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Abstract 
The local building committee is responsible for handling building permits. The committee 
consists partly of elected politicians that, among other things, make decisions regarding build-
ing permits.   
 
When a building permit case arrives at the municipality it is reviewed by the public officials, 
who then forwards the case to the elected politicians of the building committee that make the 
decision. The elected politicians generally decide as suggested by the public officials, but not 
always. 
 
We have studied how frequently the decisions differs between the elected politicians and the 
public officials suggestions. In our study we’ve chosen four municipalities in Stockholm 
County to find out how the frequency varies between different municipalities. Our chosen 
municipalities are Stockholm, Huddinge, Södertälje and Nykvarn.    
 
We have found that in one third of all our studied cases the decisions from the elected politi-
cians in Stockholm do not follow the suggestions from the public officials. In Huddinge the 
equivalent part is circa 2 %. The elected politicians of the building committees in Södertälje 
and Nykvarn decide according to the public officials suggestions in all of our studied cases.      
 
Furthermore we have studied what the differences are based on. Generally it comes down to a 
question of judgment within the law, such as whether a deviation from the local plan could be 
considered as small. We have however found one case where the judgment from the elected 
politicians is outside the law.   
 
One of our hypotheses prior to this thesis was that the elected politician’s right to decide 
would be superfluous if we’d found that the decision always would follow the suggestions 
from the public officials. Our studies however show that this is not the case and due to the 
fact that the elected politician’s decisions sometimes differs from the suggestions of the pub-
lic officials we find them both important, why their right to decide should remain.           
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Sammanfattning 
Byggnadsnämnden är den nämnd som ansvarar för hanteringen av lovärenden. I nämnden 
sitter förtroendevalda politiker som bl.a. beslutar i bygglovsärenden.  
 
När ett bygglovsärende kommer in till kommunen prövas det av tjänstemän som sedan vida-
rebefordrar ärendet till byggnadsnämndens förtroendevalda, vilka i sin tur tar ett beslut i ären-
det. De förtroendevalda beslutar oftast som tjänstemännen föreslår, men ibland skiljer sig de 
förtroendevaldas beslut från tjänstemännens förslag.  
 
Vi har undersökt hur ofta de förtroendevaldas beslut skiljer sig från tjänstemännens förslag. I 
vår undersökning har vi valt ut fyra kommuner i Stockholms län för att ta reda på hur fre-
kvensen varierar mellan olika kommuner. Våra utvalda kommuner är Stockholms stad, Hud-
dinge kommun, Södertälje kommun och Nykvarns kommun. 
 
Vi har funnit att i ca en tredjedel av våra undersökta fall följer de förtroendevalda i Stock-
holms beslut inte tjänstemännens förslag. Motsvarande andel är i Huddinge kommun ca 2 %. 
De förtroendevalda i Södertälje och Nykvarns byggnadsnämnder beslutar i alla våra under-
sökta fall enligt tjänstemännens förslag.   
 
Vidare har vi undersökt vad skiljaktigheten grundar sig i. Oftast handlar det om bedömnings-
frågor som uppenbart är inom lagens ramar, såsom huruvida en avvikelse från detaljplan är att 
klassa som liten. Vi har emellertid funnit ett fall där de förtroendevaldas bedömning uppen-
bart gått utanför lagens ramar. 
 
En av våra hypoteser inför arbetet var att de förtroendevaldas beslutanderätt inte skulle behö-
vas om vi funnit att beslutet alltid följde tjänstemännens förslag. Våra undersökningar visar 
dock att så inte är fallet och eftersom att de förtroendevaldas beslut ibland skiljer sig från 
tjänstemännens förslag är de viktiga, varpå deras beslutsrätt bör kvarstå.    
 



5 
 

 
 
 
  



6 
 

Förord 
Vi har under våren 2014 skrivit detta arbete på 15 hp som en del av vår kandidatutbildning 
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet är 
det sista momentet i vår utbildning. 
 
Vi har haft stor hjälp av våra handledare Eidar Lindgren och Olle Nordberg under arbetets 
gång. Vi vill även tacka all personal på våra undersökta kommuner som tålmodigt besvarat 
våra frågor både via mail och telefon. 
 
Lena Marcusson och Marcus Kollberg 
Stockholm maj 2014 

 
  



7 
 

Innehållsförteckning 
Samspelet mellan byggnadsnämnd och tjänstemän................................................................................. 1 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte .............................................................................................................................................. 1 

1.2.1 Frågeställning ......................................................................................................................... 2 

1.2.2 Egna hypoteser ....................................................................................................................... 2 

1.2.3 Avgränsningar ........................................................................................................................ 3 

1.3 Metod ............................................................................................................................................ 3 

1.4 Begrepp och förkortningar ............................................................................................................ 4 

1.5 Felkällor......................................................................................................................................... 4 

1.6 Disposition..................................................................................................................................... 4 

2. Förutsättningar..................................................................................................................................... 5 

2.1 Litteraturöversikt ........................................................................................................................... 5 

2.1.1 Rollfördelning politiker tjänstemän ........................................................................................ 5 

2.2 Gällande regelsystem på området .................................................................................................. 5 

2.2.1 Bygglov .................................................................................................................................. 5 

2.2.2 Rivningslov ............................................................................................................................ 8 

2.2.3 Byggnadsnämnden ................................................................................................................. 8 

2.3 Delegationsordning ....................................................................................................................... 9 

2.3.2 Ärendetyper som ej delegeras ................................................................................................ 9 

2.4 Utvalda kommuner ...................................................................................................................... 10 

2.4.1 Stockholm ............................................................................................................................. 11 

2.4.2 Huddinge .............................................................................................................................. 13 

2.4.3 Södertälje .............................................................................................................................. 14 

2.4.4 Nykvarn ................................................................................................................................ 15 

3. Undersökning, Resultat ..................................................................................................................... 17 

3.1 Stockholms kommun: .................................................................................................................. 17 

3.1.2 Tjänstemännen tillstyrker, de förtroendevalda avslår - 3 fall ............................................... 17 

3.1.3  Tjänstemännen avstyrker, de förtroendevalda beviljar - 78 fall .......................................... 18 

3.1.4 Rivningslov .......................................................................................................................... 21 

3.2 Huddinge kommun: ......................................................................................................................... 21 

3.2.1 Tjänstemännen avstyrker, de förtroendevalda beviljar - 1 fall ............................................. 22 

3.2.2 Rivningslov .......................................................................................................................... 22 

3.3 Södertälje kommun ...................................................................................................................... 23 

3.3.1 Rivningslov .......................................................................................................................... 23 



8 
 

3.4 Nykvarn kommun ........................................................................................................................ 23 

3.4.1 Rivningslov .......................................................................................................................... 23 

3.5 Jämförelsetal mellan kommunerna .............................................................................................. 24 

4. Analys, diskussion ............................................................................................................................. 25 

