fackmässigt 
gjord. Det finns inget krav om att den inritade 
informationen ska vara ritad av en arkitekt 
eller annan yrkesman utan det avgörande är 
kvalitén.  Samhällsbyggnad Gävle avgör om 
kvalitén är tillräckligt bra eller inte. 



Fasadritningar

En fasadritning visar byggnadens alla ytterväggar, befint-
liga som nya. Till Samhällsbyggnad Gävle ska du skicka in 
ritning(ar) på samtliga berörda fasader. 

En fasadritning ska
•	 visa val av fasadmaterial.
•	 visa fönster och dörrars utformning.
•	 måttsättas.
•	 redovisas skalenligt.
•	 visa kulörer för respektive fasad, anges i ansöknings-
        blankett.

Skalan som ska användas är 1:100.

Tänk på...
•	 Om marknivå ändrats ska både befintlig- (streckad) som 

blivande (heldragen) marklinje redovisas ut till fastighets-
gräns.

•	 Att gatulinje ska redovisas.
•	 Vid tillbyggnad/ändring ska både befintliga och nya fasader 

redovisas. 
•	 Att markera och måttsätta det som är nytt.

BYGGLOVSHANDLING

fAsAd moT södER

Ritn.nr A2 REV: 2014-02-16
2014-02-10 RITAD AV: HELENA KOZAK, ARKITEKT

Skala 1:100

KV. ÄPPLET 10:2

Markera vad som byggs till

Rita in fasad-
material

METER



BYGGLOVSHANDLING

KV. ÄPPLET 10:2
fAsAd moT NoRR

Ritn.nr A3 REV: 2014-02-16
2014-02-10 RITAD AV: HELENA KOZAK, ARKITEKT

Skala 1:100METER

Fastiighetsgräns

Rita in fasadmaterial

Markera vad som byggs till



BYGGLOVSHANDLING

KV. ÄPPLET 10:2
fAsAd moT VÄsTER

Ritn.nr A4 REV: 2014-02-16
2014-02-10 RITAD AV: HELENA KOZAK, ARKITEKT

Skala 1:100METER

Rita in fasadmaterial

Markera vad som byggs till

Fastiighetsgräns



Visa gärna möblering.

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från 
sidan. En sektionsritning ska lämnas in när du ska göra en tillbyggnad.

En sektionsritning ska visa:
•	 rumshöjder.
•	 byggnadshöjd.
•	 bjälklagens placering.
•	 taklutning.
•	 hur byggnaden ansluter till marken. 

Skalan som ska användas är 1:100.

Tänk på...
•	 Ritningen ska vara skalenlig.
•	 Genomskärningen ska vara markerad på planritning.
•	 Plan-, fasad- och sektionsritningar måste stämma med varandra.

BYGGLOVSHANDLING

KV. ÄPPLET 10:2
sEKTioN

Ritn.nr A5 REV: 2014-02-16
2014-02-10 RITAD AV: HELENA KOZAK, ARKITEKT

Skala 1:100METER

Visa marklinje

Visa vinkeln på taklutningen

Ange rumshöjd



Gävle kommun
801 84 Gävle
www.gavle.se/bygga-bo-miljo/
026-17 80 00 (växel)
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