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Förord	  

 

Examensarbetet	  har	  genomförts	  våren	  2016	  för	  avdelningen	  ekoteknik	  och	  hållbart	  

byggande	  (EHB)	  på	  Mittuniversitetet	  i	  Östersund.	  

Arbetet	  omfattar	  15	  högskolepoäng	  och	  är	  den	  avslutande	  delen	  i	  

byggingenjörsutbildningen	  på	  180	  högskolepoäng.	  

Arbetet	  har	  genomförts	  i	  samarbete	  med	  Åre	  samt	  Trondheim	  kommun	  och	  i	  samverkan	  

med	  byggherrar	  på	  dessa	  orter.	  

Vi	  vill	  rikta	  ett	  särskilt	  tack	  till	  Sofia	  Lind	  på	  Åre	  kommun,	  Frode	  Granbakken	  på	  

Trondheim	  kommun,	  Monica	  Gulbrandsen	  på	  WSP	  Trondheim,	  Erik	  Wiken	  på	  Attacus	  

invest	  samt	  Ante	  Åkerström	  på	  Björnberget	  fastigheter.	  
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Östersund	  som	  har	  handlett	  oss	  genom	  detta	  arbete.	  

	  

Östersund,	  maj	  2016	  

Johan	  Danielsson	  

Kewin	  Pettersson	  
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Abstract	  
 
Building	  permit	  process	  is	  a	  hot	  and	  controversial	  topic	  at	  the	  moment	  when	  the	  

housing	  shortage	  in	  Sweden	  is	  very	  high.	  The	  building	  permit	  process	  in	  Sweden	  has	  

room	  for	  improvements,	  a	  comparison	  between	  Sweden	  and	  Norway	  concerning	  certain	  

parts	  of	  the	  building	  permit	  process	  have	  been	  carried	  out.	  Specifically,	  a	  comparison	  

between	  the	  Municipality	  of	  Åre	  and	  municipality	  of	  Trondheim.	  The	  purpose	  of	  the	  

report	  is	  that	  through	  a	  study	  comparing	  Åre	  and	  Trondheim	  municipality	  and	  its	  way	  of	  

dealing	  with	  planning	  permission	  to	  see	  if	  there	  are	  any	  opportunities	  for	  improvement.	  

	  

The	  report	  bases	  its	  results	  on	  interviews	  with	  planning	  officers	  in	  each	  municipality,	  as	  

well	  as	  interviews	  with	  developers.	  This	  is	  to	  gain	  perspective	  and	  insight	  from	  both	  

parts	  of	  the	  building	  permit	  process	  and	  generate	  a	  wide	  and	  specific	  result.	  

	  

The	  result	  shows	  concrete	  differences	  in	  legal	  texts	  and	  ways	  to	  deal	  with	  a	  building	  

permit	  application.	  It	  turned	  out	  that	  Norway	  has	  more	  points	  in	  their	  process	  that	  is	  

prosecuted	  in	  the	  planning	  and	  building	  law	  (PBL)	  than	  the	  Swedish	  Planning	  and	  

Building	  law	  (PBL).	  From	  the	  results	  presented	  in	  this	  report	  conclusions	  were	  drawn.	  

Conclusions	  as	  to	  Swedish	  building	  permit	  system	  would	  benefit	  from	  prosecuting	  a	  

maximum	  processing	  length	  which	  the	  Norwegian	  system	  has.	  Service	  guarantees	  are	  

nothing	  the	  Swedish	  system	  takes	  into	  account.	  Norway	  do	  have	  service	  guarantees	  

because	  the	  Norwegian	  system	  has	  a	  law	  that	  gives	  the	  applicant	  compensation	  when	  

the	  deadline	  is	  exceeded.	  

	  

Both	  countries	  have	  area-‐‑based	  cost	  of	  the	  building	  permit,	  where	  the	  costs	  of	  

construction	  are	  presented.	  which	  emerged	  in	  the	  report,	  this	  could	  change	  as	  the	  area-‐‑

based	  system	  are	  misleading	  cost	  of	  building	  permits	  when	  no	  account	  is	  taken	  of	  

complexity	  of	  the	  project.	  

	  

	  

Keywords:	  building	  permit	  process,	  Comparison,	  Planning	  and	  Building	  Law,	  processing	  

times,	  service	  guarantees,	  building	  permit	  costs,	  Complete	  document.
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Sammanfattning	  
 
Bygglovsprocessen	  är	  ett	  hett	  och	  omdiskuterat	  ämne	  för	  tillfället	  då	  bostadsbristen	  i	  

Sverige	  är	  väldigt	  hög.	  Då	  bygglovsprocessen	  i	  Sverige	  har	  utrymme	  för	  förbättringar	  

har	  en	  jämförelse	  mellan	  Sverige	  och	  Norge	  vad	  gäller	  vissa	  moment	  av	  

bygglovsprocessen	  genomförts.	  Mer	  bestämt	  en	  jämförelse	  mellan	  Åre	  kommun	  och	  

Trondheim	  kommun.	  Syftet	  med	  rapporten	  är	  att	  genom	  en	  kvalitativ	  studie	  jämföra	  Åre	  

och	  Trondheim	  kommun	  och	  dess	  sätt	  att	  handlägga	  bygglov	  för	  att	  se	  om	  

förbättringsmöjligheter	  finns.	  

	  

Rapporten	  grundar	  sitt	  resultat	  på	  intervjuer	  med	  bygglovshandläggare	  på	  vardera	  

kommun,	  samt	  intervjuer	  med	  byggherrar.	  Detta	  för	  att	  få	  perspektiv	  och	  insyn	  från	  

olika	  håll	  i	  bygglovsprocessen	  och	  generera	  ett	  brett	  samt	  tydligt	  resultat.	  

	  

Resultatet	  visar	  konkreta	  skillnader	  i	  lagtexter	  och	  sätt	  att	  handlägga	  ett	  

bygglovsärende.	  Det	  visade	  sig	  att	  Norge	  har	  mer	  moment	  i	  sin	  process	  som	  är	  lagfört	  i	  

plan	  och	  byggelseloven	  (PBL)	  än	  vad	  den	  Svenska	  plan	  och	  bygglagen	  (PBL)	  har.	  Från	  

resultatet	  som	  presenteras	  i	  rapporten	  kunde	  slutsatser	  dras.	  Slutsatser	  som	  att	  Svenska	  

bygglovssystemet	  skulle	  gynnas	  av	  att	  lagföra	  en	  maximal	  handläggningstid	  vilket	  det	  

Norska	  systemet	  har.	  Servicegarantier	  är	  inget	  som	  det	  Svenska	  systemet	  tar	  hänsyn	  till	  

vilket	  Norge	  gör	  då	  Norska	  systemet	  har	  som	  lag	  att	  göra	  avdrag	  när	  ett	  ärende	  drar	  

över	  den	  lagförda	  tidsfristen.	  	  

	  

Båda	  länderna	  har	  area-‐‑baserade	  tabeller	  där	  kostnader	  för	  byggnationer	  presenteras,	  

som	  framkommit	  i	  rapporten	  kan	  detta	  ändras	  då	  area-‐‑baserat	  system	  ger	  missvisande	  

kostnad	  för	  bygglov	  då	  ingen	  hänsyn	  till	  komplexitet	  tas.	  

	  

	  

Sökord:	  Bygglovsprocessen,	  Jämförelse,	  Plan	  och	  bygglagen,	  Handläggningstider,	  

Servicegarantier,	  Bygglovskostnader,	  Kompletta	  handlingar.	  
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1	  Inledning	  
Dagens	  samhälle	  strävar	  kontinuerligt	  efter	  att	  modernisera	  och	  utveckla	  städer	  i	  allt	  

större	  takt.	  Detta	  är	  främst	  på	  grund	  av	  den	  bostadsbrist	  som	  råder	  i	  Sverige.	  Människor	  

behöver	  bostäder	  vilket	  innebär	  att	  fler	  bostäder	  behöver	  byggas.	  Men	  för	  att	  

byggnationer	  av	  bostäder	  skall	  få	  påbörjas	  krävs	  ett	  bygglov	  för	  den	  plats	  byggnationen	  

är	  avsedd	  att	  placeras.	  Dessa	  lov	  skall	  beviljas	  av	  kommun	  och	  byggnadsnämnd.	  

Bygglovsprocessen	  är	  en	  omfattande	  och	  en	  avgörande	  del	  vid	  byggnation	  av	  bostäder.	  I	  

dagens	  samhälle	  är	  det	  stor	  efterfrågan	  på	  bostäder	  med	  en	  tajt	  tidspress,	  vilket	  innebär	  

att	  en	  enklare	  och	  effektivare	  bygglovsprocess	  skulle	  öka	  antalet	  beviljade	  bygglov,	  

därav	  antalet	  bostäder.	  Genom	  att	  jämföra	  bygglovsprocessen	  ur	  två	  länders	  perspektiv	  

där	  möjlighet	  att	  se	  vad	  som	  skiljer	  sig	  åt	  och	  vad	  som	  går	  att	  förbättra.	  Rapporten	  

behandlar	  bygglovsprocessen	  ur	  två	  länders	  perspektiv	  då	  en	  jämförelse	  av	  likheter	  och	  

skillnader	  görs.	  För	  att	  begränsa	  omfattningen	  på	  arbetet	  blev	  slutsatsen	  att	  avgränsa	  

till	  en	  kommun	  i	  vardera	  land.	  Kommunerna	  som	  jämförelsen	  grundar	  sig	  på	  är	  Åre	  

kommun	  i	  Sverige	  samt	  Trondheims	  kommun	  i	  Norge.	  

	  

Trondheim	  kommun	  ligger	  i	  mellersta	  Norge	  och	  har	  ca	  190	  000	  invånare.	  I	  Trondheim	  

kommun	  ligger	  staden	  Trondheim	  vilket	  är	  Norges	  fjärde	  största	  stad.	  Kommunen	  är	  

känd	  för	  sitt	  klippiga	  landskap	  med	  fjordar	  och	  berg.	  staden	  Trondheim	  ligger	  vid	  ett	  

inlopp	  av	  Nordsjön	  och	  har	  tidigare	  i	  historian	  vart	  Norges	  huvudstad	  (Rosvold	  2016).	  

Trondheims	  kommun	  och	  framförallt	  staden	  Trondheim	  har	  ständigt	  många	  pågående	  

byggprojekt	  vilket	  medför	  att	  bygglovshandläggarna	  har	  många	  ärenden	  att	  behandla.	  	  

	  

Åre	  kommun	  ligger	  i	  Jämtlands	  län	  och	  är	  Sveriges	  största	  tätort	  för	  alpint	  skidåkning.	  

Dess	  invånare	  som	  är	  bosatta	  i	  Åre	  kommun	  året	  runt	  uppnår	  endast	  till	  cirka	  10420	  

personer	  (SCB	  2014).	  	  Under	  vintersäsongen	  besöks	  Åre	  av	  stora	  mängder	  människor,	  

människor	  från	  hela	  världen	  reser	  till	  Åre	  och	  har	  blivit	  väldigt	  populärt	  de	  senaste	  åren.	  

Det	  stora	  intresset	  för	  Åre	  har	  resulterat	  i	  att	  det	  byggs	  väldigt	  mycket	  med	  hänsyn	  till	  

befolkningsmängden.	  Detta	  var	  anledningen	  till	  att	  Åre	  kommun	  var	  ett	  intressant	  ställe	  

att	  analysera	  bygglovsprocessen	  på.	  	  
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Bygglovsprocessen	  består	  av	  många	  moment	  innan	  en	  byggnation	  kan	  påbörjas	  då	  

myndigheter	  och	  andra	  instanser	  ofta	  blir	  inblandade.	  Rapporten	  behandlar	  diverse	  

områden	  inom	  bygglovsprocessen	  där	  handläggningstider,	  servicegarantier,	  

bygglovsavgifter	  och	  kompletta	  handlingar	  är	  det	  centrala.	  Anledningen	  till	  att	  dessa	  

områden	  analyseras	  är	  för	  att	  kunna	  hitta	  skillnader	  länderna	  emellan	  och	  på	  så	  vis	  

kunna	  jämföra	  vad	  länderna	  har	  gemensamt	  och	  inte.	  

	  

Författarnas	  första	  tanke	  med	  en	  jämförelse	  av	  bygglovsprocessen	  var	  att	  jämföra	  med	  

ett	  annat	  lands	  process	  för	  att	  se	  vad	  som	  skiljer	  sig.	  Tanken	  var	  först	  att	  se	  vad	  som	  

kunde	  göras	  för	  att	  förkorta	  processen	  eftersom	  byggbranschen	  hävdar	  att	  processen	  

tar	  onödigt	  lång	  tid	  och	  borde	  kortas	  ner.	  	  

Detta	  är	  inget	  rapporten	  behandlar	  men	  är	  grunden	  till	  varför	  just	  handläggningstiden	  

undersöks.	  Då	  den	  delen	  i	  processen	  framförallt	  är	  tidskrävande.	  

Servicegarantier	  var	  ett	  område	  som	  författarna	  hade	  liten	  kunskap	  om	  vilket	  

resulterade	  i	  att	  området	  kändes	  intressant	  att	  ta	  med	  i	  studien,	  främst	  för	  att	  bringa	  

mer	  kunskap	  kring	  garantier	  i	  processen.	  

För	  att	  jämförelsen	  skulle	  avgränsa	  sig	  och	  bli	  mer	  specifik	  valde	  författarna	  

bygglovsavgifter.	  Anledningen	  var	  att	  jämförelsen	  kunde	  göras	  på	  byggnationer	  med	  en	  

storlek	  på	  150	  kvadratmeter	  och	  förhålla	  sig	  till	  det	  under	  momentet	  bygglovsavgifter.	  

Främst	  för	  att	  ha	  ett	  riktmärke	  och	  kriterier	  som	  momentet	  kan	  förhålla	  sig	  till.	  

Kompletta	  handlingar	  är	  ett	  moment	  i	  bygglovsprocessen	  som	  författarna	  ansåg	  vara	  av	  

stor	  betydelse,	  detta	  eftersom	  det	  är	  handlingarna	  som	  samtliga	  moment	  grundar	  sig	  på	  

för	  att	  ett	  bygglov	  ska	  kunna	  beviljas	  av	  kommunen.	  Detta	  var	  även	  ett	  moment	  som	  

verkade	  intressant	  ur	  författarnas	  perspektiv.	  	  
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1.1  Syfte	  och	  Mål	   	  

Rapporten	  behandlar	  plan	  och	  bygglovsprocessen	  i	  två	  kommuner,	  Åre	  kommun	  i	  

Sverige	  samt	  Trondheim	  kommun	  i	  Norge.	  Syftet	  är	  att	  bringa	  mer	  kunskap	  om	  

ländernas	  bygglovsprocess,	  samt	  att	  konkret	  jämföra	  olika	  moment	  inom	  processen.	  	  

	  

Forskningsfrågor	  som	  kommer	  att	  behandlas	  i	  rapporten:	  

•   Hur	  lång	  är	  handläggningstiden	  i	  respektive	  kommun?	  

•   Vilka	  skillnader	  finns	  i	  bygglovsavgifter	  samt	  servicegarantier?	  

•   Vilka	  markanta	  skillnader	  finns	  i	  respektive	  lands	  lagtexter?	  

•   Vad	  innefattar	  kompletta	  handlingar	  för	  respektive	  land?	  

•   Vad	  är	  byggherrarnas	  uppfattning	  om	  kommunernas	  arbete	  med	  

bygglovsprocessen?	  

 

Detta	  är	  de	  forskningsfrågor	  som	  rapporten	  syftar	  till	  att	  besvara	  samt	  bringa	  mer	  

kunskap	  inom.	  Genom	  resultatet	  i	  rapporten	  kommer	  likheter	  samt	  skillnader	  mynnas	  

ut,	  samt	  en	  diskussion	  om	  vad	  länderna	  har	  att	  hämta	  av	  varandra	  	  	  

	  

	  

1.2	  Avgränsningar	  

För	  att	  rapporten	  inte	  skulle	  bli	  för	  omfattande,	  gjordes	  diverse	  avgränsningar. 

Diskussioner	  resulterade	  i	  att	  rapporten	  skulle	  avgränsas	  till	  följande	  områden.	  	  

•  Handläggningstider	  

•  Kompletta	  handlingar	  	  

•  Servicegarantier	  	  

•  Bygglovsavgifter	  

Dessa	  områden	  ligger	  till	  grund	  för	  rapporten	  och	  är	  de	  områden	  som	  beaktas	  vid	  

jämförelsen.	  
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2	  Metod	  

2.1	  Litteraturstudier	  

Litteraturstudier	  har	  genomförts	  för	  att	  få	  en	  bredare	  och	  bättre	  uppfattning	  inom	  

området.	  Examensarbetets	  första	  fas	  var	  att	  samla	  kunskap	  inom	  bygglovsprocessen	  och	  

att	  få	  djupare	  inblick	  kring	  hur	  processen	  går	  till,	  är	  uppbyggd	  och	  vilka	  steg	  som	  är	  

relevanta	  att	  analysera	  vidare.	  

	  

För	  att	  få	  djupare	  kunskaper	  har	  information	  och	  fakta	  granskats	  i	  form	  av	  rapporter,	  E-‐‑

publikationer,	  böcker,	  lagtexter	  och	  vetenskapliga	  artiklar.	  Internet	  via	  sökmotorn	  

Google	  har	  underlättat	  arbetets	  gång,	  med	  att	  hitta	  relevanta	  uppsatser	  att	  analysera.	  

Den	  gemensamma	  söktjänsten	  DIVA	  som	  är	  ett	  öppet	  arkiv	  för	  forskningspublikationer	  

och	  studentuppsatser,	  har	  använts	  för	  att	  filtrera	  bort	  onödiga	  resultat	  samt	  för	  att	  

säkerställa	  att	  de	  fakta	  som	  använts	  är	  av	  akademisk	  betydelse.	  För	  att	  hitta	  väsentliga	  

uppsatser	  har	  sökord	  som	  bygglovsprocessen,	  bygglovsärenden,	  Plan-‐‑	  och	  bygglagen,	  

handläggningstider,	  servicegarantier,	  kompletta	  handlingar	  m.m.	  använts.	  	  	  



	   5	  

2.2	  Intervjuer	  

I	  denna	  rapport	  har	  kommunerna	  spelat	  en	  nyckelroll	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  värdefull	  

data.	  Det	  har	  av	  den	  anledningen	  genomförts	  intervjuer	  med	  de	  två	  berörda	  

kommunerna,	  Åre	  kommun	  och	  Trondheim	  kommun.	  De	  framtagna	  Intervjuerna	  är	  

baserat	  på	  forskningsfrågorna	  och	  i	  dessa	  intervjuer	  har	  frågor	  ställts	  som	  berör	  den	  

process	  som	  undersöks	  i	  denna	  rapport.	  För	  att	  avgränsa	  oss	  under	  intervjuerna	  har	  

kriterier	  bestämts	  i	  förväg	  i	  syfte	  till	  att	  kunna	  få	  ut	  liknande	  fakta	  från	  båda	  

kommunerna.	  Kriterier	  som	  storlek	  på	  byggnation	  vid	  bygglovsansökan,	  ansökan	  i	  

detaljplanerat	  område	  och	  planenlig	  ansökan.	  

	  

Intervjuerna	  har	  genomförts	  i	  olika	  former,	  där	  platsbesök	  på	  Åre	  kommun	  var	  enklast	  

genom	  det	  geografiska	  läget.	  Intervjun	  med	  Trondheim	  kommun	  genomfördes	  över	  mail	  

dels	  på	  grund	  av	  lång	  resväg	  samt	  av	  språkliga	  skäl.	  Intervjuerna	  har	  skett	  med	  en	  

handläggare	  från	  vardera	  kommun,	  på	  grund	  av	  att	  det	  ej	  fanns	  tid	  för	  att	  genomföra	  

intervjuer	  med	  varje	  handläggare	  på	  respektive	  kommun.	  Detta	  sänkte	  

representativiteten.	  Då	  endast	  en	  intervju	  per	  kommun	  har	  genomförts,	  baseras	  den	  

data	  som	  delgivits	  genom	  intervjuerna	  endast	  på	  en	  persons	  kunskap	  och	  erfarenheter.	  

Detta	  spelar	  roll	  för	  mätdatats	  reliabilitet,	  på	  grund	  av	  tidsbrist	  fanns	  inte	  utrymme	  för	  

ytterligare	  intervjutillfälle	  med	  respektive	  handläggare	  för	  att	  öka	  reliabiliteten.	  	  

	  

För	  att	  få	  insikt	  hur	  byggherrarna	  anser	  att	  bygglovsprocessen	  fungerar,	  samt	  få	  åsikter	  

från	  en	  annan	  synvinkel	  än	  från	  kommunerna	  blev	  slutsatsen	  att	  göra	  intervjuer	  med	  

byggherrar	  från	  vardera	  land.	  Anledningen	  till	  att	  en	  intervju	  med	  byggherrarna	  var	  

relevant	  var	  främst	  för	  att	  höra	  deras	  syn	  på	  bygglovsprocessen.	  För	  att	  kunna	  jämföra	  

intervjuerna	  som	  genomfördes	  med	  kommunerna	  och	  deras	  olika	  syn	  på	  hur	  processen	  

anses	  fungera.	  Genom	  intervjuer	  med	  Byggherrar	  från	  vardera	  kommun	  ökas	  

rapportens	  reliabilitet.	  Genom	  att	  intervjua	  totalt	  tre	  stycken	  byggherrar	  ökas	  även	  

representativiteten,	  vilket	  skapar	  ett	  värdefullare	  data	  för	  rapporten.	  Intervjuerna	  visar	  

även	  hur	  kommunens	  arbete	  anses	  skötas	  av	  den	  bransch	  som	  berörs	  mest	  av	  

bygglovsprocessen.	  Byggherrarna	  har	  haft	  chans	  att	  yttra	  sig	  om	  hur	  de	  upplever	  att	  

processen	  hanteras	  av	  kommunerna,	  samt	  vad	  de	  anser	  skulle	  göra	  processen	  snabbare	  

samt	  smidigare.	  
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2.2.1	  Åre	  kommun	  

En	  intervju	  vid	  Åre	  kommun	  genomfördes	  med	  frågor	  som	  berörde	  kommunen.	  

Intervjun	  genomfördes	  som	  en	  halvstrukturerad	  intervju	  där	  förutbestämda	  frågor	  

presenterades	  muntligt.	  Intervjun	  resulterade	  i	  diverse	  följdfrågor	  i	  en	  dialog	  kring	  den	  

berörda	  frågan	  och	  dess	  område.	  Fakta	  från	  Åre	  kommuns	  egna	  hemsida,	  samt	  med	  stöd	  

från	  PBL	  och	  andra	  viktiga	  instanser	  har	  legat	  till	  grund	  för	  framtagandet	  av	  relevanta	  

frågor	  för	  rapporten.	  Frågorna	  arbetades	  i	  förhand	  fram	  för	  att	  underlätta	  intervjun	  

samt	  för	  att	  skapa	  ett	  innehållsrikt	  värde	  för	  rapporten.	  Intervjun	  på	  Åre	  kommun	  

genomfördes	  den	  4e	  april	  2016	  med	  en	  bygglovshandläggare.	  Intervjun	  genererade	  

väsentlig	  data	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  resultatet	  i	  denna	  rapport.	  

2.2.2	  Trondheim	  kommun	  

På	  grund	  av	  kommunikationssvårigheter	  genomfördes	  en	  intervju	  i	  form	  av	  mailkontakt	  

med	  en	  ansvarig	  handläggare	  på	  Trondheims	  kommun.	  	  Intervjun	  genomfördes	  som	  en	  

strukturerad	  intervju	  med	  förutbestämda	  frågor	  som	  handläggaren	  svarade	  på	  via	  mail.	  

För	  att	  få	  ut	  relevant	  information	  för	  en	  genomförbar	  jämförelse	  var	  det	  av	  behov	  att	  

formulera	  om	  frågorna	  för	  att	  anpassa	  till	  det	  norska	  plansystemet.	  Handläggaren	  

arbetade	  sig	  igenom	  intervjun	  och	  delade	  med	  sig	  av	  annan	  väsentlig	  fakta	  till	  resultatet,	  

fakta	  i	  form	  av	  dokument	  och	  hemsidor.	  Möjlighet	  fanns	  då	  att	  läsa	  på	  mer	  kring	  

området	  för	  en	  djupare	  förståelse	  kring	  Trondheims	  bygglovsprocess.	  Intervjun	  och	  den	  

fakta	  som	  tilldelades	  ligger	  sedan	  till	  grund	  för	  rapportens	  resultat.	  
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2.2.3	  Byggherrar	  Åre	  	  

Två	  byggherrar	  i	  Åre	  kommun	  med	  erfarenhet	  inom	  bygglovsprocessen	  kontaktades.	  

Intervjun	  bestod	  av	  samma	  frågor	  som	  de	  båda	  företagen	  fick	  ta	  del	  av,	  frågorna	  i	  

intervjun	  berör	  det	  som	  rapporten	  behandlar.	  Resultatet	  som	  genererats	  genom	  

intervjuerna	  kompletterar	  intervjun	  som	  genomfördes	  med	  byggherren	  i	  Trondheim.	  

Genom	  att	  två	  byggherrar	  i	  Åre	  har	  intervjuas	  fås	  en	  större	  representativitet	  från	  Åres	  

byggherrar.	  Eftersom	  två	  byggherrar	  medverkat	  i	  intervjun	  finns	  möjligheten	  att	  se	  hur	  

synen	  på	  Åre	  kommuns	  arbete	  varierar	  mellan	  olika	  byggherrar.	  