4.1 Analys av jämförelsetal mellan kommunerna ............................................................................. 25 

4.1.1 Hur stor andel av totalt inkomna ärenden hamnar hos de förtroendevalda i nämnden? ....... 25 

4.1.2 Hur vanligt förekommande är det att de förtroendevaldas beslut skiljer sig från 
tjänstemännens förslag?................................................................................................................. 26 

4.1.3 Vad kan variationen mellan kommunerna bero på? ............................................................. 27 

4.2 På vilket sätt avviker de förtroendevaldas beslut från tjänstemännens förslag?.......................... 29 

4.2.1 Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms mål m.m. ................................................................. 29 

4.2.2 Bedömningar ........................................................................................................................ 30 

4.2.3 Förekommer uppenbar lagavvikelse? ................................................................................... 32 

4.2.4 Är de förtroendevalda mer generösa i sin bedömning? ........................................................ 34 

4.2.5 Är stadsbyggnadsnämnden överflödig som beslutandeorgan vad gäller bygglovsärenden? 35 

4.2.6 Påverkar en kommuns politiska majoritet hur ofta de förtroendevaldas beslut skiljer sig från 
tjänstemännens förslag?................................................................................................................. 35 

5. Slutsatser ........................................................................................................................................... 37 

5.1 Förslag på vidare studier ............................................................................................................. 38 

 

  



 
 
 

1 
 

1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Varje år handläggs cirka 120 000 bygglov av kommuner runt om i Sverige.1 Bygglovsansök-
ningarna inkommer till kommunens tjänstemän som i vissa fall själva har rätt att besluta och i 
andra fall skickar förslag till byggnadsnämndens folkvalda politiker (nedan kallade de förtro-
endevalda). De förtroendevalda beslutar sedan huruvida ansökan ska beviljas eller avslås. Det 
händer att de förtroendevaldas beslut inte överensstämmer med det förslag som tjänstemännen 
har kommit fram till.  
 
Då det är en stor mängd ärenden som ska hanteras kan inte de förtroendevalda politikerna 
besluta i alla ärenden. För att lätta på arbetsmängden finns det en delegationsordning. Dele-
gationsordningen talar om i vilka typer av fall som byggnadsnämnden delegerar sin besluts-
rätt. Om det inte skulle vara möjligt att delegera skulle bygglovsärenden få längre handlägg-
ningstider. En del ärenden är dock av en sådan karaktär att tjänstemännen inte kan, vill eller 
får ta beslut själva och dessa ska då tas upp och avgöras vid byggnadsnämndens möten. Det är 
dessa beslut som vi har undersökt för att se hur vanligt förekommande det är att de förtroen-
devalda politikerna inte följer tjänstemännens förslag. 
 
I praktiken kan två situationer uppstå i de ärenden vi undersöker: 

1. Bygglov som tillstyrkts av tjänstemännen får avslag av de förtroendevalda. 
2. Bygglov som avstyrkts av tjänstemännen beviljas av de förtroendevalda.  

1.2 Syfte 
Vårt syfte är att analysera hur vanligt förekommande det är att de förtroendevalda beslutar 
annorlunda än vad tjänstemännen föreslår. Dessutom ska vi undersöka om frekvensen varierar 
mellan olika kommuner och i så fall diskutera vad det kan bero på. 
 
Vi vill även granska bakgrunderna till att tjänstemännens förslag och de förtroendevaldas be-
slut skiljer sig åt. Motsättningen kan antingen grunda sig på en fråga om bedömning inom 
lagens ramar eller så kan det handla om en uppenbar avvikelse från lagen. I vissa fall förelig-
ger tolkningsproblem i avgörandet av huruvida ett beslut är inom eller utanför lagens ramar. 
Således undersöks på vilka grunder de förtroendevalda beslutar mot tjänstemännens förslag 
för att finna och analysera eventuella fall där grunderna till oenigheten är tveksamma ur ett 
rättsligt perspektiv. 
 
 

                                                 
1 www.skl.se 

http://www.skl.se/
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1.2.1 Frågeställning 
Den konkreta frågeställningen lyder således: 

1. Hur vanligt förekommande är det att de förtroendevaldas beslut skiljer sig från tjäns-
temännens förslag? 

2. Varierar frekvensen mellan olika kommuner? 
a. Vad kan variationen mellan kommunerna i så fall bero på? 

3. På vilket sätt avviker de förtroendevaldas beslut från tjänstemännens förslag? 
a. Är de bedömningar som besluten grundar sig på uppenbart inom eller utanför 

lagens ramar? 

1.2.2 Egna hypoteser 
Inför arbetet har vi följande hypoteser: 
 
Politikerna är mer frikostiga i sina bedömningar än tjänstemännen: 
De förtroendevalda har valts som representanter för folket och kan därför ha en tendens att 
bevilja bygglov för att ställa sig in hos väljarna. Tjänstemännen däremot är inte folkvalda och 
kan således avstyrka i större utsträckning. Följaktligen tror vi att politikerna är mer generösa i 
sina bedömningar av bygglovsärenden än tjänstemännen. Med andra ord kan det uttryckas 
som att de förtroendevalda är mindre formella i sina beslut. 
 
Byggnadsnämndens mål har betydelse för de förtroendevaldas bedömningar: 
Vi tror att de förtroendevalda i byggnadsnämnden har en viss press på sig att uppfylla de mål 
som kommunen har satt upp för nämnden. Därför kommer de förtroendevalda att motivera 
sina beslut i riktning med målen. 
 
Fler värden i områden inom detaljplan gör bedömningarna mer komplexa: 
I områden som täcks av detaljplan tror vi att ärenden är svårare att bedöma än i områden utan-
för detaljplan, då det finns fler värden att ta hänsyn till. Det kan exempelvis handla om kul-
turhistoriska, historiska, konstnärliga eller miljömässiga värden. Därför kommer förmodligen 
de förtroendevaldas beslut i högre utsträckning att skilja sig från tjänstemännens förslag i om-
råden med detaljplan. 
 
I områden med hög densitet är politikerna mindre generösa än i områden med låg densitet: 
I ett område med högre densitet påverkas fler människor av en förändring. Vi tror att det med-
för att de förtroendevalda kommer att bevilja bygglov lättare i ett område med lägre densitet 
då inte så många påverkas av beslutet.   
 
Byggnadsnämnden är överflödig som beslutsfattande organ vad gäller bygglovsärenden: 
Om det skulle visa sig i vår undersökning att de förtroendevalda alltid eller nästan alltid fattar 
samma beslut som tjänstemännen skulle det gå att ta bort de förtroendevalda och därmed på-
skynda bygglovsprocessen. 
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Kommunens politiska majoritet påverkar hur vanligt förekommande det är att de förtroende-
valda och tjänstemännen har olika åsikt i bygglovsärenden: 
Vi tror att den politiska majoriteten i en kommun kan påverka hur ofta de förtroendevalda 
beslutar emot tjänstemännens förslag. Mer konservativa partier kan möjligen ha en tendens att 
vara mer restriktiva vad gäller ny-, om- och tillbyggnad vilket skulle kunna medföra fler av-
slag av de förtroendevalda även i sådana ärenden som tjänstemännen tillstyrker.  

