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SAMMANFATTNING 
Det är nu två år sedan den nya Plan- och bygglagen, PBL, trädde i kraft. Den ersatte den tidigare PBL 

som gällt sedan 1987, och innebär relativt stora förändringar på många olika områden inom byggsektorn. 

Ambitionen med den nya lagen är bland annat att förenkla och förtydliga lagtexten, öka effektiviteten i 

tillståndsprocesserna och förbättra kvalitén i byggandet. För att åstadkomma detta har alltså en mängd 

förändringar gjorts. Några av de viktigaste är: införd tidsfrist vid handläggning av bygglov, utökad 

bedömning av bygglovsansökningar, förnyade regler kring kontrollplan och kvalitetsansvarig och start- 

och slutbesked införs. Dessutom införs ett extra samråd och att byggnadsnämnden ska göra ett 

obligatoriskt arbetsplatsbesök. Målet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka effekter som 

har uppkommit till följd av införandet av den nya PBL. För att ta reda på det har en litteraturstudie och 

ett antal intervjuer gjorts. Som komplement, och för att tydligt visa på konkreta effekter har även en 

jämförelse mellan två projekt gjorts. Resultatet visar på en mängd olika effekter med varierande storlek 

och betydelse. Det kan konstateras att den nya lagen sätter en större press på landets 

byggnadsförvaltningar, främst på grund av en ökad administration och utökade arbetsuppgifter. En 

försiktig uppskattning är att de nya bygglovsreglerna innebär ett merarbete på 25 procent. Andra effekter 

är att vissa kommuner har svårigheter att klara tidsfristen i bygglovshandläggningen, att de förändrade 

reglerna kring kvalitetsansvarig har gett upphov till en bristsituation och att start- och slutbesked ger en 

ökad tydlighet i byggprocessen. Det har även visat sig finnas vissa oklarheter i lagen. Här önskas 

förtydliganden. Naturligtvis är det svårt att se tydliga effekter efter endast två år, och hur dessa utvecklar 

sig återstår att se.  
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ABSTRACT 
It has now passed two years since the new site- and construction law, PBL, went into force. It replaced 

the previous PBL applicable since 1987, and it involves relatively large changes in many different areas 

of the construction sector. The ambitions of the new law are for instance to simplify and clarify the legal 

text, increase efficiency in the permitting processes and improve the quality of construction. To achieve 

this, a variety of changes was made. Some of the most important are: inserted deadline in the processing 

of building applications, extended assessment of building applications, revised rules about controlplan 

and quality manager, a certificate is required to start and end the project, an additional meeting is 

inserted and the construction management of the municipalities will have to do a mandatory visit at the 

work scene. The objective of this thesis has been to examine what effects have occurred due to the 

introduction of the new PBL. To find that out, a literature study and a series of interviews have been 

made. To additional support, and clearly show the specific effects, a comparison between two projects 

has been done. The result shows that a variety of effects has occurred. Overall, it has been found that the 

new law demands more resources from the construction management of the municipalities, mostly due 

to an increased amount of administration and additional tasks. An estimation is that the new law means 

an additional burden of 25 percent. Other effects are that some municipalities have difficulties in 

meeting the deadline in the process of building applications, that the revised rules for quality manager 

have caused shortcomings, and that the need of a certificate to start and end projects has resulted in an 

increased clearness in the building process. It has also been found that the new law contains certain 

ambiguities. Of course, it is difficult to see the effects after only two years, and it remains to be seen 

how these unfolds.          
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INLEDNING 

BAKGRUND 

Det är lätt att förstå att den byggda miljön måste regleras på något sätt. I Sverige görs detta genom en 

samverkan mellan ett flertal lagar, vilket bidrar till att komplexiteten är relativt stor. Den viktigaste lagen 

som styr samhällsbyggnation är dock Plan- och bygglagen, PBL. Bestämmelser som styr bebyggelse- 

och markanvändningsplanering har funnits mycket länge i Sverige. Redan på 1600-talet styrdes 

planläggningen av vissa städer av statsmakten. Många anser dock att 1874 års byggnadsstadga är den 

första riktiga planlagstiftningen i Sveriges historia (Boverket 2012 a). En av dess viktigaste uppgifter var 

att förebygga brand. Under 1900-talets början följer ändringar och tillägg som gör det möjligt att mer i 

detalj styra städernas utformning med avseende på byggnadskvarter, gator och allmänna platser. Då var 

det regeringens ansvar att slå fast stadsplanerna, men utvecklingen i mitten av 1900-talet gick mot en 

ökad frihet för kommunerna. Ändrade värderingar, ekonomiska förutsättningar och teknisk utveckling är 

saker som driver på förändringar i lagar och regler. 1960 kom det en ny byggnadsstadga som slog fast att 

varje kommun måste ha en byggnadsnämnd. En omfattande omarbetning av bygglagstiftningen 

genomfördes under 1980-talet och resulterade i PBL. Den trädde i kraft 1987 och betonade bl.a. vikten 

av en mer långsiktig hushållning av mark- och vattenanvändning. Den senaste PBL är från 2011. Den 

föregicks av en mängd utredningar, och då föreslagna förändringar var omfattande blev resultatet en helt 

ny lag. Syftet med nya PBL är bl.a. att uppnå en enklare och tydligare lagtext, effektivisering av plan- 

och tillståndsprocesserna och ökad kvalité i byggandet (Boverket 2012 a). 1 kap. 1 § PBL lyder: 

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

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

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 

hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”     

PROBLEMFORMULERING 

Den nya PBL har medfört både stora och små förändringar på många olika områden inom byggande. 

När det gäller bygglovsprocessen så har en tidsfrist införts som säger att beslut om lov måste meddelas 

inom tio veckor från det att byggnadsnämnden fått in ansökan. Fler aspekter vägs också in i själva 

lovprövningen, tex tomtens anordnande och byggnadens inre utformning. En annan ändring är att beslut 

om lov ska kunna vinna laga kraft efter en viss tid. För att få börja bygga måste enligt nya PBL ett 

startbesked först utfärdas av byggnadsnämnden. Beskedet föregås ofta av ett tekniskt samråd, där 

byggnadsnämnden och byggherren säkerställer att byggprojektet utformas och genomförs enligt 

samhällets krav. Den tidigare kvalitetsansvarige byter namn till kontrollansvarig, och får utökade 

arbetsuppgifter. Dessutom måste kontrollansvarig och övriga sakkunniga vara certifierade och 

självständiga i förhållande till byggherren. Nytt är även att byggnadsnämnden ska göra minst ett 

arbetsplatsbesök. Innan byggnaden får tas i bruk så måste enligt nya PBL ett slutbesked utfärdas från 

byggnadsnämnden. Beskedet föregås ofta av ett slutsamråd, där byggprojektet följs upp och det 

säkerställs att inga hinder föreligger för inflyttning. Generellt kan det sägas att byggkontrollen har 

skärpts.   
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MÅL 

Målsättningen med arbetet är att ta reda på vilka effekter som har uppkommit till följd av den nya PBL 

och hur dessa har påverkat byggnadsnämnderna. 

AVGRÄNSNING 

Arbetet avgränsas till att endast omfatta processen från handläggning av bygglov till byggnadsnämndens 

beslut om slutbesked. De förändringar som studeras är: tidsfrist vid beslut om bygglov, bedömning av 

bygglov, beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft, kontrollansvarig, tekniskt samråd, kontrollplan, 

startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.    

SYFTE 

Syftet med arbetet är att det ska kunna användas som underlag för att utvärdera den nya PBL. 

METOD 

För att uppnå målet med arbetet har en litteraturstudie och ett antal intervjuer gjorts. För ytterligare 

återkoppling till praktiken har även en jämförelse utförts.  

Litteraturstudien utgör uppskattningsvis två tredjedelar av det totala arbetet. Litteratursökningen har i 

huvudsak utförts på internet, men även i Karlstads universitetsbibliotek. Hemsidor som har varit 

speciellt användbara i detta arbete har varit Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

Exempel på andra viktiga källor är Villaägarnas Riksförbund, Fastighetsägarna och Bygglovsalliansen. 

Intervjuerna riktade sig till två bygglovshandläggare och en byggnadsinspektör som jobbar på 

byggnadsförvaltningen i Mariestads kommun. För att så korrekt som möjligt kunna återge de 

intervjuades åsikter spelades intervjuerna in. Frågorna som ställdes vid intervjun återfinns i bilagan.  

På utvalda punkter gjordes en jämförelse mellan två likartade projekt som utfördes före respektive efter 

införandet av den nya PBL. Projekten utfördes i Mariestad och avsåg nybyggnation av flerbostadshus 

med tillhörande garagelängor och förråd. De punkter som jämfördes var: ansökan om bygglov, beslut 

om bygglov, tekniskt samråd/byggsamråd, kontrollplan och slutbesked/slutbevis.     
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ÄNDRINGAR I PBL 

REFERENSER 

Teorin bakom ändringar i PBL skrivs med nya (PBL 2011) och gamla (PBL 1987) PBL som referens. 

BYGGLOV 

ALLMÄNT 

Bygglovsprövningen är det första steget i samhällets granskning av ett byggnadsprojekt. Ansökan om 

bygglov krävs generellt för ny byggnad, tillbyggnad samt annan ändring av byggnad än tillbyggnad. Det 

sistnämnda kan exempelvis vara ändrad exteriör genom byte av färg eller ändrad användning av 

byggnaden. Exakt vilka åtgärder som är bygglovspliktiga beror dock på i vilken kommun åtgärden ska 

genomföras och huruvida det finns en detaljplan eller ej. Det kan också vara så att en åtgärd endast 

behöver anmälas till kommunen. Det är byggnadsnämnden som beslutar om bygglov. Till följd av den 

nya PBL har bygglovsprocessen ändrats i flera avseenden. De största förändringarna handlar om 

handläggning, själva bedömningen och att beslut om lov nu kan vinna laga kraft. Dessutom måste 

byggherren lämna förslag på kontrollansvarig i sin bygglovsansökan.  

HANDLÄGGNINGEN 

I tidigare lagstiftning fanns det inte någon gräns för hur lång tid ett ärende om bygglov fick ta. Idag är 

detta ändrat och ett beslut om lov måste fattas högst tio veckor efter det att byggnadsnämnden har fått in 

en ansökan om bygglov. Målet med ändringen är naturligtvis att snabba på behandlingen av 

bygglovsansökningar, och på så sätt underlätta genomförandet av byggnadsprojekt. I 9 kap. 27 § PBL 

slås det fast: 

”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…….” 

Det framgår alltså av lagtexten att tidsfristen startar då ansökan är komplett, dvs när samtliga 

nödvändiga handlingar finns med. Det klargörs också att det finns möjlighet för byggnadsnämnden att 

förlänga utredningstiden, men för detta måste det finnas särskilda skäl.  

Det har dock visat sig att långt ifrån alla kommuner kan lämna besked om bygglov inom tio veckor. I en 

undersökning som Boverket har gjort (Boverket 2012 b) framgår att det endast är 40 % av kommunerna 

som har en genomsnittlig handläggningstid på tio veckor eller mindre. En ungefär lika stor andel, 38 % 

av kommunerna, har i nio fall av tio en genomsnittlig handläggningstid som klarar kraven i PBL. 

Samtidigt är det 6 % av kommunerna som inte lever upp till kraven i över hälften av 

bygglovsansökningarna. Enligt undersökningen uppger många av de kommuner som inte klarar kraven 

att det till stor del beror på personalbrist. Lagen om kortare handläggningstid tar mer resurser i anspråk 

och det är inte alltid som ekonomin i kommunerna tillåter nyanställning. Därtill kommer svårigheter att 

rekrytera personal med rätt kompetens. En enkätundersökning som är gjord av Villaägarnas Riksförbund 

ger en liknande bild (Villaägarna 2012). Den riktar sig till 101 av Sveriges kommuner och ställer frågan 

om kommunen klarar att lämna besked inom tio veckor, under förutsättning att ansökan är komplett. 

Frågan var formulerad på ett sätt som endast behövde besvaras med ett ja eller ett nej. Det var 55 

stycken av kommunerna som svarade ja och åtta stycken som svarade nej, vilket motsvarar 54 % 

respektive 8 %. Det var också åtta stycken som svarade ja med förbehåll och 30 stycken som inte 

lämnade något svar. Av de reservationer som lämnades i enkäten handlar de vanligaste om objektens 
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komplexitet, ändringar under ärendets gång och huruvida ärendet strider mot planbestämmelser eller ej. 

Enligt Boverkets senaste rapport om tillämpningen av PBL (Boverket 2013 a) har prövningstiderna 

förkortats, även om det fortfarande finns en eftersläpning i många kommuner. Huvudorsakerna till vissa 

svårigheter i handläggningstiderna är fortfarande personalbrist och ökad administration.  

 I en studie om företagsklimat som har gjorts av SKL (SKL 2011 a) konstateras att effektiviteten när det 

gäller bygglov behöver förbättras. Studien handlar om hur företag upplever kommunernas 

myndighetsutövning och service. Den visar inom vilka områden företagarna anser att 

myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra. Ett av områdena som mäts är alltså bygglov. 