2.2.4	  Byggherrar	  Trondheim	  

Via	  vår	  kontakt	  på	  Trondheim	  kommun	  delgavs	  kontaktuppgifter	  till	  en	  anställd	  på	  WSP	  

Trondheim.	  Denna	  person	  kontaktades	  och	  ombedes	  svara	  på	  frågor	  angående	  hur	  den	  

ser	  på	  kommunens	  arbete	  med	  bygglovshantering.	  Det	  ställdes	  fem	  stycken	  frågor	  som	  

innefattade	  hela	  processen	  som	  har	  behandlats	  i	  denna	  rapport.	  Svaren	  på	  dessa	  frågor	  

kompletterar	  resultatet	  i	  rapporten	  med	  insyn	  från	  de	  som	  ofta	  har	  kontakt	  med	  

handläggarna	  och	  själva	  bygglovsprocessen	  i	  övrigt.	  Resultatet	  från	  frågorna	  ökar	  

rapportens	  reliabilitet	  och	  skapar	  ett	  högre	  värde	  för	  resultatet.	  Det	  genomfördes	  endast	  

en	  intervju	  med	  en	  byggherre	  i	  Trondheim	  på	  grund	  av	  att	  de	  är	  väldigt	  upptagna	  med	  

arbete	  och	  inte	  har	  tid	  att	  svara,	  därav	  fanns	  ej	  tidsmässigt	  utrymme	  att	  vänta	  på	  svar.	  

	  

2.3	  Validitet	  
	  

Validiteten	  som	  uppnåtts	  från	  den	  metod	  som	  har	  använts	  i	  rapporten	  är	  hög.	  Detta	  på	  

grund	  av	  att	  det	  resultat	  som	  har	  genererats	  genom	  intervjuer	  och	  litteraturstudier	  har	  

levererat	  data	  som	  är	  betydande	  för	  rapporten.	  Den	  data	  som	  har	  framtagits	  täcker	  de	  

områden	  som	  behandlas	  i	  rapporten	  och	  skapar	  ett	  tillförlitligt	  resultat,	  vilket	  gör	  att	  

rapporten	  uppnår	  en	  hög	  validitet.	  Det	  som	  skulle	  gjort	  validiteten	  högre	  är	  att	  intervjua	  

fler	  bygglovshandläggare	  på	  vardera	  kommun,	  detta	  hade	  även	  medfört	  en	  högre	  

representativitet.	  	  
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3	  Teori	  

3.1	  Allmänt	  

När	  en	  medborgare	  i	  samhället	  har	  för	  avsikt	  att	  utföra	  en	  byggnation	  inom	  ramen	  för	  

Sveriges	  gränser	  krävs	  en	  bygglovsprövning	  för	  tillåtelse	  att	  bygga	  på	  den	  avsedda	  

platsen.	  Syftet	  med	  en	  bygglovsprövning	  är	  att	  kommunen,	  genom	  byggnadsnämnden	  

och	  inom	  ramen	  för	  vad	  Plan	  och	  bygglagen	  anger,	  ska	  kunna	  göra	  en	  bedömning	  på	  hur	  

utformning	  av	  en	  byggåtgärd	  ska	  genomföras.	  Byggåtgärder	  som	  innefattar	  utformning,	  

lokalisering	  och	  placering,	  i	  sig	  och	  i	  sitt	  sammanhang	  (Mattsson	  &	  Hagander	  2011,	  s.	  

58).	  

	  

För	  att	  få	  börja	  ett	  byggprojekt	  krävs	  en	  ansökan,	  eller	  en	  anmälan	  samt	  två	  beslut.	  

Besluten	  är	  lovbeslut	  och	  startbeslut	  vars	  syfte	  är	  att	  se	  om	  byggnationen	  uppfyller	  de	  

gällda	  kraven.	  Innan	  bygget	  får	  tas	  i	  bruk	  krävs	  även	  ett	  slutbesked	  där	  en	  kontroll	  

gjorts	  för	  att	  se	  om	  samtliga	  krav	  uppfylls	  (Mattsson	  &	  Hagander	  2011,	  59).	  

Bestämmelser	  om	  krav	  som	  styr	  och	  ska	  regleras,	  omfattning	  på	  lov-‐‑	  och	  

anmälningsplikten	  och	  hur	  handläggning	  för	  lovärenden	  går	  till,	  nämns	  i	  PBL	  (Plan	  och	  

bygglagen)	  (Mattsson	  &	  Hagander	  2011,	  s.	  59).	  
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3.2	  Svenska	  PBL	  

”En	  ny	  plan-‐‑	  och	  bygglag	  (2010:900PBL)	  trädde	  ikraft	  den	  2	  maj	  2011.	  Lagen	  ersatte	  

den	  äldre	  plan-‐‑	  och	  bygglagen	  (1987ÄPBL)	  och	  lagen	  (1994:447)	  om	  tekniska	  

egenskapskrav	  på	  byggnadsverk,	  m.m.	  (BVL)	  (Adolfsson	  &	  Boberg	  2013,	  s.	  13)”.	  	  

	  

Plan	  och	  bygglagen	  (PBL)	  är	  den	  lag	  i	  Sverige	  som	  reglerar	  planläggning	  av	  mark,	  vatten	  

och	  byggande.	  Lagen	  består	  bland	  annat	  av	  regler	  om	  hur	  planer	  upprättas	  och	  antas.	  

Lagens	  syfte	  är	  att	  främja	  en	  framtidsutveckling	  med	  jämlika	  goda	  sociala	  

levnadsförhållanden,	  samt	  en	  livsmiljö	  som	  är	  hållbar	  ur	  ett	  långsiktigt	  perspektiv.	  Plan	  

och	  bygglagen	  består	  av	  bestämmelser	  om	  bland	  annat	  de	  olika	  planreformerna	  som	  

ingår	  i	  det	  svenska	  plansystemet,	  även	  regler	  kring	  tillstånd	  vid	  byggåtgärder	  som	  

bygglov,	  marklov	  och	  rivningslov.	  Bestämmelser	  på	  krav	  i	  olika	  beslut	  där	  hänsyn	  vid	  

förändring	  samt	  bevarande	  av	  fysiska	  miljön	  är	  av	  stor	  vikt	  i	  PBL.	  I	  lagen	  finns	  

bestämmelser	  om	  att	  varje	  kommun	  ska	  ha	  en	  eller	  flera	  nämnder.	  Nämnders	  uppgift	  är	  

att	  fullgöra	  kommunens	  uppgifter	  inom	  plan-‐‑	  och	  byggnadsväsendet	  samt	  ha	  inseendet	  

över	  byggnadsverksamheten	  i	  kommunen	  (Adolfsson	  &	  Boberg	  2013,	  s.	  17-‐‑18).	  	  

	  

PBL	  innehåller	  grundläggande	  samhällsintressen	  som	  beaktas	  vid	  planläggning	  och	  

tillståndsgivning	  enligt	  lagen.	  Tillståndsgivnings	  syfte	  är	  att	  mark-‐‑	  och	  

vattenanvändning	  tillämpas	  från	  allmän	  synpunkt	  på	  ett	  lämpligt	  sätt	  med	  hänsyn	  till	  

dess	  egenskaper	  som	  läge	  och	  behov.	  Företräde	  ska	  därför	  ges	  där	  det	  medför	  en	  god	  

hushållning	  ur	  en	  allmän	  synpunkt	  (Adolfsson	  &	  Boberg	  2013,	  s.	  18).	  
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3.2.1	  Handläggningstider	  

Svenska	  PBL	  har	  som	  riktvärde	  att	  hantera	  ansökningen	  av	  ett	  bygglov	  med	  en	  tidsram	  

på	  tio	  veckor	  från	  att	  kommunen	  har	  tillhandahållit	  kompletta	  handlingar.	  Som	  

ansökande	  av	  bygglov	  mottages	  en	  komplettförklaring	  som	  kommunen	  snarast	  skall	  

sända	  ut	  när	  de	  har	  tillhandahållit	  de	  handlingar	  som	  behövs	  för	  att	  utföra	  sin	  

granskning	  (Mattsson	  &	  Hagander	  2011,	  s.	  80).	  

 

Förhandsbesked	  	  
Innan	  du	  söker	  bygglov	  finns	  möjlighet	  att	  först	  söka	  ett	  förhandsbesked.	  Ett	  

förhandsbesked	  är	  till	  för	  att	  tidigt	  få	  möjlighet	  att	  veta	  om	  det	  som	  planeras	  byggas	  är	  

möjligt	  på	  den	  önskade	  platsen.	  Blir	  förhandsbesked	  godkänt	  av	  byggnadsnämnden	  fås	  

rätten	  att	  utföra	  en	  viss	  åtgärd	  på	  platser	  förutsatt	  att	  bygglov	  ansöks	  inom	  en	  period	  på	  

två	  år.	  Förhandsbesked	  är	  lättare	  att	  ansöka	  om	  än	  bygglov,	  kostnaden	  är	  mindre	  och	  

ansökningshandlingarna	  är	  betydlig	  mildare	  än	  ansökan	  om	  bygglov.	  Nackdelen	  med	  

förhandsbesked	  är	  att	  det	  ofta	  tar	  längre	  tid	  att	  handlägga	  än	  bygglov.	  Anledningen	  är	  

att	  byggnadsnämnden	  skall	  besöka	  platsen	  samt	  höra	  med	  grannar	  och	  andra	  berörda,	  

och	  oftast	  har	  nämnden	  bara	  sammanträdelse	  en	  gång	  i	  månaden	  vilket	  är	  orsaken	  till	  

den	  förlängda	  handläggningstiden	  (Boverket	  2014).	  

	  

Byggnadsnämnd	  
Byggnadsnämnden	  är	  dem	  som	  prövar	  ansökan	  utifrån	  lagar	  och	  diverse	  riktlinjer.	  När	  

en	  prövning	  av	  byggnadsnämnden	  görs	  innebär	  det	  att	  dem	  kontrollerar	  lokaliseringen	  

för	  byggnationen.	  Dem	  undersöker	  om	  platsen	  är	  lämplig	  för	  det	  som	  önskas	  byggas,	  vid	  

prövningen	  utgår	  nämnden	  från	  plan	  och	  bygglagen	  och	  diverse	  riktlinjer	  i	  

översiktsplaner.	  Men	  inga	  mer	  detaljerade	  frågor	  kring	  byggnadens	  utformning	  görs	  

(Boverket 2014).	  
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”Byggnadsnämnden	  ska	  handlägga	  ärenden	  om	  lov	  och	  förhandsbesked	  skyndsamt	  

och	  meddela	  sitt	  beslut	  om	  lov	  eller	  förhandsbesked	  inom	  tio	  veckor	  från	  det	  att	  

den	  fullständiga	  ansökningen	  kom	  in	  till	  nämnden.	  Om	  det	  är	  nödvändigt	  på	  grund	  

av	  utredningen	  i	  ärendet,	  får	  tiden	  förlängas	  en	  gång	  med	  högst	  tio	  veckor	  

utöver	  de	  ursprungliga	  tio	  veckorna.	  Sökanden	  ska	  informeras	  om	  förlängningen	  

och	  skälen	  för	  den	  innan	  den	  ursprungliga	  tidsfristen	  har	  gått	  ut	  (PBL,	  SFS	  2010:900,	  

kap	  9,	  27	  §)”.	  	  

	  

Kommunerna	  kan	  dock	  inte	  ge	  som	  orsak	  att	  personalbrist	  är	  en	  giltig	  anledning	  för	  att	  

förlänga	  tidsramen	  för	  handläggningen	  (Mattsson	  &	  Hagander	  2011,	  s.	  80).	  
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3.2.2	  Servicegarantier 

En	  servicegaranti	  är	  en	  garanti	  kommuner	  kan	  lämna	  till	  medborgarna	  såväl	  som	  

företag.	  Detta	  är	  en	  garanti	  som	  är	  frivillig	  för	  kommunerna	  att	  upprätta	  och	  måste	  inte	  

innehålla	  vissa	  specifika	  garantier	  utan	  kommunerna	  själv	  väljer	  vad	  garantin	  skall	  

innefatta.	  Kommunerna	  kan	  lämna	  servicegarantier	  i	  många	  olika	  fack	  inom	  

kommunens	  verksamhet	  men	  även	  inom	  bygglovsprocessen.	  Servicegarantierna	  skiljer	  

sig	  relativt	  mycket	  mellan	  Sveriges	  kommuner,	  då	  servicegarantier	  inte	  är	  någonting	  

som	  är	  lagstadgat	  har	  vissa	  kommuner	  valt	  att	  inte	  upprättat	  någon	  servicegaranti	  (NNR	  

2011,	  s.	  14-‐‑16).	  	  

	  

Enligt	  NNR´s	  (Näringslivets	  regelnämnd)	  artikel	  angående	  handläggningstider,	  

servicegarantier	  och	  avgifter	  nämner	  de	  att	  alla	  kommuner	  borde	  ha	  en	  servicegaranti	  

där	  kommunerna	  tidsätter	  sina	  handläggningstider	  förutsatt	  att	  kompletta	  handlingar	  

tillhandahålles.	  Då	  den	  ansökande	  har	  uppfyllt	  sin	  del	  borde	  kommunen	  ge	  en	  garanti	  

som	  motprestation,	  detta	  kan	  vara	  ett	  avdrag	  på	  bygglovsavgifterna	  med	  antingen	  en	  

procentuell	  summa	  eller	  en	  fast	  avgift	  som	  dras	  av	  när	  ärendet	  är	  avslutat	  (NNR	  2011,	  s.	  	  

1).	  

	  

”Servicegarantin	  bör	  innehålla	  ett	  åtagande	  för	  kommunen	  att	  fatta	  beslut	  om	  ett	  

bygglov	  inom	  en	  viss	  given	  tid	  efter	  det	  att	  ansökan	  är	  komplett	  liksom	  att	  

bygglovsavgiften	  minskas	  eller	  eftersänks	  om	  kommunen	  inte	  uppfyller	  garantin	  (NNR	  

2011,	  s.1).”	  
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3.2.3	  Bygglovsavgifter	  

Bygglovsavgifter	  är	  kostnader	  som	  nämnderna	  tar	  ut	  i	  delar	  av	  momenten	  i	  en	  

bygglovsprocess.	  Kostnaderna	  är	  inte	  geografiskt	  täckande	  utan	  kommunfullmäktige	  

väljer	  själva	  vad	  taxorna	  för	  respektive	  moment	  skall	  vara.	  Däremot	  måste	  kommunen	  

kunna	  motivera	  avgifterna	  för	  momenten	  samt	  att	  avgifterna	  inte	  får	  vara	  högre	  än	  de	  

genomsnittliga	  kostnader	  som	  de	  har	  för	  att	  utföra	  åtgärderna	  (Boverket	  2016,	  s.	  27).	  

	  

I	  och	  med	  att	  kommunerna	  själva	  sätter	  taxorna	  på	  respektive	  moment	  kan	  

bygglovsavgifterna	  komma	  att	  skilja	  sig	  markant	  mellan	  olika	  kommuner.	  Det	  kan	  skilja	  

så	  mycket	  som	  sju	  gånger	  kostnaden	  mellan	  den	  billigaste	  samt	  den	  dyraste	  kommunen	  

i	  bygglovskostnad	  (NNR	  2011,	  s.16).	  	  

	  

Svenska	  kommuner	  kan	  ta	  hjälp	  av	  SKL´s	  (Svenska	  kommuner	  och	  landsting)	  mall	  för	  

konstruerande	  av	  ett	  taxa	  system	  som	  kan	  användas	  som	  hjälpmedel	  vid	  uträkning	  av	  

slutliga	  bygglovskostnader.	  Denna	  mall	  är	  tillgänglig	  för	  alla	  Sveriges	  kommuner	  och	  

kostnaderna	  styrs	  av	  den	  timkostnad	  kommunerna	  själva	  väljer	  för	  handläggning	  av	  

bygglovsärenden	  (SKL	  2015,	  s.	  2).	  
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3.2.4	  Kompletta	  handlingar	  

Kompletta	  handlingar	  skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  vad	  du	  söker	  bygglov	  för.	  Kommunerna	  

kan	  därför	  inte	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  upprätta	  en	  generell	  lista	  på	  vad	  som	  innefattas	  för	  

kompletta	  handlingar	  då	  detta	  skiljer	  sig	  från	  projekt	  till	  projekt	  (Bygglovsguiden	  2015).	  

Det	  som	  generellt	  skall	  vara	  med	  vid	  varje	  ansökan	  är	  följande	  dokument	  och	  blanketter.	  

 

 

•   Ansökansblankett,	  det	  är	  en	  blankett	  som	  beskriver	  ärendet	  för	  kommunen.	  Det	  

skall	  innefatta	  tomtarea,	  tänkt	  byggnadsarea,	  vem	  som	  skall	  bygga	  samt	  

information	  om	  kontrollansvarig.	  Detta	  dokument	  skall	  signeras	  av	  både	  den	  

sökande	  samt	  den	  som	  skall	  vara	  kontrollansvarig	  (se	  bilaga	  8.8).	  

	  

•   Ritningar	  –	  I	  samband	  med	  ansökan	  skall	  ritningar	  av	  projektet	  in	  till	  kommunen.	  

Dessa	  ritningar	  skall	  vara,	  situationsritning,	  sektionsritningar,	  fasadritningar	  

samt	  planritningar.	  Dessa	  skall	  bifogas	  i	  samband	  med	  att	  ansökansblanketten	  

lämnas	  in	  (bygglovsguiden	  2015).	  

 

•   Grannar	  och	  övriga	  sakägare	  skall	  få	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  vad	  som	  berör	  dem	  

vid	  eventuell	  nybyggnation.	  Därför	  skall	  grannars	  godkännande	  finnas	  med	  i	  

ansökan	  då	  dessa	  berörs	  av	  det	  tilltänkta	  projektet.	  Om	  uppsåtet	  är	  att	  bygga	  

närmare	  än	  fyra	  meter	  från	  tomtgräns	  skall	  de	  berörda	  grannarna	  godkänna	  

detta	  för	  att	  ansökan	  skall	  vara	  komplett.	  Detta	  är	  ett	  moment	  som	  genomförs	  av	  

kommunen	  (Bygglovsguiden	  2015).	  

	  

Många	  av	  Sveriges	  kommuner	  använder	  sig	  av	  en	  e-‐‑tjänst	  som	  heter	  bygglovsguiden.	  

Denna	  guide	  hjälper	  den	  sökande	  med	  sin	  ansökan	  och	  förklarar	  steg	  för	  steg	  hur	  

processen	  går	  till,	  samt	  vilka	  handlingar	  som	  skall	  in	  till	  kommunen	  vid	  vilket	  tillfälle.	  

Denna	  guide	  är	  uppdelad	  i	  två	  delar,	  handboken	  och	  min	  ansökan.	  Handboken	  förklarar	  

termer	  och	  moment	  som	  kan	  vara	  bra	  för	  den	  ansökande	  att	  känna	  till	  och	  min	  ansökan	  

är	  en	  steg-‐‑för-‐‑steg	  guide	  till	  inlämning	  av	  kompletta	  handlingar	  utefter	  vad	  som	  skall	  

byggas	  (Bygglovsguiden	  2015).	  	  
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3.3	  Norska	  PBL	  

Fram	  till	  1800	  talet	  fanns	  det	  i	  princip	  ingen	  kontroll	  på	  vad	  som	  byggdes	  i	  Norge,	  detta	  

med	  undantag	  på	  vissa	  städer	  som	  Bergen,	  Oslo	  och	  Trondheim.	  Det	  som	  i	  början	  

reglerades	  av	  Norska	  staten	  var	  kontrollen	  på	  brand,	  konstruktion	  samt	  

trafiksituationen.	  Först	  år	  1924	  antogs	  en	  lag	  som	  gällde	  landets	  all	  städer	  och	  var	  

begynnelsen	  på	  det	  som	  nu	  kallas	  PBL	  (plan	  og	  byggelseloven)	  	  

PBL	  kom	  med	  senaste	  upplagan	  år	  2009	  och	  är	  uppdelad	  i	  två	  delar.	  Ena	  delen	  kapitel	  3-‐‑

19	  administreras	  av	  klimat	  och	  miljödepartementet	  samt	  den	  andra	  delen	  administreras	  

lokalt	  på	  kommunal	  nivå	  (Aakre,	  Falkanger	  &	  Reusch	  2015).	  	  

	  

PBL	  syftar	  till	  att	  ge	  regeringen	  kontroll	  över	  det	  som	  byggs	  och	  vart	  det	  byggs,	  den	  

innehåller	  parametrar	  så	  som	  lokalisering,	  strukturell	  utveckling,	  hälsa,	  brandhållfasthet	  

samt	  etiska	  parametrar.	  Anledning	  till	  att	  PBL	  är	  uppdelad	  är	  att	  regeringen	  har	  

möjlighet	  att	  hålla	  koll	  på	  övergripande	  parametrar.	  Det	  som	  bestäms	  på	  kommunal	  nivå	  

grundas	  på	  lokala	  förhållanden	  och	  parametrar	  som	  är	  av	  betydelse	  för	  den	  lokala	  

situationen.	  Att	  söka	  bygglov	  i	  Norge	  följer	  samma	  struktur	  som	  det	  Svenska	  systemet.	  

En	  ansökan	  om	  bygglov	  skall	  lämnas	  till	  kommunen	  som	  skall	  ta	  beslut	  värderat	  på	  

huruvida	  förslaget	  följer	  planbestämmelser,	  samt	  att	  den	  sökande	  lämnat	  in	  kompletta	  

handlingar	  (Aakre,	  Falkanger	  &	  Reusch	  2015).	  
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3.3.1	  Handläggningstider	  

Norska	  Plan	  og	  byggelseloven	  har	  ett	  riktvärde	  på	  att	  en	  ansökan	  med	  kompletta	  

handlingar	  skall	  granskas	  och	  ges	  besked	  på	  maximalt	  tolv	  veckor.	  	  

Handläggningstiden	  på	  tolv	  veckor	  kan	  ökas	  om	  kommunen	  och	  den	  bygglovssökande	  

finner	  detta	  lämpligt,	  det	  kan	  vara	  om	  ansökan	  berör	  många,	  är	  mer	  komplicerat	  än	  

vanligt	  samt	  om	  det	  kräver	  politisk	  behandling	  (LOV-‐‑2008-‐‑06-‐‑27-‐‑§12-‐‑11).	  

	  

Handläggningstiden	  på	  tolv	  veckor	  börjar	  inte	  för	  än	  ärendet	  har	  registrerats	  i	  

kommunens	  system	  (LOV-‐‑2008-‐‑06-‐‑27-‐‑§12-‐‑11).	  Vilket	  i	  vissa	  kommuner	  kan	  ta	  väldigt	  

lång	  tid	  beroende	  på	  effektivitet.	  	  

	  

Enklare	  projekt	  som	  ej	  strider	  mot	  planbestämmelser,	  att	  grannar	  ej	  har	  invändningar,	  

samt	  att	  projektet	  inte	  förväntas	  påverka	  andra	  myndigheter,	  skall	  kommunen	  

handlägga	  ärendet	  inom	  tre	  veckor.	  Lyckas	  inte	  kommunen	  handlägga	  ärendet	  inom	  tre	  

veckor	  kommer	  bygglovet	  automatiskt	  att	  beviljas	  (LOV-‐‑2008-‐‑06-‐‑27-‐‑71/§21-‐‑7).	  

	  

3.3.2	  Servicegarantier	  

Norska	  plan	  og	  byggelseloven	  har	  ett	  system	  för	  att	  effektivisera	  handläggningstiderna.	  

För	  att	  undvika	  att	  kommunerna	  spelar	  på	  reglerna	  dras	  25	  procent	  av	  från	  	  

bygglovskostnaderna	  varje	  vecka	  kommunen	  drar	  över	  den	  föreskrivna	  tidsfristen	  på	  

tolv	  veckor.	  Detta	  upprepas	  upp	  till	  fyra	  veckor	  där	  varje	  vecka	  ökar	  25	  procent	  på	  

avskrivning	  av	  kostnaden.	  Detta	  betyder	  att	  om	  kommunen	  tar	  fyra	  veckor	  längre	  än	  det	  

föreskrivna	  tolv	  veckorna	  kommer	  ansökan	  inte	  kosta	  någonting	  (2010-‐‑03-‐‑26-‐‑488/§7-‐‑

6).	  	  	  

	  

För	  enklare	  ärenden	  kommunen	  handlägger	  där	  ingenting	  strider	  mot	  

planbestämmelser,	  samt	  om	  det	  inte	  förväntas	  påverka	  grannar	  eller	  andra	  

myndigheter.	  För	  dessa	  ärenden	  är	  handläggningstiden	  endast	  tre	  veckor,	  om	  tidsfristen	  

dras	  över	  kommer	  ärendet	  beviljas	  automatiskt	  (LOV-‐‑2008-‐‑06-‐‑27-‐‑71/§21-‐‑7).	  Detta	  kan	  

ses	  som	  en	  servicegaranti.	  	  
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3.3.3	  Bygglovsavgifter	  

Enligt	  plan	  og	  byggelseloven	  ska	  kommunfullmäktige	  meddela	  föreskrifter	  om	  avgifter	  

till	  den	  berörda	  kommunen	  för	  ansökning	  om	  tillstånd	  att	  utföra	  behandling	  av	  privata	  

planförslag.	  Avgiften	  som	  tas	  ut	  får	  inte	  överstiga	  kommunens	  nödvändiga	  kostnader	  för	  

genomförandet	  av	  momenten.	  Avgiftens	  innehåll	  är	  moment	  som	  nödvändig	  användning	  

av	  experthjälp	  under	  övervakning.	  Med	  övervakning	  menas	  att	  en	  undersökning	  görs	  på	  

den	  givna	  platsen,	  olika	  konsulttjänster	  som	  till	  exempel	  markundersökning.	  	  