1.2.3 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till fyra kommuner av olika storlek, alla belägna i Stockholms län. 
Målet med avgränsningen är att kunna utröna om det förekommer skillnader mellan kommu-
ner med olika storlek vad gäller antal fall där de förtroendevaldas beslut skiljer sig från tjäns-
temännens förslag. Undersökningen är fokuserad på ärenden som avser bygglov och rivnings-
lov, dock inga andra typer av ärenden.  
 
Vi har valt att inte ta med ärenden som behandlar förhandsbesked av bygglov då det skulle 
kunna få följden att undersökningen inkluderar dubbletter eftersom eventuellt förhandsbesked 
även handläggs som definitivt besked i ett senare skede av bygglovsprocessen. Vi har heller 
inte tagit med ärenden som av olika anledningar tillbakavisats till tjänstemännen för vidare 
utredning utan ställningstagande från de förtroendevalda eller som saknar förslag från tjäns-
temännen då dessa ärenden inte kan bidra till att besvara vår frågeställning. Då vi anser att vi 
har insamlat nog med material utifrån de ärenden som redovisats på kommunernas hemsidor 
har vi valt att inte undersöka de ärenden som kommunen av personuppgiftsskäl ej lagt ut på 
internet. 

1.3 Metod 
Vi har, med undantag från ovan nämnda avgränsningar, undersökt alla bygglovsärenden som 
tagits upp av byggnadsnämnderna i kommunerna Stockholm, Huddinge, Södertälje och Ny-
kvarn under hela 2013. Året har valts för att informationen är förhållandevis färsk och att det 
därmed kan anses att arbetet fortfarande bedrivs på samma sätt och därför är aktuellt. Vi har 
tänkt på att inte välja ett valår för att besluten inte ska påverkas av den turbulens som kan fin-
nas i samband med val och eventuella maktskiften.  
 
De fyra kommuner vi har valt ligger alla inom Stockholms län men skiljer sig i hög grad åt 
vad gäller uppmätt folkmängd, vilket medför att antalet ärenden per år skiljer sig åt kraftigt 
mellan kommunerna. 
 
Genom att studera byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll avseende bygglov har vi fått 
fram det underlag som krävts för att besvara frågeställningen. I ett fall då vi har misstänkt att 
de förtroendevaldas bedömning legat utanför lagens gränser har vi även undersökt tillhörande 
tjänsteutlåtande. För att få tag på viss relevant statistik avseende våra kommuner har vi haft 
mailkontakt med handläggare på respektive kommun. När vi i kapitel 3 redogör för resultatet 
av undersökningen och hänvisar till olika ärenden (nedan kallade fall) anges dessa med datum 
och paragraf enligt modellen ÅÅÅÅMMDD § XX. Datumet hänvisar till det byggnads-
nämndsprotokoll fallet är hämtat från och paragraferna är unika för varje fall inom respektive 
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protokoll. Om det inte framgår av sammanhanget vilken kommun fallet kommer ifrån skrivs 
även det ut framför datumet.  

1.4 Begrepp och förkortningar 
Byggnadsnämnden Den nämnd som hanterar kommunernas verksamhet vad gäller plan- 

och byggfrågor.  
Delegationsordning Det dokument som talar om vad som är delegerat och till vem. 
Delegera Innebär att tillåta någon annan fatta beslut i en viss fråga. 
Avslag Beslut om att en önskad åtgärd inte får genomföras. 
Beviljande Beslut om att en önskad åtgärd får genomföras. 
Avstyrkande Tjänstemännens förslag om att en åtgärd inte ska få genomföras. 
Tillstyrkande Tjänstemännens föreslag om att en åtgärd inte ska få genomföras. 
PBL Plan- och bygglagen. 
SKL Sveriges Kommuner och Landsting. 
KL Kommunallag 
FL Förvaltningslagen 

1.5 Felkällor 
Risken att något är fel i de protokoll vi har läst är något vi inte har tagit i beaktande. Vi har 
fått delegationsordningen från Huddinge för 2014 och vet inte om den skiljer mot den som 
gällde 2013. I Huddinge har det under året varit olika sekreterare vilket har medfört att tjäns-
temännens utlåtanden inte redovisats i ett, om än mindre, antal protokoll. 

1.6 Disposition 

Detta examensarbete är uppdelat i fem kapitel. Vi börjar med att presentera bakgrund, syfte, 
metod, begrepp och förkortningar samt felkällor. 
 
I kapitel 2 går vi igenom de förutsättningar som kan tänkas behövas för att sätta sig in i under-
sökningen. Det vill säga tidigare studier på området, de regler som gäller, den mall för dele-
gationsordning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar till kommuner-
na samt information om våra utvalda kommuner. 
 
I kapitel 3 redovisas en sammanfattning av det material som själva undersökningen har gene-
rerat. 
 
I kapitel 4 analyseras resultatet från undersökningen och vi försöker besvara vår frågeställ-
ning. 
 
I kapitel 5 drar vi slutsatser från analysen och ger förslag på undersökningar som skulle kunna 
göras för att utveckla ämnet ytterligare. 
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2. Förutsättningar 

2.1 Litteraturöversikt 
Vi har inte hittat någon tidigare litteratur på det specifika område vi har valt att skriva om. 
Dock finns det litteratur som behandlar problematiken mellan tjänstemän och förtroendevalda 
inom kommunen. 

2.1.1 Rollfördelning politiker tjänstemän 

I rapporten ”Dilemman i samarbete mellan politiker och tjänstemän”2 diskuteras hur samar-
betet dem emellan fungerar olika bra. Till stor del beror detta på hur bra politikerna samsas 
över partigränserna och allmänt sinsemellan. 
 
Om de förtroendevalda är oense och mycket energi och tid går åt till att hantera den osämjan 
kommer det att leda till att tjänstemännen tar mer ansvar för att verksamheten ändå ska fun-
gera. Tar tjänstemännen över för mycket riskerar det medföra att de förtroendevalda får 
mindre inflytande vilket kan anses påverka demokratin. Om det tvärtom blir så att de förtro-
endevalda styr för mycket i detaljer kan det innebära att arbetet tar mycket längre tid.  
 
Det är svårt att finna den bäst fungerande medelvägen som låter arbetet fortgå så snabbt som 
möjligt utan att de förtroendevalda politikerna förlorar sin roll. Hur varje kommun fungerar 
beror mycket på de personer som arbetar i just den kommunen. 