För att värdera hur nöjda företagen är med kommunernas hantering av bygglov används ett speciellt 

betygssystem. Först får de svarande gradera ett antal kvalitetsfaktorer utifrån hur viktiga de anses vara, 

sedan betygssätts de olika kvalitetsfaktorerna varpå allt vägs samman till ett så kallat nöjd kund index, 

NKI. Kvalitetsfaktorerna bestod av tillgänglighet, rättssäkerhet, information, bemötande, kompetens och 

effektivitet. Av dessa var effektivitet den absolut viktigaste faktorn enligt företagarna när det gällde 

bygglov. Effektivitet får samtidigt ett lågt betyg, vilket tyder på att den bör ha högsta prioritet i ett 

förbättringsarbete.   

BEDÖMNINGEN 

De aspekter som tidigare låg till grund för byggnadsnämndens bedömning av ett bygglov var 

byggnadens lokalisering, placering och yttre utformning. Den nya PBL innebär en utvidgad 

bygglovsprövning. Nu ska byggnadsnämnden även beakta tillgänglighet och användbarhet av byggnader 

för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, lämplighet för sitt ändamål och allmänna 

intressen. Hur detta görs beskrivs i detalj i Plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Det är 

viktigt att komma ihåg att det endast är kraven som avser byggnadens utformning som granskas i 

bygglovet. Krav som avser byggnadens tekniska egenskaper behandlas vid det tekniska samrådet. Syftet 

med den förstärkta bygglovsprövningen är att öka sannolikheten för att felaktigheter observeras i ett 

tidigt skede. 

Flera länsstyrelser uttrycker oro för att kommunerna inte har tillräckliga resurser för att fullfölja sitt 

ansvar enligt den nya PBL (Boverket 2012 b). Det är framförallt de mindre kommunerna som har 

problem med att upprätthålla en tillräcklig kompetens. Frågor till Boverket kommer ofta från 

kommunala tjänstemän som behöver vägledning angående lov- och byggprocessen. Regeringen tillsatte 

2010 en kommitté som, genom att organisera och genomföra utbildnings- och kompetensinsatser, skulle 

underlätta införandet av den nya PBL (Statens Offentliga Utredningar 2012). I slutrapporten från 

december 2012 bedömer kommittén att det ”behövs fortsatta kompetensinsatser för att nya regler ska få 

genomslag och för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av den nya PBL”. Även 

allmänhetens frågor handlar i stor utsträckning om lov- och byggprocessen. Av det stora antalet frågor 

som inkommit till Boverket så handlar 80 % om detta. Det ökade resursbehovet beror även delvis på det 

ökade administrativa arbetet som uppkommit till följd av den nya PBL. Länsstyrelserna varnar för att 

resursbristen skulle kunna leda till att kommunerna utvecklar rutiner som strider mot bestämmelserna i 

PBL. 

I 12 kap. PBL så anges det att byggnadsnämnden har rätt att ta ut avgifter för bl. a. beslut om lov. Det 

slås även fast att kostnaden inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av ärende 

som avgiften avser. Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur avgifterna ska beräknas. Avgifterna 

varierar alltså beroende på typ av ärende och i vilken kommun som ärendet behandlas. Sedan den nya 

PBL infördes har avgifterna för bygglov dock generellt blivit större. Detta beror på det merarbete som de 

ändrade bygglovsreglerna gett upphov till. Enligt Anna Eklund, som är handläggare på SKL, innebär 
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ändringarna i bygglovsprocessen ett merarbete på omkring 25%. Den ökade bygglovsavgiften varierar 

dock i hög grad. I Sjöbo kommun höjs bygglovsavgiften för ett medelstort enfamiljshus från 28 800 

kronor till 41 200 kronor. Det är en ökning med 43%. I Laholm kommun höjs bygglovsavgiften från 

27 136 kronor till 42 244 kronor, vilket motsvarar en kostnadsökning på 56%. I Kumla kommun är 

ökningen endast 20% medan Gotland kommun står för en bygglovsavgiftsökning på hela 83% 

(Mittbygge 2011). Även mindre projekt ger relativt stora avgiftsökningar. Skillnaderna mellan 

kommunerna beror till stor del på olika sätt att tillämpa lagen och olika servicenivå.  

Den utökade bygglovsprövningen innebär även att byggnadsnämnden behöver fler bygglovshandlingar 

än tidigare. 

BESLUT OM LOV 

Enligt den tidigare PBL så har ett beviljat bygglov ofta haft stora svårigheter att vinna laga kraft. Det har 

inneburit en stor osäkerhet för byggherren att beslutet om bygglov har kunnat överklagas långt i 

efterhand. En överklagan leder till förseningar och i värsta fall måste ett påbörjat byggprojekt rivas. Som 

en del i ambitionen att förenkla och effektivisera bygg- och tillståndsprocesserna har detta ändrats i den 

nya PBL. Nu vinner ett beslut om lov laga kraft en viss tid efter att det har meddelats sakägare och 

andra. Detta görs på två sätt. Kända sakägare delges beslutet via brev. För att meddela okända sakägare 

kungörs beslutet i Post- och Inrikes Tidningar. Därefter anses beslutet ha kommit allmänheten till känna 

och en tidsfrist startar. De personer som har delgivits beslutet har tre veckor på sig att överklaga och 

övriga har fyra veckor på sig att överklaga från det datum då beslutet kungjordes i Post- och Inrikes 

Tidningar.  

Syftet med att beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft är alltså att undanröja onödiga hinder i 

byggprocessen. För att undvika oförutsägbara och långdragna byggprocesser som gör det svårare att 

bygga nytt och bidrar till höga kostnader behöver dock mer göras. Det är slutsatsen som 

Fastighetsägarna drar i en nyligen utkommen rapport (Fastighetsägarna 2013). Till grund för rapporten 

ligger en undersökning av politikers och fastighetsföretagares uppfattning om överklagandeprocessen för 

bygglov. De tillfrågade fick ta ställning till ett antal påståenden som handlade om plan- och 

byggprocessen. Det framkom att 94% av politikerna och 97% av företagarna ville se en tidsbegränsning 

när det gällde länsstyrelsernas handläggning av överklagade bygglov. En stor majoritet av de tillfrågade 

ville också ta bort en instans för överklaganden. Det skulle helt enkelt minska möjligheterna att 

överklaga. SKL har uppmärksammat länsstyrelsernas handläggningstider när det gäller överklagade 

bygglov (SKL 2011 b). I en kartläggning som utfördes under 2011 visade det sig att 

handläggningstiderna för överklagade bygglov ofta var mycket långa. Den genomsnittliga 

handläggningstiden för samtliga länsstyrelser var 24 veckor, vilket är betydligt längre än de 10 veckor 

som kommunerna har på sig att handlägga ett bygglov. Variationerna var dock stora, och det tog i många 

fall längre tid än så. I Norrbotten var handläggningstiden för ett överklagat bygglov i genomsnitt 65 

veckor. Samma process tog nästan lika lång tid i Västmanland. Samtidigt tog handläggningen endast 9 

veckor i Gävleborg. SKL slår fast att de långa handläggningstiderna hos landets länsstyrelser i stor 

utsträckning bidrar till den rådande bostadsbristen. Inte minst i Stockholm och Göteborg är situationen 

akut. För att PBL ska få avsedd effekt menar SKL att även länsstyrelsernas handläggningstider måste 

begränsas. Det föreslås också att enhetliga arbetssätt införs för att öka förutsägbarheten. 

För att förkorta länsstyrelsernas handläggningstider har Regeringen beslutat att sätta upp gemensamma 

mål för landets alla länsstyrelser (Regeringen 2013 b). Dessa mål är att 75 % av ärendena ska vara 

avgjorda inom fyra månader, och 90 % av ärendena ska vara avgjorda inom sex månader. För att nå 

målen får länsstyrelserna 30 miljoner kronor extra per år under åren 2013-2016. Utöver att sänka 
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handläggningstiderna ska pengarna även verka för att öka förutsebarheten och minska variationen 

mellan länen.  

Lagen om att beslut om bygglov ska vinna laga kraft efter en viss tid är inte helt oproblematisk även i 

andra avseenden. En förutsättning för att överklagandetiden ska börja löpa är att den delgivna personen 

skickar tillbaka det mottagningsbevis som medföljer delgivningen. Om så inte sker kan alltså inte 

beslutet vinna laga kraft. Dessutom uppstår det ibland svårigheter med att avgränsa vilka personer som 

kan anses vara berörda i så hög grad av bygglovet att de har behörighet att överklaga ett beslut om 

bygglov (Mattsson och Hagander 2011). Huvudprincipen är dock att ägaren till en fastighet som direkt 

gränsar till den fastigheten som bygglovet gäller, eller som endast avskiljs av en väg/gata, alltid anses 

vara sakägare.  

I en interpellationsdebatt i Riksdagen i maj 2012 påtalade Katarina Köhler den ökade tidsåtgången dessa 

informationsregler har bidragit med (Riksdagen 2012). Hon refererar till ett samtal som hon haft med en 

tjänsteman på ett byggnadskontor. Tjänstemannen är starkt kritisk till de nya informationsreglerna, och 

menar att de tar mycket tid i anspråk. Det faktum att samtliga fastighetsägare vars fastighet gränsar till 

den bygglovsökandes fastighet delges beslutet leder till många telefonsamtal. Samtidigt är det få som 

faktiskt är behöriga att klaga, vilket naturligtvis väcker en del irritation och förvirring. Att så många 

delges beslut om bygglov utan att ha rätt att klaga kan tyckas märkligt.  

KONTROLLANSVARIG 

Den person som i tidigare PBL benämns som kvalitetsansvarig kallas idag för kontrollansvarig. Förutom 

att namnet ger en tydligare bild av personens uppgifter, är skillnaderna också att den kontrollansvarige 

har fler uppgifter. Det ställer högre krav på dennes kompetens vilket har medfört att det har införts krav 

på att den kontrollansvarige måste vara certifierad. Dessutom måste den kontrollansvarige ha en 

självständig ställning i förhållande till byggherren. Själva syftet med att ha en kontrollansvarig är att 

minska behovet av tillsyn från byggnadsnämndens sida. Istället ska den kontrollansvarige förse 

byggnadsnämnden med information som kan ligga till grund för beslut. Ett par av den kontrollansvariges 

viktigaste uppgifter är att biträda byggherren i upprättandet av kontrollplan och se till att den följs. Den 

kontrollansvariges arbete avslutas genom ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som utgör 

beslutsunderlag för slutbesked. Mindre ändringar och åtgärder kräver dock ingen kontrollansvarig, se 10 

kap. 10 § PBL.   

I flertalet fall då det inte finns någon kontrollansvarig kan inte byggnadsnämnden bevilja bygglov. Att 

antalet kontrollansvariga är begränsat kan därför bli ett problem som leder till att byggnadsprojekt blir 

försenade. Ytterligare konsekvenser av brist på kontrollansvariga är byggstopp, att fler projekt måste 

godkännas utan kontrollansvarig och en stor konkurrens om kontrollansvariga. Kravet på att 

kontrollansvariga måste vara certifierade har resulterat i att det nu finns färre kontrollansvariga än 

tidigare. Idag finns det ungefär 2400 certifierade kontrollansvariga. Samtidigt uppskattar Boverket ett 

behov av kontrollansvariga på 4000 – 8000 stycken. För att få en bättre uppfattning om hur situationen 

ser ut i kommunerna lät Boverket göra en undersökning (Boverket 2013 b). Undersökningen bygger på 

en intervjustudie som riktar sig till 80 kommuner av varierande storlek, och utfördes årsskiftet 

2012/2013. Den visar tydligt att det finns ett behov av certifierade kontrollansvariga ute i kommunerna, 

även om det endast är ett mindre antal kommuner som anser att det verkligen är ett problem. En vanlig 

åsikt är att kontrollansvariga i händelse av brist kan lånas in ifrån angränsande kommuner. Dessutom 

utnyttjades övergångsbestämmelserna i vissa ärenden. Undersökningen visar också på en osäkerhet 

bland kommunernas handläggare om hur de nya kraven ska hanteras, och många önskar förtydliganden 

från Boverkets sida. Något som kan tyckas visa på en viss oro angående situationen kring 
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kontrollansvariga är regeringens beslut att förlänga de övergångsbestämmelser som gällt sedan den nya 

PBL trädde i kraft (Boverket 2012 c). Om synnerliga skäl föreligger får kommunen anlita en person utan 

certifiering till och med 30 juni 2013. Detta är dock en skärpning mot tidigare övergångsbestämmelser 

då endast särskilda skäl krävdes. Vad som händer när övergångsbestämmelserna går ut återstår att se.   

Boverkets undersökning (Boverket 2013 b) ger också bilden av att kommunerna gör relativt olika 

bedömningar om när det behövs kontrollansvarig. Vissa kommuner kräver till exempel endast 

kontrollplan för enklare åtgärder, medan andra anser att då kontrollplan krävs behövs också en 

kontrollansvarig. I några av kommunerna är säkerhetsaspekterna avgörande för bedömningen huruvida 

kontrollansvarig behövs eller ej. Samtidigt betyder användningsområdet för byggnaden mer för andra 

kommuner i deras beslut. I de flesta kommuner sker dock bedömningen från fall till fall. Många 

kommuner jobbar nu med att ta fram mer detaljerade riktlinjer för när kontrollansvarig krävs. 