Det	  blir	  ägarens	  avgift	  att	  betala	  kostnaden	  för	  behandlingen	  av	  denna	  ansökan	  om	  

drifttillstånd	  och	  för	  en	  operativ	  kontroll	  av	  den	  berörda	  myndigheten	  (LOV-‐‑2008-‐‑06-‐‑

27-‐‑§33-‐‑1).	  
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3.3.4	  Kompletta	  handlingar	  

•   Ansökan	  om	  bygglov	  skall	  fyllas	  i	  och	  är	  ett	  dokument	  som	  innefattar	  det	  mest	  

väsentliga	  delarna	  så	  som	  byggplats,	  namn	  på	  de	  sökande,	  kontrollansvarig	  samt	  

med	  information	  om	  vad	  den	  sökande	  har	  uppsåt	  att	  bygga	  (Kalbro	  &	  Lindgren	  

2008).	  

 

•   Grannhörande	  är	  någonting	  som	  den	  bygglovssökande	  ansvarar	  för	  och	  skall	  

genomföra,	  detta	  tillsammans	  med	  en	  bygglovsansökan	  skall	  lämnas	  in	  till	  

byggnadsnämnden	  som	  i	  sin	  tur	  godkänner	  att	  grannhörandet	  genomförts	  på	  rätt	  

sätt	  (Kalbro	  &	  Lindgren	  2008).	  	  

 

•   Ritningar	  skall	  kommunen	  tillhanda,	  det	  handlar	  om	  fasadritningar,	  sektion,	  

planritningar	  samt	  situationsritningar.	  Detta	  är	  de	  ritningar	  kommun	  vill	  ha	  in	  

för	  att	  kunna	  handlägga	  ärendet	  (Trondheim	  kommun	  2016).	  	  

 

•   Undantag	  i	  ansökan	  skall	  meddelas	  till	  kommunen,	  det	  handlar	  om	  undantag	  

eller	  avvikelser	  från	  detaljplanen	  för	  de	  område	  som	  bygglov	  söks	  inom.	  T.ex.	  

avstånd	  till	  befintlig	  väg,	  närmare	  än	  fyra	  meter	  till	  tomtgräns	  och	  

utnyttjandegrad	  av	  tomten.	  Om	  någon	  av	  dessa	  kriterier	  ändras	  måste	  detta	  

separat	  meddelas	  till	  kommunen.	  Till	  följd	  av	  att	  om	  dessa	  kriterier	  ändras,	  

kommer	  tidsfristen	  att	  vara	  längre	  än	  tre	  veckor	  (Trondheim	  kommun	  2016).	  

 

•   Information	  om	  hur	  man	  tänkt	  planera	  vattenanvändningen	  så	  som	  dagvatten	  

samt	  avlopp	  skall	  dokumenteras	  och	  skickas	  in	  i	  samband	  med	  ansökan	  

(Trondheim	  kommun	  2016).	  

 

	  

När	  kompletta	  handlingar	  är	  kommunen	  tillhandla	  prövas	  projektets	  tillåtlighet	  där	  

projektet	  bedöms	  samt	  om	  det	  uppfyller	  kraven	  ges	  besked	  om	  rammetillåtelse	  vilket	  

betyder	  generell	  tillåtelse	  (Kalbro	  &	  Lindgren	  2008).	  
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4	  Resultat	  

4.1	  Handläggningstider	  

4.1.1	  Åre	  

Åre	  kommun	  har	  ett	  riktmärket	  på	  tio	  veckor,	  vilket	  enligt	  Lind1	  inte	  var	  särskilt	  svårt	  

att	  hålla	  sig	  inom,	  detta	  med	  förutsättningen	  att	  samtliga	  handlingar	  är	  kommunen	  till	  

handa.	  Det	  fanns	  alltså	  inget	  behov	  av	  att	  förlänga	  denna	  period.	  Om	  så	  fallet	  skulle	  bli	  

hävdade	  Lind1	  att	  dem	  meddelar	  den	  berörda.	  Det	  som	  i	  vissa	  fall	  kunde	  upplevas	  som	  

ett	  problem	  och	  tidskrävande	  var	  förhandsbeskedet.	  Anledningen	  till	  att	  

förhandsbeskedet	  kunde	  ta	  längre	  tid	  i	  vissa	  fall	  var	  på	  grund	  av	  grannars	  möjlighet	  att	  

påverka	  och	  höras.	  Då	  grannar	  får	  möjlighet	  att	  höras	  skall	  detta	  skickas	  in	  till	  

byggnadsnämnden	  för	  granskning.	  Lind1	  menade	  att	  det	  beror	  på	  när	  nämnden	  hade	  

nämndmöte	  senast	  vilket	  påverkar	  tiden	  för	  förhandsbeskedet.	  Nämnden	  har	  sina	  

sammanträden	  var	  fjärde	  vecka	  vilket	  innebär	  att	  det	  kan	  ta	  upp	  till	  fyra	  veckor	  längre	  

att	  få	  sitt	  förhandsbesked	  godkänt	  om	  mötet	  precis	  har	  varit.	  	  

	  

Åre	  kommun	  har	  ett	  ungefärligt	  snitt	  på	  sina	  handläggningstider	  kring	  fem	  och	  en	  halv	  

arbetsvecka	  (28	  dagar)	  vilket	  betyder	  att	  Åre	  kommun	  handlägger	  ett	  snittärende	  

betydligt	  snabbare	  än	  den	  satta	  tidsramen.	  Att	  tilläggas	  i	  fallet	  med	  Åre	  kommun	  är	  att	  

trots	  sitt	  låga	  invånarantal	  handlägger	  Åre	  kommun	  ungefär	  lika	  många	  ärenden	  som	  en	  

kommun	  med	  60	  000	  invånare1.	  	  

Åre	  kommun	  handlägger	  ca	  450-‐‑500	  ärenden	  per	  år	  (Åre	  kommun,	  2016).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

                                                
1 Sofia	  Lind	  Handläggare	  Åre	  kommun,	  Intervju	  2016-‐‑04-‐‑06,	  se	  bilaga	  8.1 
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4.1.2	  Trondheim	  

Trondheims	  kommun	  strävar	  efter	  och	  har	  som	  rutin	  att	  behandla	  fullständiga	  

ansökningar	  så	  snabbt	  som	  möjligt.	  Enligt	  Granbakken2	  på	  Trondheim	  kommun	  kommer	  

det	  i	  praktiken	  alltid	  finnas	  en	  liten	  kö	  vid	  behandling	  av	  bygglovsärenden.	  Granbacken2	  

anser	  att	  ett	  ärende	  med	  en	  tidsram	  på	  två	  till	  tre	  veckor	  är	  acceptabelt	  och	  Trondheim	  

kommuns	  genomsnittliga	  handläggningstid	  för	  ett	  ärende	  är	  32	  dagar.	  	  

Ett	  ärende	  som	  är	  av	  större	  karaktär	  och	  mer	  komplicerat	  är	  handläggningstiden	  på	  12	  

veckor	  rimlig.	  Ett	  ärende	  som	  är	  av	  större	  karaktär	  och	  är	  mer	  komplicerat	  innebär	  att	  

det	  finns	  mer	  tekniska	  och	  svårare	  lösningar	  i	  konstruktionen,	  moment	  som	  tar	  längre	  

tid	  för	  handläggaren	  att	  kontrollera.	  Men	  om	  ärendet	  inte	  är	  av	  komplicerad	  art,	  grannar	  

och	  andra	  myndigheter	  inte	  har	  några	  invändningar	  sam	  att	  ärendet	  är	  inom	  

planbestämmelserna	  kan	  en	  tidsfrist	  på	  tre	  veckor	  användas	  (LOV-‐‑2008-‐‑06-‐‑27-‐‑71/§21-‐‑

7).	  

	  

Tidsgränser	  för	  bearbetning	  beror	  på	  diverse	  olika	  faktorer	  som	  att	  åtgärden	  medför	  

dispens	  om	  det	  finns	  grannmeddelanden	  och	  om	  det	  är	  nödvändigt	  att	  få	  uttalanden	  från	  

andra	  myndigheter	  (Trondheim	  kommun	  2016).	  

I	  en	  del	  fall	  vid	  handläggning	  av	  bygglovsärenden	  som	  drar	  över	  tiden	  berättar	  

Granbakken2	  att	  enklare	  typer	  av	  bygglov	  beviljas	  automatiskt	  om	  fallet	  skulle	  resultera	  

i	  att	  tidsramen	  överskrids,	  förutsatt	  att	  fallet	  inte	  förväntas	  påverka	  grannar	  samt	  andra	  

myndigheter.

                                                
2 Frode	  Granbakken	  Handläggare	  Trondheim	  kommun,	  E-‐‑intervju	  2016-‐‑04-‐‑14,	  	  
	  	  	  se	  bilaga	  8.2	  
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4.1.3	  Jämförelse	  

Resultatet	  utifrån	  intervjuerna,	  tyder	  på	  att	  skillnaden	  är,	  att	  Trondheims	  kommun	  har	  

en	  handläggningstid	  på	  tolv	  veckor	  kontra	  Åre	  kommun	  som	  har	  en	  riktlinje	  på	  tio	  

veckor	  från	  och	  med	  att	  fullständiga	  handlingar	  är	  handläggaren	  tillhanda.	  

I	  Åre	  kommun	  behandlas	  ett	  ärende	  i	  genomsnitt	  på	  28	  dagar	  jämfört	  med	  Trondheim	  

som	  hanterar	  ärenden	  i	  genomsnitt	  på	  32	  dagar.	  	  

En	  skillnad	  som	  Trondheim	  kommun	  har	  är,	  att	  ärenden	  delas	  upp	  i	  enklare	  alternativt	  

mer	  komplicerade	  ärenden.	  I	  ett	  komplicerat	  ärende	  behandlas	  fler	  faktorer	  då	  andra	  

intressenter	  och	  myndigheter	  måste	  ta	  del	  av	  ärendet,	  vilket	  förlänger	  processen.	  Detta	  

på	  grund	  av	  att	  byggnadsnämnden	  måste	  besöka	  platsen,	  och	  bevilja	  ansökan	  som	  

endast	  görs	  var	  fjärde	  vecka.	  I	  Åre	  kommun	  är	  samtliga	  ärenden	  lika,	  och	  fördelas	  därför	  

inte	  upp	  i	  enklare	  och	  mer	  komplicerade,	  vilket	  gör	  att	  alla	  ärenden	  har	  samma	  

förutsättningar.	  
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4.2	  Servicegarantier	  

4.2.1	  Åre	  

Vissa	  kommuner	  använder	  sig	  av	  servicegarantier	  med	  möjlighet	  att	  kompensera	  såväl	  

medborgare	  som	  företag	  med	  ett	  avdrag	  i	  de	  fall	  kommunen	  inte	  håller	  sig	  inom	  ramen	  

för	  bygglovsärendet.	  En	  kompensation	  i	  någon	  slags	  ekonomisk	  form,	  alternativt	  någon	  

annan	  garanti	  som	  gynnar	  den	  sökande,	  i	  de	  fall	  kommunen	  drar	  över	  tiden.	  	  

	  

Åre	  kommun	  tar	  ej	  hänsyn	  till	  servicegarantier.	  Ingen	  hänsyn	  till	  bygglovsprocessen	  vad	  

gäller	  ekonomiska	  avdrag	  på	  bygglov	  var	  av	  behov	  ansåg	  Lind1.	  Grunden	  till	  detta	  var	  

enligt	  Lind1	  att	  samtliga	  bygglovsärenden	  som	  kom	  in	  till	  kommunen	  för	  handläggning	  

genomförs	  på	  cirka	  fem	  till	  sex	  veckor,	  därför	  ansågs	  inte	  en	  servicegaranti	  vara	  av	  

behov.	  

	  

De	  ärenden	  som	  trots	  allt	  drar	  över	  var	  oftast	  under	  förhandsbeskedet,	  och	  då	  menade	  

Lind1	  att	  det	  fanns	  en	  chans	  att	  förvarna	  den	  som	  söker	  bygglov.	  Detta	  gjorde	  ofta	  de	  

sökande	  upprörda	  och	  ville	  kompenseras	  med	  en	  ersättning,	  men	  kommunens	  sätt	  att	  

handskas	  med	  problemet	  var	  endast	  att	  komma	  med	  en	  förklaring.	  Enligt	  (NNR	  2011)	  

anses	  en	  motprestation	  från	  kommunens	  sida	  öka	  både	  tryggheten	  för	  den	  sökande,	  

såväl	  som	  målmedvetenheten	  hos	  handläggaren.	  	  

	  

 

 

                                                
1 Sofia	  Lind	  Bygglovshandläggare	  Åre	  kommun,	  Intervju	  2016-‐‑04-‐‑06,	  Se	  bilaga	  8.1 
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4.2.2	  Trondheim	  

I	  den	  Norska	  versionen	  av	  PBL	  finns	  det	  lagfört	  att	  ärenden	  som	  tar	  längre	  tid	  än	  den	  

tolv	  veckor	  långa	  handläggningsperioden	  skall	  kompenseras	  i	  form	  av	  procentuella	  

avdrag	  från	  den	  slutliga	  kostnaden	  för	  ärendet.	  I	  PBL	  står	  det	  att	  i	  de	  fall	  då	  ärendet	  inte	  

är	  av	  ovanligt	  komplicerad	  art,	  vilket	  kan	  ge	  rimliga	  skäl	  att	  förlänga	  handläggningstiden	  

(LOV-‐‑2008-‐‑06-‐‑27-‐‑§12-‐‑2).	  

	  

Den	  e-‐‑intervju	  som	  genomfördes	  med	  bygglovshandläggaren	  Granbakken2	  på	  

Trondheim	  kommun	  visade	  att	  vid	  varje	  påbörjad	  vecka	  de	  drog	  över	  den	  

förutbestämda	  deadlinen	  som	  är	  på	  tolv	  veckor,	  måste	  kommunen	  betala	  det	  

lagstadgade	  25	  procenten	  av	  den	  slutliga	  kostnaden.	  	  

Trondheim	  kommun	  måste	  i	  vissa	  fall	  bevilja	  ärenden	  automatiskt	  vid	  överskridande	  av	  

deadline.	  Det	  är	  vid	  enklare	  fall	  där	  den	  sökande	  inte	  strider	  mot	  föreskrivna	  

planbestämmelser.	  Alternativt	  att	  grannar	  ej	  har	  invändningar	  angående	  byggnationen,	  

samt	  att	  inga	  andra	  myndigheter	  förväntas	  beröras	  av	  projektet	  (LOV-‐‑2008-‐‑06-‐‑27-‐‑

71/§21-‐‑7).	  	  

	  

Detta	  anses	  som	  en	  form	  av	  servicegaranti,	  då	  kommunen	  inte	  lyckas	  handlägga	  ärendet	  

under	  utsatt	  tid,	  och	  då	  behöver	  bevilja	  ärendet	  automatiskt.	  Detta	  medför	  inga	  

ekonomiska	  ersättningar	  för	  den	  sökande.	  Däremot	  undviks	  att	  onödig	  tid	  går	  till	  spillo	  

då	  den	  sökande	  ansökt	  om	  ett	  enkelt	  ärende,	  vilket	  i	  praktiken	  inte	  skall	  ta	  lång	  tid	  att	  

handlägga2.	  

 

                                                
2 Frode	  Granbakken	  Bygglovshandläggare	  Trondheim	  kommun,	  E-‐‑intervju	  2016-‐‑04-‐‑14,	  	  
	  	  Se	  bilaga	  8.2 
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4.2.3	  Jämförelse	  

Det	  som	  är	  den	  stora	  markanta	  skillnaden	  mellan	  Åre	  kommun	  och	  Trondheim	  kommun	  

visade	  sig	  genom	  resultatet	  vara	  att	  Trondheim	  har	  lagstadgade	  krav	  på	  att	  

servicegarantier	  skall	  finnas.	  	  

Det	  rör	  sig	  då	  om	  ekonomisk	  kompensation	  till	  den	  sökande	  om	  Trondheim	  kommun	  

drar	  över	  den	  utsatta	  tidsramen	  på	  tolv	  veckor.	  Trondheim	  kommun	  har	  även	  en	  

servicegaranti	  som	  ger	  den	  sökande	  automatisk	  godkänt	  vid	  enklare	  ärenden	  om	  de	  

drar	  över	  den	  tre	  veckor	  långa	  handläggningstiden	  som	  enklare	  ärenden	  har.	  	  

	  

Då	  Åre	  kommun	  enligt	  lag	  inte	  är	  skyldig	  till	  att	  lämna	  någon	  form	  av	  såväl	  ekonomisk	  

som	  annan	  form	  av	  servicegaranti	  ansågs	  detta	  inte	  vara	  av	  behov.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  

Åre	  kommun	  handlägger	  i	  snitt	  sina	  ärenden	  på	  fem	  och	  en	  halv	  vecka	  vilket	  placerar	  

dem	  markant	  under	  den	  föreskrivna	  handläggningstiden	  på	  tio	  veckor.	  	  
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4.3	  Bygglovsavgifter	  

4.3.1	  Åre	  

Åre	  kommun	  har	  enligt	  Lind1	  själva	  tagit	  fram	  en	  mall	  för	  hur	  bygglovsärenden	  prissätts.	  

Denna	  mall	  är	  baserad	  på	  byggnadsarea	  samt	  den	  tid	  som	  läggs	  ner	  vid	  handläggningen.	  	  

Ett	  bygglov	  om	  150m2	  kostar	  enligt	  tabellen	  20	  700kr	  exklusive	  bygganmälan.	  Detta	  

belopp	  är	  då	  en	  objektsfaktor	  som	  avläses	  från	  tabell	  och	  multipliceras	  med	  basbeloppet	  

på	  900kr.	  Denna	  objektsfaktor	  skiljer	  sig	  beroende	  på	  den	  planerade	  fastighetens	  area.	  

Detta	  belopp	  kommer	  i	  slutändan	  att	  adderas	  till	  den	  totala	  timtiden	  som	  lades	  ner	  vid	  

handläggningen.	  Åre	  kommuns	  timkostnad	  ligger	  på	  840kr	  per	  timme	  (se	  bilaga	  8.6).	  	  

	  

Åre	  kommun	  har	  som	  framkommit	  vid	  intervjun	  planer	  på	  att	  ändra	  i	  denna	  mall.	  Detta	  

för	  att	  rättvisegöra	  kostnaderna	  mot	  t.ex.	  industrilokaler	  som	  för	  kommunen	  är	  lättsamt	  

att	  handlägga	  då	  byggnaden	  inte	  är	  av	  komplicerad	  art.	  Dessa	  byggnader	  uppfyller	  ofta	  

en	  stor	  byggnadsarea	  vilket	  medför	  en	  stor	  kostnad	  för	  bygglov	  som	  inte	  står	  i	  

proportion	  mot	  det	  arbete	  som	  läggs	  ned.	  Detta	  var	  ändringar	  Åre	  kommun	  hade	  som	  

mål	  att	  förbättra	  för	  att	  skapa	  en	  mer	  hållbar	  samt	  rättvis	  bedömning	  av	  kostnader	  för	  

ett	  bygglovsärende.	  Lind1	  förklarar	  att	  Åre	  kommun	  har	  bestämda	  taxor	  för	  de	  olika	  

delarna	  i	  bygglovsprocessen	  vilket	  fastställs	  i	  kommunfullmäktige	  och	  regleras	  årligen	  

för	  att	  hålla	  taxorna	  uppdaterade.	  

                                                
1 Sofia	  Lind	  Bygglovshandläggare	  Åre	  kommun,	  Intervju	  2016-‐‑04-‐‑06,	  Se	  bilaga	  8.1 
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4.3.2	  Trondheim	  

Trondheim	  kommun	  skall	  precis	  som	  i	  Åre	  kommun	  täcka	  sina	  utgifter	  för	  

handläggningen	  av	  ärenden.	  Meningen	  är	  inte	  att	  kommunerna	  skall	  göra	  stora	  vinster	  

på	  handläggning	  av	  bygglov.	  Den	  kostnad	  som	  skall	  betalas	  av	  den	  sökande	  skall	  täcka	  

upp	  de	  utgifter	  som	  krävs	  för	  att	  genomföra	  momenten	  inom	  bygglovsprocessen	  (LOV-‐‑

2008-‐‑06-‐‑27-‐‑§33-‐‑1).	  

	  

	  I	  Trondheim	  kommun	  kostar	  ett	  bygglov	  för	  en	  planenlig	  nybyggnation	  på	  150m2	  ca	  16	  

570	  norska	  kronor.	  Det	  kommer	  i	  slutändan	  att	  vara	  kostnaden	  för	  ansökan	  om	  bygglov	  

exklusive	  den	  kostnad	  som	  tillkommer	  för	  de	  timmar	  handläggarna	  har	  lagt	  på	  ärendet.	  

Detta	  på	  grund	  av	  att	  bygglovskostnaden	  i	  Trondheim	  kommun	  endast	  är	  kostnaden	  för	  

bygglovshandläggningen.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  det	  inte	  existerar	  någon	  form	  av	  

kostnadsbelagd	  bygganmälan	  i	  den	  norska	  versionen	  av	  PBL2.	  	  

	  

När	  beviljat	  bygglov	  har	  getts	  beläggs	  den	  sökande	  med	  en	  startavgift	  som	  skall	  betalas	  

till	  kommunen	  på	  2890	  norska	  kronor.	  

Norge	  har	  i	  sitt	  Gebyrregulativ	  (Norska	  motsvarigheten	  till	  bygglovtaxa)	  reglerat	  att	  

lagerlokaler	  samt	  ridhallar	  endast	  beläggs	  med	  en	  slutlig	  kostnad	  på	  50	  procent	  av	  den	  

bygglovskostnad	  som	  kan	  avläsas	  från	  tabellen	  (se	  bilaga	  8.5).	  

	  

Trondheim	  kommun	  har	  en	  areabaserad	  tabell	  för	  bygglovskostnad.	  Då	  en	  tilltänkt	  

byggnad	  överstiger	  300m2	  kommer	  kostnaden	  vara	  56	  kronor	  per	  m2.	  Detta	  gäller	  till	  	  

den	  slutliga	  kostnaden	  uppkommer	  till	  1	  500	  000	  kronor	  vilket	  är	  den	  maximala	  

kostnaden	  innan	  tillägg	  för	  handläggningstid	  (se	  bilaga	  8.5).	  

	  

Trondheim	  kommun	  har	  som	  hjälp	  vid	  kostnadsbedömningen	  av	  byggloven	  en	  skala	  de	  

använder	  sig	  av,	  på	  norska	  kallat	  gebyrregulativ.	  Gebyrregulativet	  motsvarar	  av	  Åre	  

kommuns	  bygglovstaxa.	  Ett	  dokument	  som	  samlar	  de	  kostnadsbelagda	  momenten	  inom	  

bygglovsprocessen	  och	  grundes	  på	  areabaserade	  kostnader.	  

Detta	  dokument	  regleras	  precis	  som	  i	  Åre	  kommun	  årligen	  för	  att	  bibehålla	  rätt	  kostnad	  

för	  det	  arbete	  som	  utförs	  (se	  bilaga	  8.5).	  

	  

 

                                                
2 Frode Granbakken Bygglovshandläggare Trondheim kommun, E-intervju 2016-04-14,  
  Se bilaga 8.2 
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4.3.3	  Jämförelse	  

Båda	  systemen	  är	  uppbyggda	  på	  snarlika	  sätt	  men	  skiljer	  sig	  åt	  där	  Trondheim	  och	  det	  

Norska	  systemet	  har	  en	  samlad	  slutgiltig	  kostnad,	  medan	  Åre	  och	  det	  Svenska	  systemet	  

har	  delade	  kostnader.	  Åre	  kommun	  har	  en	  separat	  avgift	  för	  bygglovshandläggningen	  

samt	  en	  avgift	  för	  bygganmälan,	  Trondheim	  och	  det	  norska	  systemet	  har	  en	  gemensam	  

kostnad	  för	  hela	  ärendet.	  

	  

Båda	  kommunerna	  har	  area-‐‑baserade	  tabeller	  där	  de	  avläser	  kostnaderna	  för	  storleken	  

på	  den	  planerade	  fastigheten.	  Genom	  tabellen	  bestäms	  kostnaden	  för	  ärendet	  plus	  den	  

kostnad	  som	  tillkommer	  för	  de	  timmar	  som	  läggs	  på	  arbetet.	  Båda	  kommunerna	  har	  

även	  egna	  mallar	  de	  plockar	  storleken	  på	  utgifterna	  från,	  dessa	  dokument	  indexregleras	  

årligen	  för	  att	  hålla	  rätt	  standard.	  
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4.4	  Kompletta	  handlingar	  

4.4.1	  Åre	  

Kompletta	  handlingar	  skiljer	  sig	  mellan	  ärenden	  och	  det	  är	  beroende	  på	  vad	  för	  typ	  av	  

bygglov	  som	  söks.	  Åre	  kommuns	  krav	  på	  kompletta	  handlingar	  för	  ett	  planenligt	  ärende	  

på	  150m2	  börjar	  med	  en	  ansökningsblankett	  där	  en	  undertecknad	  samt	  certifierad	  

kontrollansvarig	  skall	  presenteras.	  	  

I	  plan	  och	  bygglagen	  finns	  krav	  på	  att	  en	  kontrollansvarig	  skall	  vara	  certifierad	  för	  att	  

inta	  rollen.	  Undantag	  kan	  dock	  göras	  om	  det	  handlar	  om	  ett	  mindre	  projekt	  som	  en	  liten	  

utbyggnad	  utan	  vatten	  och	  avlopp.	  Ett	  sådant	  fall	  menar	  Lind1	  att	  byggherren	  själv	  kan	  

agera	  kontrollansvarig.	  

	  

Handlingarna	  ska	  sedan	  bestå	  av	  olika	  ritningar	  i	  form	  av	  planer,	  fasader,	  sektioner	  samt	  

en	  situationsplan.	  För	  att	  ansökan	  ska	  vara	  komplett	  krävs	  även	  ett	  skriftligt	  

godkännande	  från	  de	  grannar	  som	  berörs	  av	  byggnationen.	  Där	  har	  grannarna	  möjlighet	  

att	  ta	  del	  av	  planerna	  för	  byggnationen	  samt	  yttra	  sig.	  