2.2 Gällande regelsystem på området 

I Plan- och bygglagen (PBL) finns de regler som kommunerna har att följa vid hantering av 
bygglovsärenden i sitt område. Där anges att det ska finnas en byggnadsnämnd och vad den 
ska göra, vilka åtgärder som kräver bygglov, när det ska medges m.m. Nedan följer våra för-
klaringar av de bestämmelser som vi anser är relevanta för undersökningen. 

2.2.1 Bygglov 
9 kap. 2 § PBL Bygglov krävs 
Bygglov krävs generellt för nybyggnad, tillbyggnad och i vissa fall annan ändring av bygg-
nad. Tas en byggnad i anspråk eller inreds för en avsevärd förändring av byggnadens ändamål 
eller om en ändring av byggnaden innebär att en ytterligare bostad eller ytterligare lokal för 
industri, handel eller hantverk inreds krävs också bygglov.  
 
Inom detaljplan krävs även bygglov för väsentlig påverkan av byggnadens yttre utseende, 
exempelvis genom byte av färg eller fasadbeklädnad. Undantag finns för bland annat en- och 
tvåbostadshus samt ekonomi- och komplementbyggnader. 
 
9 kap. 30 och 32 §§ PBL Bygglovsprövning inom detaljplanelagt område 
För att en bygglovsansökan inom ett detaljplanelagt område ska beviljas måste det byggnads-
verk som ansökan avser stämma överens med detaljplanen, om inte avvikelsen har godkänts 
                                                 
2  Leif Jonsson, m.fl. (2012), Dilemman i samarbete mellan politiker och tjänstemän, KFi 
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vid tidigare bygglovsprövning. Dessutom får inte den åtgärd som ansökan avser strida mot 
gällande detaljplan. De flesta typer av åtgärder ska även ta hänsyn till enskilda och allmänna 
intressen och således följa de krav på exempelvis utformning och placering som det redogörs 
för nedan. 
 
En ändring som medför ytterligare bostad, industri-, handels- eller hantverkslokal alternativt 
medför en väsentlig påverkan av byggnadens yttre utseende ska beviljas bygglov även om 
byggnaden eller fastigheten som åtgärden avser inte stämmer med detaljplanen. Det gäller 
dock enbart ändringar som inte är tillbyggnader.  
 
För åtgärd som avses utföras inom detaljplanen fastställd kvartersmark för allmänt ändamål 
gäller att bygglov enbart får beviljas om det avsedda ändamålet särskilt uttryckts i planen. 
Kvartersmark är för allmänt ändamål om den ska användas för “verksamhet med ett offentligt 
organ som huvudman” såsom skola, simhall, reningsverk eller dylikt.3  
 
9 kap. 31 och 31 a §§ PBL Bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område 
Utanför ett område med detaljplan ska en bygglovsansökan beviljas om den åtgärd som ansö-
kan avser inte strider mot områdesbestämmelser eller förutsätter planläggning. Dock finns det 
undantag då vissa typer av åtgärder kan beviljas trots att de strider mot områdesbestämmel-
serna.  
 
Undantagen avser åtgärder som innebär upprättande av komplementbyggnad eller mindre 
tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus samt åtgärder som innebär avsevärd påverkan av en 
byggnads yttre utseende. Strider åtgärderna mot sådana områdesbestämmelser som anger den 
“största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken på tomter för sådana 
hus”4 eller som, i vissa fall, reglerar “placering, utformning och utförande av byggnadsverk 
och tomter”5 ska bygglov dock inte beviljas. 
 
Vidare ska åtgärden ta hänsyn till enskilda och allmänna intressen samt uppfylla vissa krav 
vad gäller byggnadsverk och tomter m.m. 
 
2 kap. PBL Krav på åtgärd 
För att beviljas måste en åtgärd uppfylla krav på utformning och placering med hänsyn till 
natur- och kulturvärdena, stads- och landskapsbilden på platsen samt möjligheterna för av-
fallshantering. Generellt och med vissa undantag gäller även att en byggnad eller annan an-
läggning vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring ska uppfylla krav på lämplighet, 
tillgänglighetsanpassning, form-, färg- och materialverkan.  
 
Vid alla frågor som regleras i plan- och bygglagen ska det dessutom tas hänsyn till allmänna 
och enskilda intressen. 
 
                                                 
3 www.boverket.se 
4 4 kap. 42 § 1st 3 PBL 
5 4 kap. 42 § 1 st 5c PBL 
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8 kap. 1 § PBL Krav på byggnad 
En byggnad måste ha en god färg-, form- och materialverkan och vara passande för sitt syfte. 
Dessutom ska byggnaden vara disponibel och brukbar för personer med försämrad oriente-
rings- eller rörelseförmåga.  
 
8 kap. 13 och 17 §§ PBL Särskilda byggnadsvärden 
Om en byggnad eller annan bygglovspliktig anläggning är särskilt kulturhistoriskt, miljömäss-
igt, konstnärligt eller historiskt värdefull får den inte förvanskas. För alla byggnader och andra 
bygglovspliktiga anläggningar gäller att hänsyn ska tas till dessa värden vid flyttning eller 
ändring. 
    
9 kap. 31 b § PBL Liten avvikelse 
En åtgärd som strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser kan beviljas om avvikelsen 
är att anse som liten och förenlig med syftet för detaljplanen eller områdesbestämmelserna. I 
paragrafen stadgas ej vad som är att klassa som liten avvikelse men det har genom flertalet 
rättsfall skapats en praxis på området.  
 
Prövningen av huruvida en avvikelse är liten görs med hänsyn till de aktuella omständigheter-
na från fall till fall. 6 Påverkande faktorer är bland annat avvikelsens storlek i relation till den 
omgärdande miljön men också avvikelsens karaktär i förhållande till områdets känslighet för 
förändring. Avvikelsen ska inte innebära att områdets karaktär förändras och en liten avvi-
kelse har per definition enbart lokal påverkan. Däremot kan en åtgärd vars syfte är att till-
fredsställa nytta för allmänheten enklare bedömas som liten. Dock kan inte en åtgärd anses 
vara liten om den har betydelse för andra än de som får yttra sig vid bygglovsprövningen eller 
om den kan komma att påverka andra allmänna intressen än de som tillses under nämnd pröv-
ning. Inte heller en åtgärd som inskränker på en grannes nyttjande av sin fastighet kan anses 
vara liten.  
 
Bedömningen av om en avvikelse är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelser-
nas syfte baseras vanligen på planen eller bestämmelserna i fråga men syftet för den aktuella 
planen kan även framgå av en annan plans handlingar. Ibland kan syftet med en plan eller 
områdesbestämmelser vara underförstådd och då bör det synsätt som gällde vid tiden för plan-
läggandet tas i beaktning under prövningen.     
 
Om fastigheten eller byggnaden är behäftad med tidigare godkända avvikelser från detaljplan 
eller områdesbestämmelser bedöms de avvikelser för vilka bygglov söks tillsammans med 
tidigare godkända avvikelser. Bygglov beviljas enbart om avvikelserna totalt medför en liten 
avvikelse som är förenlig med syftet för planen eller bestämmelserna. 
 