I ett examensarbete från Högskolan Väst (Lans och Stridh 2012) som handlar om den kontrollansvariges 

nya roll, utförs intervjuer med personer som är insatta i plan- och byggprocessen. De tillfrågade utgörs 

av bland annat byggnadsinspektörer och kontrollansvariga. Dessutom har personer ur PEAB och NCCs 

ledning deltagit i intervjuer. Frågorna handlar om de förändringar som den nya PBL har gett upphov till 

med avseende på kontrollansvariga och tar upp huruvida målet med den nya PBL har uppnåtts gällande 

kontrollansvariga, självständighetskravets rimlighet och hur förändringarna upplevs i praktiken. När det 

gäller huruvida målet med den nya PBL har uppnåtts med avseende på kontrollansvariga kan det 

konstateras att många av de tillfrågade är positiva. Det är ingen som säger i klarspråk att målet har 

uppfyllts, men de vanligaste åsikterna är att den nya PBL har inneburit en klar förbättring mot tidigare. 

Det som lyfts fram specifikt är den kontrollansvariges ökade ansvar som många anser bidrar till en bättre 

kontroll. Certifieringskravet är också något som många uppskattar och menar höjer de 

kontrollansvarigas kompetens. En överväldigande majoritet av de tillfrågade tycker att den 

kontrollansvariges uppgifter har blivit avsevärt mycket tydligare. Det råder en stor enighet även i frågan 

om självständighetskravet. De flesta menar att ändringen är positiv, då det annars lätt kan uppstå 

konflikter när kontrollansvariga är anställda hos den entreprenören vars arbete ska kontrolleras. 

Samtidigt påtalar somliga att det skulle kunna innebära en propp i byggandet, då företagen inte längre 

kan utbilda sina anställda till kontrollansvariga. När det gäller hur förändringarna upplevs i praktiken 

säger de flesta att den kontrollansvariges stärkta roll inger mer respekt än tidigare, och byggbranschen 

inser nu i större utsträckning än tidigare vikten av dennes arbete. Den ökade tydligheten är återigen 

något som nästan alla framhåller som en betydelsefull förändring.                    

TEKNISKT SAMRÅD 

ALLMÄNT 

Omedelbart när bygglovet är beviljat ska byggnadsnämnden kalla till tekniskt samråd. Samrådet ska 

säkerställa att byggnaden utformas och uppförs på ett sådant sätt att samhällets tekniska egenskapskrav 

på byggnader uppfylls. Enligt 10 kap. 19 § PBL ska ett tekniskt samråd innehålla följande moment:  

 Arbetets planering och organisation. 

 Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har skickat till 

byggnadsnämnden. 

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

rivningsåtgärd. 

 Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder. 

 Behovet av en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd. 
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 Behovet av utstakning. 

 Byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller 

startbesked. 

 Behovet av ytterligare sammanträdanden. 

 

De som ska delta i det tekniska samrådet är byggherren och den kontrollansvariga. Dessutom kan 

personer som byggnadsnämnden anser bör delta i samrådet komma att kallas. Dessa kan exempelvis 

vara representanter från arbetsmiljömyndigheten, arbetstagarna eller byggfelsförsäkringsgivare. De 

övergripande bedömningarna som byggnadsnämnden gör av byggnadens tekniska lösningar kan kräva 

att vissa handlingar skickas in i förväg till byggnadsnämnden. I många fall är inte bygghandlingarna 

färdiga, men eftersom det endast rör sig om en övergripande bedömning räcker det oftast med 

systemhandlingar. Det är viktigt att poängtera att byggnadsnämnden aldrig övertar ansvaret för 

handlingarna. Det är alltid byggherrens ansvar att handlingarna är korrekta. Det tekniska samrådet 

liknar det som tidigare kallades byggsamråd, men namnet beskriver nu bättre vad samrådet handlar om. 

Andra skillnader mot tidigare är även att större vikt läggs vid kontrollplanen och att agendan för 

samrådet förtydligas. 

KONTROLLPLAN 

Syftet med att ha en kontrollplan är att säkerställa att byggnaden uppförs på ett sätt som motsvarar 

samhällets krav. Kontrollplan är inget nytt begrepp inom bygglagstiftningen, men i nya PBL har den 

fått en mer framträdande roll. Den har också preciserats. I 10 kap. 6 § PBL slås det fast att det är 

byggherrens ansvar att det finns en kontrollplan. Där framgår även vad en kontrollplan ska innehålla: 

 Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. 

 Vem som ska göra kontrollerna. 

 Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden. 

 Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske. 

 Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till. 

 Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. 

 

Andra paragrafer i den nya PBL säger att kontrollplanen ska vara anpassad efter omständigheterna i 

det enskilda fallet, och att det ska framgå av planen i vilken omfattning kontrollerna ska utföras. För att 

få startbesked måste kontrollplanen vara godkänd. Den utgör även beslutsunderlag vid slutsamrådet.  

Att kontrollplanen lyfts fram och specificeras är en tydlig del i den ökade kontrollen av byggandet som 

den nya PBL innebär. Förhoppningen är att det ska leda till en ökad kvalité i byggandet. 

Kontrollplanens ökade betydelse har dock bidragit till en viss förvirring bland de som söker bygglov. 

Det visar en enkätundersökning som Bygglovsaliansen har gjort (Bygglovalliansen 2012). Enkäten 

riktade sig till både privatpersoner och företag i 18 olika kommuner i syfte att förbättra servicen kring 

bygglov. Förutom att besvara frågor fick deltagarna även möjlighet att komma med förslag på 

förbättringar. En ständigt återkommande åsikt är att informationen angående kontrollplan måste 

förbättras och förtydligas. Många har svårigheter med att utforma kontrollplanen på rätt sätt och förstå 

vad som krävs av innehållet. Det är dock inte enbart de ovana byggarna som har problem med att 

upprätta fullgoda kontrollplaner. Enligt Byggutbildarna Rune Johansson AB, ett företag som bland 

annat utbildar kontrollansvariga och kommuners handläggare, är frustrationen stor över hur 

kontrollplanerna egentligen ska utformas (Byggutbildarna Rune Johansson AB 2013). Rune 

Johansson, som äger företaget, konstaterar att det är relativt lätt att prestera en kontrollplan utifrån 
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bestämmelserna i 10 kap. 6 § PBL. Däremot är det svårare att åstadkomma en plan som fungerar bra i 

praktiken. För närvarande arbetar Boverket med att ta fram föreskrifter och rekommendationer över 

hur en kontrollplan ska se ut. 

STARTBESKED 

Bestämmelserna om startbesked saknar motsvarighet i den tidigare PBL och innebär att en åtgärd i 

vissa situationer inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Startbeskedet är 

ofta ett resultat av det tekniska samrådet, och beviljas först då byggnadsnämnden anser att relevanta 

lagar och krav kan antas komma att uppfyllas. I 10 kap. 3 § PBL står det om startbesked: 

”En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver 1. 

Bygglov, marklov eller rivningslov, eller 2. En anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 

av 16 kap. 8 §.” 

Om byggnadsnämnden inte kan vara säker på att alla tekniska krav kan komma att uppfyllas, ska 

byggnadsnämnden begära att byggherren utser en sakkunnig person som ger ett utlåtande om de 

tekniska lösningarna. Startbesked kan ges för enskilda arbeten i ett byggnadsprojekt. Exempelvis kan 

startbesked ges för grundarbeten, medan vissa oklarheter kvarstår för resten av konstruktionen vilket 

betyder att nya startbesked behövs innan dessa arbeten påbörjas. 

Något som har kommit att aktualiseras i samband med de nya kraven om startbesked är den förändrade 

byggsanktionsavgiften. Uppmärksamheten har till viss del föranletts av de höga sanktionsavgifter som 

har utdömts, sedan den nya PBL trädde i kraft, till byggherrar som har påbörjat byggnadsarbeten innan 

startbesked har utfärdats. Förutom den höjning av byggsanktionsavgiften som har skett, har 

kommunerna inte längre någon möjlighet att undvika att ta ut avgiften. I flera fall har mycket 

kostsamma sanktioner utdömts. På Regeringens uppdrag har därför Socialdepartementet sett över 

systemet för att räkna fram sanktionsavgifterna. Arbetet gjordes tillsammans med bland annat 

Boverket, SKL och ett antal storstadskommuner. Detta resulterade i en proposition (Regeringen 2013 

a) som Regeringen har lämnat över till Riksdagen. I propositionen föreslår Regeringen att reglerna för 

byggsanktioner kompletteras med ”en möjlighet att i ett enskilt fall sätta ned en byggsanktionsavgift 

som inte står i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen”. Avgiften ska få sättas ned till hälften 

eller en fjärdedel, och det ska särskilt tas hänsyn till huruvida överträdelsen har skett uppsåtligen eller 

av oaktsamhet. Observera att förslaget inte innebär någon skillnad i möjligheten att helt befria någon 

från sanktionsavgiften. Förslaget får dock ekonomiska fördelar för byggherren som innebär en 

minskad kostnad, förutsatt att byggnadsnämnden bedömer att byggsanktionsavgiften är oskäligt hög i 

förhållande till den aktuella överträdelsen. Utöver föreslagna ändringar i PBL pågår ett arbete med 

förordningsändringar som avser att sänka byggsanktionsavgifterna generellt.       

ARBETSPLATSBESÖK 

Som en del i den förstärkta byggkontrollen ingår att byggnadsnämnden gör minst ett arbetsplatsbesök. 

I tidigare PBL har detta inte varit ett krav. Syftet med arbetsplatsbesöket är bland annat att ge en ökad 

trovärdighet till kontrollsystemet, men även att ge byggnadsnämnden tillfälle att inspektera 

genomförandet av byggnadsarbetet. Under besöket försäkrar sig byggnadsnämnden om att 

kontrollplanen och bygglovet följs, och att ingenting uppenbarligen bryter mot bygglagstiftningen. I 10 

kap. 27 § PBL slås det fast: 

”Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den 

plats där arbetena genomförs, om 1. Startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och 2. Ett 

arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt. 
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Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt 

eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett 

arbetsplatsbesök.” 

Byggnadsnämnden ska föra protokoll över besöken och skicka dessa till byggherren och den 

kontrollansvarige. Vid händelse av att byggnadsnämnden skulle hitta brister kallas till ett extra samråd 

för att diskutera vilka åtgärder som behöver sättas in.  

Lagen om byggnadsnämndens arbetsplatsbesök ger utrymme för en relativt bred tolkning. Detta 

uppmärksammas i ett examensarbete från Uppsala Universitet som gjordes för att ta fram riktlinjer för 

hur ett arbetsplatsbesök kan genomföras (Lind 2011). Lagen anger nämligen inte i detalj hur detta ska 

ske. Inte heller vem från byggnadsnämnden som ska utföra arbetsplatsbesöket preciseras närmare. Till 

underlag för rapporten ligger bland annat ett antal intervjuer med bygglovshandläggare och 

byggnadsinspektörer. I intervjuerna tar Lind upp en mängd frågeställningar angående osäkerheten i 

arbetsplatsbesöken. De tillfrågade får bland annat svara på hur de ställer sig generellt till 

arbetsplatsbesöken, vem på den svarandes kommun som kommer att utföra besök, hur besöken 

kommer att organiseras, om det finns tillräcklig kunskap för besöken och vad som är viktigast att 

kontrollera. När det gäller den generella inställningen till arbetsplatsbesöken visar intervjuerna på en 

positiv attityd. En åsikt som framförs är att kontakten som uppstår mellan kommunen och 

byggarbetsplatsen ger en bättre förutsättning att upptäcka eventuella fel och brister. På frågan om vem 

i kommunen som utför arbetsplatsbesöken är svaret olika. I en kommun går de olika arbetsuppgifterna 

in i varandra, och handläggare sköter i viss mån även inspektörsuppgifter. I en annan kommun kommer 

arbetsplatsbesöken skötas uteslutande av byggnadsinspektörer. När det gäller hur besöken kommer att 

organiseras var detta, vid tidpunkten för intervjuerna, relativt oklart. Detta faktum var ju också en 

anledning till att Lind gjorde examensarbetet. Det fanns dock en uppfattning om ungefär vad som 

skulle ske ute på byggarbetsplatserna. Moment som framhölls var att se till så att kontrollerna enligt 

kontrollplanen inte släpar efter, att skapa sig en uppfattning om själva byggetableringen och att 

förvissa sig om att grunden blivit rätt utförd. Andra tankar var att prata med byggnadsarbetarna om 

läget i allmänhet och se till så att material är ordentligt täckta så att fuktproblem kan undvikas. Det 

råder dock delade meningar om i vilket skede i byggnationen ett arbetsplatsbesök bör utföras. 

Sannolikt är detta en bedömning som får göras från fall till fall. När det gäller huruvida 

byggnadsnämnden har den kompetensen som krävs för att utföra arbetsplatsbesöken kan det 

konstateras att de tillfrågade är relativt överens om att en viss nyrekrytering alternativt utbildning av 

personal förmodligen behövs. Att personal med mindre tekniskt kunnande följer med personal som har 

mer erfarenhet ut på arbetsplatsbesöken, och på så vis lärs upp är något som flera av de tillfrågade ser 

som en möjlig lösning. Lind drar slutsatsen att kravet på arbetsplatsbesök kommer att bidra till en 

byggprocess med mindre så kallat ”byggfusk”, och i allmänhet ett byggande med högre kvalitet. 

