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Bygglovsenheten arbetar med bygglov och tekniska frågor samt 
utövar tillsyn av byggverksamheten i staden.

Vi jobbar med lokaliseringsprovningar av bebyggelse på landet 

och med kulturmiljö. 

Ledstjärnan för allt vårt arbete är ett hållbart byggande med 
goda tekniska lösningar och funktioner samt med god 
arkitektonisk gestaltning. Vi ser till att det som byggs följer 

lagar och regler samt överensstämmer med översiktsplan, 
detaljplaner och övriga styrdokument i staden.

Bygglovsenhetens inriktningsmål:

Effektivt handlägga där verksamheten kännetecknas av 

enhetlig rättstillämpning och god service.

Aktivt medverka i stadbyggnadsplanprocessen med våra 
samlade kompetenser och därmed underlätta genomförandet.

Vi tar ansvar för helheten kopplat till övergripande mål, 

strategiska dokument och översiktliga planer.

Bygglovsenheten















P l a n  o c h  b y g g l a g e n

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner

1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 

långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer.

2 kap. Allmänna och enskilda intressen

1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda 

intressen.

2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag 
ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena 
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
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Vad är ett bygglov? 
Bygglov är ett skriftligt tillstånd, utfärdat av byggnadsnämnden vilket beviljar byggherren lov att få 
utföra vissa åtgärder inom en fastighet. 

För att få bygglov beviljat krävs att vissa kriterier och förutsättningar uppfylls, till grund för dessa ligger 
PBL (Plan- och bygglagen). 

Prövning av bygglov
Bygglovet prövas enligt Plan- och bygglagen 2:e  kap. och 8:e kap. samt utifrån vad som är angivet i 
respektive detaljplan.

2 kap. anger huvudsakligen de enskilda och allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering, 
placering och utformning av bebyggelse medan 8 kap. huvudsakligen anger vilka utformningskrav 
som gäller för enskilda byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. 

Andra faktorer som väger in är om byggnationen medför en olägenhet för grannar, trafiksäkerhet och 
annat



Förutsättningar för lov 
Den sökta åtgärden ska :

• Vara lämplighet för sitt ändamål

• Ha god form, färg och materialverkan

• Vara tillgänglighet och vara användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

• Stämmer med detaljplanen eller vad som står i områdesbestämmelser

• Är anpassad till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden med mera

• Uppfylla skyddet av bebyggelseområdets särskilda värden

• Inte förvanska särskilt värdefulla byggnader

• förutsättningar under mark sak inte försvårar användande av mark ovanför

• Inte påverkar grundvattnet, fara för hälsa och säkerhet eller orsaka betydande olägenheter

• Tillgodose de krav som ställs på tomten

• Förändringen ska ske varsamt

• Inte förutsätter en ny planläggning om din tomt ligger utanför planlagt område

• Det ska finnas möjlighet att hantera avfall



När behövs/krävs bygglov?
Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så att någon bostad eller 
lokal tillkommer.

Det krävs även bygglov för att använda en byggnad för ett nytt ändamål, om förändringen är 
väsentlig.. 

För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (till exempel upplag, plank och murar) 
krävs också bygglov.

Det kan behövas bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende väsentligt.

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kräver bygglov. Lovplikten skiljer 

sig åt beroende på var fastigheten ligger, olika bestämmelser gäller:

• inom detaljplanerat område 

• utanför detaljplan 

• Inom områdesbestämmelser

• inom samanhållenbebyggelse 



Teknisk handläggning





Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet

BN har uppgifter att

• fastställa kontrollplan och meddela startbesked 

• följa upp byggprocessen med arbetsplatsbesök och 
slutsamråd

• bekräfta att kontroller och villkor uppfyllts vid 
utfärdandet av slutbesked



Tekniskt samråd
byggnadsnämnden ska kalla ti ll tekniskt samråd, om det inte är uppenbart 
obehövligt.

Där går nämnden och byggherren igenom arbetenas planering, ti l lsyns- och 
kontrollåtgärder samt den samordning som behövs.

Vid tekniska samrådet ska det diskuteras vilken kontroll av samhällskraven 
som är nödvändig.

Prövning av byggnadens eller anläggningens 
tekniska egenskaper sker genom kontrollplan 
och tekniskt samråd

Byggherren är huvudansvarig
Byggherre = den person som för egen räkning utför eller låter utföra 
projekterings-,byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Byggherren ansvarar för att alla krav blir uppfyllda och kontrollerade.

Kontrollansvariga
Det är byggherren som ska föreslå hur arbetena ska kontrolleras.

Som en garanti för att byggherren har ti l lgång til l ti llräcklig kunskap och 
erfarenhet för att uppfylla gällande tekniska egenskapskrav ska byggherren 
normalt utse en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska biträda byggherren, delta i  tekniska samråd och 
närvara vid arbetsplatsbesök och slutsamråd

En kontrollansvarig ska vara certifierad.





Förhandsbesked









Kulturmiljö och arkitektur
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8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter 
och allmänna platser

Byggnadsverks utformning
1 § En byggnad ska

1. vara lämplig för sitt ändamål,

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner
1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av 

mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna 
syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans 

frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och 

goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 

samhälle och för kommande generationer.

Plan- och bygglag (2010:900)

”Arkitektur, form och design ska 

bidra till ett hållbart, jämlikt och 

mindre segregerat samhälle med 

omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, 

där alla ges goda förutsättningar att 

påverka utvecklingen av den 

gemensamma miljön.”

(Prop. 2017/18:110) 



Gestaltningsprogram/Kvalitetsprogram
Planbeskrivning

Utformningsbestämmelser i Dp
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Strandskydd





När kan jag få dispens från strandskyddet?

Om du vill bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område, kan du få dispens från 
strandskyddet bara om du har ett särskilt skäl.
De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om 
området:

• är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
• är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
• behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
• behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

strandskyddsområdet,
• behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett så kallat LIS-
område, kan du få dispens om det du vill göra:
• bidrar till utvecklingen av landsbygden,
• är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens, gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara 
att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.



Det är inte tillåtet att upphäva strandskyddet, eller ge dispens från strandskyddet, för den 
del av stranden som behövs för att allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och 
de planerade byggnaderna eller anläggningarna. Avsikten med den fria passagen är att 
strandskyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna del av stranden. 
Kravet på fri passage gäller dock inte om byggnaderna eller anläggningarna för sin funktion 
måste ligga vid vattnet.



TACK!



Ä N N U  E N  R U B R I K

Information i spalt 1

• Jklsöaskjd

• Jklöslkaj

Information i spalt 2

• Jklölakjsd

• Jklöas ldkjf