Lind1	  förklarade	  att	  grannhörandet	  var	  en	  kritisk	  del	  i	  bygglovsprocessen.	  Detta	  på	  

grund	  av	  att	  kommunen	  inte	  kan	  godkänna	  ärendet	  för	  än	  alla	  berörda	  grannar	  har	  

skrivit	  under	  kommunens	  utskickade	  blankett.	  	  

Detta	  skapar	  problematik	  vid	  mindre	  ärenden	  då	  dessa	  kan	  vara	  lätta	  att	  handlägga	  men	  

då	  grannhörande	  innefattas	  i	  kompletta	  handling	  fördröjs	  processen.	  Grannhöranden	  

skickas	  ut	  som	  rekommenderat	  brev	  och	  måste	  kvitteras	  ut	  för	  att	  kommunen	  skall	  veta	  

att	  brevet	  har	  levererats.	  Det	  händer	  att	  grannar	  inte	  hämtar	  ut	  brevet	  vilket	  försvårar	  

processen.	  Vid	  större	  byggnationer	  kan	  kommunen	  välja	  att	  publicera	  i	  ortstidningen	  att	  

ett	  ärende	  är	  uppe	  för	  handläggning	  och	  att	  berörda	  grannar	  har	  tre	  veckor	  på	  sig	  att	  

yttra	  sig.	  Kommer	  inga	  invändningar	  in	  till	  kommunen	  räknas	  detta	  som	  ett	  tyst	  

godkännande	  (Lind1).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

                                                
1 Sofia	  Lind	  Bygglovshandläggar	  Åre	  kommun,	  Intervju	  2016-‐‑04-‐‑06,	  Se	  bilaga	  8.1 
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4.4.2	  Trondheim	  

I	  Trondheim	  skall	  ett	  dokument	  skickas	  till	  kommunen.	  En	  komplett	  ansökan	  skall	  

innehålla	  placering	  på	  den	  tänkta	  byggplatsen,	  vem	  som	  ska	  agera	  kontrollansvarig,	  

namn	  på	  den	  sökande	  och	  vad	  som	  är	  tänkt	  att	  byggas.	  En	  så	  kallad	  plan	  grund	  på	  

egendomen	  där	  husets	  placering	  på	  tomten	  ska	  redovisas	  i	  en	  skala	  1:5000,	  det	  

motsvarar	  en	  situationsritning	  i	  det	  svenska	  systemet.	  Den	  ansökande	  skall	  bifoga	  en	  

kart	  vy	  av	  de	  åtgärder	  som	  är	  tänkt	  att	  genomföras	  på	  tomten	  (se	  bilaga	  8.7).	  

	  

Alla	  berörda	  grannar	  skall	  meddelas,	  grannhöranden	  skall	  lämnas	  in	  tillsammans	  med	  

bygglovsansökan	  och	  ska	  godkännas	  av	  byggnadsnämnden.	  

Detta	  grannhörande	  ska	  den	  sökande	  sköta	  själv,	  de	  använder	  ett	  befintligt	  dokument	  

som	  Trondheim	  kommun	  skapat	  och	  informerar	  grannar	  och	  ber	  om	  underskrift.	  Detta	  

skall	  lämnas	  in	  till	  kommunen.	  	  

Ritningar	  i	  form	  av	  fasadritningar,	  sektionsritningar,	  plan	  samt	  situationsritningar	  krävs	  

för	  att	  att	  det	  ska	  vara	  kompletta	  handlingar,	  dessa	  ska	  redovisas	  i	  skala	  1:100	  och	  göras	  

av	  en	  fackmannamässig	  person.	  Undantaget	  för	  situationsritningen	  som	  skall	  redovisas	  i	  

skala	  1:5000	  (Trondheim	  kommun	  2015).	  	  

	  

 

4.4.3	  Jämförelse	  

Detta	  moment	  är	  det	  som	  har	  mest	  likheter.	  Det	  som	  skiljer	  sig	  åt	  i	  denna	  del	  av	  

processen	  är	  att	  det	  Norska	  systemet	  överlåter	  grannhörandet	  till	  den	  som	  söker.	  Det	  

fungerar	  så	  att	  myndigheterna	  förväntar	  sig	  att	  den	  sökande	  bifogar	  granngodkännande	  

i	  ansökan.	  I	  Åre	  och	  Sverige	  är	  detta	  en	  uppgift	  för	  kommunen,	  i	  vissa	  enkla	  fall	  kan	  även	  

den	  sökande	  göra	  detta	  i	  Sverige.	  Om	  det	  privat	  genomförda	  grannhörandet	  i	  Sverige	  

blir	  godkänt	  är	  upp	  till	  byggnadsnämnden	  att	  bestämma.	  	  
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4.5	  Byggherrens	  syn	  på	  kommunens	  arbete	  

4.5.1	  Åre	  
 
Enligt	  intervjun	  med	  Wiken4	  på	  Attacus	  Invest	  anses	  handläggningen	  av	  

bygglovsärenden	  i	  Åre	  kommun	  skötas	  bra.	  Wiken4	  menade	  att	  han	  har	  för	  få	  ärenden	  

och	  kommer	  in	  senare	  i	  projekten	  vilket	  gör	  att	  han	  inte	  hade	  så	  stor	  inblick	  i	  hur	  

handläggningen	  sköts.	  Men	  i	  övrigt	  menade	  Wiken4	  att	  det	  sköts	  på	  ett	  bra	  sätt	  och	  inga	  

invändningar	  fanns.	  	  

	  

Åkerström5	  menade	  att	  det	  finns	  enorma	  resursbrister	  och	  att	  handläggningen	  av	  

bygglovsärenden	  släpar.	  Åkerström5	  påstår	  att	  den	  tio	  veckors	  tidsram	  som	  kommunen	  

har	  att	  hålla	  sig	  inom	  inte	  är	  tillräcklig.	  Problemet	  löser	  kommunen	  genom	  att	  påstå	  att	  

handlingarna	  inte	  är	  kompletta.	  Detta	  gör	  att	  processen	  försenas	  rejält.	  Åkerström5	  

anser	  att	  Åre	  kommun	  har	  en	  alldeles	  för	  strikt	  syn	  på	  hur	  bygglovsärenden	  stämmer	  

mot	  detaljplanen,	  då	  det	  enligt	  nya	  PBL	  har	  rätt	  att	  tolka	  detaljplanen	  sett	  ur	  dess	  syfte	  

snarare	  än	  millimetertolkning	  som	  Åre	  kommun	  gör.	  

	  

Wiken4	  menade	  att	  tidsfristen	  på	  tio	  veckor	  har	  väldigt	  mycket	  med	  projektets	  art	  att	  

göra.	  Wiken4	  påstod	  att	  tiden	  är	  mer	  än	  tillräcklig	  om	  ett	  enkelt	  fritidshus	  skall	  byggas,	  

men	  om	  ett	  stort	  hotell	  med	  helt	  andra	  förutsättningar	  i	  detaljplanen	  ska	  upprättas,	  

krävs	  givetvis	  mer	  tid	  då	  ärendet	  är	  av	  mer	  komplicerad	  art.	  Wiken4	  menade	  att	  

servicegarantier	  ej	  har	  någon	  positiv	  inverkan	  för	  den	  sökande,	  och	  anser	  att	  det	  är	  helt	  

fel.	  Wiken4	  menade	  att	  detta	  innebär	  ytterligare	  arbete	  för	  handläggaren,	  ytterligare	  

handläggningstid	  och	  kostnader	  som	  måste	  tas	  ut	  vilket	  påverkar	  den	  bygglovssökande	  i	  

slutändan.	  Åkerström5	  syn	  på	  kompensation	  är	  att	  en	  kraftig	  rabatt	  på	  bygglovsavgiften	  

borde	  finnas.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

                                                
4 Erik	  Wiken	  Attacus	  invest	  AB,	  E-‐‑intervju	  2016-‐‑05-‐‑16,	  Se	  bilaga	  8.4 
5 Ante	  Åkerström	  VD	  Björnberget	  fastigheter,	  E-‐‑intervju	  2016-‐‑05-‐‑18,	  Se	  bilaga	  8.4 
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Enligt	  Wiken4	  på	  Attacus	  Invest	  anses	  för	  att	  skapa	  en	  hållbarare	  samt	  enklare	  process	  

borde	  det	  finnas	  mindre	  möjlighet	  för	  ”okynnes”	  överklaganden	  från	  grannar	  vilket	  

kanske	  skulle	  förenkla	  processen	  och	  göra	  den	  smidigare.	  Detta	  är	  kritiska	  moment	  som	  

gör	  att	  processen	  blir	  förlängd	  vilket	  skapar	  onödigt	  långa	  handläggningstider.	  

Åkerström5	  anser	  istället	  att	  Åre	  kommun	  borde	  öka	  mängden	  rådgivning	  som	  de	  enligt	  

PBL	  är	  skyldiga	  att	  hålla,	  detta	  för	  att	  förenkla	  i	  sin	  verksamhet	  för	  de	  sökande.	  Detta	  ska	  

gälla	  även	  avseende	  planärenden	  anser	  Åkerström5.	  	  

	  

	  

Wiken4	  menade	  att	  stora	  skillnader	  i	  bygglovskostnader	  kan	  bero	  på	  vilken	  typ	  av	  

projekt	  det	  gäller	  samt	  hur	  komplicerad	  granskningen	  är	  mot	  gällande	  detaljplan,	  då	  en	  

detaljplan	  finns.	  Detta	  synsätt	  impliceras	  ej	  inom	  Åre	  kommun	  då	  bygglovets	  kostnad	  

bedöms	  utifrån	  area.	  Det	  som	  skulle	  öka	  kostnaden	  vid	  en	  komplicerad	  granskning	  är	  

antalet	  timmar	  kommunen	  behöver	  lägga	  vid	  handläggningen	  (se	  bilaga	  8.6).	  

Åkerströms5	  anser	  att	  kostnaderna	  mellan	  kommunerna	  bör	  vara	  en	  enhetlig	  taxa	  för	  

hela	  Sverige	  så	  alla	  får	  samma	  förutsättningar.	  

Åkerström5	  anser	  att	  bygglovskostnaderna	  inte	  står	  i	  proportion	  till	  det	  arbete	  som	  

läggs	  ned.	  Åkerström5	  menar	  att	  det	  blir	  onödigt	  dyrt	  eftersom	  de	  själva	  sätter	  sig	  i	  en	  

situation	  där	  ärenden	  blir	  ineffektiva.

                                                
4 Erik	  Wiken	  Attacus	  invest	  AB,	  E-‐‑intervju	  2016-‐‑05-‐‑16,	  Se	  bilaga	  8.4 
5 Ante	  Åkerström	  VD	  Björnberget	  fastigheter,	  E-‐‑intervju	  2016-‐‑05-‐‑18,	  Se	  bilaga	  8.4	  
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4.5.2	  Trondheim	  
 
Enligt	  intervjun	  med	  Gulbrandsen3	  på	  WSP	  Trondheim	  anses	  handläggningen	  av	  

bygglovsärenden	  effektivt,	  rättfärdigt	  och	  lösningsorienterat.	  Hur	  smidig	  processen	  för	  

handläggningen	  är	  menar	  Gulbrandsen3	  att	  det	  är	  av	  stor	  betydelse	  vem	  som	  får	  ärendet	  

på	  skrivbordet	  då	  det	  varierar	  mycket	  från	  handläggare	  till	  handläggare.	  

	  

I	  intervjun	  med	  Gulbrandsen3	  nämndes	  frågan	  om	  hur	  byggherren	  ser	  på	  

handläggningstiden	  på	  tolv	  veckor	  och	  om	  det	  är	  en	  rimlig	  tid	  för	  ett	  bygglovsärende	  

som	  håller	  sig	  inom	  planbestämmelserna.	  Gulbrandsen3	  menade	  då	  att	  det	  är	  alldeles	  för	  

lång	  tid	  om	  ärendet	  är	  inom	  planbestämmelserna.	  En	  mer	  rimlig	  tid	  ansågs	  vara	  

omkring	  fyra	  veckor	  för	  en	  behandling	  av	  ärenden	  i	  den	  karaktären.	  

	  

På	  frågan	  om	  vad	  som	  skulle	  kunna	  ändras	  i	  bygglovsprocessen	  för	  att	  göra	  den	  

smidigare	  och	  mer	  effektiv	  ansåg	  Gulbrandsen3	  en	  bättre	  kommunikation.	  En	  bättre	  

kommunikation	  mellan	  kommun	  och	  den	  som	  söker	  bygglov	  skulle	  göra	  att	  processen	  

blev	  mer	  effektiv	  och	  smidig.	  

	  

Gulbrandsens3	  syn	  på	  vad	  kommunerna	  kan	  ändra	  för	  att	  förenkla	  processen	  var	  att	  

ordna	  en	  mer	  digital	  sammanhållning	  där	  kommunikation	  sker	  via	  nätet	  i	  form	  av	  till	  

exempel	  skype	  eller	  liknande.	  På	  det	  sättet	  skulle	  det	  då	  bli	  enklare	  och	  smidigare	  för	  

både	  den	  sökande	  och	  kommunen	  att	  föra	  en	  dialog	  istället	  för	  att	  boka	  möten.	  

	  

Enligt	  samtlig	  byggherrar	  står	  inte	  kommunernas	  bygglovsavgifter	  i	  proportion	  till	  det	  

arbete	  som	  läggs	  ner.	  Gulbrandsen3	  menar	  att	  det	  borde	  vara	  kostnader	  per	  bygglov	  och	  

inte	  areabaserat	  som	  det	  är	  i	  nuläget.	  	  	  

	  

	  

                                                
3 Monica	  Gulbrandsen	  WSP	  Trondheim,	  E-‐‑intervju	  2016-‐‑05-‐‑04,	  Se	  bilaga	  8.3 
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4.6	  Skillnader	  i	  lagtexter	  

Via	  intervjuerna	  samt	  teoridelen	  i	  denna	  rapport	  har	  markanta	  skillnader	  i	  lagtexter	  

utmynnats.	  Dessa	  lagtexter	  har	  återkommande	  skiljt	  sig	  i	  att	  Trondheim	  och	  det	  Norska	  

plan	  och	  bygglovssystemet	  har	  mer	  lagförda	  krav.	  Åre	  och	  det	  svenska	  systemet	  har	  

däremot	  fler	  riktmärken	  för	  t.ex.	  handläggningstider	  samt	  att	  kommunen	  

rekommenderas	  att	  införa	  olika	  garantier.	  	  

De	  skillnader	  som	  utmärker	  sig	  mest	  listas	  nedan:	  

	  

•   Trondheim	  och	  det	  Norska	  plan	  och	  byggsystemet	  har	  lagförda	  krav	  på	  att	  

handlägga	  ärenden	  på	  tolv	  veckor.	  Åre	  och	  Sverige	  har	  ett	  riktmärke	  att	  

handlägga	  ärenden	  på	  tio	  veckor.	  

	  

•   Trondheim	  och	  Norge	  har	  en	  lagförd	  kortare	  tidsfrist	  för	  handläggningen	  för	  

enklare	  ärenden	  som	  inte	  påverkar	  grannar	  samt	  andra	  myndigheter.	  Det	  

svenska	  systemet	  har	  ingenting	  som	  motsvarar	  detta.	  

 

•  Åre	  kommun	  och	  alla	  Svenska	  kommuner	  rekommenderas	  att	  införa	  

servicegarantier	  för	  sina	  kunder,	  detta	  för	  att	  lämna	  någon	  form	  av	  försäkring	  till	  

den	  som	  söker	  samt	  att	  bidra	  till	  att	  kommunen	  jobbar	  mer	  effektivt	  (NNR	  2011,	  s.	  

14-‐‑16)	  	  

	  

Detta	  är	  i	  Trondheim	  lagfört.	  Det	  finns	  ekonomiska	  servicegarantier	  samt	  andra	  

garantier	  t.ex.	  automatiskt	  godkännande	  av	  enklare	  bygglov	  efter	  tidsfristen	  löpt	  ut	  

(LOV-‐‑2008-‐‑06-‐‑27-‐‑§7-‐‑6).	  

	  

•  I	  startskedet	  på	  bygglovet	  skall	  berörda	  grannar	  meddelas	  om	  vad	  som	  är	  på	  gång.	  

I	  Åre	  och	  det	  Svenska	  systemet	  är	  detta	  kommunens	  uppgift	  samt	  att	  det	  skall	  

godkännas	  av	  byggnadsnämnden1.	  

	  

I	  Trondheim	  och	  Norge	  faller	  denna	  uppgift	  på	  den	  bygglovssökande,	  vilket	  

innebär	  att	  den	  som	  söker	  bygglov	  kontaktar	  grannar	  själva	  för	  att	  informera	  samt	  

få	  ett	  skriftligt	  godkännande	  som	  bifogas	  tillsammans	  med	  ansökan	  (Trondheim	  

kommun	  2015).	  

                                                
1 Sofia	  Lind	  Bygglovshandläggare	  Åre	  kommun,	  Intervju	  2016-‐‑04-‐‑06,	  Se	  bilaga	  8.1 
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•   	  	  	  Det	  Svenska	  bygglovssystemet	  innefattar	  två	  kostnadsbelagda	  moment.	  Det	  är	  	  

bygglovsansökan	  vilket	  handläggs	  av	  kommunen,	  samt	  bygganmälan.	  Dessa	  två	  

delar	  i	  processen	  är	  det	  som	  kostar	  för	  att	  söka	  bygglov1.	  

	  

I	  Norge	  finns	  det	  en	  samlad	  kostnad	  för	  hela	  bygglovsärendet.	  Det	  finns	  ingen	  

uppdelad	  kostnad	  för	  bygglov	  och	  bygganmälan,	  förutom	  en	  startavgift	  på	  2890	  

norska	  kronor	  (se	  bilaga	  8.5).	  

 

 

 

 

 

	  

                                                
1 Sofia	  Lind	  Bygglovshandläggare	  Åre	  kommun,	  Intervju	  2016-‐‑04-‐‑06,	  Se	  bilaga	  8.1 
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5	  Diskussion	  	  
I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  det	  kring	  resultatet	  som	  presenterats.	  Resultatet	  kommer	  att	  

analyseras	  för	  att	  diskutera	  fram	  eventuella	  förbättringar	  kring	  de	  områden	  rapporten	  

syftar	  till	  att	  fördjupa	  sig	  inom.	  	  

	  

Metoderna	  som	  användes	  för	  att	  samla	  data	  i	  rapporten	  har	  främst	  varit	  intervjuer	  med	  

nyckelpersoner	  som	  har	  stor	  betydelse	  för	  denna	  rapport.	  

Intervjuerna	  har	  gett	  ett	  bra	  resultat,	  det	  som	  skulle	  kunna	  göra	  rapporten	  och	  

resultaten	  från	  intervjuerna	  bättre	  hade	  kunnat	  vara	  att	  göra	  flera	  intervjuer	  med	  t.ex.	  

fler	  handläggare	  på	  vardera	  kommun.	  Det	  visade	  sig	  att	  den	  intervju	  som	  gjordes	  på	  

plats	  på	  Åre	  kommun	  genererade	  mer	  data	  än	  E-‐‑intervjuerna	  då	  det	  var	  enklare	  att	  

ställa	  följdfrågor.	  	  

	  

Det	  som	  kompletterade	  intervjuerna	  på	  kommunerna	  var	  intervjuerna	  med	  

byggherrarna	  vilket	  gjorde	  att	  det	  skapades	  insyn	  i	  resultatet	  från	  båda	  parter.	  Genom	  

att	  det	  gjordes	  två	  intervjuer	  med	  byggherrar	  från	  Åre	  skapade	  det	  ett	  mer	  varierat	  

resultat.	  Detta	  genererade	  mycket	  intressanta	  värderingar	  och	  åsikter	  som	  kunde	  ställas	  

mot	  varandra.	  Detta	  var	  att	  föredra	  då	  inte	  resultatet	  baseras	  på	  en	  persons	  värderingar	  

och	  åsikter.	  Om	  mer	  tid	  hade	  funnits	  till	  förfogande	  hade	  fler	  intervjuer	  med	  båda	  

kommunerna	  och	  med	  en	  byggherre	  till	  från	  Trondheim	  varit	  att	  föredra.	  Om	  det	  hade	  

funnits	  mer	  tid	  till	  denna	  rapport	  hade	  en	  enkätundersökning	  varit	  att	  föredra	  då	  det	  

skulle	  nå	  ut	  till	  allmänheten	  vilket	  hade	  skapat	  värdefullt	  resultat	  för	  de	  berörda	  

kommunerna.	  	  
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5.1	  Handläggningstider	  
Handläggningstider	  kommer	  att	  vara	  delen	  den	  sökande	  vill	  skall	  gå	  snabbt	  och	  utan	  

problematik.	  Kommunerna	  som	  har	  jämförts	  i	  denna	  rapport	  har	  liknande	  snitt	  på	  

handläggningstider.	  Lagarna	  i	  respektive	  land	  skiljer	  sig	  åt	  i	  de	  fall	  att	  Trondheim	  

kommun	  enligt	  den	  Norska	  lagstiftningen	  har	  en	  lagförd	  handläggningstid	  på	  tolv	  veckor	  

samt	  i	  enklare	  fall	  tre	  veckor.	  Dessa	  tidsfrister	  som	  gäller	  i	  Trondheim	  kommun	  kan	  

förlängas	  om	  ärendet	  är	  ovanligt	  kompliceras.	  Precis	  som	  Gulbrandsen3	  på	  WSP	  i	  

Trondheim	  anser	  författarna	  att	  planenliga	  bygglov	  ej	  skall	  behöva	  handläggas	  på	  tolv	  

veckor	  utan	  torde	  kunna	  handläggas	  betydligt	  snabbare.	  Däremot	  framkom	  det	  under	  

intervjun	  med	  handläggaren	  på	  Trondheims	  kommun	  att	  de	  i	  snitt	  handlägger	  ärenden	  

betydligt	  snabbare	  än	  det	  lagförda	  kravet.	  För	  att	  eventuellt	  förenkla	  processen	  för	  den	  

som	  söker	  planenliga	  bygglov	  i	  Trondheim	  kommun	  kan	  en	  kortare	  tidsfrist	  införas.	  

	  

Det	  Svenska	  systemet	  vilket	  impliceras	  av	  Åre	  kommun	  har	  inget	  lagfört	  krav	  på	  att	  

handlägga	  inom	  en	  utsatt	  tid.	  Det	  finns	  endast	  ett	  riktmärke	  att	  handlägga	  under	  tio	  

veckor	  men	  ingen	  egentlig	  påföljd	  drabbar	  kommunen	  om	  det	  inte	  sker	  inom	  denna	  

ram.	  Detta	  kan	  tyckas	  otydligt,	  vad	  som	  gäller	  och	  vad	  som	  faktiskt	  förväntas	  av	  

kommunen.	  Åre	  kommun	  har	  enligt	  Lind1	  i	  snitt	  handlagt	  ärenden	  med	  bra	  marginal	  

inom	  ramen	  för	  det	  som	  är	  föreskrivet.	  Åkerström5	  påstår	  dock	  att	  på	  grund	  av	  de	  

resursbrister	  som	  råder	  i	  Åre	  kommun	  förenas	  processen	  av	  ärenden	  rejält.	  Detta	  är	  

intressant	  eftersom	  Lind1	  menade	  att	  tidsfristen	  för	  handläggningen	  inte	  var	  något	  

problem	  att	  hålla	  sig	  inom.	  I	  fall	  då	  tidsramen	  överskrids	  finns	  ingen	  påföljd	  för	  
kommunen	  och	  den	  sökande	  får	  rätta	  sig	  efter	  den	  tid	  kommunen	  förväntas	  behöva	  för	  

att	  handlägga	  ärendet.	  I	  enlighet	  med	  det	  som	  Gulbrandsen3	  på	  WSP	  Trondheim	  anser	  

om	  planenliga	  bygglov	  borde	  Åre	  kommun	  i	  och	  med	  att	  de	  själva	  kan	  välja	  att	  internt	  

sätta	  krav	  på	  sina	  handläggare.	  De	  kan	  välja	  att	  införa	  en	  tidsfrist	  som	  anses	  lämplig	  för	  

t.ex.	  ett	  planenligt	  ärende	  vilket	  rimligtvis	  skulle	  kunna	  vara	  cirka	  4-‐‑5	  veckor.	  Åre	  

kommun	  strider	  inte	  mot	  det	  som	  i	  lagen	  är	  föreskrivet,	  men	  har	  själva	  inte	  valt	  att	  

internt	  införa	  några	  egna	  tidsramar.	  På	  grund	  av	  att	  Åre	  kommun	  handlägger	  ett	  ärende	  

så	  pass	  snabbt	  är	  det	  inte	  akut	  aktuellt	  för	  dem	  att	  införa	  några	  garantier	  för	  de	  som	  

söker.	  Författarna	  anser	  att	  det	  skulle	  vara	  motiverande	  för	  handläggarna	  samt	  även	  öka	  

pålitligheten	  till	  kommunen	  från	  de	  som	  ansöker	  om	  bygglov.

                                                
3 Monica	  Gulbrandsen	  WSP	  Trondheim,	  E-‐‑intervju	  2016-‐‑05-‐‑04,	  Se	  bilaga	  8.3 
1 Sofia Lind Bygglovshandläggare Åre kommun, Intervju 2016-04-06, Se bilaga 8.1 
5 Ante Åkerström VD Björnberget fastigheter, E-intervju 2016-05-18, Se bilaga 8.4 
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5.2	  Servicegarantier	  	  	  
I	  denna	  del	  framkom	  det	  att	  kommunerna	  har	  delar	  att	  hämta	  av	  varandra,	  speciellt	  Åre	  

kommun	  skulle	  kunna	  implicera	  delar	  från	  Trondheim	  kommun.	  