SLUTSAMRÅD 

Bestämmelserna om slutsamråd är ännu ett steg i den förstärkta byggkontrollen och saknar 

motsvarighet i den äldre PBL. Det är ett samråd mellan byggnadsnämnden, byggherren och den 

kontrollansvarige samt övriga som byggnadsnämnden anser bör delta. Syftet med samrådet är att 

säkerställa att inga hinder föreligger inflyttning. Byggnadsnämndens uppgift under samrådet preciseras 

i 10 kap. 32 § PBL: 

”Samrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Vid slutsamrådet ska 

följande gås igenom: 1. Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor 

har följts, 2. Avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna, 3. Den kontrollansvariges utlåtande 
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enligt 11 § 6, 4. Den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på 

byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande, 5. Behov av andra åtgärder, och 

6. Förutsättningarna för ett slutbesked.” 

SLUTBESKED 

Reglerna om slutbesked liknar till viss del bestämmelserna om slutbevis i den äldre PBL. Slutbevis 

lämnades tidigare då byggherren hade fullföljt sina åtaganden enligt kontrollplanen och 

byggnadsnämnden inte ansåg att det fanns skäl att ingripa enligt 10 kap. i den äldre PBL som handlar 

om påföljder och ingripanden vid överträdelser. I 10 kap. 34 § PBL anges vad som gäller idag: 

”Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera åtgärder som avses i 3 § ska 

anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, att byggnadsverket får tas i bruk, om 1. Byggherren har 

visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om 

kompletterande villkor är uppfyllda, och 2. Nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.” 

Slutbeviset ändrar alltså i praktiken namn till slutbesked. En annan ändring är att slutbesked nu är en 

förutsättning för att byggnaden ska få tas i bruk. Utöver det som tidigare gällt för slutbevis, gäller för 

slutbesked även att byggnadsnämnden ska kontrollera att alla krav som gäller för åtgärderna enligt 

lovet, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor enligt 29 § är uppfyllda. Kraven för att få 

slutbesked är alltså strängare än de tidigare kraven för att få slutbevis. Slutbesked får lämnas om 

avvikelser kan betraktas som försumbara. Om det förekommer avvikelser som inte kan betraktas som 

försumbara har byggnadsnämnden en möjlighet att ge ett interimistiskt slutbesked. Det kan utfärdas då 

en brist behöver avhjälpas eller om en kontroll behöver göras i ett senare skede. 

Lagen om slutbesked har varit utsatt för viss kritik. Enligt Jesper Prytz och Jonas Larson (Prytz och 

Larson 2011) som jobbar på den affärsjuridiska advokatbyrån Mannheimer Swartling, finns det flera 

problem med lagen. Det är framförallt vid uthyrning och ibruktagande av nyproducerade lägenheter 

som det kan uppstå problem. Då det alltså föreligger brukarförbud innan slutbesked har utfärdats är 

många byggherrar, som bygger i syfte att hyra ut eller att sälja bostäder, helt beroende av att 

slutbeskedet utfärdas i tid. Om detta inte sker kan det innebära betydande förseningar, och risk finns att 

försäljningsavtal och hyresavtal inte kan uppfyllas. Byggherren blir således beroende av att kommunen 

inte dröjer med att ge slutbesked. Enligt PBL ska kommunen handlägga frågan om slutbesked 

skyndsamt, men samtidigt måste byggherren visa byggnadsnämnden att ett antal förutsättningar är 

uppfyllda i tillräcklig utsträckning. För att göra detta är byggherren ofta beroende av entreprenörer, 

konsulter och myndigheter. Det är ofta svårt att påvisa vem som bär ansvaret för en försening. Prytz 

och Larson skriver vidare att det finns oklarheter i lagen om huruvida etappvisa slutbesked är tillåtet. 

Eftersom det är önskvärt att nybyggda hus tas i bruk etappvis vid många större bostadsprojekt, borde 

lagen uttryckligen öppna för detta. Så är alltså inte fallet. Trots det så förmodas lagstiftarnas 

intentioner inte vara att förhindra etappvisa slutbesked. Själva problemet är att det i lagen står att 

slutbesked ges först då byggherren har visat att alla krav enligt, bland annat, bygglovet är uppfyllda. 

Eftersom det enbart kan visas att en del av kraven enligt bygglovet är uppfyllda vid färdigställandet av 

en etapp, kan inte byggnadsnämnden ge slutbesked. Inte heller interimistiskt slutbesked är avsett för 

det ändamålet. På dessa punkter efterlyses klargöranden och allmänna råd från Boverket. 
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RESULTAT 

INTERVJUER 

OM INTERVJUERNA 

Intervjuerna riktade sig till personal på byggnadsförvaltningen i Mariestads kommun. De som 

intervjuades var: Charlotte Paulsson som jobbar som stadsarkitekt, Malin Bengtsson som jobbar som 

bygglovshandläggare och Jarl Sedeborn som jobbar som byggnadsinspektör, se referenserna.  

ALLMÄNT 

När det gäller den nya PBL generellt anser de svarande att den har påverkat deras arbete relativt mycket. 

Att förändringarna har bidragit till mer arbete är också något som det råder en enighet om, även om det 

framhålls att det inte är helt lätt att avgöra då det även har införts nya rutiner. Moment som nämns här är 

arbetsplatsbesök, slutsamråd och ökad uppföljning. Det anses ha bidragit till en ökad tidsåtgång i form 

av mer administration och fler möten. En annan stor förändring som lyfts fram är den ökade tydligheten 

som den nya PBL anses ha gett upphov till. De olika parternas roller nämns speciellt och upplevs ha 

blivit tydligare. 

BYGGLOV 

De svarande tycker att förändringarna i bygglovet har påverkat deras arbete i viss mån, och bidragit till 

både mer och mindre arbete. Att fler faktorer vägs in i bygglovsbedömningen leder till mer arbete. 

Samtidigt innebär den nya PBL att mer ansvar läggs på byggherren, vilket innebär mindre arbete för 

byggnadsnämnden. När det gäller den införda tidsfristen om tio veckor kan det konstateras att de 

tillfrågade inte tycker att det har haft någon nämnvärd påverkan på deras arbete, eftersom tio veckors 

handläggningstid oftast klarades även tidigare. Inställningen är ändå positiv, och en tanke är att 

tidsfristen möjligen hindrar ärenden från att bli liggandes. Det påtalas också att lagen eventuellt skulle 

kunna bidra till mer administration eftersom det vid en förlängning av tidsfristen, som 

byggnadsnämnden har rätt att göra enligt lagen, krävs att en skrivelse görs. De tillfrågade gör 

bedömningen att de flesta ärendena klaras av på tio veckor eller mindre, men konstaterar även att det 

finns undantag. Vilka resurser som finns tillgängliga och hur många ärenden som kommer in är faktorer 

som lyfts fram och har stor påverkan på handläggningstiden. En annan sak som tas upp är att ärenden 

sällan är kompletta från början. Det är inte ovanligt att det tar lång tid för den sökande att få sin ansökan 

komplett. Det är först därefter som tidsfristen börjar löpa. 

Att fler aspekter vägs in i själva bygglovsbedömningen är något som välkomnas av de tillfrågade. Det 

ses som en fördel att bygglovsbedömningen är mer omfattande. På det sättet undviks att projekt som har 

fått bygglov måste ändras senare i byggprocessen på grund av att t.ex. tillgänglighetskraven inte är 

tillgodosedda. De svarande tror även att den ändrade bedömningen uppskattas av de som bygger. 

Eftersom de får reda på kraven direkt blir det inte lika svårt att ändra på ritningar som det skulle bli i ett 

senare skede. På det sättet kan både tid och pengar sparas. 

Att beslut om bygglov ska vinna laga kraft tycker de svarande är mycket positivt. Samtidigt påtalas att 

detta innebär en ökad administration, mycket beroende på regler om delgivning som behövs rent 

juridiskt för att beslutet ska kunna vinna laga kraft. Här nämns även att det finns vissa oklarheter i lagen 

som främst handlar om överklaganderätt. Det är svårt för de tillfrågade att se någon skillnad i antalet 

överklagade ärenden, men en kategori som definitivt inte längre kan överklagas är ärenden som följer 

detaljplan. 
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När det gäller lagen om kontrollansvarig är de svarande eniga om att förändringarna är positiva. 

Speciellt nämns certifieringskravet som en lämplig åtgärd, då det anses underlätta kommunens uppgift 

att godkänna den kontrollansvariga. Det blir inte längre en fråga om bedömning eftersom certifieringen 

intygar att personen i fråga är lämplig att utföra arbetet. Det upplevs även som positivt att den 

kontrollansvariges uppgifter förtydligas. De tillfrågade upplever dock att det ibland kan vara problem att 

hitta kontrollansvariga till projekten. Det är framförallt de mindre projekten som kan ha svårigheter att 

hitta kontrollansvariga. Därför har en relativt generös tolkning av de förlängda övergångsreglerna gjorts, 

vilket har bidragit till att problemet inte anses så stort. Dessutom lånas ibland kontrollansvariga in från 

angränsande kommuner. 

TEKNISKT SAMRÅD 

Införandet av tekniskt samråd anses inte innebära någon stor förändring för de tillfrågade, eftersom det 

till stor del liknar det tidigare byggsamrådet. Inte heller tycker de svarande att det tekniska samrådet 

bidrar till att en större arbetsinsats krävs. De intervjuade ställer sig allmänt positiva till kontrollplanens 

mer framträdande roll. Speciellt det förtydligande och tillägg om vad en kontrollplan ska innehålla 

välkomnas, då det ger större chanser att härleda fel och visa var ansvaret ligger. Detta var enligt de 

intervjuade svårt tidigare. Samtidigt uttrycks att kontrollplanerna inte alltid utformas som lagen 

föreskriver, utan att vissa kontrollansvariga fortsätter att arbeta ungefär som tidigare. En åsikt är att 

lagen inte ännu har fått tillräcklig genomslagskraft på punkten om kontrollplan, men att kurser och annat 

nu börjar komma igång. Detta förmodas leda till att tillämpningen av kontrollplanerna successivt blir 

bättre. De intervjuade anser vidare att kunskaperna om vad en kontrollplan är i allmänhet är dålig. 

Relativt mycket tid går åt till samtal och annat för att förklara vad en kontrollplan är, när det krävs o.s.v.  

STARTBESKED 

Införandet av startbesked anses ha påverkat de tillfrågades arbete relativt mycket och har gett upphov till 

ett visst merarbete. Generellt är de svarande positiva till ändringen och menar att lagen nu är tydligare än 

tidigare. Det framgår på ett tydligare sätt att byggnadsarbeten inte får påbörjas utan ett startbesked. 

Tidigare var det vanligt att folk började bygga direkt efter att bygglovet hade beviljats, vilket egentligen 

inte var tillåtet men då det inte förekom några sanktioner kunde det fortgå. Införandet av startbesked 

anser de intervjuade ökar chanserna till att projekten följer den process som är avsedd.  

ARBETSPLATSBESÖK 

De obligatoriska arbetsplatsbesöken har haft en stor påverkan på de tillfrågades arbete och de uppges ha 

bidragit till mer arbete. Det beror naturligtvis på den extra tiden besöken tar i anspråk ute på plats, men 

även på att protokoll ska skrivas. Arbetsplatsbesök genomfördes även tidigare, men då det nu är 

obligatoriskt har antalet besök ökat markant. Även här tycker de tillfrågade att ändringen är bra. Det som 

framhålls som speciellt positivt är den fördjupade kontakten som uppstår mellan kommunen och 

byggherren. På besöken finns det tillfälle för byggherren att ställa frågor och byggnadsinspektören kan 

passa på att påminna om viktiga saker. De intervjuade tror att byggbranschen som helhet gynnas av 

besöken. Ett problem som påtalas är dock den oklarhet som ibland finns kring besöken, både när det 

gäller vad byggnadsinspektören ska göra och vad denne kan förvänta sig från den kontrollansvarige och 

byggherren. En åsikt är att större byggprojekt brukar fungera bättre i detta avseende, förvisso i de flesta 

avseenden, än mindre projekt.  

SLUTSAMRÅD 

Införandet av slutsamråd anser de svarande har påverkat deras arbete relativt mycket. Eftersom en 

motsvarighet till slutsamråd saknas i den äldre PBL är det naturligt att de tillfrågade anser att 

förändringen har inneburit mer arbete. Samtidigt förekom tidigare samråd innan slutbeviset utfärdades i 
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vissa fall, men det var inget krav enligt lagen. De intervjuade är eniga om att införandet av slutsamråd är 

positivt, och välkomnar ett ytterligare tillfälle då byggherren, den kontrollansvariga och kommunen möts 

och kan föra en dialog. 