 

                                                 
6 www.boverket.se 
 

http://www.boverket.se/
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9 kap. 33 § PBL Tidsbegränsat bygglov 
Ett tidsbegränsat bygglov kan ges om en åtgärd som ej avses vara permanent bara uppfyller 
något eller några av kraven ovan och sökanden begär det. Stödjs åtgärden dessutom av en 
bestämmelse i detaljplan avseende temporärt nyttjande av mark eller byggnad ska bygglov 
beviljas. 

2.2.2 Rivningslov 
9 kap. 10 § PBL Rivningslov krävs 
För att riva en byggnad eller en del av en byggnad krävs det rivningslov inom ett detaljplane-
lagt område om inget annat framgår av planen samt i område utanför detaljplan om det anges i 
områdesbestämmelserna att rivningslov krävs. Undantag gäller för en byggnad eller en del av 
byggnad som inte kräver bygglov och det i detaljplan eller områdesbestämmelser inte be-
stämts att rivningslov krävs. 
 
9 kap. 34 § PBL Rivningslovsprövning 
Om en byggnad eller byggnadsdel som rivningslov sökts för varken i detaljplan eller områ-
desbestämmelser omfattas av rivningsförbud ska rivningslov beviljas så länge byggnaden 
eller byggnadsdelen inte bör bevaras på grund av sådana historiska, kulturhistoriska, miljö-
mässiga eller konstnärliga värden som anges i 8 kap. 13 § PBL. 

2.2.3 Byggnadsnämnden 
3 kap. 3 och 5 §§ Kommunallag (1991:900) (KL) samt 1 kap. 4 § PBL  Byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige tillsätter byggnadsnämnden som i sitt arbete måste följa kommunalla-
gens bestämmelser om nämnder. Nämnden ska utföra alla de uppgifter kommunen har enligt 
PBL och kan bestå av en eller flera nämnder. 
 
12 kap. 2 § PBL Byggnadsnämndens ansvar 
Byggnadsnämnden har främst ansvar för tillsyns-, lov- och beskedärenden och ska arbeta “för 
en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö”.7 Nå-
got som aktualiseras direkt vid prövningar av bygg-, mark- och rivningslov.  
 
Vidare ska byggnadsnämnden följa utvecklingen i kommunen vilket medför att de genom att 
följa upp hanterade bygglovsärenden kan utröna huruvida ett område är i behov av planlägg-
ning. Byggnadsnämnden ska dessutom samverka med andra myndigheter, organisationer och 
enskilda vars intressen eller arbeten rör nämndens verksamhet samt upplysa och ge anvis-
ningar. 
 
12 kap. 7 § PBL Byggnadsnämndens personal    
Byggnadsnämnden måste, förutom att ha tillgång till personal i tillräckligt antal och med till-
räcklig kompetens som krävs för utförandet av de uppgifter nämnden har att ombesörja, ha 
minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp.  
 

                                                 
7 12 kap. 2 § 1 PBL 
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Vidare får nämnden ta hjälp för att utföra sina uppgifter av ett kansli, en förvaltning el. dyl. 
som då, precis som alla myndigheter, måste följa bestämmelserna i förvaltningslagen.8 
 
6 kap. 23 § KL och 20 § Förvaltningslag (1986:223) (FL) Beslutsförhet 
För att ett ärende ska handläggas eller ett beslut ska tas måste fler än hälften av ledamöterna 
närvara vid sammanträdet. En myndighet måste ange skälen för sina beslut om det inte är up-
penbart onödigt. 
 
6 kap. 33 och 34 §§ KL samt 12 kap. 6 § PBL Delegation 
Beslutsrätten kan delegeras till en ledamot eller ersättare, en anställd hos landstinget eller 
kommunen eller ett utskott, dock ej till en konsult. Nämnden får dock inte delegera beslutsrätt 
i ärenden av stor vikt eller principiell betydelse, besluta om vissa i lagen angivna föreläggan-
den eller besluta i frågor rörande sådana byggsanktionsavgifter som tas upp i 11 kap. PBL. 

2.3 Delegationsordning 

Som nämnts kan byggnadsnämnden delegera sin beslutsrätt så att inte alla ärenden ska behöva 
hanteras på nämndens sammanträden. Det dokument som styr i vilka typer av ärenden och till 
vem delegeringen får ske kallas delegationsordning. Delegationsordningens innehåll varierar 
mellan olika kommuner men grundas oftast på den mall som upprättats av SKL och som i sin 
tur baseras på bestämmelser i bl.a. PBL.9 Mallen bör ses som ett förslag kommunerna kan 
följa men är ej rättsligt bindande. 
 
Som bilaga till detta arbete finns mallen som vid motsatsvis tolkning visar vilka ärenden som 
SKL föreslår ska komma upp till de förtroendevalda i nämnden. Det är bland annat då en åt-
gärd ej överensstämmer med detaljplan eller avser flerbostadshus som SKL rekommenderar 
att det ska upp till de förtroendevalda i nämnden. 
 
Delegering får enligt mallen ske i sådana brådskande ärenden där beslut från byggnadsnämn-
den ej kan avvaktas.10 Vidare nämns att den förvaltningschef som delegerats beslutsrätt får 
överlåta rätten till annan kommunalanställd. Dessutom medför delegeringen rätt att ålägga 
sökanden att rätta till inkomplett ansökan, avvisa inkomplett ansökan samt bevilja ansökan 
trots liten avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser om avvikelsen fullgör syftet 
med bestämmelserna eller planen.  

2.3.2 Ärendetyper som ej delegeras 
Som tidigare har nämnts i 2.3 behöver kommunerna inte följa SKL:s delegationsmall dock 
finns det vissa typer av ärenden som enligt lag inte får delegeras och därför alltid ska hamna 
hos de förtroendevalda i nämnden. Det är bland annat sådana ärenden som medför beslut om 
föreläggande eller förbud som förenas med vite och som riskerar en byggnads bärighet eller 
innebär ”fara för människor”, byggsanktionsavgifter enligt 11 kap. PBL samt ärenden som är 

                                                 
8 www.boverket.se  
9 Anna Eklund (2011), Byggnadsnämndens beslut om delegering 
10 Jmf. 6 kap. 36 § KL 

http://www.boverket.se/
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av stor vikt eller principiell betydelse.11 Vidare redogörs nedan för respektive kommuns dele-
gationsordning samt vilka typer av ärenden som normalt hamnar hos de förtroendevalda i 
nämnden. 

2.4 Utvalda kommuner 
Som underlag för vår undersökning har vi valt fyra kommuner, Stockholm, Huddinge, Ny-
kvarn och Södertälje. Alla kommunerna ligger i Stockholms län men varierar bland annat i 
storlek och andel detaljplanelagt område. Även vad gäller mängden hanterade bygglovsären-
den år 2013 skiljer sig kommunerna åt. Urvalet har gjorts för att möjliggöra en jämförelse av 
hur hanteringen av bygglov sker i kommuner som skiljer sig åt storleksmässigt. Samtidigt är 
syftet att undvika att undersökningen påverkas av skillnader som kan komma av kommunens 
geografiska placering varpå kommuner inom samma län valts ut.  
 