Trondheim	  kommun	  har	  som	  Norges	  plan	  och	  bygglag	  beskriver,	  skyldigheter	  och	  

konsekvenser	  om	  t.ex.	  handläggningstider	  inte	  genomförs	  inom	  utsatta	  tider.	  

Trondheim	  skall	  i	  enlighet	  med	  Norges	  lag	  skriva	  av	  25	  procent	  av	  bygglovskostnaden	  

varje	  vecka	  de	  drar	  över	  tiden,	  då	  inte	  förlängning	  krävs.	  	  

	  

Detta	  är	  i	  Sveriges	  plan	  och	  bygglag	  ej	  lagfört	  utan	  kommunerna	  kan	  själva	  sätta	  sina	  

egna	  servicegarantier.	  Författarna	  anser	  i	  enlighet	  med	  NNR	  (Näringslivets	  regelnämnd)	  

att	  Åre	  kommun	  borde	  ha	  en	  servicegaranti	  mot	  sina	  kunder. Även Åkerström5	  anser	  att	  

om	  ärenden	  drar	  över	  tiden	  bör	  det	  kompenseras	  med	  en	  kraftig	  rabatt	  på	  

bygglovsavgiften,	  detta	  eftersom	  kunden	  drabbas	  med	  en	  längre	  väntetid.	  En	  
servicegaranti	  kan	  även	  medföra	  att	  Åre	  kommun	  blir	  mer	  motiverade.	  Detta	  på	  grund	  

av	  att	  kommunen	  internt	  sätter	  press	  och	  därav	  kan	  bli	  mer	  målinriktad	  då	  det	  finns	  

påföljder	  om	  t.ex.	  handläggningstider	  ej	  följs.	  	  

	  

Enligt	  Wiken4	  finns	  det	  en	  baksida	  med	  servicegarantier	  då	  även	  detta	  moment	  kräver	  

tid	  från	  kommunens	  sida.	  Wiken4	  menade	  att	  tiden	  som	  eventuellt	  behövs	  läggas	  ner	  då	  

tidsfristen	  dras	  över	  kommer	  att	  ta	  tid	  och	  öka	  kostnader	  i	  andra	  projekt	  vilket	  i	  

slutändan	  kan	  skapa	  en	  ond	  cirkel	  för	  kommunen.	  	  	  

	  

Trondheim	  har	  i	  enklare	  ärenden	  i	  bygglovsprocessen	  för	  det	  första	  kortare	  

handläggnings	  tid	  samt	  att	  dessa	  bygglov	  automatiskt	  beviljas	  om	  tidsfristen	  överskrids.	  

Detta	  anser	  författarna	  är	  ett	  mycket	  bra	  system	  men	  förstår	  att	  det	  ej	  går	  att	  införa	  i	  

Åre	  kommun	  då	  detta	  är	  lagstadgade	  beslut.	  	  

Detta	  skulle	  plan	  och	  bygglagen	  kunna	  införa	  för	  att	  undvika	  att	  enkla	  projekt	  behöver	  

genomgå	  samma	  process	  som	  de	  som	  söker	  större	  samt	  mer	  komplicerade	  ärenden.	  

                                                
5 Ante	  Åkerström,	  VD	  Björnberget	  fastigheter,	  E-‐‑intervju	  2016-‐‑05-‐‑18,	  Se	  bilaga	  8.4 
4 Erik	  Wiken,	  Attacus	  Invest	  AB,	  E-‐‑intervju	  2016-‐‑05-‐‑16,	  Se	  bilaga	  8.4 
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5.3	  Bygglovsavgifter	  
 
Trondheim	  och	  det	  Norska	  systemet	  har	  en	  samlad	  slutligt	  kostnad	  till	  kunden	  vad	  

gäller	  bygglovsavgifter	  för	  hela	  ärendet.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  Åre	  och	  det	  Svenska	  

systemet	  som	  har	  delade	  kostnader	  vid	  ansökan	  om	  bygglov.	  Bygglovshandläggningen	  i	  

Åre	  kommun	  har	  istället	  en	  separat	  avgift	  för	  ansökan	  om	  bygglov	  samt	  en	  enskild	  avgift	  

för	  bygganmälan.	  

	  

Likheter	  mellan	  kommunerna	  är	  att	  area-‐‑baserade	  tabeller	  används	  där	  kostnaderna	  för	  

storleken	  på	  fastigheter	  presenteras.	  Tabellen	  bestämmer	  kostnaden	  för	  ärende	  samt	  

den	  timkostnad	  som	  läggs	  på	  arbetet.	  Kommunerna	  har	  egna	  mallar	  där	  de	  väljer	  

storleken	  på	  utgifterna,	  dessa	  dokument	  indexregleras	  varje	  år.	  

	  

En	  faktor	  båda	  kommunerna	  kan	  ta	  hänsyn	  till	  är	  som	  Gulbrandsen3	  säger	  att	  inte	  

basera	  kostnaden	  på	  area.	  Det	  skapar	  orättvisa	  kostnader	  för	  de	  som	  söker	  o-‐‑komplexa	  

byggnader	  som	  fyller	  en	  stor	  area.	  Det	  skulle	  vara	  rimligare	  om	  kostnaderna	  värderades	  

i	  komplexitet	  och	  andra	  delar	  som	  gör	  att	  ett	  ärendet	  blir	  mer	  tidskrävande	  istället	  för	  

endast	  bedöma	  area.	  Åkerström5	  anser	  att	  ett	  sätt	  att	  underlätta	  kostnadsbedömningen	  

för	  kommunerna	  kan	  vara	  att	  införa	  en	  rikstäckande	  taxa.	  Detta	  skulle	  leda	  till	  att	  

spridningen	  i	  kostnad	  mellan	  kommunerna	  upphör	  och	  en	  smidigare	  samt	  enhetligt	  

system	  kan	  arbetas	  fram.	  	  

 

5.4	  Kompletta	  handlingar	  
 
För	  att	  ett	  bygglov	  ska	  kunna	  beviljas	  förutsätts	  det	  att	  samtliga	  handlingar	  skickas	  in	  till	  

handläggaren	  på	  kommunen.	  Det	  visar	  sig	  i	  jämförelsen	  att	  skillnader	  finns	  i	  det	  norska	  

systemet	  vad	  gäller	  grannhöranden	  vid	  ansökningen	  av	  bygglov.	  I	  Trondheim	  kommun	  

förväntar	  sig	  myndigheterna	  att	  den	  sökande	  bifogar	  grannhöranden	  tillsammans	  med	  

resterande	  dokument	  och	  handlingar.	  Åre	  kommun	  tar	  själva	  hand	  om	  detta	  vilket	  

skiljer	  sig	  mellan	  kommunerna.	  Dock	  kan	  detta	  även	  göras	  av	  den	  ansökande	  i	  Sverige,	  

men	  då	  ska	  byggnadsnämnden	  ge	  ett	  godkännande	  och	  detta	  kan	  bara	  göras	  i	  enklare	  

ärenden.	  	  

	  

	  

	  
                                                
5 Ante	  Åkerström,	  VD	  Björnberget	  fastigheter,	  E-‐‑intervju	  2016-‐‑05-‐‑18,	  Se	  bilaga	  8.4 
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Enligt	  Gulbrandsen3	  kan	  en	  bättre	  kommunikation	  med	  kommunen	  vara	  av	  värde,	  detta	  

gärna	  på	  ett	  tidsenligt	  sätt	  så	  som	  Skype	  eller	  annan	  E-‐‑kommunikation.	  Detta	  

tillsammans	  med	  en	  bra	  bygglovsguide	  och	  tydliga	  riktmärken	  på	  vad	  kommunerna	  

förväntas	  tillhandahålla	  av	  den	  sökande.	  Författarna	  anser	  att	  det	  skulle	  skapa	  mycket	  

tydliga	  och	  lättsamma	  krav	  på	  kompletta	  handlingar.	  Vilket	  i	  slutändan	  sparar	  tid	  för	  

både	  kommunerna	  och	  de	  som	  söker.	  

	  

 
	  
	  

                                                
3 Monica	  Gulbrandsen	  WSP	  Trondheim,	  E-‐‑intervju	  2016-‐‑05-‐‑04,	  Se	  bilaga	  8.3 
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6	  Slutsatser	  
Jämförelsen	  visar	  att	  länderna	  har	  en	  liknande	  process	  för	  hantering	  av	  bygglov.	  Det	  

som	  utgör	  den	  stora	  skillnaden	  mellan	  länderna	  är	  att	  Norska	  plan	  och	  bygglagen	  har	  

fler	  moment	  lagstadgade,	  vilket	  ger	  en	  rakare	  process	  med	  mindre	  utrymme	  för	  

kommunerna	  att	  sätta	  interna	  riktmärken.	  

	  

Moment	  som	  skiljer	  sig	  i	  bygglovsprocessen	  är	  tiden	  för	  handläggning	  av	  ärenden.	  Norge	  

har	  lagstadgad	  tid	  för	  handläggning,	  men	  inte	  Sverige.	  I	  det	  Svenska	  systemet	  behandlas	  

alla	  ärenden	  med	  samma	  förutsättningar	  med	  målet	  att	  handlägga	  inom	  tio	  veckor.	  

Skillnaden	  med	  det	  Norska	  systemet	  är	  att	  ärenden	  delas	  upp	  i	  enklare	  och	  mer	  

komplicerade	  fall	  med	  skilda	  tidsfrister,	  tre	  respektive	  tolv	  veckor.	  	  

	  

Servicegarantier	  är	  inget	  som	  det	  svenska	  systemet	  tar	  hänsyn	  till	  då	  detta	  inte	  är	  

lagstadgat.	  I	  Norska	  plan	  och	  bygglagen	  är	  det	  lag	  på	  att	  den	  bygglovssökande	  skall	  få	  

kompensation	  i	  form	  av	  25%	  avdrag	  på	  bygglovsavgiften	  för	  varje	  vecka	  ärendet	  dras	  

över,	  när	  ej	  förlängning	  krävs.	  	  Det	  mesta	  visar	  sig	  lika	  på	  Kompletta	  handlingar,	  det	  som	  

skiljer	  sig	  är	  grannhöranden.	  I	  det	  Svenska	  systemet	  tar	  kommunen	  kontakt	  med	  

grannar	  när	  bygglov	  skall	  beviljas,	  jämfört	  med	  Norge	  där	  ansvaret	  ligger	  på	  den	  som	  

söker.	  	  

	  

En	  likhet	  kommunerna	  emellan	  är	  att	  de	  använder	  sig	  av	  är	  area-‐‑baserade	  

bygglovstaxor.	  Resultatet	  visade	  att	  detta	  moment	  kan	  struktureras	  om	  för	  en	  annan	  

bedömning	  av	  bygglovskostnaden	  för	  varje	  projekt,	  vilket	  skulle	  resultera	  i	  en	  rättvisare	  

kostnadsfördelning.	  Samtliga	  byggherrar	  anser	  att	  kommunerna	  kan	  strukturera	  om	  

kostnaderna	  för	  bygglov.	  
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6.1	  förslag	  till	  fortsatta	  studier	  
 

-‐‑   Då	  denna	  undersökning	  baseras	  på	  kommunen	  och	  byggherrars	  syn	  på	  

bygglovsprocessen	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  se	  hur	  privatpersoner	  ser	  på	  Åre	  

och	  Trondheims	  kommuns	  arbete	  med	  bygglov.	  

	  

-‐‑   Då	  ej	  tidsutrymme	  fanns	  för	  att	  intervjua	  flera	  handläggare	  på	  kommunerna	  

skulle	  det	  vara	  av	  intresse	  att	  se	  hur	  det	  skiljer	  sig	  mellan	  olika	  handläggare	  när	  

det	  gäller	  innehållet	  i	  denna	  rapport,	  skulle	  det	  generera	  ett	  annorlunda	  resultat?	  

 

-‐‑   Intressant	  hade	  vart	  att	  gå	  igenom	  vad	  länderna	  skulle	  kunna	  hämta	  från	  

varandra	  samt	  vart	  respektive	  land	  har	  brister	  som	  kan	  åtgärdas.	  
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8	  Bilagor.	  
 

8.1	  Intervju	  Åre	  Kommun.	  

 

Intervju	  med	  Sofia	  Lind	  på	  Åre	  kommun.	  
 

K	  =	  Kewin	   J	  =	  Johan	   S	  =	  Sofia	  

	  

K:	  Vi	  har	  valt	  att	  avgränsa	  oss	  till	  dessa	  delar.	  

	  

S:	  Ja,	  kompletta	  handlingar	  är	  en	  ansökningsblankett	  med	  undertecknad	  

kontrollansvarig,	  planer,	  fasader,	  sektioner	  samt	  situationsplan	  

	  

J:	  En	  kontrollansvarig	  måste	  vara	  en	  certifierad	  eller	  kan	  det	  vara	  exempelvis	  

byggherren?	  

	  

S:	  Ja,	  en	  certifierad	  kontrollansvarig,	  det	  är	  lag	  på	  att	  det	  skall	  vara	  det.	  Men	  om	  det	  

är	  ett	  väldigt	  enkelt	  ärende	  som	  t.ex.	  en	  liten	  utbyggnad	  utan	  vatten	  kan	  byggherren	  

stå	  som	  kontrollansvarige.	  

	  

J:	  Hur	  lång	  handläggnings	  tid	  har	  ni	  i	  Åre	  kommun?	  

	  

S:	  Jag	  tror	  att	  vi	  har	  fem	  och	  en	  halv	  vecka	  som	  handläggningstid,	  med	  kompletta	  

handlingar.	  

	  

J:	  Då	  är	  alltså	  tio	  veckor	  ganska	  gott	  om	  tid	  egentligen?	  

	  

S:	  Tio	  veckor	  är	  gott	  om	  tid	  i	  de	  flesta	  ärenden	  men	  förhandsbesked	  kan	  oftast	  ta	  lite	  

längre	  tid	  och	  sen	  beror	  det	  på	  att	  det	  skall	  höras	  grannar	  samt	  att	  det	  skall	  till	  

nämnden	  och	  då	  beror	  det	  lite	  på	  hur	  man	  hamnar	  hos	  nämnden	  om	  det	  t.ex.	  precis	  

har	  vart	  nämndmöte	  så	  måste	  man	  vänta	  fyra	  veckor	  till.	  

	  

J:	  jaha	  det	  är	  alltså	  var	  fjärde	  vecka	  hos	  nämnden?	  
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S:	  Ja,	  en	  gång	  i	  månaden	  är	  det	  hos	  nämnden.	  

	  

J:	  Okej,	  Har	  ni	  på	  Åre	  kommun	  någon	  servicegaranti	  för	  er	  bygglovsprocess?	  

	  

S:	  Vi	  har	  ingen	  servicegaranti,	  vi	  har	  ingen	  för	  det	  ekonomiska	  i	  alla	  fall	  så	  som	  

avdrag	  på	  bygglov.	  

	  

J:	  Okej,	  ja	  det	  verkar	  bli	  populärt,	  många	  kommuner	  har	  det	  har	  vi	  sätt	  enligt	  

rapporten	  som	  NNR	  har	  gett	  ut.	  

	  

S:	  Jaha	  okej,	  så	  om	  de	  inte	  genomför	  handläggningen	  inom	  tio	  veckor	  kan	  man	  få	  lite	  

avdrag?	  

	  

J:	  Ja,	  Precis	  

	  

S:	  Nä	  det	  har	  vi	  inte.	  

	  

K:	  Vad	  kostar	  ett	  bygglov	  hos	  er	  för	  en	  villa	  på	  150m2	  som	  är	  planenligt?	  

	  

S:	  Vi	  har	  ju	  en	  taxa	  så	  jag	  kan	  räkna	  ut	  vad	  det	  kostar.	  hade	  man	  byggt	  149m2	  är	  det	  

billigare,	  det	  går	  efter	  area	  så..	  så	  är	  det	  ju	  alltså	  beloppet	  plus	  3gånger	  detta	  belopp.	  

så	  det	  blir	  ganska	  stor	  skillnad	  om	  du	  bygger	  149m2	  jämfört	  med	  150m2.	  Men	  om	  

någon	  fråga	  så	  försöker	  man	  styra	  till	  att	  hamna	  på	  t.ex.	  149m2	  istället	  för	  150m2.	  

	  

K:	  Med	  den	  där	  taxatabellen	  finns	  på	  er	  hemsida?	  

	  

S:	  Ja	  den	  finns	  på	  hemsidan.	  

	  

J:	  Vad	  tror	  du	  gör	  att	  det	  skiljer	  så	  mycket	  mellan	  olika	  kommuner?	  i	  priser.	  

	  

S:	  Jag	  vet	  faktiskt	  inte,	  vi	  ska	  ju	  bara	  ta	  betalt	  för	  det	  arbete	  som	  vi	  lägger	  ner.	  Jag	  kan	  

ju	  tänka	  mig	  att	  det	  är	  dyrare	  att	  bygga	  här	  jämfört	  med	  en	  tätortskommun	  för	  att	  

samråden,	  två	  utav	  de	  ska	  vi	  ut	  på	  plats.	  Och	  där	  kan	  det	  vara	  två	  timmars	  restid.	  
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J:	  Ja,	  precis!	  Vi	  läste	  en	  rapport	  från	  boverket	  där	  t.ex.	  Strömsundskommun	  som	  

också	  är	  relativt	  stor	  och	  de	  också	  borde	  ha	  ganska	  långa	  restider	  men	  deras	  

bygglovsavgift	  var	  minimal.	  

	  

S:	  Kan	  det	  kanske	  vara	  så	  att	  de	  har	  någon	  politiskt	  direktiv	  som	  lite	  vill	  finansiera	  

byggandet?	  

	  

J:	  Du	  tänker	  att	  de	  vill	  ha	  dit	  mer	  folk	  till	  kommunen?	  

	  

S:	  Ja,	  för	  det	  kanske	  inte	  byggs	  så	  jätte	  mycket	  i	  Strömsund!?	  

	  

J:	  Nä,	  så	  kan	  det	  ju	  vara	  men	  det	  står	  ju	  i	  PBL	  att	  man	  bara	  skall	  täcka	  sina	  kostnader	  

för	  arbetet	  som	  ni	  på	  kommunerna	  genomför!	  

	  

S:	  Jo	  det	  är	  ju	  det,	  men	  jag	  tänker	  att	  de	  kanske	  har	  kommit	  överens	  i	  kommunen!	  

	  

J:	  Okej,	  ja	  för	  det	  är	  sådana	  stora	  skillnader	  mellan	  olika	  kommuner.	  

	  

J:	  Ni	  använder	  inte	  SKL´s	  mall	  för	  bygglovsavgifter?	  

	  

S:	  Jag	  vet	  inte	  vad	  vår	  mall	  grundar	  sig	  i	  för	  att	  det	  är	  någonting	  de	  tar	  upp	  i	  

kommunstyrelsen.	  jag	  vet	  faktiskt	  inte	  vad	  taxan	  grundar	  sig	  i,	  men	  den	  görs	  ju	  om	  

varje	  år!	  

	  

J:	  Ja,	  precis,	  den	  skall	  väl	  indexregleras	  årligen?	  

	  

S:	  Ja,	  precis.	  Vi	  har	  väl	  haft	  diskussion	  om	  att	  ändra	  den	  för	  att	  den	  är	  ytbaserad,	  så	  

exempelvis	  en	  industrihall	  som	  är	  ganska	  stor	  men	  är	  en	  väldigt	  enkel	  byggnad	  får	  

en	  väldigt	  hög	  bygglovskostnad.	  

	  

J:	  Vad	  kostar	  bygganmälan	  i	  Åre	  kommun?	  

S:	  Vi	  skall	  se	  om	  den	  finns	  med	  här	  i	  dokumentet.	  

	  

J:	  Det	  kunde	  också	  skilja	  sig	  jätte	  mycket	  mellan	  olika	  kommuner,	  vissa	  var	  dyr	  på	  

bygglov	  men	  billigare	  på	  bygganmälan	  och	  vise	  versa.	  
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S:	  Där	  är	  det	  2,5xgrundbellopper+en	  timmtid.	  Då	  beror	  det	  ju	  på	  hur	  mycket	  tid	  man	  

lägger	  ner	  på	  det.	  

	  

J:	  Timmtiden	  ni	  lägger	  ner	  på	  handläggningen?	  

	  

S:	  Ja	  precis.	  

	  

K:	  Hur	  lång	  tid	  kan	  det	  rör	  sig	  om?	  

	  

S:	  Ja,	  låt	  säga	  att	  det	  kanske	  går	  1timma	  på	  en	  Attefalls	  byggnad.	  Är	  det	  mycket	  

tekniska	  delar	  kan	  det	  ta	  längre	  tid.	  

	  

J:	  Kan	  du	  komma	  på	  någonting	  som	  borde	  ändra/adderas	  för	  att	  skapa	  en	  smidigare	  

bygglovsprocess	  både	  för	  er	  som	  kommun	  samt	  även	  för	  den	  sökande?	  

	  

S:	  Vi	  håller	  på	  att	  se	  över	  generellt	  att	  se	  över	  ganska	  många	  saker	  inom	  vår	  

bygglovsprocess,	  och	  det	  är	  framförallt	  att	  vi	  ska	  bli	  bättre	  på	  att	  skicka	  tillbaka	  

ärenden	  som	  inte	  är	  kompletta	  och	  inte	  börja	  handlägga	  och	  begära	  infodringar	  på	  

infordringar	  och	  detta	  för	  att	  effektivisera	  för	  de	  som	  faktiskt	  lämnar	  in	  kompletta	  

handlingar.	  Samt	  även	  försöka	  få	  de	  som	  söker	  att	  bli	  bättre	  på	  att	  lämna	  in	  

kompletta	  handlingar.	  	  

	  

J:	  Det	  kanske	  inte	  alltid	  är	  så	  lätt	  för	  en	  privatperson	  att	  förstå	  alla	  handlingar	  som	  

skall	  in.	  

	  

S:	  Nä,	  precis	  och	  då	  ska	  vi	  se	  över	  lite	  vad	  som	  står	  på	  vår	  hemsida.	  Vissa	  kommuner	  

har	  jätte	  bra	  information.	  

	  

J:	  Men	  ni	  har	  väl	  bygglovsguiden	  på	  er	  hemsida?	  	  

	  

S:	  Ja,	  men	  många	  kommuner	  har	  bygglovsguiden	  plus	  att	  dom	  har	  en	  väldigt	  

beskrivande	  hemsida	  med	  bra	  information.	  
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J:	  Ja,	  det	  är	  klar,	  det	  skulle	  ju	  underlätta	  både	  för	  er	  och	  för	  dom	  så	  att	  ni	  får	  

kompletta	  handlingar	  och	  ni	  får	  en	  smidigare	  handläggning.	  

	  

S:	  Ja.	  Sen	  skall	  vi	  se	  över	  vår	  telefontid	  för	  tidigare	  har	  vi	  haft	  hyfsat	  mycket	  

telefontid	  men	  vi	  har	  märkt	  att	  det	  inte	  fungerar	  så	  bra	  för	  man	  blir	  så	  väldigt	  störd	  i	  

sitt	  arbete	  så	  nu	  har	  vi	  en	  telefondag	  i	  veckan	  men	  vi	  försöker	  att	  kundcenter	  skall	  ta	  

mycket	  av	  våra	  samtal	  för	  att	  avlasta	  oss	  bygglovshandläggare.	  har	  man	  telfondag	  så	  

har	  man	  i	  snitt	  40samtal	  på	  en	  dag	  och	  då	  hinner	  man	  inte	  långt	  i	  sitt	  arbete	  samt	  att	  

många	  samtal	  handlar	  om	  att	  folk	  ringer	  och	  frågar	  hur	  långt	  man	  hunnit	  i	  deras	  

ärende	  och	  så	  har	  de	  t.ex.	  lämnat	  in	  veckan	  innan	  så	  det	  blir	  många	  irrelevanta	  

frågor.	  Och	  det	  gör	  att	  ärenden	  tar	  längre	  tid.	  

	  

J:	  Men	  ni	  snittar	  på	  ungefär	  5,5	  veckor,	  det	  är	  alltså	  inte	  så	  svårt	  att	  hålla	  sig	  under	  

tio	  veckor	  alltså?	  

	  

S:	  Nä	  det	  är	  det	  egentligen	  inte,	  men	  samtidigt	  har	  vi	  ca	  700	  ärende	  och	  såklart	  kan	  

det	  komma	  ärenden	  som	  tar	  längre	  än	  tio	  veckor.	  

	  

J:	  Åre	  kommun	  måste	  ända	  handlägga	  många	  ärenden	  

	  

S:	  Ja,	  vi	  jämförs	  ju	  med	  en	  kommun	  som	  har	  betydligt	  fler	  invånare	  då	  vi	  bara	  har	  

7000invånare	  men	  kan	  jämföras	  med	  t.ex.	  Östersund	  som	  har	  60	  000invånare.	  Vi	  

har	  ungefär	  likvärdigt	  med	  ärenden	  som	  de.	  Det	  blir	  mycket	  ärenden	  på	  lite	  

invånare.	  Det	  är	  inte	  som	  en	  annan	  likvärdigt	  stor	  kommun.	  

	  

J:	  Nä,	  precis,	  det	  handläggs	  en	  hel	  del	  ärenden	  ändå	  här	  även	  fast	  ni	  är	  en	  liten	  

kommun	  till	  invånare.	  Då	  tycker	  man	  ju	  att	  det	  kanske	  inte	  skall	  vara	  så	  svårt	  för	  

övriga	  kommuner	  att	  klara	  av	  tidsgränsen	  på	  tio	  veckor.	  

	  

S:	  Nä,	  kanske	  inte,	  jag	  vet	  inte.	  