SLUTBESKED 

Eftersom införandet av slutbesked är starkt förknippat med slutsamråd anser de svarande att det har 

påverkat deras arbete relativt mycket. Huruvida det har bidragit med mer arbete eller inte är inte helt lätt 

att avgöra. De tillfrågade uppger att de flesta kommuner traditionellt sett har haft problem med att få 

ärenden avslutade. Efter att bygglovet var beviljat enligt den tidigare PBL var det många som aldrig 

hörde av sig igen. Eftersom brukarförbud nu gäller innan slutbesked utfärdas är chanserna större att 

ärenden faktiskt avslutas som planerat. Vid enklare byggen, exempelvis tillbyggnad, är det dock av 

naturliga orsaker omöjligt för kommunen att kontrollera att det inte används innan slutbesked har 

utfärdats. En idé för att i en sådan situation driva in nödvändiga handlingar och på så sätt få ett avslut är 

att locka med en summa pengar. Den sökande skulle exempelvis kunna tvingas sätta in ett belopp i 

samband med bygglovet, och sedan få tillbaka pengarna så snart kommunen utfärdar slutbeviset. Det 

framhålls som mycket tidskrävande för kommunen att behöva påminna om och efterfråga olika 

handlingar för att ärendena formellt ska få ett avslut. De intervjuade anser förvisso att förfarandet med 

slutsamråd och slutbevis innebär ett visst merarbete, men tror även att det bidrar till att mindre tid 

behöver användas till indrivande av handlingar. 

JÄMFÖRELSE 

OM JÄMFÖRELSEN 

Jämförelsen gjordes mellan två likartade projekt som utfördes före respektive efter införandet av den nya 

PBL. Projekten utfördes i Mariestad och avsåg nybyggnation av flerbostadshus med tillhörande 

garagelängor och förråd. Det projekt som utfördes före införandet av nya PBL kallas nedan för ”projekt 

1”, och det som utfördes efter kallas för ”projekt 2”. 

ANSÖKAN OM BYGGLOV 

Ansökan om bygglov inkom för projekt 1 den 7 mars 2011. Beslut om bygglov utfärdades den 26 maj 

2011, vilket innebär att ärendet hade en handläggningstid på elva veckor. För projekt 2 inkom ansökan 

om bygglov den 7 mars 2012. Beslut om bygglov fattades den 30 maj 2012, vilket ger en 

handläggningstid på tolv veckor.   

BESLUT OM BYGGLOV 

De dokument som förkunnar beslut om bygglov till de olika projekten liknar till stor del varandra. Först 

finns det ett avsnitt som gäller själva beslutet. Där slås det fast att lovet beviljas i enlighet med 

inlämnade ritningar, och att mindre avvikelser medges. Vidare informeras om att lovet upphör att gälla 

om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år efter det datum då beslutet vunnit 

laga kraft. Slutligen finns upplysningar om vad kommunen tar ut för avgift för handläggningen av de 

olika ärendena. Bygglovsavgiften för projekt 1 uppgick till 45 600 kronor och för projekt 2 till 113 668 

kronor. Därefter skiljer sig dokumenten åt en aning. I beslutet som riktar sig till projekt 1 kommer nu 

uppgifter om vad som gäller för lovet. Dessa uppgifter finns även med i beslutet som vänder sig till 

projekt 2, men först finns det information om beslut om kontrollansvarig och beslut om start- och 

slutbesked. Här slås det fast vem som ska vara kontrollansvarig i projektet och var denne är certifierad. 

Det informeras även om att startbesked inte kan lämnas innan tekniskt samråd har hållits och att 

byggnadsarbetena inte får påbörjas innan startbesked har lämnats. 
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Informationen om vad som gäller för loven berör ett flertal gemensamma punkter: 1. Att bevis om 

byggfelsförsäkring ska föreligga innan startbesked respektive senast vid byggsamrådet, 2. Att utstakning 

av byggnadens läge ska göras av behörig person före byggstart, 3. Att begäran om slutbesked respektive 

slutbevis ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden när byggnadsarbetet färdigställts och 4. 

Slutbesked respektive slutbevis ska vara utfärdat innan byggnaden får tas i bruk. I beslutet som riktar sig 

till projekt 1 står det utöver detta även att en kallelse till byggsamråd kommer att utfärdas snarast, och att 

färgsättning ska beslutas i samråd med bygglovshandläggare vid byggsamrådet. I beslutet som riktar sig 

till projekt 2 är kallelsen till tekniskt samråd bifogad i beslutet. Utöver det som nämns ovan står det även 

att byggnadsarbetet inte får påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger och att 

byggnadsnämnden kallar till slutsamråd snarast efter att begäran om slutbesked har inkommit till 

nämnden. I de båda dokumenten finns sedan upplysning om hur en eventuell ändring av bygglov 

hanteras. Den hanteringen är densamma för de olika projekten.  

Sedan följer en punktlista med de handlingar som ska ges in före tekniskt samråd/byggsamråd. I princip 

begärs det in samma handlingar för de olika projekten. Det finns dock några handlingar som skiljer sig. I 

projekt 1 vill byggnadsnämnden ha in geoteknisk undersökning, vilket inte behövs från projekt 2. I 

projekt två begär nämnden in handlingar över VVS-installationer och brandcellsredovisning, vilket inte 

gjordes i projekt 1.  

Sista sidan i besluten ägnas bland annat åt vad olika överträdelser innebär. Beslutet som vänder sig till 

projekt 1 förklarar att föreläggande kan ske om byggnadsarbetena påbörjas utan byggfelsförsäkring 

och/eller färdigställandeskydd. Beslutet tillhörande projekt 2 varnar istället om att en 

byggsanktionsavgift kommer att tas ut om byggnadsarbeten påbörjas utan startbesked eller om 

byggnaden tas i bruk innan slutbesked har erhållits. Båda dokumenten anger att anmälan om ny boarea 

ska göras till tekniska förvaltningens kart- och mätavdelning senast fyra veckor efter färdigställandet. De 

båda dokumenten avslutas med att tala om hur beslutet kan överklagas, vilket går till på precis samma 

sätt. 

TEKNISKT SAMRÅD/BYGGSAMRÅD 

För att byggnationerna snabbare skulle komma igång vid projekt 1 genomfördes två byggsamråd, ett 

innan bygglovet var klart som avsåg markarbeten och ett som hölls när bygglovet var beviljat. På 

byggsamråd ett närvarade arbetschef, byggnadsinspektör och bygglovsarkitekt. Protokollet redovisar 

byggherreorganisationen och genomgången av projektet. Det senare innehåller en mängd punkter. Dessa 

är: bygglov, skyltar, mark/grund, höjd sättning, pålning, brandskydd, tillgänglighet, energihushållning, 

byggnadskonstruktion, vatten och avlopp, avfallsutrymmen, lägeskontroll/utstakning, arbetets påbörjan, 

övrigt och kontrollplan. När det gäller arbetets påbörjan slås det fast att byggnadsarbetena ovan mark 

inte får startas innan ett andra byggsamråd hållits. På byggsamråd två närvarade två arbetschefer, 

platschef, kvalitetsansvarig, brandinspektör, byggnadsinspektör och bygglovsarkitekt. Strukturen är i 

princip densamma som vid byggsamråd ett, men utöver det som där behandlades togs även upp: 

byggfelsförsäkring, miljö/markplanering, värme och ventilation och installationsutrymmen. 

 När det gäller projekt 2 genomfördes ett tekniskt samråd där byggherren, den kontrollansvarige och en 

byggnadsinspektör närvarade. Innehållsmässigt och till sin struktur liknar protokollet från det tekniska 

samrådet de protokoll som fördes under byggsamråden i projekt 1. Precis som vid byggsamråden 

redovisar protokollet byggherreorganisationen och genomgången av projektet. Fuktskydd, värme och 

ventilation, säkerhet vid användning, drift och skötselinstruktioner, behov av ytterligare sammanträden 

och behov av arbetsplatsbesök/andra tillsynsåtgärder är andra saker som tas upp utöver det som togs upp 

på de gamla byggsamråden. Samtidigt finns det punkter som tidigare togs upp på byggsamråden, men 
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som inte tas upp på de tekniska samråden. Åtminstone av de protokoll som undersöks i detta arbete att 

döma. Exempel på sådana punkter är höjdsättning, byggfelsförsäkring och pålning.  

KONTROLLPLAN 

Kontrollplanerna i de båda projekten är baserade på samma dokument och innehåller samma 

information. Först finns det ett avsnitt med allmänna beskrivningar om kontrollplanen och projektet den 

avser. Det framgår bland annat att kontrollplanen ska utföras inom ramen för byggherrens 

dokumenterade egenkontroll och att det ska verifieras vad kontrollen avser. Sedan redovisas 

kontrollorganisationen följt av listor med de projektörer och entreprenörer som ingår i projektet. Vidare 

följer information om att byggherren ska granska alla handlingar innan de får status som bygghandling 

och att projektörer och entreprenörer ska utföra egenkontroll som måste godkännas av den 

kvalitetsansvarige. Det finns även information om att den kvalitetsansvarige ska kontaktas då avvikelser 

upptäcks som påverkar moment i kontrollplanen och att den kvalitetsansvarige ska signera 

kontrollplanen och redovisa till byggnadsnämnden då alla kontroller är verifierade. Dokumenten är 

undertecknade av den kvalitetsansvarige, som är samma person i de olika projekten.  

 När det gäller själva formuläret, som är den delen av kontrollplanen som ifylles av den 

kvalitetsansvarige, finns det inte heller någon skillnad mellan de två projekten. Formuläret är utformat 

som en lista. Listan delas upp i en del för projektering och en del för produktion. De olika delarna tar 

upp en rad områden, där varje område består av en mängd moment som ska kontrolleras. 

Projekteringsdelen tar upp följande områden: allmänt, mark och grundläggning, bygg, installationer och 

övrigt. Produktionsdelen tar upp följande områden: arbetsplatsorganisation, grundläggning, installationer 

i mark, markarbeten, betongkonstruktioner, betongstomme, stålkonstruktioner, träkonstruktioner, 

klimatskärm, plåtentreprenad, fuktsäkerhet, yttertak/terrasser, glas, rör-installationer, el-installationer, 

ventilation-installationer, övrigt och besiktningar, intyg och provning. För varje område och moment 

finns det flera kolumner som möjliggör noteringar och signaturer. Kolumnerna är: referens/anvisning, 

ansvar, typ av kontroll, datum/signatur, verifikat, KA:s signatur och anmärkningar. Kontrollplanerna 

skiljer sig en aning åt när det gäller själva ifyllningen av formuläret. Projekt 1 har inte en enda signatur 

av den kvalitetsansvarige. Däremot är alla moment signerade i kolumnen datum/signatur. Det finns även 

ett antal anmärkningar. Många kolumner lämnas tomma även i projekt 2, men här finns signaturer av 

den kvalitetsansvarige och ett större antal anmärkningar är gjorda. Även kolumnen för verifikat har 

ägnats en större uppmärksamhet i projekt 2.  

SLUTBESKED/SLUTBEVIS 

De dokument som förkunnar byggnadsnämndens beslut om slutbesked respektive slutbevis är mycket 

kortfattade, även om beslutet som gäller projekt 2 är något mer utförligt. Beslutet som riktar sig till 

projekt 1 intygar i princip endast att kontroller och anmälningar enligt beslut om kontrollplan har utförts. 

I beslutet som gäller projekt 2 framförs att byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt bygglovet, 

kontrollplanen, startbeskedet samt kompletterande villkor. Sedan slås det fast att beslutet ligger i linje 

med nationella miljömål.  
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DISKUSSION 

BYGGLOV 

HANDLÄGGNINGEN 

Att det i tidigare lagstiftning inte fanns någon egentlig gräns för hur lång tid byggnadsnämnden fick 

dröja med sitt beslut om lov kan verka konstigt, och den införda tidsfristen om tio veckor synes därför 

logisk. Även om det redan, när den äldre PBL gällde, fanns kommuner som fattade beslut om lov på tio 

veckor eller mindre, garanterar den nya PBL en lägsta nivå i hela landet som inte fanns förut. Det bidrar 

till en ökad rättvisa och en förutsebarhet som ger möjlighet att bättre planera projektet. Ett försenat 

beslut kan även innebära stora kostnader för den som bygger. Förmodligen är det få som anser att 

tidsfristen är en försämring jämfört med den äldre PBL, även om kommunernas byggnadsnämnder 

bevisligen i vissa fall har svårigheter att hinna med. Det ska dock påpekas att den nya PBL endast har 

varit gällande i knappt två år. Sannolikt tar det lite tid för kommunernas byggnadsnämnder att anpassa 

sig till förändringen. Möjligen ska ny personal med rätt kompetens anställas, vilket inte alltid är lätt att 

hitta, och nya rutiner implementeras. De undersökningar som Boverket har utfört sedan den nya lagen 

trädde i kraft styrker detta resonemang. Från 2011 till 2012 kan en förbättring konstateras när det gäller 

kommuner som håller sig till en handläggningstid på tio veckor eller mindre. Att införa någon slags 

straffavgift när kommuner drar över tiden borde vara ett effektivt sätt att hantera en utdragen 

handläggningsprocess i framtiden. Samtidigt finns det en risk med att en sådan bestraffning bara skulle 

slå mot de kommuner som inte har råd att nyanställa personal, och redan har en svag ekonomi. 