Nedan finns en karta över våra valda kommuner12, dessutom redogörs för respektive kom-
muns befolkningsantal, politisk majoritet samt hur hanteringen av inkomna bygglovsärenden 
generellt går till och innehållet i kommunens delegationsordning. Gemensamt för alla kom-
muner är att de flesta ärenden vars beslutsrätt inte kan delegeras, och således redovisas i re-
spektive byggnadsnämnds protokoll, avser åtgärder inom detaljplan.  

  

                                                 
11 12 kap. 6 § PBL 
12 www.mb.cision.com    

http://www.mb.cision.com/
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2.4.1 Stockholm 
Allmän information 
I februari 2014 bodde runt 900 000 personer i Stockholms stad.13 Kommunen är till största 
delen detaljplanelagt område. Moderaterna är största parti i Stockholms stad med 38 av 101 
mandat. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar gemensam ma-
joritet med 52 av 101 mandat.14  
 
Hantering av bygglovsärenden där beslutsrätten inte är delegerad 
Bygglovsärenden hanteras i Stockholm av Stadsbyggnadskontorets byggavdelning. Byggav-
delningen består av tjänstemän som antingen beslutar i ärendet eller kommer fram till ett för-
slag som sedan skickas till Stadsbyggnadsnämnden för beslut. I de fall att de förtroendevalda 
beslutar annorlunda än vad tjänstemännen föreslår motiverar de uttryckligen sitt beslut.15 

 
Det kan tilläggas att ärendet granskas av ett beredande organ av politiker innan det hamnar 
hos de förtroendevalda i nämnden. Detta beredande organ kallas byggnadsdelegerade och 
utgörs av hälften av de förtroendevalda i nämnden. De tar dock inga beslut själva utan bereder 
enbart ärendet för byggnadsnämndens prövning.16 
  
Delegationsordning 
I Stockholms stads delegationsordning redovisas vilken typ av ärenden som tjänstemännen på 
Stadsbyggnadskontoret kan fatta beslut om och vilka typer som med förslag på beslut ska 
vidarebefordras till Stadsbyggnadsnämnden. Av totalt ca 7000 bygglovsärenden per år beslu-
tas cirka 95 % på delegation.17  
 
Nedan följer ett utdrag ur delegationsordningen innehållande de punkter som vid motsatsvis 
tolkning visar om ett bygglovsärende kommer upp till de förtroendevalda i nämnden. Hela 
delegationsordningen finns som bilaga. 
 
Avdelningschef vid bygglovavdelningen får: 

“Besluta om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i PBL 9 kap 3-9 §§ 
och 30-32 §§ (Sic!). 

 
Besluta om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap 34 § PBL. 

 
Besluta om marklov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap 35 § PBL. 

 
Besluta om tidsbegränsat bygglov, i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestäm-
melse om tillfällig användning eller om åtgärden inte innebär stor påverkan på om-
givningen. 

                                                 
13 www.stockholm.se   
14 www.stockholm.se 
15 Mailkorrespondens med handledare på stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning, Stockholm stad 
16 Mailkorrespondens med avdelningschef på stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning, Stockholm stad 
17 www.stockholm.se  

http://www.stockholm.se/OmStockholm/stockholmare/
http://www.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/
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Avgöra en ansökan om lov eller förhandsbesked i befintligt skick om handlingarna 
trots föreläggande inte kompletterats.” 

 
Handläggare vid bygglovsavdelningen får: 

“Bevilja bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i PBL 9 kap 3-9 §§ och 30-
32 §§ (Sic!).. 

 
Bevilja rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap 34 § PBL. 

 
Bevilja marklov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap 35 § PBL om lov be-
viljas. 

 
Besluta om lov för åtgärder som inte kräver lov, om den som avser vidta åtgärden sär-
skilt begär att få sin ansökan prövad. 

 
Bevilja tidsbegränsat bygglov, i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse 
om tillfällig användning eller om åtgärden inte innebär stor påverkan på omgivning-
en. 
 
Förelägga sökande av lov eller förhandsbesked att komplettera ofullständig ansökan 
inom viss tid. 

 
Besluta att avvisa en ansökan om lov eller förhandsbesked ifall föreläggande enligt 
PBL 9 kap 22 § första stycket inte följs (ofullständig ansökan) samt avvisa en ansökan 
då litispendens18 råder.” 

 
Av delegationen framgår att handläggare enbart i undantagsfall får besluta om avslag. Dessa 
fall är då delegering medför beslut “om lov för åtgärder som inte kräver lov” eller då en ofull-
ständig ansökan inkommit och sökanden inte följt föreläggandet samt om åtgärden redan prö-
vas och därför inte ska prövas igen. För beslut om avslag gäller dessutom att de måste ligga i 
linje med av stadsbyggnadsnämnden redan fattade beslut i likartade ärenden. Det är således 
vanligt att sådana ärenden som tjänstemännen anser ska avslås går upp till de förtroendevalda 
i nämnden.   
 
Vidare får inte delegationen “omfatta befogenhet att avgöra ärenden som är av stor vikt eller 
har principiell betydelse”, varpå ärenden av mer betydelsefull karaktär hamnar hos de förtro-
endevalda i nämnden. Normalt går icke planenliga ärenden och ärenden som är av stort all-
mänintresse eller har hög omgivningspåverkan således upp till de förtroendevalda i nämn-
den.19Förutom att själv ta beslut enligt delegation kan avdelningschefen vid bygglovsavdel-
ningen dessutom vidaredelegera en beslutanderätt till en handläggare. 

                                                 
18 Med litispendens menas att talan inte får väckas för ett ärende om prövning av samma sak redan pågår. 
19 Mailkorrespondens med handledare på stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning, Stockholm stad 
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2.4.2 Huddinge 

Allmän information 
I december 2013 bodde runt 102 000 personer i Huddinge kommun.20 Huddinge kommun har 
ca 60 % detaljplanelagt område. Moderaterna är största parti med 21 av 61 mandat. Modera-
terna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Drevvikenpartiet och Center-partiet bildar gemensam 
majoritet med 33 av 61 mandat.21 
 
Hantering av bygglovsärenden där beslutsrätten inte är delegerad 
I Huddinge kommun tar Samhällsbyggnadsnämnden beslut om bygglov. I många typer av 
ärenden är dock beslutsrätten delegerad till arbetsutskottet eller förvaltningschefen för Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Ett ärende vars beslutsrätt inte har delegerats hamnar först i Samhällsbyggnadsnämndens ar-
betsutskott. På arbetsutskottets möten deltar dels de förtroendevalda som ingår i arbetsutskot-
tet men även förvaltningens avdelningschefer och förvaltningschefen. Arbetsutskottet föreslår 
ett beslut i ärendet som sedan vidarebefordras till de förtroendevalda i nämnden för beslutsta-
gande. Tjänstemännen får enbart ta beslut i de ärenden där beslutsrätt i enlighet med delegat-
ionsordningen delegerats till dem från nämnden.22  
 
Delegationsordning 
I delegationsordningen framgår vilka typer av ärenden som kan delegeras och således inte 
måste upp till de förtroendevalda i nämnden för beslut. Huddinge fick under år 2013 in ca 
1300 ärenden varav ca 4 % hanterades av de förtroendevalda i nämnden.23  
 
Nedan följer ett utdrag av delegationsordningen i Huddinge kommun som visar delegeringen 
till arbetsutskottet. Av motsatsvis tolkning framgår vilka ärenden som kommer upp till de 
förtroendevalda i nämnden. Delegationsordningen finns som bilaga. 
 