	  

J:	  Då	  kanske	  det	  inte	  finns	  någon	  anledning	  för	  er	  att	  ha	  någon	  servicegaranti?	  
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S:	  Nä,	  fast	  vi	  har	  ju	  en	  del	  ärenden	  som	  drar	  över,	  men	  på	  förhandsbeskeden	  har	  

man	  ju	  chans	  att	  säga	  om	  ärendet	  kan	  dra	  ut	  på	  tiden	  och	  då	  kan	  man	  förvarna	  att	  

det	  kan	  komma	  att	  dra	  ut	  på	  tiden	  och	  då	  blir	  folk	  oftast	  väldigt	  upprörda,	  men	  då	  

får	  man	  förklara	  att	  det	  kanske	  är	  många	  grannar	  som	  skall	  höras.	  	  

	  

J:	  Ja,	  Precis.	  

	  

S:	  De	  är	  en	  sak	  att	  det	  är	  ganska	  bökigt	  med	  grannhörarna,	  och	  där	  skulle	  det	  gå	  att	  

förenkla	  på	  nått	  sett.	  Vi	  skickar	  ett	  brev	  med	  rek	  och	  då	  har	  dom	  från	  det	  att	  dom	  tar	  

ut	  reket	  så	  har	  dom	  3	  veckor	  på	  sig	  att	  svara,	  har	  dom	  inte	  de	  hemma	  och	  kan	  ta	  ut	  

det	  så	  får	  kommunen	  tillbaka	  det	  efter	  2	  veckor.	  då	  har	  det	  gått	  4-‐‑5	  veckor	  för	  att	  

sedan	  behöva	  skicka	  ut	  det	  igen	  med	  delgivningskvitto,	  fås	  inget	  svar	  där	  måste	  

andra	  åtgärder	  tas	  vid	  som	  telefonsamtals	  etc.	  Det	  skulle	  förenkla	  om	  det	  gick	  att	  

göra	  på	  ett	  smidigare	  sätt.	  

	  

J:	  Det	  går	  aldrig	  över	  tiden	  om	  de	  aldrig	  tar	  ut	  brevet?	  

	  

S:	  Vi	  måste	  bevisa	  att	  de	  blivit	  nådda,	  vilket	  är	  bökigt	  

	  

J:	  Så	  då	  kan	  man	  egentligen	  skita	  i	  att	  plocka	  ut	  brevet	  så	  blir	  deras	  process	  mycket	  

längre.	  Blir	  det	  ett	  tyst	  godkännande	  efter	  ca	  5	  veckor	  om	  de	  inte	  hämtat	  ut	  brevet?	  

	  

S:	  Inte	  om	  de	  inte	  hämtat	  ut	  det,	  de	  måste	  godkänna.	  Antingen	  via	  mail	  eller	  tele.	  

S:	  folk	  som	  inte	  blir	  nådda	  är	  ju	  ett	  problem,	  de	  är	  ett	  sätt	  att	  förhala	  och	  en	  bättre	  

lösning	  borde	  finnas	  att	  lösa	  det	  problemet	  på.	  	  

	  

J:	  Men	  om	  det	  är	  ett	  större	  projekt	  och	  de	  är	  angeläget	  att	  grannar	  berörs?	  

	  

S:	  Det	  finns	  en	  ny	  lag	  som	  handlar	  om	  att	  det	  räcker	  med	  att	  annonsera	  i	  lokaltidning	  

osv,	  en	  annonsering	  där	  man	  har	  3	  veckor	  på	  sig	  att	  yttra	  sig.	  se	  paragraf	  35	  

boverkets	  hemsida.	  	  

	  

S:	  Om	  ett	  stort	  antal	  människor	  får	  kapitlet	  paragraf	  35	  underrättas.	  	  
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J:	  Går	  processen	  smidigare	  på	  ett	  detaljplanerat	  område	  än	  ett	  område	  som	  är	  

utanför	  området	  

	  

S:	  Ja	  det	  gör	  det,	  framförallt	  om	  det	  är	  planenligt	  	  

	  

S:	  Om	  ett	  meddelande	  ska	  skickas	  till	  ett	  stort	  antal	  människor	  ska	  man	  kunna	  

föreslå	  det	  i	  tidning	  och	  kommunens	  anslagstavla.	  	  

	  

J:	  Kan	  vara	  bra	  där	  det	  är	  tätbebyggt.	  

	  

S:	  Vitsen	  med	  nya	  PBL	  var	  inte	  att	  göra	  processen	  smidigare,	  det	  var	  att	  göra	  

kontroll	  på	  kommunen	  det	  var	  lite	  kontroll	  förr,	  man	  beräknade	  allt	  själv	  sen	  la	  man	  

bort	  allt	  på	  byggherren	  och	  kontrollansvarige.	  så	  man	  vill	  lägga	  tillbaka	  det	  eftersom	  

man	  insåg	  att	  det	  blev	  så	  mycket	  brister	  i	  konstruktionerna,	  byggnationer	  som	  inte	  

blev	  färdigställda	  osv.	  Man	  ville	  ha	  mer	  kontroll	  från	  kommunen,	  efter	  2011	  har	  man	  

nu	  velat	  förenkla	  mer.	  

	  

J:	  Tycker	  du	  det	  blev	  smidigare	  process	  i	  bygglovshandläggningen	  med	  nya	  PBL	  

gentemot	  gamla?	  	  

	  

R:	  Ja	  det	  har	  det	  väl,	  en	  bättre	  hantering	  är	  det	  eftersom	  vi	  har	  en	  större	  hantering.	  

En	  bättre	  process	  helt	  enkelt.	  

	  

J:	  Är	  det	  någonting	  du	  kan	  tänka	  på	  som	  gör	  processen	  smidigare?	  	  

	  

R:	  Jag	  reagerar	  på	  överklagandeprocessen	  eftersom	  det	  känns	  som	  man	  

frågargrannarna	  två	  gånger,	  den	  är	  väldigt	  osmidig!	  	  

	  

S:	  Menar	  du	  att	  man	  inte	  ska	  få	  överklaga	  om	  man	  sökt.	  	  

	  

R:	  Jo	  det	  tycker	  jag	  men	  du	  frågas	  innan	  du	  söker	  bygglov	  sen	  har	  du	  3	  veckor	  efter	  

du	  beviljat	  bygglov,	  någonstans	  tycker	  jag	  att	  grannarna	  som	  sagt	  ja	  inte	  behöver	  ha	  

någonting	  att	  komma	  med	  de	  3	  veckorna	  efter	  heller.    
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8.2	  E-‐intervju	  Trondheim	  kommun	  

 

E-intervju Frode Granbakken Trondheim kommun  
 

Vad innefattar kompletta handlingar i Trondheimkommun? (detaljplanerat område) 

-   Begrepet	  ”kompletta	  handlingar”	  er	  jeg	  usikker	  på,	  men	  jeg	  antar	  det	  er	  det	  	  

som ”komplett søknad” på norsk. I Norge har vi flere forskjellige typer byggesøknader 

avhengig av type og størrelse på det som skal bygges (tiltaket). Noen av de 

søknadspliktige tiltakene kan man være ansvarlig for selv, mens andre må man 

overlate til profesjonelle foretak. Det vil derfor variere hva som må følge med 

søknaden for at den skal være komplett. For at dere skal få et lite inntrykk så kan dere 

se på denne siden: https://www.trondheim.kommune.no/byggesoknad/ Nettsiden 

oppramser det som må være med for en enkel byggesak. 

 

Hur lång tid uppskattar du att ett bygglov tar att handlägga när kommunen har 

kompletta handlingar? 

-   I	  Trondheim	  kommune	  har	  vi	  rutine	  for	  at	  komplette	  søknader	  skal	  behandles	  så	  

fort	  det	  lar	  seg	  gjøres.	  I	  praksis	  vil	  det	  alltid	  være	  litt	  kø,	  slik	  at	  man	  ikke	  kan	  får	  

behandles	  søknaden	  med	  en	  gang.	  Hvis	  man	  får	  gjort	  det	  i	  løpet	  av	  2-‐‑3	  uker	  så	  

bør	  det	  være	  akseptabelt.	  

 

Vad har Trondheims kommun för snitt på handläggningstid för ett bygglovsärende? 

-   Gjennomsnittlig	  saksbehandlingstid	  hos	  oss	  er	  ca.	  32	  dager.	  

 

Tycker du att 12 veckor är en rimlig maxgräns för handläggningen? har ni svårt att 

hålla tidsramen? 

-   12	  ukers	  saksbehandlingstid	  syns	  jeg	  er	  en	  grei	  frist	  for	  kompliserte	  saker.	  Vi	  har	  

også	  3	  ukers	  frist	  for	  enklere	  saker,	  noe	  jeg	  også	  syns	  er	  rimelig.	  Normalt	  holder	  

vi	  oss	  fint	  innenfor	  fristene.	  
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Har ni någon typ av servicegaranti för ert arbete? (exempelvis avdrag på bygglovsavgift 

om handläggningen drar över tiden) 

-‐‑   I	  plan-‐‑	  og	  bygningsloven	  er	  det	  lovfestet	  at	  kommunen	  skal	  tilbakebetale	  25	  %	  av	  

det	  totale	  gebyret	  for	  hver	  påbegynt	  uke	  tidsfristen	  overskrides.	  I	  enkelte	  

sakstyper	  vil	  også	  byggetillatelse	  bli	  gitt	  automatisk	  når	  tidsfristen	  er	  

overskredet.	  

 

Hur stor uppskattar du att bygglosavgiften blir i ett ärende i kommunen som följer 

gällande planbestämmelser? t.ex. en villa på 150m2.  

-‐‑   Saksbehandlingsgebyret	  for	  en	  enebolig/villa	  på	  150	  m2	  i	  Trondheim	  kommune	  

er	  på	  kr	  16	  570.	  

 

Använder ni er av någon mall för bygglovsavgifter? om ja, kan du bifoga denna i mailet.  

-‐‑   Vi	  har	  et	  gebyrregulativ	  som	  oppdateres	  årlig,	  se	  vedlegg.	  For	  byggesaker	  er	  det	  

kap.	  B	  som	  gjelder.	  

 

Vad kostar en bygganmälan i Trondheimkommun? 

-‐‑   Hos	  oss	  er	  ”bygganmälan”	  og	  ”bygglosavgiften”	  det	  samme,	  slik	  at	  svaret	  blir	  som	  

ovenfor.	  

 

Kan du komma på någonting som borde ändras/adderas för att skapa en smidigare 

bygglovsprocess både för er som kommun samt för de som söker bygglov? 

-‐‑   I	  Norge	  har	  det	  i	  flere	  år	  vært	  jobbet	  med	  å	  effektivisere	  og	  forenkle	  	  	  	  	  

byggesaksbehandlingen.	  Blant	  annet	  har	  mange	  tiltak	  som	  tidligere	  var	  

søknadspliktig	  nå	  blitt	  fritatt.	  Det	  har	  også	  blitt	  lovfestet	  kortere	  

saksbehandlingsfrister.	  Det	  jobbes	  fremdeles	  med	  endringer	  for	  å	  redusere	  

byggekostnadene,	  men	  det	  er	  usikkert	  om	  man	  klarer	  å	  oppnå	  så	  veldig	  mye	  mer	  

ved	  endringer	  byggesaksreglene.	  Jeg	  antar	  det	  er	  mer	  å	  hente	  på	  å	  få	  

planbehandlingen	  smidigere	  og	  ikke	  minst	  kortere.	  
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8.3	  E-‐intervju	  byggherre	  Trondheim	  
 
Intervjuperson:	  Monica	  Gulbrandsen	  WSP	  Trondheim	  
 
	  

Hur	  upplever	  ni	  att	  handläggningen	  av	  bygglovsärenden	  sköts	  av	  Trondheim	  

kommun?	  

-‐‑	  Jeg	  synes	  Trondheim	  kommune	  stort	  sett	  er	  effektive,	  rettferdige	  og	  

løsningsorienterte	  i	  saksbehandling	  av	  byggesaker.	  Hvor	  smidig	  denne	  prosessen	  

er	  og	  hvordan	  utfallet	  av	  byggesaken	  blir,	  er	  litt	  for	  mye	  avhengig	  av	  hvilken	  

saksbehandler	  (person)	  man	  blir	  tildelt.	  

	  

Tycker	  ni	  att	  en	  handläggningstid	  på	  tolv	  veckor	  är	  rimligt	  för	  ett	  bygglovsärende	  

som	  håller	  sig	  inom	  planbestämmelserna.	  Om	  nej,	  vad	  är	  ett	  rimligt	  tidsspann?	  

-‐‑	  Nei,	  jeg	  mener	  det	  er	  for	  lang	  tid	  dersom	  tiltaket	  er	  i	  henhold	  til	  

planbestemmelsene.	  4	  uker	  hadde	  vært	  rimelig	  behandlingstid.	  

	  

Vad	  skulle	  kunna	  ändras	  i	  bygglovsprocessen	  för	  att	  göra	  den	  smidigare	  och	  mer	  

effektiv?	  

-‐‑	  Bedre	  kommunikasjon	  mellom	  kommunen	  og	  de	  som	  søker	  om	  byggetiltak.	  

	  

Kan	  kommunerna	  ändra	  någonting	  i	  sin	  verksamhet	  för	  att	  förenkla	  för	  de	  som	  

söker?	  

-‐‑	  Legge	  til	  rette	  for	  mer	  digital	  samhandling,	  via	  skype	  og	  chatt	  ol.	  

	  

Tycker	  ni	  att	  bygglovskostnaderna	  i	  Trondheims	  kommuns	  står	  i	  proportion	  till	  

de	  arbete	  som	  de	  lägger	  ned?	  	  

-‐‑	  Nei,	  det	  burde	  vært	  kostnader	  pr	  byggesak	  og	  ikke	  etter	  størrelsen	  på	  

byggetiltaket	  (antall	  kvadratmeter),	  slik	  det	  er	  i	  dag.	  
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8.4	  E-‐intervju	  byggherrar	  Åre	  
 
E-‐‑intervju	  med	  Erik	  Wiken	  Attacus	  invest	  AB	  
    

  Hur	  upplever	  ni	  att	  handläggningen	  av	  bygglovsärenden	  sköts	  av	  Åre	  kommun?	  

-‐‑   Jag	  har	  för	  få	  ärenden,	  och	  kommer	  in	  för	  sent	  i	  projekten,	  men	  tycker	  i	  övrigt	  att	  de	  

sköts	  bra	  

Tycker	  ni	  att	  en	  handläggningtid	  på	  tio	  veckor	  är	  rimligt	  för	  ett	  bygglovsärende	  

som	  håller	  sig	  inom	  planbestämmelserna.	  Om	  nej,	  vad	  är	  ett	  rimligt	  tidsspann?	  

-‐‑   Det	  måste	  vara	  väldigt	  olika	  beroende	  på	  projektets	  art.	  	  	  

	  Ett	  enkelt	  fritidshus	  eller	  ett	  stort	  hotell	  med	  helt	  olika	  förutsättningar	  i	  

detaljplanen.	  

I	  dagsläget	  är	  det	  frivilligt	  för	  kommunerna	  att	  införa	  så	  kallade	  servicegarantier	  

om	  ärendet	  drar	  över	  tiden,	  vad	  anser	  ni	  är	  en	  rimlig	  kompensation	  för	  den	  

bygglovssökande	  om	  handläggningen	  drar	  över	  tiden?	  

-‐‑   Jag	  tycker	  att	  det	  är	  helt	  fel	  !	  	  

Det	  innebär	  ju	  ytterligare	  handläggningstid	  och	  kostnader	  som	  måste	  tas	  ut	  på	  

övriga	  projekt	  

Vad	  skulle	  kunna	  ändras	  i	  bygglovsprocessen	  för	  att	  göra	  den	  smidigare	  och	  mer	  

effektiv?	  

-‐‑   Kanske	  lite	  mindre	  möjlighet	  för	  ”okynnes”	  överklaganden	  från	  grannar	  ?	  

Kan	  kommunerna	  ändra	  någonting	  i	  sin	  verksamhet	  för	  att	  förenkla	  för	  de	  som	  

söker?	  

-‐‑   Inget	  jag	  kan	  komma	  på	  just	  nu.	  
  

  

Tycker	  ni	  att	  bygglovskostnaderna	  i	  Åre	  kommuns	  står	  i	  proportion	  till	  de	  arbete	  

som	  de	  lägger	  ned?	  (ett	  bygglov	  i	  Jockmock	  kostar	  7200kr	  inkl	  bygganmälan)	  

-‐‑   Jag	  tycker	  nog	  att	  kostnaden	  är	  rimlig.	  

Men	  det	  finns	  andra	  kostnader	  i	  Åre	  som	  ex.vis	  VA-‐‑anslutning	  !	  

Den	  kan	  även	  vara	  motiverad	  i	  ett	  samhälle	  som	  byggs	  ut	  så	  snabbt	  och	  är	  så	  utbrett	  

över	  ett	  stort	  geografiskt	  område.	  
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Varför	  tror	  du	  kostnaderna	  varierar	  så	  mycket	  mellan	  kommunerna	  i	  Sverige?	  

-‐‑   Vet	  inte,	  men	  ev	  kan	  det	  bero	  på	  vilken	  typ	  av	  projekt	  de	  gäller.	  

Hur	  komplicerad	  granskningen	  är	  mot	  gällande	  detaljplan	  eller	  i	  vissa	  fall	  inga	  karv	  

alls	  på	  detaljplan,	  

Vad	  som	  ingår	  i	  byggnadslovsavgiften:	  Enbart	  byggnadslov,	  samråd	  för	  startbesked,	  

byggplatsbesök,	  slutsamråd	  för	  slutbesked	  ?	  

 
 
 
 
E-intervju Ante Åkerström  VD Björnberget fastigheter AB 
 

Hur	  upplever	  ni	  att	  handläggningen	  av	  bygglovsärenden	  sköts	  av	  Åre	  kommun?	  

-‐‑   De	  har	  enorma	  resursbrister	  så	  handläggningen	  släpar.	  De	  10	  veckor	  de	  måste	  hålla	  

löser	  de	  ofta	  med	  att	  de	  påstår	  att	  handlingarna	  inte	  är	  kompletta.	  Detta	  försenar	  

processen	  rejält.	  Sen	  har	  de	  alldeles	  för	  strikt	  syn	  på	  hur	  bygglovsärendet	  stämmer	  

mot	  detaljplanen.	  De	  har	  enligt	  nya	  PBL	  rätt	  att	  tolka	  detaljplanen	  sett	  ur	  dess	  syfte	  

snarare	  än	  strikt	  millimetertolkning.	  

	  	  

Tycker	  ni	  att	  en	  handläggningstid	  på	  tio	  veckor	  är	  rimligt	  för	  ett	  bygglovsärende	  

som	  håller	  sig	  inom	  planbestämmelserna.	  Om	  nej,	  vad	  är	  ett	  rimligt	  tidsspann?	  

-‐‑   Ja.	  Även	  om	  man	  ofta	  får	  ärendet	  behandlat	  på	  delegation	  måste	  man	  förstå	  att	  de	  få	  

som	  handlägger	  även	  har	  andra	  ärenden.	  

	  	  

I	  dagsläget	  är	  det	  frivilligt	  för	  kommunerna	  att	  inför	  så	  kallade	  servicegarantier	  

om	  ärendet	  drar	  över	  tiden,	  vad	  anser	  ni	  är	  en	  rimlig	  kompensation	  för	  den	  

bygglovssökande	  om	  handläggningen	  drar	  över	  tiden?	  

-‐‑   Kraftig	  rabatt	  på	  bygglovsavgiften.	  

	  	  

Vad	  skulle	  kunna	  ändras	  i	  bygglovsprocessen	  för	  att	  göra	  den	  smidigare	  och	  mer	  

effektiv?	  

-‐‑   Tillsätta	  fler	  och	  kompetentare	  handläggare	  samt	  att	  chefer	  i	  organisationen	  ger	  

handläggarna	  mandat.	  

	  	  



	   57	  

	  

Kan	  kommunerna	  ändra	  någonting	  i	  sin	  verksamhet	  för	  att	  förenkla	  för	  de	  som	  

söker?	  

-‐‑   Ja.	  Öka	  mängden	  rådgivning	  som	  de	  enligt	  PBL	  är	  skyldiga	  att	  hålla.	  Dett	  ska	  gälla	  

även	  avseende	  blivande	  planärenden.	  

	  	  

Tycker	  ni	  att	  bygglovskostnaderna	  i	  Åre	  kommuns	  står	  i	  proportion	  till	  de	  arbete	  

som	  de	  lägger	  ned?	  (ett	  bygglov	  i	  Jokkmokk	  kostar	  7200kr	  inkl.	  bygganmälan)	  

-‐‑   Nej.	  Det	  blir	  onödigt	  dyrt	  eftersom	  de	  själva	  sätter	  sig	  i	  en	  situation	  där	  ärendet	  blir	  

ineffektivt.	  

	  	  

Varför	  tror	  du	  kostnaderna	  varierar	  så	  mycket	  mellan	  kommunerna	  i	  Sverige?	  

-‐‑   Bör	  vara	  enhetlig	  taxa	  
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8.5	  Gebyrregulativ	  
GEBYRREGULATIV 2016 

 
Gebyrregulativ	  for	  Trondheim	  kommune	  for	  saksbehandling	  med	  mer	  jf.	  plan-‐‑	  og	  
bygningsloven	  §	  33-‐‑1,	   matrikkelloven	  §	  32	  og	  eierseksjonsloven	  §	  7.	  

 
 

 
A1 GRUNNLAG 
Gebyr	  etter	  dette	  regulativet	  uttrykker	  kommunens	  gjennomsnittlige	  kostnad	  ved	  
behandling	  og	  tilsyn	  av	   saker	  etter	  plan-‐‑	  og	  bygningsloven	  og	  matrikkelloven.	  For	  
behandling	  av	  begjæring	  om	  seksjonering	   innkreves	  gebyr	  i	  henhold	  til	  eierseksjonslovens	  
maksimalgebyr.	  

 
I	  tillegg	  til	  gebyrer	  etter	  dette	  regulativ	  vil	  det	  i	  forbindelse	  med	  en	  søknad	  blant	  annet	  kunne	  
bli	  innkrevd	   tilknytningsavgift	  for	  vann	  og/eller	  kloakk,	  samt	  innkrevd	  gebyrer	  på	  vegne	  av	  
andre	  offentlige	  myndigheter,	  slik	  som	  blant	  annet	  tinglysingsgebyr.	  

 
A2 GYLDIGHET 
Regulativet	  gjelder	  fra	  1.1.2016.	  Med	  mindre	  annet	  fremgår	  nedenfor,	  beregnes	  gebyrene	  
etter	  det	   regulativ	  som	  gjelder	  på	  det	  tidspunkt	  kommunen	  mottar	  søknad/rekvisisjon.	  

 
For	  endringssøknad/igangsettingssøknad	  osv.	  legges	  til	  grunn	  det	  til	  enhver	  tid	  gjeldende	  
regulativ.	  Dette	   gjelder	  uavhengig	  av	  om	  rammetillatelse	  er	  gebyrberegnet	  etter	  eldre	  
regulativ.	  

 
For	  forslag	  til	  reguleringsplaner	  og	  reguleringsendringer	  beregnes	  gebyret	  etter	  gjeldende	  
regulativ	  på	   grunnlag	  av	  innsendt	  komplett	  planforslag.	  

 
A3 BETALINGSPLIKT OG TIMESATSER 
Alle	  som	  får	  utført	  tjenester	  etter	  dette	  regulativet	  skal	  betale	  gebyr.	  

 
For	  plansaker	  skal	  det	  avtales	  i	  oppstartsmøte	  hvem	  som	  skal	  betale	  gebyret	  og	  om	  det	  skal	  
gis	  fratrekk	  fra	   satsene,	  jf.	  regulativets	  punkt	  C.	  

 
For	  søknader/arbeider	  som	  ikke	  dekkes	  av	  de	  vedtatte	  satser	  eller	  når	  arbeidet	  krever	  
unormalt	  stor	   arbeidsmengde	  på	  grunn	  av	  ekstra	  kontroller	  og	  lignende	  kan	  gebyret	  
beregnes	  etter	  medgått	  tid.	  

Øvrig	  arbeid	  som	  kommunen	  skal	  forestå	  etter	  plan-‐‑	  og	  bygningslovgivningen	  faktureres	  

etter	  medgått	  tid.	   Følgende	  timesatser	  benyttes	  når	  gebyret	  beregnes	  etter	  medgått	  tid:	  
For	  arbeider	  i	  marken	  betales	  2	  190	  kroner	  pr.	  time	  og	  for	  kontorarbeid	  1	  170	  kroner	  pr.	  
time.	  For	  arbeider	   som	  krever	  spesiell	  faglig	  kompetanse	  faktureres	  arbeidet	  etter	  faktiske	  
utgifter.	  

 
A4 BETALINGSFRIST 
Gebyret	  skal	  betales	  30	  dager	  etter	  mottak	  av	  faktura.	  Etter	  forfall	  oversendes	  kravet	  til	  
innfordring	  for	   rettslig	  inndriving,	  jf.	  lov	  om	  inkassovirksomhet	  og	  annen	  inndriving	  av	  
forfalte	  pengekrav.	  Ved	  for	  sen	   betaling	  kan	  det	  kreves	  forsinkelsesrenter	  etter	  lov	  om	  
renter	  ved	  forsinket	  betaling.	  

 
A5 TILLEGGSGEBYR 
Kommunen	  kan	  kreve	  tilleggsgebyr	  dersom	  det	  inngås	  avtale	  om	  bundet	  fremdrift.	  Dersom	  
det	  av	   kapasitetsmessige	  hensyn	  ikke	  er	  mulig	  å	  inngå	  avtale	  om	  bundet	  fremdrift	  med	  alle	  
søkere	  som	  ber	  om	  det,	  avgjør	  kommunen	  hvilke	  saker	  som	  gis	  prioritet.	  