Dessutom skulle det kunna leda till att byggnadsnämnderna, för att undvika straffavgift, utvecklar 

rutiner för att snabba på handläggningen som strider mot bestämmelserna i PBL. Något sådant skulle 

förmodligen ge upphov till en större rättsosäkerhet än vad olika handläggningstid skulle göra. 

När det gäller Villaägarnas undersökning om huruvida kommunerna klarar tidsfristen om tio veckor eller 

inte, finns det vissa problem. Det handlar främst om det tolkningsutrymme som frågans formulering ger 

upphov till. Frågan ställdes på följande sätt: ”Vår fråga är om ni, om ansökan är komplett, klarar att 

lämna besked inom tio veckor?”. Det är med säkerhet ingen kommun som klarar att lämna besked inom 

tio veckor utan undantag. Således, om frågan tolkades på striktaste möjligaste sätt, borde samtliga 

kommuner svara nej på frågan. Den osäkerhet som uppstår beror på hur strikt den svarande tolkar 

frågan. En svarande kanske anser att en handläggning på tio veckor eller mindre i 85 % av fallen räcker 

för att svara ja, medan en annan anser att 95 % av fallen behöver klaras på tio veckor eller mindre för att 

kunna svara ja. Samma problem gäller naturligtvis för de som svarade nej. Undersökningen tycks ändå 

ge en bild av hur läget ser ut. 

Det är inte speciellt förvånande att företagen tycker att effektiviteten är den viktigaste faktorn när det 

handlar om bygglov. Det är inte heller konstigt att företagen tycker att handläggningen inte går 

tillräckligt fort. Allt som oftast är det bråttom med att ta nya byggnader i bruk och förseningar kan 

innebära stora kostnader. Frågan är om företagen någonsin kommer att tycka att handläggningen av 

bygglov går tillräckligt snabbt. Inga långtgående slutsatser, om att tidsfristen inte räcker till, bör därför 

dras av detta. 

När ett bygglov överklagas går det till Länsstyrelsen för prövning. Där väntar ytterligare bedömning, 

vilket ofta drar ut på tiden. När företagen betygsatte effektiviteten vid handläggning av bygglov finns det 

en risk att de även vägde in Länsstyrelsens arbete. Detta vore olyckligt, då det inte har med 

kommunernas arbete att göra. 
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BEDÖMNINGEN 

Att se tydliga effekter som har uppkommit enbart till följd av den förändrade bedömningen av bygglov 

är svårt. Eftersom den utgör ett merarbete har den dock sannolikt bidragit till att det behövs mer 

kompetens, att administrationen har ökat och i förlängningen även att bygglovsavgiften har ökat. I hur 

hög grad den har påverkat är däremot svårt att bedöma.     

Vid införandet av en helt ny PBL behövs naturligtvis utbildning och vägledning i att tolka 

bestämmelserna. Det är delvis Boverkets och Länsstyrelsernas uppgift. Förmodligen kommer 

tillämpningen av PBL att underlättas med tiden och i takt med att Boverket och andra myndigheter 

utkommer med förtydliganden och allmänna råd.  

Att det, som den kommitté som skulle underlätta införandet av nya PBL påpekade, behövs fortsatta 

insatser för att nya regler ska få genomslag och att lagen ska tillämpas enhetligt över hela landet är inte 

konstigt. Det har bara gått två år sedan den nya PBL infördes. Arbetet med utbildningar och vägledning 

kan antas komma att behövas så länge PBL gäller, även om det säkerligen inte behövs i nuvarande 

omfattning.  

Det är som sagt ovisst hur mycket den ändrade bygglovsbedömningen har påverkat bygglovsavgifterna. 

Det råder dock inget tvivel om att kostnaderna för den som bygger har ökat. Fler samråd än tidigare, 

arbetsplatsbesök och ökad administration är faktorer som driver upp avgifterna. Det råder säkert delade 

meningar om huruvida de ökade avgifterna är motiverade eller inte. Somliga anser förmodligen att fler 

möten och kontakter med kommunen ger en extra trygghet som är värd lite mer pengar. Samtidigt tycker 

andra att pengarna hade gjort mer nytta någon annan stans. Lagen ger tyvärr ingen möjlighet att välja 

här. Det kan dock tyckas märkligt att det skiljer så mycket på avgifterna i olika kommuner. Det beror på 

att servicenivån skiljer sig åt i olika kommuner, och att lagen tillämpas lite olika. En översyn av detta 

och en jämn nivå på avgifterna i hela landet skulle vara logisk och mer rättvis. De flesta som söker 

bygglov verkar acceptera höjningen. Det är ju trots allt en förhållandevis liten summa när det handlar om 

att t.ex. bygga ett nytt hus. Däremot kan bygglovsavgiften utgöra en betydligt större del av den totala 

investeringen vid mindre byggen. Det skulle kunna ifrågasättas om detta verkligen är lämpligt. 

BESLUT OM LOV 

Att beslut om bygglov inte har vunnit laga kraft enligt tidigare PBL, och att detta inte har ändrats 

tidigare gör nog många förvånade. Att bygglov gick att överklaga långt i efterhand tycks inte ha varit 

lagstiftarens intention, men det fanns trots det ingen tydlighet i lagen om när bygglovet vann laga kraft. 

På grund av detta finns det exempel på när färdiga byggprojekt har tvingats rivas, vilket måste ses som 

ett enormt misslyckande. Även om det bara i undantagsfall har gått så långt, finns det ingen rimlighet i 

att överklagan av bygglov sker långt i efterhand. Däremot är det naturligtvis viktigt att det ska finnas 

möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut om bygglov.  

Den stora enigheten som råder mellan politiker och fastighetsägare i frågan om överklagande av bygglov 

är förståelig. Lagstiftarens avsikt att skapa en effektivare byggprocess, genom att införa en tidsfrist på 

kommunens handläggning av bygglov och att beslut om bygglov ska vinna laga kraft, är ett steg i rätt 

riktning. Eftersom många bygglov överklagas till länsstyrelsen, och deras handläggning i allmänhet är 

lång, minskar dock betydelsen av kommunens tidsfrist och att beslut ska vinna laga kraft. För att PBL 

ska få avsedd effekt måste därför länsstyrelsernas handläggningstid kortas. Regeringens initiativ om 

rikstäckande mål för länsstyrelsernas handläggningstid för överklagade bygglov är av den anledningen 

mycket välkommet. När det gäller den extra summa som betalas ut till länsstyrelserna som hjälp att nå 

målen får tiden utvisa om den är tillräcklig eller inte. Trots allt så skiljer sig handläggningstiderna 
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mycket åt i olika delar av landet. Vissa länsstyrelser ligger redan nu en bra bit under Regeringens mål på 

sex månader och kan därmed antas vara i betydligt mindre behov av stöd än länsstyrelser som idag har 

en genomsnittlig handläggningstid som är mer än dubbelt så lång som regeringens mål. Hur 

fördelningen av det ekonomiska stödet från Regeringen kommer att se ut är ännu oklart, men sannolikt 

måste någon form av bedömning ligga till grund för utbetalningarna.  

Det råder inget tvivel om att de långa handläggningstiderna för överklagade bygglov hos länsstyrelsen 

försvårar för den som vill bygga. I vilken utsträckning detta bidrar till bostadsbristen som råder i många 

städer kan dock diskuteras. Det finns många faktorer som påverkar bostadsbyggandet, och endast en 

faktor av många är effektivitet i tillståndsprocesser.  

De nya bestämmelserna om att beslut om lov ska kunna vinna laga kraft har fått kritik i vissa avseenden. 

Då syftet med nya PBL delvis var att förenkla lagstiftningen, har det påtalats att lagen om att beslut om 

bygglov ska kunna vinna laga kraft utgör ett omständligt och komplicerat moment. Det är framförallt 

reglerna om delgivning och information som ger upphov till kritik om för mycket administration. Att 

personer som inte är behöriga att överklaga ändå delges beslutet är också något som upplevs som 

onödigt. För att beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft måste dock ett visst 

informationsförfarande äga rum enligt juridiska krav. Annars kan inte processen anses vara rättssäker. 

Det blir således en gränsdragning som måste göras mellan att lagen ska vara enkel samtidigt som den 

måste vara rättssäker. Sannolikt kan administrativa rutiner förbättras i framtiden, och delgivning skulle 

kunna ske på elektronisk väg. Detta förutsätter dock att det skulle godkännas juridiskt, vilket det inte gör 

i nuläget.  

KONTROLLANSVARIG 

Själva namnbytet från kvalitetsansvarig till kontrollansvarig känns helt logiskt eftersom det senare säger 

betydligt mer om det som ingår i arbetet. Att den kontrollansvarige får utökade arbetsuppgifter tycks 

ligga helt i linje med den i övrigt förstärkta byggkontrollen. Att den kontrollansvariges kompetens 

säkerställs genom certifiering är något som förmodligen bidrar till ett ökat förtroende, samtidigt som det 

känns naturligt med tanke på det ökade ansvaret som vilar på personen i fråga. Certifiering av 

kvalitetsansvariga existerade förvisso även tidigare, men det var inget krav för att få utföra arbetet. Så 

länge som kommunen godkände personen som skulle utföra arbetet fanns det inga hinder. Det skulle 

naturligtvis kunna ifrågasättas varför kommunernas rätt, att själva avgöra en persons lämplighet, nu har 

dragits in. En åsikt skulle kunna vara att kommunerna borde ha den kunskap som krävs för att avgöra en 

sådan sak. Å andra sidan kan tyckas att ett certifieringskrav leder till att det förekommer mindre 

godtycklighet i valet av kontrollansvarig, och att tillämpningen därmed blir mer enhetlig i hela landet. 

Dessutom verkar det som att både kommuner och de kontrollansvariga själva anser att det är bra med ett 

certifieringskrav. Eftersom samtliga nu är certifierade kan ingen ifrågasätta varken kommunens 

godkännande av kontrollansvarig eller dennes lämplighet för uppgiften.  

Det har spekulerats en del i varför inte fler har skaffat certifieringen och vad som skulle hända om 

efterfrågan på certifierade kontrollansvariga inte kan mötas när övergångsbestämmelserna går ut. En 

sannolik orsak till det begränsade intresset att skaffa certifiering är att många som tidigare arbetat som 

kvalitetsansvariga nu börjar närma sig pensionsåldern. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med 

motivation för att genomgå utbildningen. När det gäller konsekvenser av en brist på kontrollansvariga 

kan det konstateras att åsikterna går isär. Vissa hävdar att ett byggstopp då är nära förestående medan 

andra menar att en ändring av lagen är troligare. De flesta är nog däremot överens om allvaret i 

situationen. Det ska dock påpekas att uppskattningen av behovet av kontrollansvariga som Boverket har 
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gjort är synnerligen grov. Därför är det inte helt lätt att avgöra hur många fler som behöver certifieras, 

vilket också framgår av den relativt splittrade uppfattningen som råder mellan olika kommuner.  

Eftersom självständighetskravet i lagen inte tillåter att entreprenörerna själva agerar kontrollansvariga är 

det troligt att de anser att ansvaret för situationen ligger på kommunerna, eller snarare på lagstiftaren. Att 

problemet skulle vara någon annans är ju inte riktigt sant, då ett byggstopp skulle innebära en katastrof 

för branschen som helhet. Det ligger ju även i kommunernas intresse att bebyggelsen utvecklas. Därför 

känns ett samarbete kring frågan naturligt. 

Vid en brist på kontrollansvariga skulle dessa kunna välja uppdrag och uppdragsgivare relativt fritt. 

Detta skulle sannolikt gynna de större företagen och bidra till att bristen främst skulle drabba mindre 

projekt.  

KONTROLLPLAN 

Den vidareutveckling som har skett av kontrollplanen sedan föregående PBL tycks ligga i linje med den 

förstärkta byggnadskontrollprocessen. Ändringarna känns nödvändiga för att motverka att 

kontrollplanen bara betraktas som en bit betydelselöst papper. Med tanke på vad tidigare PBL föreskrev 

om kontrollplanen är det inte konstigt att så skedde i vissa fall. Genom att tydliggöra vad en kontrollplan 

ska innehålla och hur den ska användas borde fler inse värdet av den. Bevisligen kvarstår dock arbete 

med att ange ytterligare detaljer kring utformningen, utöver det som anges i lagen, för att kontrollplanen 

ska fungera optimalt i praktiken. Hur mycket som kan krävas av lagen i detta avseende kan dock 

diskuteras. Förmodligen är det omöjligt att specificera exakt hur kontrollplanen ska se ut i alla lägen. 

Istället kan säkerligen erfarenhetsåterföring användas i större utsträckning för att utforma praktiskt 

fördelaktiga kontrollplaner. Samtidigt borde Boverkets nu pågående arbete med att ta fram 

rekommendationer och allmänna råd ge ett visst stöd. När det gäller orsaken till allmänhetens bristande 

kunskap om kontrollplaner, är möjligen tidsfaktorn av betydelse. Många har troligen inte hängt med i 

utvecklingen, något som kommunerna i så fall delvis får ta ansvar för. Information och upplysningar av 

olika slag är av central betydelse för att få människor medvetna om nya bestämmelser. Samtidigt är 

individen naturligtvis inte helt utan ansvar att hålla sig uppdaterad om samhällsutvecklingen.  