Trots att sakägare eller annan berörd har invändningar får arbetsutskottet bevilja bygglov för: 
          “- tillbyggnad av en- och tvåbostadshus  

- ny- eller tillbyggnad eller ändring avseende komplementbyggnader till en- och två-
bostadshus 
- nybyggnad eller ändring av murar och plank 
- skyltar och ljusanordningar” 
 

Vidare får förvaltningschefen besluta om bygglov för en handfull åtgärder som står med i 
delegationsordningen. Förvaltningschefen kan även delegera sin beslutsrätt till en handläg-
gare.  
 

                                                 
20 www.huddinge.se  
21 www.huddinge.se  
22 Mailkorrespondens med nämndsekreterare på byggnadsnämnden, Huddinge kommun 
23 Ibid 

http://www.huddinge.se/
http://www.huddinge.se/
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Bland annat får förvaltningschefen beslutsrätt för: 
“Bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av en byggnad inom ramen för an-
tagen detaljplan eller områdesbestämmelser”, 
 
“Bygglov utom detaljplan eller områdesbestämmelser för nybyggnad, tillbyggnad eller änd-
ring av byggnader med en byggnadsarea om högst 100 m2, dock inte för bostad, handel eller 
för verksamhet som medför omgivningspåverkan”. 
 
Förvaltningschefen får även besluta om, eller i sin tur till handläggare delegera beslutsrätt för, 
godtagande av en sådan liten avvikelse som anges i 9 kap. 31 b § PBL. 
 
Vanligtvis delegeras de ärenden som överensstämmer med aktuell detaljplan. De förtroende-
valda i nämnden behandlar således i första hand avvikelser mot detaljplanen eller ärenden i 
områden utanför detaljplan. Dessutom behandlar de förtroendevalda de ärenden som har stor 
omgivningspåverkan.24 

2.4.3 Södertälje 
Allmän information 
I december 2013 bodde runt 91 000 personer i Södertälje. Större delen av kommunen består 
av icke detaljplanelagt område.25 Socialdemokraterna, Vänster- och Miljöpartiet har gemen-
sam majoritet med 34 av 65 mandat.26  
 
Hantering av bygglovsärenden där beslutsrätten inte är delegerad 
När ett bygglovsärende kommer in till kommunen registreras ärendet och delas ut till en hand-
läggare på bygglovsenheten.27 Handläggaren granskar ärendet mot de planer som finns i just 
det området. De undersöker även om den aktuella fastigheten ligger inom ett område som är 
känsligt av någon anledning, t.ex. historiskt eller miljömässigt. Handläggaren kontaktar då 
lämplig instans för att få ett utlåtande. Om det behöver inhämtas grannhörande görs även det. 
Handlar det om ett delegerat ärende tas ett beslut, annars skickas det till nämnden där de för-
troendevalda tar beslut i frågan. 
 
Delegationsordning 
Under 2013 kom det in 641 bygglovsärenden. Av dessa var det 28 som togs upp i stadsbygg-
nadsnämnden. 
 
Enligt delegationsordningen sker delegering avseende bygglovsärenden i Södertälje till bygg-
lovshandläggare utom vid “beslut om tidsbegränsat bygglov” där beslutsrätten istället delege-
ras till bygglovschefen enligt lydelsen: 

                                                 
24 Ibid 
25 www.sodertalje.se  
26 www.sodertalje.se  
27 Telefonsamtal med handläggare på byggavdelningen, Södertälje kommun 

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/
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“Bygglovschefen får ge beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 
kap. 33 § PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig använd-
ning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan på omgivningen.” 
 
I Södertälje kommun delegeras inte beslutsrätt i ärenden då åtgärden avviker från detaljplan, 
grannarna är negativa till åtgärden eller det ska tas ut sanktionsavgifter av sökanden i efter-
hand. Inte heller ärenden avseende flerbostadshus delegeras. Sådana ärenden vidarebefordras 
således till de förtroendevalda i nämnden.28   
 
Vidare får delegaten besluta om lov fastän det innebär en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b §. 
Dock får delegaten ej besluta i ärenden som “är av stor vikt eller har principiell betydelse” 
eller besluta om avslag. Delegationsordningen finns som bilaga. 

2.4.4 Nykvarn 
Allmän information 
Invånarantalet i kommunen var 9331 personer i december 2013. Nykvarn kommun består till 
största delen av icke detaljplanerat område.29 Nykvarnspartiet, Moderaterna, Centerpartiet och 
Folkpartiet bildar gemensam majoritet med 18 av 31 mandat.30  
 
Hantering av bygglovsärenden där beslutsrätten inte är delegerad 
Då ett bygglovsärende vars beslutsrätt inte delegeras kommer in till tjänstemännen i Nykvarn 
kommuns miljö- och samhällsbyggnadsavdelning (i protokollen kallad “förvaltningen”) hålls 
först ett beredningsmöte där enbart tjänstemännen deltar. Ärendet tas sedan upp på ett möte 
där, förutom tjänstemännen, även ordförande och vice ordförande i bygg- och miljönämnden 
går igenom ärendet. Slutligen beslutas i ärendet under ett nämndsammanträde. 
 
Delegationsordning: 
Under år 2013 kom det in 210 bygglovsärenden. Av dessa hanterades 12 av stadsbyggnads-
nämndens förtroendevalda. 
 
Delegeringen sker till bygglovhandläggare i alla bygglovsärenden utom ett där istället sam-
hällsbyggnadschefen får beslutsrätt för: 

“Beslutsrätt om att samordning med miljönämnd enligt 9 kap. 24 § 1 st. ej ska ske, då 
särskilda skäl för det föreligger.” 