GENERELT	  
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A6 FORHØYET GEBYR 
Innsendte	  søknader	  som	  ikke	  tilfredsstiller	  forskriftsmessige	  krav	  eller	  nødvendig	  
dokumentasjon	  i	  henhold	   til	  kommunens	  veiledningsskriv,	  kan	  medføre	  forhøyet	  gebyr.	  
Beregningen	  gjøres	  med	  grunnlag	  i	  det	   merarbeid	  dette	  representerer	  jf.	  timesatser	  i	  punkt	  
A3.
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A7 UAKTUELL SAK 
Dersom	  en	  søknad	  om	  tiltak,	  søknad	  om	  fradeling	  eller	  planforslag	  trekkes	  skriftlig	  før	  vedtak	  fattes,	  
faktureres	  det	  etter	  medgått	  tid	  i	  henhold	  til	  timesatser	  i	  punkt	  A3.	  

 
A8 AVBRUTT SAK 
Saker	  og	  planforslag	  som	  avsluttes	  på	  grunn	  av	  manglende	  komplettering	  av	  søknadsmateriale	  
faktureres	   etter	  medgått	  tid	  i	  henhold	  til	  timesatser	  i	  punkt	  A3.	  

For	  avbrudd	  i	  oppmålingsforretning	  eller	  matrikulering	  faktureres	  etter	  punkt	  E2.	  
 
A9 URIMELIG GEBYR 
Det	  er	  ikke	  klageadgang	  på	  gebyrfastsettelsen	  i	  den	  enkelte	  sak	  der	  gebyret	  er	  hjemlet	  i	  plan-‐‑	  og	  
bygningsloven	  §	  33-‐‑1.	  

 
Hvis	  gebyret	  anses	  å	  bli	  åpenbart	  urimelig	  i	  forhold	  til	  det	  arbeid	  og	  de	  kostnader	  kommunen	  har	  hatt	  
med	   saken,	  eller	  anses	  åpenbart	  urimelig	  av	  andre	  grunner,	  kan	  kommunen	  etter	  egen	  vurdering,	  eller	  
etter	   skriftlig	  søknad,	  fastsette	  annet	  gebyr	  enn	  det	  som	  framgår	  av	  regulativet.	  Søknad	  om	  
nedsettelse	  av	   gebyret	  utsetter	  ikke	  betalingsfristen.	  

 
A10 KLAGEADGANG 
Kommunens	  avgjørelse	  av	  søknad	  om	  nedsettelse	  eller	  frafall	  av	  gebyr	  er	  å	  anse	  som	  et	  enkeltvedtak	  
og	   kan	  påklages	  til	  fylkesmannen	  etter	  reglene	  i	  forvaltningsloven.	  

 
A11 OPPSPLITTING AV SAKER 
I	  de	  tilfeller	  der	  det	  er	  forhold	  på	  søkers	  side	  som	  fører	  til	  at	  kommunen	  får	  merarbeid	  som	  følge	  av	  
oppsplitting	  av	  saker,	  kan	  det	  kreves	  tilleggsgebyr	  for	  merarbeidet.	  Dette	  faktureres	  etter	  medgått	  tid,	  
i	   henhold	  til	  timesatser	  i	  punkt	  A3.	  

 
A12 UDEKKET KRAV 
Kommunen	  kan	  kreve	  forskuddsbetaling	  av	  behandlingsgebyrene	  knyttet	  til	  det	  enkelte	  omsøkte	  

tiltak.	   Kommunen	  kan	  sette	  som	  vilkår	  før	  tillatelse	  gis,	  at	  behandlingsgebyret	  i	  saken	  er	  innbetalt.	  

Dersom	  kommunen	  har	  et	  forfalt	  ubetalt	  behandlingsgebyr	  overfor	  tiltakshaver/søker,	  kan	  
kommunen	   kreve	  at	  disse	  gebyr	  innbetales	  før	  samme	  aktør	  får	  videre	  vedtaksbehandling	  i	  saken,	  
eller	  ny	  sak	  vedtaksbehandles.	  

 
A13 AVSLAG 
Dersom	  en	  søknad	  om	  tiltak	  avvises	  eller	  avslås,	  eller	  søknad	  om	  fradeling	  avslås,	  betales	  75	  %	  av	  
gebyret.	   Private	  planforslag	  som	  vedtas	  ikke	  lagt	  ut	  til	  offentlig	  ettersyn	  faktureres	  fullt	  ut	  i	  henhold	  til	  
gebyrregulativets	  punkt	  C.	  

 
A14 DISPENSASJONER 
For	  dispensasjon	  fra	  én	  enkelt	  bestemmelse	  gitt	  i	  eller	  i	  medhold	  av	  plan-‐‑	  og	  bygningsloven,	  beregnes	  
et	   gebyr	  på	  4	  210	  kroner.	  

 
For	  dispensasjon	  fra	  flere	  bestemmelser	  gitt	  i	  eller	  i	  medhold	  av	  plan-‐‑	  og	  bygningsloven,	  beregnes	  gebyr	  
per	   dispensasjon.	  

 
I	  saker	  som	  er	  særskilt	  arbeidskrevende,	  kan	  det	  i	  tillegg	  faktureres	  for	  medgått	  tid	  i	  henhold	  til	  
timesatser	  i	   punkt	  A3.	  
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Av	  byggesaksgebyret	  skal	  anslagsvis	  10	  %	  dekke	  kostnader	  knyttet	  til	  tilsyn,	  jf.	  plan-‐‑	  og	  bygningsloven	  
§	  33-‐‑1.	  

 
B1 BEREGNINGSGRUNNLAG 
Er	  gebyrberegningen	  avhengig	  av	  bebyggelsens	  størrelse,	  settes	  arealet	  lik	  bruksarealet,	  slik	  det	  er	  
registrert	  i	  GAB-‐‑	  registeret	  (NS	  3940).	  Arealet	  avrundes	  nedover	  til	  nærmeste	  m².	  

 
B2 GEBYRSATSER 
B2-‐‑1	   SATSENE	  
For	  oppføring,	  tilbygging,	  påbygging,	  underbygging	  eller	  plassering	  av	  varige	  eller	  midlertidig	  
bygninger,	   konstruksjon	  eller	  anlegg,	  samt	  bruksendringer	  benyttes	  følgende	  satser:	  

 
For	  tiltak	  med	  bruksareal	  fra	  -‐‑	  til:	  

 

0	  -‐‑	  10	  m2:	   2	  120	   kroner	  
11	  -‐‑	  30	  m2:	   3	  840	   kroner	  
31	  -‐‑	  50	  m2:	   5	  380	   kroner	  
51	  -‐‑	  100	  m2:	   10	  790	   kroner	  
101	  -‐‑	  150	  m2:	   16	  570	   kroner	  
151	  -‐‑	  300	  m2:	   23	  310	   kroner	  

 

For	  areal	  (BRA)	  over	  300	  m2	  betales	  et	  gebyr	  på	  56	  kroner	  pr.	  m2,	  i	  tillegg	  til	  satsene	  ovenfor,	  i	  
utgangspunktet	  begrenset	  til	  1	  500	  000	  kroner.	  Kommunen	  kan	  likevel	  merfakturere	  utover	  
1	  500	  000	  kroner	  i	  henhold	  til	  regulativets	  punkt	  A3	  hvor	  kommunen	  står	  overfor	  mer	  tidkrevende	  
saker	   enn	  1	  500	  000	  kroner	  skulle	  tilsi.	  

 
Dersom	  det	  sendes	  inn	  en	  søknad	  med	  flere	  like	  prosjekterte	  bygg	  knyttet	  til	  samme	  prosjekt,	  ilegges	  
gebyr	   på	  følgende	  måte:	  

 
Gebyret	   beregnes	   ved	   at	   det	   totale	   areal	   av	   byggene	   legges	   sammen.	   Når	   arealet	   på	   samlet	   bygg	  
overstiger	   300	  m²,	  betales	  et	  gebyr	  på	  56	  kroner	  pr.	  m².	  Byggesakskontoret	  avgjør	  hvilke	  bygg	  som	  er	  
å	  anse	  som	  like	  i	   forhold	  til	  byggesaksbehandlingen.	  

 
Dersom	  det	  sendes	  inn	  flere	  søknader	  med	  like	  bygg	  over	  tid,	  slik	  at	  man	  ikke	  oppnår	  besparelser	  i	  
saksbehandlingstiden,	  vil	  gebyret	  beregnes	  etter	  bruksareal	  etter	  satsene	  over.	  Det	  vil	  i	  disse	  tilfeller	  
ikke	   bli	  reduksjon	  i	  gebyret.	  

For	  plasthaller/ridehaller	  samt	  midlertidige	  boligrigger	  beregnes	  gebyr	  etter	  50	  %	  av	  satsene	  

over.	   B2-‐‑2	   GEBYR	  PR.	  IGANGSETTINGSTILLATELSE	  
For	  hver	  søknad	  om	  igangsettingstillatelse	  etter	  gitt	  rammetillatelse	  beregnes	  et	  gebyr	  på	  2	  890	  kroner.	  

 
B2-‐‑3	   TILLEGGSGEBYR	  FOR	  EKSTRA	  BOENHET	  
For	  hver	  ekstra	  sokkelleilighet/billeilighet	  i	  nybygg	  bolig	  eller	  i	  påbygg/tilbygg	  betales	  et	  gebyr	  på	  
2 310 kroner. 

 
B2-‐‑4	   BRUKSENDRINGER	  
For	  behandling	  av	  søknad	  om	  innvendig	  ombygging	  eller	  endret	  bruk	  av	  bygg	  og	  anlegg	  betales	  50	  %	  av	  
takster	  i	  punkt	  B2,	  dog	  ikke	  mindre	  enn	  1	  920	  kroner.	  

 
B2-‐‑5	   	  SØKNAD	  OM	  PLASSERING	  AV	  TILTAK	  FOR	  AVFALLSCONTAINER	  OG	  	  

POSTKASSESTATIV.	  SØKNAD	  OM	  PLASSERING	  AV	  LESKUR	  OG	  ANDRE	  MINDRE	  
TILTAK.	  

For	  slike	  tiltak	  betales	  et	  gebyr	  på	  860	  kroner	  pr.	  tiltak.	  

BYGGESAKER	  
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B2-‐‑6	  	  	  	  	   AVSTANDSKRAV	  MOT	  VEI	  ETTER	  VEGLOVEN	  
For	   behandling	   og	   tillatelse	   for	   overskridelse	   av	   avstandskravet	   mot	   vei	   betales	   et	   gebyr	   på	   4	   010	  
kroner.	  

 
B2-‐‑7	  	  	  	  	   ØVRIGE	  TILTAK	  
For	  øvrige	  tiltak	  etter	  plan-‐‑	  og	  bygningsloven	  betales	  et	  gebyr	  på	  1	  920	  kroner	  pr.	  tiltak.	  

 
B2-‐‑8	  	  	  	  	  OPPFØRING,	  RIVING	  OG	  REHABILITERING	  AV	  SKORSTEIN	  -‐‑FEIERAVDELINGEN	  
For	  slike	  tiltak	  belastes	  et	  gebyr	  på	  1	  770	  kroner.	  

 
B3         RIVING AV BYGNINGER, KONSTRUKSJONER OG ANLEGG 
B3-‐‑1	  	  	  	   Mindre	  bygninger	  som	  garasjer/uthus/bod	  	  	  1	  920kroner	  
B3-‐‑2	  	  	  	  	   Eneboliger,	  tomannsboliger,	  rekkehus	  o.l.	  	  	  	  	  	  	  4	  050	  kroner	  
B3-‐‑3	  	  	  	  	   Andre	  bygninger	  inntil	  5	  etasjer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  720	  kroner	  
B3-‐‑4	  	  	  	  	   Andre	  bygninger	  over	  5	  etasjer	   9	  640	  kroner	  

 
For	  øvrige	  rivingstiltak	  legges	  til	  grunn	  fakturering	  etter	  medgått	  tid,	  jf.	  punkt	  A3.	  

 
B4         SKILT OG REKLAME 
For	  søknad	  om	  oppsetting	  av	  skilt	  og	  reklame	  betales	  et	  gebyr	  pr.	  bygning	  eller	  hvis	  det	  ikke	  
gjelder	  bygning,	  pr.	  skilt	  eller	  reklameenhet	  på	  2	  120	  kroner.	  

 
For	  samlet	  skiltplan	  for	  større	  bygg	  betales	  et	  gebyr	  på	  4	  830	  kroner.	  

 
For	  skilting	  som	  omsøkes	  samtidig	  med	  utvendig	  ombygging,	  betales	  ikke	  eget	  gebyr.	  

 
B5         ANLEGG O.L. 
For	  behandling	  av	  søknad	  om	  anlegg	  av	  lekeplasser,	  idrettsanlegg,	  veg,	  parkeringsplasser	  o.l.	  
betales	  gebyr	  etter	  det	  areal	  disse	  utgjør	  med	  
-‐  inntil 500 m2: 3 960 kroner 
-‐  over 500 -‐  1000 m2: 7 910 kroner 
-‐  over 1000 m2: 15 490 kroner 
For	  behandling	  av	  søknader	  om	  kommunaltekniske	  anlegg	  (eksempelvis	  ledningsanlegg	  og	  veganlegg)	  
betales	  ett	  gebyr	  på	  9	  630	  kroner.	  

 
B6         VESENTLIG TERRENGINNGREP 
For	  vesentlig	  terrenginngrep	  betales	  et	  gebyr	  etter	  medgått	  timeforbruk	  og	  utgifter	  til	  fagkyndig	  
bistand,	   men	  minstegebyr	  på	  7	  720	  kroner.	  

 
B7         BYGNINGSTEKNISKE INSTALLASJONER 
For	  søknad	  om	  oppføring,	  endring	  eller	  reparasjon	  av	  bygningstekniske	  installasjoner	  og	  
private	   avløpsanlegg	  betales	  et	  gebyr	  på	  3	  960	  kroner.	  

 
B8         DRIFTSBYGNINGER I LANDBRUKET 
For	  søknader	  om	  driftsbygning	  i	  landbruket	  betales	  50	  %	  av	  satsene	  i	  punkt	  B2-‐‑1.	  

 
B9         REVIDERTE TEGNINGER 
Behandling	  av	  reviderte	  tegninger	  belastes	  med	  gebyr	  på	  1	  540	  kroner.	  

 
For	  mindre	  revisjoner	  av	  søknad	  etter	  avslag	  betales	  25	  %	  av	  hovedsatsen	  i	  punkt	  B2.	  Søknaden	  regnes	  
som	  revidert	  dersom	  den	  blir	  fremsendt	  innen	  4	  uker	  etter	  at	  avslaget	  er	  mottatt.	  Byggesakskontoret	  
avgjør	  hva	   som	  er	  å	  anse	  som	  en	  mindre	  revisjon/endring	  og	  hva	  som	  er	  å	  anse	  som	  en	  ny	  søknad.	  

 
Utvides	  arealet,	  betales	  i	  tillegg	  gebyr	  for	  det	  nye	  arealet	  beregnet	  etter	  satsene	  i	  punkt	  B2-‐‑1.	  
Reduseres	   arealet,	  skjer	  ingen	  nedsettelse	  av	  fastsatt	  gebyr.	  
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B10 SAKKYNDIG BISTAND OG INNLEIDE TJENESTER FOR SAKSBEHANDLING 
Bygningssjefen	  kan	  rekvirere	  sakkyndig	  bistand	  for	  gjennomføring	  av	  kommunens	  tilsyn	  med	  tiltaket	  
og	   annen	  nødvendig	  bistand	  i	  saksbehandlingen.	  For	  slik	  bistand	  kan	  kommunen	  kreve	  et	  gebyr	  for	  
konsulentutgifter	  etter	  medgått	  tid,	  jf.	  punkt	  A3.	  Gebyret	  belastes	  tiltakshaver.	  

 
B11 ULOVLIG BYGGEARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PBL 
For	  tiltak	  som	  utføres	  i	  strid	  med	  bestemmelser	  gitt	  i	  eller	  i	  medhold	  av	  plan-‐‑	  og	  bygningslovgivningen,	  
her	   under	  tiltak	  som	  utføres	  i	  strid	  med	  ramme-‐‑	  og/	  eller	  igangsettingstillatelse,	  kan	  det	  ilegges	  et	  
behandlingsgebyr	  for	  merarbeid	  i	  henhold	  til	  medgått	  tid,	  jf.	  punkt	  A3	  og	  minimum	  4	  350	  kroner.	  

 
Gebyret	  skal	  belastes	  den	  ansvarlige.	  

 
Det	  forhøyde	  gebyret	  skal	  dekke	  kommunens	  gjennomsnittlige	  merutgifter	  ved	  behandling	  av	  
ulovlighetssaker.	  

 
Gebyret	  kan	  vurderes	  nedsatt	  på	  samme	  vilkår	  som	  i	  regulativets	  punkt	  A9.	  

 
B12 SELVBYGGER 
For	  søknad	  om	  ansvarsrett	  for	  selvbygger	  betales	  et	  gebyr	  ved	  godkjenning	  av	  selvbygger	  på	  2	  100	  
kroner.	  

 
B13 FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIGE BRUKSTILLATELSER 
Det	  kan	  tas	  gebyr	  for	  utstedelse	  av	  ferdigattest	  i	  saker	  hvor	  dette	  medfører	  merarbeid.	  Dette	  
faktureres	  etter	  regulativets	  punkt	  A3,	  i	  henhold	  til	  medgått	  tid.	  

 
For	  midlertidig	  brukstillatelse	  faktureres	  1	  740	  kroner.	  Der	  kommunen	  får	  ytterligere	  medarbeid	  ved	  
utstedelse	  av	  midlertidig	  brukstillatelse	  faktureres	  dette	  etter	  regulativets	  punkt	  A3,	  i	  henhold	  til	  
medgått	   tid.	  

 
 

Alle	  planforslag,	  herunder	  forslag	  til	  mindre	  reguleringsendringer,	  gebyrbelastes.	  Det	  skal	  avtales	  i	  
oppstartsmøtet	  hvem	  som	  skal	  betale	  gebyret,	  vanligvis	  er	  dette	  tiltakshaver,	  og	  om	  det	  skal	  gis	  fritak	  
eller	   reduksjon	  av	  gebyret	  på	  grunn	  av	  samfunnsinteresser	  eller	  andre	  forhold.	  Gebyr	  for	  
reguleringsplaner	  og	   konsekvensutredninger	  faktureres	  ved	  første	  gangs	  behandling.	  

 
C1 BEREGNINGSGRUNNLAG 
Beregningsgrunnlaget	  er	  summen	  av	  planområdets	  areal	  og	  bebyggelsens	  areal.	  Både	  planlagt	  
bebyggelse	   og	  eksisterende	  bebyggelse	  medregnes,	  men	  bebyggelse	  som	  forutsettes	  revet	  medregnes	  
ikke.	  Det	  skal	   betales	  gebyr	  for	  arealer	  både	  over	  og	  under	  terreng,	  dette	  gjelder	  også	  areal	  som	  ikke	  
skal	  medregnes	  i	   grad	  av	  utnytting.	  Maksimalt	  tillatt	  utnyttelse	  i	  innsendt	  komplett	  plan	  legges	  til	  
grunn	  for	  beregningen.	  

 
C2 GEBYRSATSER FOR PLANAREAL 
C2-‐‑
1	  

arealer	  under	  250	  m²	   30	  
030	  

kron
er	  C2-‐‑

2	  
fra	  250	  m²	  til	  2	  000	  m²	   59	  

100	  
kron
er	  C2-‐‑

3	  
fra	  2	  000	  m²	  til	  5	  000	  m²	   98	  

100	  
kron
er	  C2-‐‑

4	  
over	  5	  000	  m²	  beregnes	  et	  tillegg	  pr.	  påbegynt	  1	  000	  m²	  på	   3	  

930	  
kron
er	  C2-‐‑

5	  
over	  20	  000	  m²	  beregnes	  et	  tillegg	  pr.	  påbegynt	  1	  000	  m²	  på	   9

5
0	  

kron
er	  C2-‐‑

6	  
regulering	  av	  ny	  eller	  flyttet	  atkomst	   7	  

620	  
kron
er	   

C3 GEBYRSATSER FOR BEBYGGELSENS AREAL 
C3-‐‑
1	  

eksisterende	  bebyggelse	  pr.	  påbegynt	  100	  m²	  BRA	   7
8
0	  

kron
er	  C3-‐‑

2	  
planlagt	  bebyggelse	  pr.	  påbegynt	  100	  m²	  BRA	   1	  

380	  
kron
er	  C3-‐‑

3	  
eksisterende	  bebyggelse	  pr.	  påbegynt	  100	  m²	  BRA	  ved	  arealer	  over	  10	  
000	  m²	  

5
0
0	  

kron
er	  C3-‐‑

4	  
planlagt	  bebyggelse	  pr.	  påbegynt	  100	  m²	  BRA	  ved	  arealer	  over	  10	  000	  m²	   7

8
0	  

kron
er	  

PLANSAKER	  
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C4 GEBYR FOR MINDRE REGULERINGSENDRINGER 
Mindre	  reguleringsendringer	  gebyrbelegges	  med	  60	  %	  av	  satsene	  i	  punkt	  C2	  og	  punkt	  C3,	  jf.	  punkt	  C1.	  

 
C5 TILLEGGSGEBYR VED ENDRING AV PLANFORSLAG 
Dersom	  forslagstiller	  på	  eget	  initiativ	  foretar	  vesentlige	  endringer	  av	  et	  komplett	  planforslag	  etter	  at	  
det	  er	   innsendt	  for	  behandling,	  ilegges	  det	  et	  tilleggsgebyr	  på	  25	  %	  av	  beregnet	  gebyr.	  

 
C6 TILLEGGSGEBYR FOR REGULERINGSPLANER MED 
KONSEKVENSUTREDNING 
For	  behandling	  av	  plan	  med	  konsekvensutredning,	  skal	  det	  betales	  tilleggsgebyr	  for	  
konsekvensutredningsdelen	  som	  tilsvarer	  30	  %	  av	  samlet	  gebyr	  for	  reguleringsplanen,	  jf.	  punkt	  C1.	  

 
 

Gebyret	  faktureres	  når	  vedtak	  fattes.	  Dersom	  søknad	  om	  deling	  godkjennes,	  kan	  
oppmålingsforretning	  utføres	  i	  henhold	  til	  matrikkelloven.	  Gebyr	  etter	  punkt	  D	  gjelder	  bare	  for	  
behandling	  etter	  plan-‐‑	  og	   bygningsloven,	  og	  et	  eget	  gebyr	  for	  oppmålingsforretningen	  kommer	  i	  
tillegg,	  se	  kapittel	  E	  i	   gebyrregulativet.	  

 
D1-‐‑
1	  

Deling	  som	  ikke	  strider	  mot	  plan-‐‑	  og	  bygningsloven	  eller	  reguleringsplan	   2	  400	   kroner	  

D1-‐‑
2	  

Deling	  som	  etter	  D1-‐‑1,	  fra	  og	  med	  parsell	  2,	  pr.	  parsell	   1	  210	   kroner	  

D1-‐‑
3	  

Deling	  i	  uregulert	  strøk	  eller	  deling	  som	  krever	  
dispensasjon	  fra	   arealplan	  eller	  plan-‐‑	  og	  bygningsloven	  

	  
18	  690	  

	  
kroner	  

D1-‐‑
4	  

Deling	  av	  boligtomt	  i	  eksisterende	  boligområde	  (fortetting)	  
hvor	   tiltaket	  ikke	  krever	  dispensasjon	  fra	  lov	  eller	  plan	  

	  
18	  690	  

	  
kroner	  

D1-‐‑
5	  

Deling	  som	  etter	  D1-‐‑3	  og	  D-‐‑1-‐‑4,	  fra	  og	  med	  parsell	  2,	  pr.	  parsell	   9	  340	   kroner	  

D1-‐‑
6	  

Deling	  av	  bygselstomter,	  allerede	  oppmålte	  parseller	  og	  
jordstykker,	  pr.	   søknad	  

	  
9	  340	  

	  
kroner	  

D1-‐‑
7	  

Deling	  av	  bebygd	  eiendom	  med	  en	  eller	  flere	  sammenbygde	  
bruksenheter,	   pr.	  sammenbygd	  bebyggelse	  

	  
9	  340	  

	  
kroner	  

D1-‐‑
8	  

Fradeling	  av	  tilleggsareal	  inntil	  250	  m2
	   4	  050	   kroner	  

D1-‐‑
9	  

Fradeling	  av	  tilleggsareal	  inntil	  250	  m2
	   7	  870	   kroner	  

 
E OPPMÅLINGSARBEID ETTER MATRIKKELLOVEN 
Gebyr	  for	  arbeid	  etter	  matrikkelloven	  §	  32,	  jf.	  matrikkelforskriften	  §	  16	  fastsettes	  som	  følger:	  

 
E1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 
E1-‐‑1	  	   Oppretting	  av	  grunneiendom	  og	  festegrunn	  

areal fra 0 – 3000 m2: 27 000 kroner 
10	  %	  påslag	  for	  hver	  10.	  daa	  over	  3000	  m²,	  maks	  100	  daa	  

 
E1-‐‑2	  	   Matrikulering	  av	  eksisterende	  umatrikulert	  grunn	  

areal fra 0 – 3000 m2: 27 000 kroner 
10	  %	  påslag	  for	  hver	  10.	  daa	  over	  3000	  m²,	  maks	  100	  daa	  

 
Hvis	  forretningen	  gjelder	  offentlig	  veg	  eller	  jernbanegrunn	  og	  det	  ikke	  avholdes	  oppmålingsforretning,	  
jf.	   matrikkelforskriften	  §	  69,	  betales	  4	  580	  kroner	  pr.	  enhet.	  

 
Felles	  for	  punkt	  E1-‐‑1	  og	  E1-‐‑2:	  
For	  matrikkelenheter	  i	  form	  av	  tilleggsareal,	  fellesareal	  til	  eksisterende	  eiendommer,	  veggrunn	  og	  	   	  
innløsning	  av	  festetomt	  der	  festetomten	  er	  merket	  og	  målt	  fra	  før,	  beregnes	  60	  %	  av	  punkt	  E1-‐‑1	  eller	  

DELINGSSØKNADER	  
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E1-‐‑2.	   Dersom	  dette	  gebyret	  blir	  åpenbart	  urimelig	  i	  forhold	  til	  det	  arbeidet	  og	  de	  kostnadene	  
kommunen	  har	  hatt	   med	  saken,	  kan	  kommunen	  fastsette	  annet	  gebyr	  enn	  det	  som	  fremgår	  av	  
regulativet.	  