Det skärpta kravet på kontrollplan har medfört att även mindre projekt måste ha kontrollplan, även om 

den inte behöver vara avancerad och tekniskt samråd förvisso oftast inte behövs. Lämpligheten i detta 

kan ifrågasättas. Många skulle tycka att kontroller bara är onödiga och skapar extra arbete vid 

exempelvis uppsättning av ett plank. Här har lagstiftaren alltså ändå valt att kräva kontrollplan. 

Diskussionen som uppstår här är inte helt ovanlig även i andra avseenden när det gäller PBL. En av de 

stora ambitionerna med den nya PBL var att förenkla och effektivisera lagen, inte minst när det gäller 

tillståndsprocesserna. Samtidigt har en stor förstärkning av byggnadskontrollen ägt rum i syfte att 

förbättra kvalitén i byggandet. I vissa fall kan det kännas som att de båda målen blir lite motstridiga. 

Kontrollen kan ibland störa effektivitet och förenkling, vilket kan tyckas bli fallet då kontrollplan krävs 

för mycket begränsade byggnadsprojekt. Det måste bli fråga om någon slags avvägning här. Processerna 

måste vara effektiva och smidiga, men kontrollen får inte bli lidande i så stor grad att kvalitén blir för 

dålig. Ett liknande resonemang har redan förts angående tidsåtgång/effektivitet hos byggnadsnämnden 

kontra rättssäkerhet. Samtidigt ska inte kontrollplanens roll vid små projekt överdrivas, då lagen klart 

och tydligt anger att kontrollplanen ska anpassas efter projektets storlek och komplexitet. Hur detta görs 

på ett lämpligt sätt är något som rekommendationer och allmänna råd kan ge vägledning om. 
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STARTBESKED 

Tanken bakom att byggnadsnämnden ska ge ett startbesked innan byggnadsarbeten får påbörjas är helt 

förståelig. Att byggnadsnämnden måste försäkra sig om att byggnadsprojektet uppfyller samtliga krav 

innan det påbörjas känns inte konstigt. Förmodligen har lagen om startbesked goda förutsättningar att 

höja kvalitén inom byggbranschen, och även att bidra till en ökad trygghet för byggherren. Eftersom ett 

startbesked ger byggnadsnämndens godkännande  bör risken att drabbas av bakslag, i form av att 

arbetsmoment behöver göras om, minska. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är byggherren som 

ytterst ansvarar för att lagar och regler efterlevs. 

Hur dyrt det ska vara att börja bygga innan ett startbesked har beviljats är naturligtvis en 

bedömningsfråga. Det handlar om framförallt två faktorer. Det ena är själva nivån på 

sanktionsavgifterna, som regleras närmare i Plan- och byggförordningen. Det andra är kommunernas 

möjlighet att reducera avgiften från fall till fall. Båda dessa faktorer har uppmärksammats av Regeringen 

och kommer förmodligen att mildras, vilket innebär en generellt sänkt sanktionsavgift i kombination 

med att kommunerna ska kunna sänka avgiften då det bedöms lämpligt. En överträdelse av startbeskedet 

resulterar i nuläget i en byggsanktionsavgift på cirka 40 000 kronor för en medelstor villa. Det kan 

tyckas orimligt mycket. Särskilt med tanke på att avgiften tas ut oberoende av omständigheterna. Det 

tycks ligga en rimlighet i att ta hänsyn till om felet begåtts av okunskap eller om det har funnits något 

bakomliggande motiv. Då uppstår förvisso en bedömningssituation som förmodligen både blir 

godtycklig och svår. För att få en rättssäker tillämpning behövs sannolikt förtydliganden om när en 

nedsättning av sanktionsavgiften ska tillåtas. När det gäller de två nivåer till vilka avgiften kan sänkas 

finns det olika synsätt. Ett sätt att resonera är att det bidrar till att minska godtyckligheten vid 

bedömningen, eftersom det endast finns två alternativ. Samtidigt innebär det att kommunerna blir styrda 

i hög grad, och kan inte befria helt från avgift. Det är viktigt att byggsanktionen står i rimlig proportion 

till den överträdelse som har begåtts. För att inte urholka lagens trovärdighet är det dock viktigt att det 

blir kännbara påföljder. 

ARBETSPLATSBESÖK 

Lagen om obligatoriska arbetsplatsbesök är något av en tillbakagång till tidigare bestämmelser, då 

byggnadsnämnden utförde besiktningar på byggarbetsplatserna. När PBL ändrades 1995 fanns det en 

förhoppning att byggnadsnämnden skulle fortsätta att utöva tillsyn, något som antagligen gjordes i 

alldeles för liten utsträckning. Dagens regler borde därför bidra till att öka kontrollsystemets 

trovärdighet, även om arbetsplatsbesöken nu ter sig mer som en revision än en besiktning. Att komma ut 

till platsen och prata med personal och andra verkar vara ett bra sätt för byggnadsnämnden att försäkra 

sig om att bygget följer lagar och krav. 

Det skulle dock kunna ifrågasättas om det verkligen är motiverat för byggnadsnämnden att göra 

arbetsplatsbesök. Oftast finns det redan avtalat om mycket utförligt beskrivna kontrollpunkter i 

kontraktet mellan byggherre och entreprenör. Dessutom finns ju systemet med kontrollplan och 

kontrollansvarig. Det är förståeligt att vissa tycker att det blir för mycket kontroller. Ett argument som 

talar för att byggnadsnämnden bör göra ett besök är att inte alla entreprenörer och byggherrar är seriösa. 

Dessutom kan ju alla begå misstag, och ett arbetsplatsbesök från nämndens sida kan möjliggöra att detta 

uppmärksammas. Att själva myndigheten som har ansvaret för tillstånd av olika slag visar sig ute på 

arbetsplatsen är också viktigt för att bibehålla respekten.  

Den i lagen relativt vaga beskrivningen av arbetsplatsbesöken kan dock innebära en risk att det skiljer 

mycket på utförandet mellan olika kommuner. Att olika kommuner resonerar på olika sätt när det gäller 

hur besöken ska utformas och vad som är viktigt att kontrollera är naturligt, något som Linds rapport väl 
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visar. Inget bygge är ju heller det andra likt, vilket innebär att arbetsplatsbesöken alltid kommer att bli 

lite olika i praktiken. Det är tveksamt om detta är något stort problem. Det är ju som sagt inte längre 

fråga om några detaljerade besiktningar, utan mer en övergripande revision. Något som möjligen utgör 

ett större frågetecken är tolkningen av när ett arbetsplatsbesök kan ”anses obehövligt”. Den 

formuleringen återfinns i en paragraf i PBL. Om byggnadsnämnden inte tycker att ett arbetsplatsbesök är 

nödvändigt, behöver heller inte besök avläggas. Samtidigt uttrycker PBL att ett arbetsplatsbesök alltid 

ska äga rum vid ett ”stort eller komplicerat” byggprojekt. Här finns ett relativt stort tolkningsutrymme, 

och sannolikt görs helt olika bedömningar i olika delar av landet. Förmodligen är den skadliga effekten 

av olika tillämpningar begränsad i detta avseende, men rent principiellt är det viktigt att lagen gäller lika 

för alla. Vid införandet av nya lagar är det alltid en viss inkörningsperiod. Sannolikt kommer 

tillämpningen av nya PBL harmoniseras succesivt.  

I vilken utsträckning arbetsplatsbesöken kommer att bidra till en ökad arbetsbelastning för kommunerna 

är inte klarlagt. Att det innebär mer arbete råder det dock inget tvivel om. Eftersom arbetsplatsbesöken 

finansieras via avgifter borde det inte vara ett ekonomiskt problem.  

När det gäller huruvida den rätta kunskapen finns för att utföra arbetsplatsbesöken, finns det 

förmodligen all anledning att tro att den behöver förstärkas i och med den nya PBL. Eftersom det under 

en period inte har varit obligatoriskt med arbetsplatsbesök har sannolikt kompetensen sjunkit för just det 

momentet, även om det säkert finns kvar många som var verksamma under tiden då besiktningar 

gjordes. Det vore naturligt att oerfaren personal lärdes upp av mer erfarna medarbetare.  

Att dra en så pass långtgående slutsats, som Lind gör, om att arbetsplatsbesöken kommer att bidra till 

mindre ”byggfusk” är tveksamt. Däremot skulle ett resonemang om att besöken förmodligen kommer att 

öka chanserna att hitta fel och brister kunna föras.  

SLUTBESKED 

De ökade kraven som är kopplade till slutbeskedet känns igen från många andra områden som handlar 

om kontroll. Att det råder inflyttningsförbud till dess att byggnadsnämnden kan konstatera att samtliga 

krav som ställs på byggherren är uppfyllda känns som en förbättring jämfört med tidigare. Enligt tidigare 

PBL skulle förvisso kontrollplanen vara godkänd av byggnadsnämnden för att erhålla slutbevis, men 

eftersom denna inte betydde särskilt mycket kunde det säkert förekomma brister. Det fanns heller inget 

förbud mot att flytta in innan slutbeviset var utfärdat. För de som ska bruka en byggnad borde det kännas 

tryggare att veta att samtliga krav med säkerhet är uppfyllda.  

När det gäller de problemen med lagen om slutbesked som Prytz och Larson tar upp bör de nog 

nyanseras en aning. Det är inte så konstigt att byggherrar och andra inom fastighetsbranschen är 

missnöjda med att få vänta på slutbesked. Det är allmänt känt att all typ av produktion inom 

byggbranschen, kanske i synnerhet produktion av bostäder, ska gå så fort som möjligt. Därför bör 

kritiken från dessa aktörer, om att slutbeskedet tar för lång tid att få fram, inte överdrivas. Självklart kan 

det ändå finnas fall där kommunen har dröjt med sitt beslut oskäligt länge, men lagen är avsedd att 

förhindra detta genom att slå fast att handläggningen ska ske skyndsamt. Om byggherren har 

dokumentationen i ordning bör beslutet om slutbesked inte dröja. Det är nog få som motsätter sig att 

beslut om slutbesked dröjer en aning, och därmed att inflyttningen försenas något, om det innebär att 

brukarnas hälsa säkerställs. Återigen kommer frågan angående effektivitet i tillståndsprocessen kontra 

byggnadskontroll upp. För att t.ex. bostäder ska kunna produceras, vilket på många håll i Sverige är en 

akut fråga, måste själva byggprocessen vara effektiv. Samtidigt är det mycket viktigt att kvalitén i 

byggandet är tillfredsställande. 
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En tanke skulle kunna vara att införa en liknande tidsfrist som för bygglovshandläggningen. Om lagen 

säger att beslut om slutbesked måste lämnas inom ett visst antal veckor efter det att kommunen har fått 

in fullständigt bedömningsunderlag, så skulle det inte behöva uppstå diskussioner om vad uttrycket 

”skyndsamt” innebär. På så sätt kan förmodligen förutsägbarheten, som i allmänhet är mycket viktig i 

byggnadsprojekt, förbättras. Huruvida tiden det tar för byggnadsnämnden att besluta om slutbesked är 

ett tillräckligt stort problem för att en tidsfrist verkligen skulle behöva aktualiseras kan ifrågasättas. 

Ytterligare tidsfrister som kopplas till byggnadsnämndernas arbete bör föregås av noggranna 

undersökningar. 

När det gäller otydligheten angående etappvisa slutbesked borde detta klargöras genom ett tillägg i 

lagen. Med tanke på att många större byggnadsprojekt i praktiken förutsätter ett etappvist ibruktagande 

vore det olyckligt om inte en sådan ändring gjordes. En uppdelning av bygglovet skulle eventuellt kunna 

vara ett alternativ, men förmodligen är en sådan lösning mer komplicerad än nödvändigt. 

INTERVJUERNA 

Det går naturligtvis inte att dra några långtgående slutsatser av en intervjuserie på tre personer. 

Förmodligen kan ändå svaren användas till att se vissa tendenser och de utgör definitivt ett intressant och 

viktigt avsnitt i detta arbete. När det gäller själva intervjuerna finns det naturligtvis vissa faktorer som 

påverkar svaren. En sak är hur frågorna formuleras. Mycket tid har därför lagts på att säkerställa att 

frågorna inte kan missuppfattas och väl motsvarar målet med arbetet. Generellt  har frågorna besvarats 

sakligt och på det sätt som var tänkt, även om vissa av frågorna kräver att angränsande områden berörs. 

En annan faktor som påverkar intervjuerna är naturligtvis den personen som ställer frågorna. Lång 

erfarenhet av intervjuande ger säkerligen bättre ställda frågor och följdfrågor. Möjligen blev själva 

intervjutekniken bättre allt eftersom. Förmodligen utgjorde detta dock inget stort problem. Att de 

intervjuade personerna hade olika yrken innebar att vissa av frågorna besvarades mer uttömmande, 

medan andra begränsades till att endast omfatta vad personen i fråga hade för åsikt om den aktuella 

förändringen rent generellt. Intervjuobjektens olika yrken kan också ha inneburit att svaren fick ett större 

djup, då de förmodligen angreps från något olika vinklar. Samtidigt kan det ha bidragit till att svaren 

blev lite svårare att sammanställa. 