 
Hvis	  forretningen	  gjennomføres	  uten	  grensemerking,	  gis	  det	  30	  %	  reduksjon,	  jf.	  matrikkeloven	  §	  34	  
og	  matrikkelforskriften	  §	  40.
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E1-‐‑3	  	  	  Etablering	  av	  uteareal	  på	  eierseksjon	  
areal fra 0 – 3 000 m2: 27 000 kroner 

10	  %	  påslag	  for	  hver	  10.	  daa	  over	  3	  000	  m²,	  maks	  100	  daa	  
 
Hvis	  kommunen	  bestemmer	  at	  oppmålingsforretningen	  kan	  gjennomføres	  uten	  grensemerking	  gis	  det	  
30	  %	   reduksjon,	  jf.	  matrikkelloven	  §	  34	  og	  matrikkelloven	  §	  40.	  

 
E1-‐‑4	  	   Etablering	  av	  anleggseiendom	  

areal fra 0 – 3 000 m2: 27 000 kroner 
10	  %	  påslag	  for	  hver	  10.	  daa	  over	  3	  000	  m²,	  maks	  100	  daa	  

 
E1-‐‑5	  	  	  Registrering	  av	  jordsameie	  
Gebyr	  for	  registrering	  av	  eksisterende	  jordsameie	  faktureres	  etter	  medgått	  tid.	  

 
E1-‐‑6	  	   Opprettelse	  av	  matrikkelenhet	  uten	  fullført	  oppmålingsforretning	  (tidligere	  midlertidig	  

forretning)	   gebyr	  pr.	  enhet:	   4	  725	  kroner	  
 
I	  tillegg	  kommer	  gebyr	  etter	  punkt	  E1.	  

 
E1-‐‑7	  	   Matrikulering	  av	  umatrikulert	  grunneiendom	  og	  festegrunn,	  gebyr	  pr.	  enhet	  4	  725	  kroner.	  

 
E2 AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING 
Dersom	  saken	  blir	  trukket	  før	  den	  er	  fullført	  eller	  av	  andre	  grunner	  ikke	  kan	  fullføres,	  settes	  gebyret	  til	  
60	  %	   av	  punkt	  E1-‐‑1.	  

 

E3	  
E3-‐‑
1	  

GRENSEJUSTERING	  
Grunneiendom:	  

	  
60	  %	  av	  punkt	  E1-‐‑1	  

E3-‐‑
2	  

Anleggseiendom:	   60	  %	  av	  punkt	  E1-‐‑1.	  

E4	  
E4
-‐‑1	  

AREALOVERFØRING	  
Grunneiendom:	  

	  
60	  %	  av	  punkt	  E1-‐‑1	  

E4-‐‑
2	  

Anleggseiendom:	   60	  %	  av	  punkt	  E1-‐‑1	  

 

E5 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER 
KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER KARTFORRETNING 

For	  inntil	  1	  punkt:	   4	  040	  kroner	  
For	  overskytende	  grensepunkt,	  pr.	  punkt:	   670	  kroner	  

 
E6 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE 
ER KOORDINATBESTEMT/ ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER 

For	  inntil	  2	  punkt:	   8	  085	  kroner	  
For	  overskytende	  grensepunkt,	  pr.	  punkt:	   2	  690	  kroner	  

Gebyr	  for	  klarlegging	  av	  rettigheter	  faktureres	  etter	  medgått	  tid.	  Dersom	  det	  omfatter	  en	  hel	  eiendom	  
betales	  halvt	  gebyr	  etter	  punkt	  E1.	  

 
E7 PRIVAT GRENSEAVTALE 

Gebyr	  for	  registrering	  av	  private	  grenseavtaler	  faktureres	  etter	  medgått	  tid.	  
 
E8 BETALINGSTIDSPUNKT 

Gebyret	  kan	  kreves	  inn	  før	  saken	  påbegynnes.	  
 
E9 FORANDRINGER I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN 

Gjør	  rekvirenten	  under	  sakens	  gang	  forandringer	  i	  grunnlaget	  for	  matrikkelføring	  av	  saken,	  
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opprettholdes	  likevel	  gebyret.	  
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E10 UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV 
Matrikkelbrev	  inntil	  10	  sider:	   175	  kroner	  
Matrikkelbrev	  over	  10	  sider:	   350	  
kroner	  Satsene	  er	  fastsatt	  og	  reguleres	  av	  Statens	  kartverk.	  

 
 

F1	   For	  situasjonskart	  i	  målestokk	  i	  1:500	  eller	  1:1000	  med	  høydekurver	  og	  nødvendige	  
påtegninger	  fra	   alle	  aktuelle	  etater	  betales:	  
For	  areal	  inntil	  2	  000	  m2:	   3	  645	  kroner	  
For	  areal	  over	  2	  000	  m2	  inntil	  5	  000	  m2:	   5	  720	  kroner	  
For	  arealer	  over	  5	  000	  m2	  betales	  et	  tillegg	  på	  585	  kroner	  pr.	  påbegynt	  1	  000	  
m2.	  

 
F2	   I	  områder	  som	  ikke	  er	  kartlagt	  i	  målestokk	  1:500	  eller	  1:1000	  betales	  for	  skissemessige	  

situasjonskart	  eller	  situasjonskart	  utarbeidet	  i	  målestokk	  1:5000	  halvparten	  av	  gebyrene	  
nevnt	   under	  F1.	  For	  spesielt	  utarbeidede	  fullverdige	  situasjonskart	  i	  større	  målestokk	  enn	  
1:5000	  betales	   fullt	  gebyr	  som	  nevnt	  under	  F1.	  

 
F3	   For	  supplering	  og	  ajourføring	  av	  eldre	  situasjonskart	  betales	  et	  redusert	  gebyr	  beregnet	  

etter	  medgått	  tid,	  begrenset	  oppover	  til	  det	  halve	  av	  ordinært	  gebyr.	  
 

 
G1	   Kartgebyr	  for	  bruk	  av	  det	  tekniske	  kartverket	  i	  plan-‐‑	  og	  byggesaker.	  

Leveranse	  av	  digitale	  kartdata:	  
Grunnkart	  inklusive	  eiendomskart	  (FKB-‐‑A/B,	  med	  detaljert	  høyde)	  prises	  etter	  Statens	  
kartverks	   priskalkulator.	  Minimumspris	  er	  1	  000	  kroner	  eks.	  mva.	  

 
I	  tillegg	  betales	  for	  anvendt	  tid	  til	  tilrettelegging	  og	  datakopiering	  etter	  timepris	  punkt	  

A3.	   Data	  leveres	  på	  SOSI-‐‑	  eller	  DXF-‐‑format.	  

De	  samme	  priser	  gjelder	  for	  salg	  til	  annet	  bruk.	  
 
G2	   Formidling	  av	  plan-‐‑,	  bygnings-‐‑	  og	  eiendomsinformasjon.	  

Kart-‐‑	  og	  eiendomsinformasjon	  leveres	  via	  selvbetjente	  nettportaler,	  som	  administreres	  av	  
forhandlerne	  Ambita	  (Infoland),	  Norkart	  og	  ProCoNet.	  
Forhandlerne	  kjøper	  produktene	  til	  samme	  pris	  og	  vilkår	  fra	  Trondheim	  kommune,	  og	  
bestemmer	   selv	  prisene	  ut	  i	  markedet.	  

 
Følgende	  produkter	  leveres:	  
Produktnavn	  
Pakke	  A	  =	  Eiendomsinformasjon	  og	  planstatus	  +	  
Pakke	  B	  Pakke	  B	  =	  Bygningstegninger	  og	  brukstillatelse	  
Eiendomsopplysninger	  
Skattetakst	  
Ulovlighetsoppfølging	  
Bygningsdata	  
Basiskart	  med	  stikkledninger,	  plott	  
Eiendomskart	  
Godkjente	  bygningstegninger	  
Midlertidig	  brukstillatelse	  og	  ferdigattest	  
Seksjoneringstillatelse	  
Naboliste	  for	  en	  gitt	  eiendom	  

SITUASJONSKART	  

DIGITALE	  KART-‐	  OG	  EIENDOMSDATA	  
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Administrative	  grenser	  
Pipe	  eller	  ildsted	  vedrørende	  eiendommen	  
Gjeldende	  regulering	  med	  bestemmelser	  
Innsendte	  reguleringsplaner	  
Byggets	  antikvariske	  verdi	  
Gatekart/oversiktskart	  
Tilknytning	  til	  offentlig	  vann	  og	  kloakk	  
Vannmåler	  
Kommunale	  avgifter	  og	  gebyrer	  
Legalpant	  

 
 

H1	   For	  behandling	  av	  begjæring	  om	  seksjonering	  fastsettes	  gebyret	  i	  henhold	  til	  eierseksjonslovens	  
maksimalgebyr.	  
H1-‐‑1	  uten	  befaring	  3	  x	  rettsgebyret	  H1-‐‑2	  
med	  befaring	  5	  x	  rettsgebyret	  

 
I	  tillegg	  kommer	  gebyr	  etter	  reglene	  i	  matrikkelloven	  for	  oppmålingsforretning,	  for	  matrikkelbrev	  som	  må	  
utarbeides	  etter	  bestemmelsen	  i	  eierseksjonsloven	  §	  9	  annet	  ledd	  og	  gebyr	  for	  tinglysing	  av	  
seksjoneringsbegjæringen.	  

 
I TEKNISK PLANGODKJENNING I1 BEREGNINGSGRUNNLAG 
Er	  gebyrberegningen	  avhengig	  av	  bebyggelsens	  størrelse,	  settes	  utbyggingsarealet	  lik	  bruksarealet,	  slik	  det	  
er	  definert	  i	  NS	  3940.	  

 
I2 GEBYRSATSER 
I2-‐‑1	   SATSENE	  
Når	  det	  i	  reguleringsplan	  eller	  byggetillatelse	  stilles	  krav	  om	  teknisk	  plangodkjenning,	  beregnes	  gebyr	  etter	  
bruksarealet	  ut	  fra	  følgende	  satser:	  
Bruksareal	  opp	  til	  1	  000	  m²:	   11	  000	  kroner	  
Tillegg	  pr.	  1	  000	  m²	  fra	  1	  001	  m²	  tom	  10	  000	  m²:	   4	  000	  kroner	  
Tillegg	  pr.	  1	  000	  m²	  fra	  10	  001	  m²	  tom	  20	  000	  m²:	   3	  000	  kroner	  
Tillegg	  pr.	  1	  000	  m²	  fra	  20	  001	  m²:	   2	  000	  kroner	  

 
For	  øvrig	  gjelder	  bestemmelsene	  under	  punkt	  A	  –	  Generelt.	   Gebyr	  
faktureres	  når	  teknisk	  plangodkjenning	  er	  gitt.	  

	  

EIERSEKSJONERING	  
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8.6	  Bygglovstaxa	  Åre	  kommun	  
 
 

 Dokumenttyp: 
Taxa 
Giltighetstid: 
Tillsvidare 

Beslutad av: 
Kommunfullmäktige 

Gäller från: 
2015-01-01 

Dokumentansvarig: 
Byggchef 

Diarienr: 
KS.2014.391 

 
 

Ändringsförteckning	  
Datum Ändring 

2014-06-11 kf § 52 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden byter namn till 
Samhällsbyggnadsnämnden att gälla fr o m 2015-01-01 

2014-06-11 kf § 46 Justerad taxa antas att gälla fr o m 2015-01-01 
2014-05-14 mbr § 77 Justering av bygglovstaxa 
2011-12-30 deleg Rev m indexuppräkning (10-tal kr) 
2011-03-16 kf § 7 Ny Plan- och Bygglag (SFS 2010:900) 

 
 

Innehållsförteckning 
BYGGLOVSTAXA	  FR	  O	  M	  2015-‐01-‐01	   Dia.	  2014.27	  D	  206	  ............................................	  2	  

Grupp	  1	  ................................................................................................................................................	  2	  
Ny-‐‑,	  om-‐‑	  och	  tillbyggnad	  av	  bostadsbyggnad,	  max	  5	  lägenheter	  ..............................................................................................	  2	  
Grupp	  2	  ................................................................................................................................................	  2	  
Ny-‐‑,	  om-‐‑	  och	  tillbyggnad	  av	  större	  bostadsbyggnad	  och	  övrig	  byggnad	  ...............................................................................	  2	  

Grupp	  3	  ................................................................................................................................................	  3	  
Andra	  åtgärder	  ................................................................................................................................................................................................	  3	  
Grupp	  4	  ................................................................................................................................................	  4	  
Anmälan	  (icke	  lovpliktig	  åtgärd)	  enligt	  9	  kap	  16	  §	  samt	  16	  kap	  8	  §	  PBL	  och	  föreskrifter	  därmed.	  	  ..........................	  4	  

Grupp	  5	  ................................................................................................................................................	  4	  
Besked	  ................................................................................................................................................................................................................	  4	  

Grupp	  6	  ................................................................................................................................................	  4	  
Husvagnar	  och	  förtältsliknande	  tillbyggnad	  ......................................................................................................................................	  4	  

Grupp	  7	  ................................................................................................................................................	  4	  
Planavgifter	  ...........................................................................................................................................................................................................	  4	  

 



 

 
71	  

 
 
 
 
 

BYGGLOVSTAXA FR O M 2015-01-01 Dia. 2014.27 D 206 
•   Taxan	  beräknas	  på	  objektfaktor	  x	  grundbelopp	  (900:-‐)	  därutöver	  nyttjas	  generellt	  timtid	  

(840:-‐)	  som	  beräkningsmetod,	  bägge	  indexhöjs	  årligen	  
•   Taxan	  är	  relaterad	  till	  objektets	  storlek	  men	  kan	  sänkas	  då	  flera	  byggnader	  uppförs	  och	  utförs	  

identiska	  med	  s	  k	  upprepningseffekt.	  
•   Taxan	  baserar	  sig	  på	  Plan	  och	  bygglagen	  (PBL)	  (2010:900)	  kap	  12	  8-‐11	  §§	  där	  det	  anges	  vad	  

som	  får	  avgiftbeläggas.	  
•   Vid	  beräkning	  av	  bruttoarean	  BTA	  (tidigare	  kallad	  våningsyta)	  samt	  öppenarea	  OPA	  tillläm-‐	   pas	  

Svensk	  Standard	  SS	  02	  10	  53.	  
•   Taxan	  justeras	  likt	  andra	  taxor	  mot	  AKI	  (arbetskostnadsindex).	  

	  
Grupp	  1	  -‐‑	  

Ny-, om- och t i l lbyggnad av bostadsbyggnad, max 5 lägenheter 
Objektfaktor kvm 
bruttoarea BTA+OPA Objektfaktor Totalt 2015 Kommentar 

0 – 19 3,0 2 700:-  
20 – 29 4,0 3 600:-  
30 – 49 6,0 5 400:-  
50 – 69 10,0 9 000:-  
70 – 99 15,0 13 500:-  

100 – 149 18,0 16 200:-  
150 – 199 23,0 20 700:-  
200 – 299 25,0 22 500:-  

300- 27,0 24 300:-  
Tekniska Samråd avgift 3,0 2 700:- Kap 10 § 14 PBL 

	  
Grupp	  2	  –	  

Ny-, om- och t i l lbyggnad av större bostadsbyggnad och övrig byggnad 
Objektfaktor kvm 
bruttoarea BTA+OPA 

Enkel byggnad 
oinredda, enkel konstr, 
öppna däck, kallgarage 
etc 

Objektfaktor kvm 
bruttoarea 
BTA+OPA 

Komplicerad byggnad 
särskilda krav på utform- 
ning, kyrka, hotell, 
restaurang etc 

0 – 19 2,0 0 – 29 4,0 
20 – 39 3,0 30 – 69 12,0 
40 – 79 4,0 70 – 149 25,0 

80 – 149 7,0 150 – 299 33,0 
150 – 299 10,0 300 – 499 40,0 

därutöver timtid  500 – 999 50,0 
  1 000 – 4 999 60,0 
  5 000 – 9 999 70,0 
Tekniska Samråd avgift 
Kap 10 § 14 PBL 

 
3,0 

 
Kap 10 § 14 PBL 

 
5,0 

Arbetsplatsbesök 4,0 Kap 10 § 27 PBL  
Slutsamråd 4,0 Kap 10 § 30 PBL  
Avvikelse från detaljplan 1,5 + Timtid 

(min 1,5 tim) 
Kap 10 § 31 PBL  
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Grupp	  3	  –	  

Andra åtgärder 
Ärende Objektfaktor Kommentar 
Skylt/reklamanordning 1,5 +Timtid 

(min 1,0 tim) 
 

Marklov, schakt, p-plats, snötipp, upplag, rivning etc 1,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

Endast som separat 
ärende. 

Skidliftar, pister, skjutbana, motorbana, båthamn, 
camping 

2,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

 

Färga om byggnad, byte av tak & fasadmaterial 1,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

Endast som separat 
ärende. 

Mur, plank, etc 1,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

 
-”- 

Vindkraftverk 1,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

 

Radio-/telemaster, antenner, torn 2,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

 

Yttrande över dispens m m 3,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

Riksintresse, Natura 
2000, naturreservat etc 

Avslag/avstyrkan 1,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

 

Tidsbegränsat bygglov, max 2 år 1,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

Kap 9 § 33 PBL 

Tidsbegränsat bygglov enkelt 
Säsong (periodiskt) 

1,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

Kap 9 § 9 PBL 

Ändring i bygglov 1,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

Särskilt beslut om änd- 
ring 

Förnyelse av bygglov på gamla handlingar 1,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

 

Återkallan av ansökan 1,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

Återkallas ansökan 
innan slutligt beslut 
erläggs högst 50 %. 

Avvisad ansökan 1,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

 

Återbetalning  Om meddelat bygglov- 
/tillstånd ej utnyttjas 
kan sökanden anhålla 
om återbetalning av ej 
utförda samråd, arbets- 
platsbesök och slutsam- 
råd 

Kopiering 0,02 Gäller kopiering av 
bygglovshandlingar 
t ex från arkiv. 

   
Grannhörande 1 - 3 adresser 1,5  

4 - 7 adresser 2,0  
8 - 15 adresser 3,0  
16 - adresser 3,5  
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Ärende Objektfaktor Kommentar 
Kungörelse/meddelande 1,5+Timtid + faktisk annonskost- 

nad 
Kungörelse av beslut 249:- (post & inrikes 

tidningar) 
+ faktisk annonskost- 
nad 

	  
Grupp	  4	  -‐‑	  

Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) enligt 9 kap 16 § samt 16 kap 8 § PBL och 
föreskrifter därmed. 

Ärende Objektfaktor Kommentar 
Eldstad 1,5 +Timtid 

(min 1,0 tim) 
Endast som separat ärende 

Vvs-installation 1,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

Endast som separat ärende 

Ventilationsanläggning stor 
(ej villa) 

5,0 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

Endast som separat ärende 

Övriga anmälningar enligt PBF 
(lagändr fr o m 2014-07-01) 

2,5 +Timtid 
(min 1,0 tim) 

Mindre åtgärd som berör bärande del, 
eldstad, rök-/vent, va, konstruktion 
etc 

	  
Grupp	  5	   -	  

Besked 
Ärende Objektfaktor Kommentar 
Lokaliseringsprövning/förhands- 
besked 

1,5 +Timtid (min 1,0 tim) Kap 9 § 17 PBL 

Ingripandebesked 1,0+timtid Kap 11 § 7 PBL 
Vilkorsbesked 1,0+timtid Kap 9 § 19 PBL 
Strandskyddsdispens 3,5+Timtid (min 1,0 tim) Kap 7 § 18 PBL 
Planbesked 5,5+Timtid (min 1,0 tim) Kap 5 § 2-5 PBL 

	  
Grupp	  6	  -‐‑	  
H

usv
agn
ar 
och 
fört
ältsl
iknande t i l lbyggnad 

	  
Grupp	  7	  -‐‑	  
Planavgifter 

 

 
 

Antal Objektfaktor, 
perm 

Tillf 1- 2 år Tillf 5 år Förtältsliknande 
tillbyggnad 

1-2 1,5 1,5 1,5 1,0/vagn 
3-30 5,0  5,0 1,0/vagn 
31- 7,0  7,0 1,0/vagn 

Planavgift tas ut till motsvarande genomsnittlig självkostnad för framtagande av plan 
fördelat på dem som har nytta av planen. 
Planläggning kan även betalas genom upprättande av planavtal mellan kommunen och 
beställaren av planen. 
Avgiften får tas ut i förskott. I enlighet med 12 kap 9-11 §§ PBL  
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8.7	  Bygglovsblankett	  Trondheim	  kommun	  
 

 
 
 
 

   

Det blir søkt om igangsetjingsløyve for

Søknaden gjeld

Eigedom/
byggjestad

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Heile tiltaket

Søknad om igangsetjingsløyve
for tiltak etter plan- og bygningslova (pbl) § 21-2

Kommunen sitt saksnr.

Oppgi tidlegare delsøknader Dato for gitt
løyve

Vedlegg 

Beskriving av vedlegg Gruppe

–

–

–

–

–

–

–

–

D

E

F

G

G

H

I

Q

Kommentar

Føretak

Underskrift
Ansvarleg søkjar for tiltaket  

UnderskriftDato

Gjenta med blokkbokstavar

Postnr.

Bygningsnr.

Nr. frå – til Ikkje
relevant

Delar av tiltaket

Oppgi kva del av tiltaket denne søknaden gjeld

Nei
Berører tiltaket eksisterande eller framtidige
arbeidsplassar? Ja

Dersom ja, skal samtykkje innhentast frå 
Arbeidstilsynet før igangsetjing av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Poststad

Bustadnr. Kommune

Situasjonsplan, avkøyringsplan

Teikningar

Utgreiingar/kart

Erklæring om ansvarsrett

Gjennomføringsplan

Bustadspesifikasjon i matrikkelen

Uttale/vedtak frå anna offentleg myndigheit

Andre vedlegg

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post

Side 1 av 1Blankett 5151 Nynorsk    © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.01.2016
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8.8	  Bygglovsblankett	  Åre	  kommun	  
 
 
 

ANSÖKAN BYGGLOV 

 
Byggkontoret 

 
 
 
 

ANSÖKAN AVSER 

Nybyggnad Tillbyggnad Annat:    
 
 
FASTIGHET OCH SÖKANDE 

Fastighetsbeteckning Tomtens gatuadress 

Sökandes namn Personnummer 

Sökandes postadress 

E-postadress 

Telefonnummer arbete Telefonnummer bostad Telefonnummer mobil 

 

BYGGNADSAREA 
Tomtarea Nuvarande byggnadsarea Tillkommande byggnadsarea 

 

UTVÄNDIGA FÄRGER OCH MATERIAL 
Fasad Tak Fönster 

 

VATTEN	  OCH	  AVLOPPSANLÄGGNING	   UPPVÄRMNINGSSÄTT	  

 
 

BERÄKNAD	  PRODUKTIONSKOSTNAD	   BERÄKNAD	  BYGGSTART	  

 
 

UPPGIFT OM KONTROLLANSVARIG 
Kontrollansvariges namn Personnummer 

Postadress 

E-postadress 

Telefonnummer arbete Telefonnummer bostad Telefonnummer mobil 

Behörighetsklass Certifieringsorgan Gäller till och med 

Utbildning Yrkeserfarenhet 

Re
v 

20
11

-0
9-

19
/B

O
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FASTIGHET	  OCH	  SÖKANDE	  
 

Fastighetsbeteckning Tomtens gatuadress 

Sökandes namn  Personnummer 

 
 
 
 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
Jag har haft kontakt med 

 
Övrigt 

 
UNDERSKRIFTER 
Datum Sökande 

Datum Kontrollansvarig 

 

Lämnade personuppgifter kommer att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen 
(1998:204) 

 
 

 

Re
v 

20
11

-0
9-

19
/B

O
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8.9	  Bygganmälan	  Åre	  kommun	  

 

  
  

 ANMÄLAN ENLIGT PBF 6 KAP 5§ 
 
 Byggkontoret 
 
 

 
ANSÖKAN AVSER 

 Konstruktion  VA-installation  Eldstad/rökkanal 
   

 Brandskydd  Ventilation   Annat: _________________ 
 

FASTIGHET OCH SÖKANDE 
Fastighetsbeteckning 

      
Tomtens gatuadress 

      
Sökandes namn 

      
Personnummer 
      

Sökandes postadress 

      
E-postadress 

      
Telefonnummer arbete 

      
Telefonnummer bostad 

      
Telefonnummer mobil 

      
 
ÅTGÄRD 
      

 
UPPGIFT OM KONTROLLANSVARIG  
Kontrollansvariges namn 

      
Personnummer 

      
Postadress 

      
E-postadress 

      
Telefonnummer arbete 

      
Telefonnummer bostad 

      
Telefonnummer mobil 

      
Behörighetsklass 

      
Certifieringsorgan 

      
Gäller till och med 

      
Utbildning 

      
Yrkeserfarenhet 

      

 
 
UNDERSKRIFTER  
Datum 

      
Sökande 

 
Datum 

      
Kontrollansvarig 

 

 
Lämnade personuppgifter kommer att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen 
(1998:204) R

ev
 2

01
1-

09
-1

5/
B

O
 

 

Åre kommun y Byggkontoret y Box 201, 830 05 Järpeny Besöksadress: Norra vägen 21 C 
Tel vx: 0647-161 00 y Fax: 0647-161 55 y Org nr: 212000-2494 y Bankgiro: 5813-5245 

E-post: mbr@are.se  y Internet: www.are.se 