JÄMFÖRELSEN 

Själva syftet med jämförelsen var att tydligt och konkret visa på skillnader i tillämpningen mellan den 

äldre och nya PBL. Det visade sig dock finnas vissa problem kring den till synes okomplicerade 

uppgiften. En svårighet har varit att de olika protokollen och besluten för det mesta har skrivits av olika 

personer. Det har därför inte varit helt lätt att avgöra vad som har varit en personlig variation och vad 

som har varit en ändring i lagen. En annan faktor som har påverkat resultatet av jämförelsen är att alla 

projekt är olika, även om det i detta fall har lagts vikt vid att hitta två projekt som är likvärdiga. Att varje 

projekt har sina speciella förutsättningar och villkor är något som är viktigt att komma ihåg innan några 

slutsatser dras. Jämförelsen tycks ändå bidra till att tydliggöra och konkretisera vissa delar av detta 

examensarbete.  

Det är intressant att handläggningstiden för bygglovet faktiskt tog längre tid efter det att den nya PBL 

trädde i kraft. Det är dock svårt att spekulera om orsakerna till detta då inte alla omständigheter är kända, 

men det skulle naturligtvis kunna bero på ärendets komplexitet eller personalbrist hos 

byggnadsförvaltningen. En annan möjlighet är att det har tagits ett beslut om att förlänga tidsfristen med 

ytterligare tio veckor utan att detta har dokumenterats korrekt.  
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Att kostnaden för bygglov har ökat med drygt 100 % sedan den nya PBL trädde i kraft är däremot något 

som stämmer väl överens med rapporten i övrigt. Naturligtvis kan det finnas okända faktorer även här 

som gör att jämförelsen inte blir helt korrekt, men det råder inget tvivel om att en stor höjning av 

bygglovsavgiften har ägt rum. I övrigt kan det konstateras att det inte har hänt så mycket med 

dokumentet som förkunnar beslut om bygglov. Ett kortare stycke om den kontrollansvarige, samt start- 

och slutbesked, är i princip det som tydligast vittnar om en lagändring. Den fortsatta jämförelsen visar 

att både informationen om vad som gäller för lovet och vilka handlingar som ska in före tekniskt 

samråd/byggsamråd följer samma mönster. Det är svårt att säga huruvida de små olikheter som ändå 

förekommer är effekter av den nya PBL, eller om de helt enkelt är resultatet av två personers olika 

uppfattning om själva utformningen av beslutet. En trolig orsak till att inte en geoteknisk undersökning 

krävs för projekt 2 är t.ex. att en sådan redan gjordes för projekt 1, och eftersom de olika projekten ligger 

i anslutning till varandra gäller den även för projekt 2. Mot slutet av jämförelsen mellan de olika 

bygglovsbesluten går det återigen att se vissa effekter av lagändringen. Här är det framförallt införandet 

av start- och slutbeskedet som får relativt tydliga effekter i själva utformningen av beslutet. 

Det framgår tydligt av jämförelsen att tekniskt samråd till stor del liknar det tidigare byggsamrådet. Det 

bör dock inte läggas för stor vikt vid vilka personer som närvarade på samråden, då detta sannolikt till 

stor del beror av tillfälligheter och inte säger så mycket om själva lagändringen. Av större värde är 

förmodligen jämförelsen av protokollen. Strukturen är precis densamma, och de flesta punkterna som 

berörs är samma. Det finns dock punkter som berörs vid det tekniska samrådet, men inte vid 

byggsamrådet. Här uppstår problemet med att avgöra vilka av dessa punkter som beror på lagändringen, 

och vilka av punkterna som har sin förklaring i variationer i de olika projekten. Av det förtydligande att 

döma, som har gjorts i den nya PBL angående vad som ska behandlas vid de tekniska samråden, så kan 

dock vissa av de punkterna som endast behandlas vid det tekniska samrådet härledas till den nya PBL. 

Detta gäller främst behov av arbetsplatsbesök/andra tillsynsåtgärder och säkerhet vid användning. 

Det är anmärkningsvärt att kontrollplanerna är så pass lika. Med tanke på den ökade betydelsen som 

kontrollplanen har tillskrivits i den nya PBL borde utformningen skilja sig mer. En möjlig förklaring till 

att kontrollplanen inte har utvecklats mer efter att den nya PBL trädde i kraft kan vara att den tidigare 

var överdimensionerad, d.v.s. att den överträffade kraven i den äldre PBL. En annan möjlighet är att 

personen som gjorde kontrollplanen till projekt 2 inte brydde sig om att ändra mallen som tidigare gällt. 

Att vissa kontrollansvariga fortfarande använder äldre kontrollplaner är ju uppenbarligen något som 

förekommer. Det som kan förefalla lite märkligt är dock att byggnadsnämnderna i så fall tillåter 

kontrollplaner med brister. När det gäller själva ifyllningen av kontrollplanen är det överraskande många 

fält som lämnas blanka. Orsakerna till det skulle kunna vara en bristande respekt för kontrollplanen 

och/eller att utformningen från början är för ambitiös. Jämförelsen av kontrollplanerna tycks visa på en 

del brister och oklarheter. Det hade varit intressant att studera ett större antal kontrollplaner för att se om 

det går att upptäcka några övergripande trender.  

HÅLLBAR UTVECKLING 

Den som studerar portalparagraferna i den äldre och i den nya PBL upptäcker snart att de är snarlika. 

Det förekommer formuleringar som ”hänsyn till den enskilda människans frihet”, ”främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden” och ”kommande generationer”. 

Det är tydligt att lagstiftaren har haft stort fokus på hållbar utveckling. Definitionen på vad som är en 

hållbar utveckling behöver inte nödvändigtvis förändras speciellt mycket över tiden. Däremot är 

samhället i ständig förändring och utveckling, vilket innebär att även lagar och bestämmelser måste 

utvecklas för att värna en hållbar utveckling. Det gäller naturligtvis inte minst PBL. Det är viktigt att 

PBL möjliggör att det kan byggas tillräckligt med bostäder, att kvalitén är hög på det som byggs, att det 
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som byggs inte skadar miljön och att människor kan påverka den byggda miljön. Dessa faktorer 

förknippas starkt med hållbar utveckling. Den nya PBL togs fram för att förbättra många av dessa 

områden. Generellt tycks många av de införda förändringarna bidra till ett mer hållbart byggande, även 

om det naturligtvis är för tidigt att säga ännu.       
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SLUTSATS 
 Den nya PBL har inneburit relativt stora förändringar i byggandet, vilket har medfört en mängd olika 

effekter. I vissa fall är effekterna mer lokala företeelser, medan andra effekter är mer övergripande för 

hela Sverige. Effekterna varierar även i betydelse och storlek.  

Den införda tidsfristen har resulterat i att en del av kommunerna inte kan uppfylla lagkravet. Det beror 

till stor del på en kombination av personalbrist och ökad administration. En lösning på problemet skulle 

kunna vara att införa en straffavgift för kommuner som går över tiden.  

Den utökade bedömningen av bygglov innebär mer arbete vid handläggningen av bygglov. Detta är en 

bidragande orsak till att avgifterna för bygglov har höjts kraftigt, och även till den ökade 

administrationen. En annan effekt av den utökade bedömningen i bygglovet är att fler fel upptäcks i ett 

tidigt skede. 

För att förenkla och effektivisera överklagandeprocessen vid bygglov ska beslut om lov nu vinna laga 

kraft. Detta är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt. För att få önskad effekt måste även 

länsstyrelsernas handläggningstider av överklagade bygglov sänkas kraftigt. För att beslut om lov ska 

kunna vinna laga kraft krävs en omfattande administration från byggnadsförvaltningens sida. 

På grund av de förändrade reglerna angående kontrollansvarig råder det nu brist på kontrollansvariga. 

För att undvika en akut situation när övergångsbestämmelserna upphör, föreslås en något friare tolkning 

av när kontrollansvarig behövs. Förändringarna angående kontrollansvarig underlättar dock för 

kommunerna, som inte längre behöver bedöma huruvida en person är lämplig eller inte. 

Kontrollplanens ökade betydelse reser frågor om utformning och innehåll, både hos professionella och 

allmänheten. Sannolikt kan förtydliganden och allmänna råd från Boverket minska problemen. Även 

kommunerna behöver bli bättre på att informera om kontrollplaner.  

Införandet av startbesked bidrar till att tydligheten ökas i byggprocessen. Det framgår på ett tydligare 

sätt än tidigare att byggnadsarbeten inte får påbörjas innan nämnden har gett sitt godkännande. Det har 

även aktualiserat den höjda byggsanktionsavgiften. 

De obligatoriska arbetsplatsbesöken innebär mer arbete för byggnadsinspektörerna, men har positiva 

effekter som en fördjupad kontakt mellan byggherren och kommunen. Samtidigt är det oklart hur ett 

arbetsplatsbesök ska genomföras i detalj. Boverket bör utkomma med klargöranden. 

Slutsamråd utgör ett extra samråd och innebär mer arbete för byggnadsförvaltningen.  

Även slutbesked bidrar till att tydligheten ökas i byggprocessen. Det framgår på ett tydligare sätt än 

tidigare att byggnaden inte får tas i bruk innan nämnden har gett sitt godkännande. Slutbesked bidrar till 

att ärenden avslutas korrekt i större utsträckning än tidigare. Slutbesked har resulterat i att byggherrar 

blir mycket beroende av att slutbesked utfärdas. Vissa oklarheter i lagen bör ses över och förtydligas.  

Då lagen endast är två år gammal kommer sannolikt fler effekter att uppträda i framtiden. 
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BILAGA 

INTERVJUFRÅGOR 

Intervjufrågorna nedan ställdes till personal på byggnadsförvaltningen i Mariestads kommun. 

PBL 

1. Har den nya PBL påverkat ditt arbete mycket, lite eller inte alls? 

2. Har förändringarna bidragit till mer arbete, mindre arbete eller oförändrat? 

3. Vilken förändring har påverkat ditt arbete mest? 

4. Hur har den ändringen påverkat ditt arbete? 

BYGGLOVET 

1. Har förändringarna i bygglovet påverkat ditt arbete mycket, lite eller inget alls? 

2. Har förändringarna bidragit till mer arbete, mindre arbete eller oförändrat? 

 

TIDSFRIST 

3. Vad tycker du om den införda tidsfristen på tio veckor, och hur har den påverkat ditt arbete? 

4. Hur ofta klarar du att lämna besked inom tio veckor? 

 

BEDÖMNING 

5. Fler aspekter vägs nu in i själva bedömningen av bygglov. Vad tycker du om det och hur har det 

påverkat ditt arbete? 

6. Kan du se några effekter för andra parter i byggprocessen? 

 

BESLUT OM LOV 

7. Beslut om lov vinner nu laga kraft efter en viss tid. Vad tycker du om det och hur har detta 

påverkat ditt arbete? 

8. Ser du någon förändring i antalet överklagade ärenden? 

 

KONTROLLANSVARIG 

9. Kvalitetsansvarig blir kontrollansvarig och får utökade arbetsuppgifter. Vad tycker du om det 

och får det några följder för dig? 

10. Hur ofta är det problem med att få tillgång till certifierade kontrollansvariga? 

 

TEKNISKT SAMRÅD 

1. Innebär ändringen från byggsamråd till tekniskt samråd en stor förändring i ditt arbete, en liten 

förändring eller ingen förändring alls? 
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2. Ger förändringen från byggsamråd till tekniskt samråd upphov till mer arbete, mindre arbete eller 

oförändrad arbetsinsats? 

KONTROLLPLAN 

1. Kontrollplanen har en mer framträdande roll än tidigare. Vad tycker du om det och hur påverkar 

det ditt arbete? 

2. Kan du se några problem med bestämmelserna om kontrollplan? 

STARTBESKED 

1. Har införandet av startbesked påverkat ditt arbete mycket, lite eller inget alls? 

2. Har införandet av startbesked medfört mer arbete, mindre arbete eller oförändrat? 

3. På vilket sätt har införandet av startbesked påverkat ditt arbete? 

4. Vad tycker du om startbesked och kan du se några andra effekter av startbesked? 

ARBETSPLATSBESÖK 

1. Har införandet av obligatoriskt arbetsplatsbesök påverkat ditt arbete mycket, lite eller inget alls? 

2. Har införandet av arbetsplatsbesöket bidragit till mer arbete, mindre arbete eller oförändrat? 

3. På vilket sätt har införandet av arbetsplatsbesök påverkat ditt arbete? 

4. Vad tycker du om arbetsplatsbesöken och kan du se några andra effekter av arbetsplatsbesök? 

SLUTSAMRÅD 

1. Har införandet av slutsamråd påverkat ditt arbete mycket, lite eller inget alls? 

2. Har införandet av slutsamråd medfört mer arbete, mindre arbete eller oförändrat? 

3. På vilket sätt har införandet av slutsamråd påverkat ditt arbete? 

4. Vad tycker du om slutsamråden och kan du se några andra effekter av slutsamråden? 

SLUTBESKED 

1. Har införandet av slutbesked påverkat ditt arbete mycket, lite eller inget alls? 

2. Har införandet av slutbesked medfört mer arbete, mindre arbete eller oförändrat? 

3. På vilket sätt har införandet av slutbesked påverkat ditt arbete? 

4. Vad tycker du om bestämmelserna om slutbesked och kan du se några andra effekter av 

slutbeskeden? 

 