 
Vid motsatsvis tolkning av delegationsordningen framgår att ärenden där åtgärden avviker 
från detaljplan, behandlar flerbostadshus, avser ny- eller tillbyggnad inom detaljplan för han-
del, kontor, hantverk eller industri med en bruttoarea på mer än 2 000 m2 går upp till de för-
troendevalda i nämnden. Beslutsrätten vad gäller ärenden “som är av principiell natur eller i 

                                                 
28 Ibid 
29 www.nykvarn.se  
30 www.nykvarn.se  

http://www.nykvarn.se/
http://www.nykvarn.se/
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övrigt större vikt” får, enligt delegationsordningen, inte heller delegeras. Dock får delegat ta 
beslut trots att åtgärden innebär en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL. 
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3. Undersökning, Resultat  

3.1 Stockholms kommun: 

Av totalt 246 undersökta fall gör de förtroendevalda samma bedömning som tjänstemännen 
och beslutar således efter deras förslag i 165 ärenden. I 81 fall följer de förtroendevaldas be-
slut inte tjänstemännens förslag, vilket utgör runt en tredjedel av alla undersökta fall. I Stock-
holms kommun är ca 40 % av de beslut vi har undersökt avslag. 
 
Stockholm 2013  

Antal ärenden till de förtroendevalda i nämnden  
(inkl. ej utlagda, återremisser, utgående) 

345 

Antal undersökta ärenden 246 
Antal ärenden totalt Ca 700031 
Antal invånare Ca 90000032 

3.1.2 Tjänstemännen tillstyrker, de förtroendevalda avslår - 3 fall  
Krav på områdesanpassning enligt 2 kap. 6 § PBL: 
I fall 20130307 §65 har de förtroendevalda beviljat rivningslov men avslår ansökan om bygg-
lov för ett flerbostadshus på platsen. Det görs med motiveringen att inlämnad ansökan inte 
infriar de krav på anpassning till området som ställs enligt 2 kap. 6 § och 8 kap. § PBL. Vi-
dare menar de förtroendevalda att byggnadsvolymen, om än planenlig, är olämpligt placerad 
på tomten och innebär en kraftig förändring av byggnadsskalan i förhållande till den omkring-
liggande bebyggelsen. Likaså anser de förtroendevalda att det arkitektoniska uttrycket är illa 
anpassat till omgivningarna. 
 
I fall 20130919 §23 som gäller ett stadgat torn hänvisar de förtroendevalda till 2 kap. 6 § PBL 
som stadgar att byggnader eller andra anläggningar ska placeras och utformas på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. De förtroendevalda anser inte att dessa krav 
uppfylls. 
 
Liten avvikelse från detaljplan: 
I fall 20130418 §59 som gäller en mast för mobiltelefoni, avslogs bygglov av Länsrätten efter 
överklagande av de förtroendevaldas nekande beslut. Länsrätten menar att de förtroendevalda 
haft rätt i sin bedömning att anläggningen inte är att klassa som en sådan mindre avvikelse 
från planen som anges i 8 kap. 11 § 6st ÄPBL.33 I ärendet skriver de förtroendevalda att ett 
liknande ärende i Hässelby har avgjorts i domstol. Skälen i det fallet är, enligt de förtroende-
valda, parkens användning som rekreationsområde för boende i området och att stolpen skulle 
komma att bli väl synlig från omkringliggande fastigheter. 
 

                                                 
31 www.stockholm.se  
32 www.stockholm.se  
33 Jmf. 9 kap. 31 § b PBL 

http://www.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/
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Vidare är föreslagen basstation planstridigt placerad på mark som enligt detaljplanen ska an-
vändas till park. Även om nu aktuell stolpe är lägre (20 meter) än i ovan nämnda rättsfall (24 
meter) och i regeringsrättens beslut34 om en 36 meter hög mast med två teknikbodar, bedöms 
anläggningens synliga placering i ett rekreationsområde som används av boende och skolor i 
området inte vara en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i PBL 9 kap 31 b §. 
 
Sammanfattning: 
I alla de tre fallen ovan baseras stadsbyggnadsnämndens beslut på en bedömning inom ramar-
na för lagen. I det första och andra ärendet kretsar bedömningen kring huruvida byggnaden 
uppfyller kraven på placering och anpassning till området som regleras i 2 kap. PBL. Det är i 
prövningen således oväsentligt att byggnaden följer detaljplanen för området. Det tredje fallet 
har bedömts av Länsrätten som håller med de förtroendevaldas bedömning om att den avvi-
kelse från detaljplan som åtgärden innebär inte är att se som en liten avvikelse. 

3.1.3  Tjänstemännen avstyrker, de förtroendevalda beviljar - 78 fall 
Liten avvikelse från detaljplan: 
Majoriteten av de förtroendevaldas beviljanden i dessa fall beror på att de förtroendevalda 
anser en sådan liten avvikelse som anges i 9 kap. § 31 PBL föreligga medan tjänstemännen 
har gjort bedömningen att avvikelsen inte är att klassa som liten.  
 
Ofta bedöms avvikelsen i förhållande till hur stor del den överskrider det passerade gränsvär-
det i detaljplanen. Dock har avvikelsen även ansetts som liten om den utgör en liten del av 
den fastighet den tillhör. Ett sådan fall är 20130613 § 65 när ett cykelskjul ansågs vara så litet 
i förhållande till fastigheten att den avvikelse cykelskjulet utgjorde var att anse som liten.  
 
I protokollen ser vi att avvikelser även anses vara små om de är ringa jämfört med åtgärdens 
värde eller med andra ord till hur stor del åtgärden ligger i kurs med de förtroendevaldas mål. 
Exempelvis när ärendet avser lokaler som görs om till bostäder, innebär att fler lägenheter 
skapas i innerstaden, medför att en takaltan ger hög nytta till de boende i byggnaden medan 
den enbart förändrar ett taklandskap som allmänheten sällan ser eller när ärendet på annat sätt 
för med sig ökad boendekvalitet i den berörda fastigheten.  
 
De förtroendevalda kan även jämföra med grannskapets tidigare beviljade bygglovsärenden i 
sin bedömning, det har man exempelvis gjort i fall 20130307 § 62. I fall 20130418 § 80 moti-
verar de förtroendevalda denna bedömningsgrund med att likabehandlingsprincipen bör gälla 
och då flera grannfastigheter har beviljats bygglov för tillbyggnader ska även det aktuella 
ärendet beviljas.  
 
På samma sätt menar de förtroendevalda att vad som är vanliga förhållanden på orten bör tas 
med i bedömningen kring om en förekommande avvikelse är liten.35 Vid särskilda topogra-
fiska miljöer anser de förtroendevalda att det finns utrymme att bevilja “speciella lösningar” 
varpå exempelvis ett avstånd till tomtgräns som avviker från detaljplanen kan godkännas som 
                                                 
34 RÅ 2002 ref 63 
35 20130307 § 87 



19 
 

en liten avvikelse.36 De förtroendevalda är dock vid godkännande av mindre avvikelser mån 
om att åtgärden inte är till betydande men för någon granne.37 
 
I vissa fall hänvisar de förtroendevalda i sin motivering till paragrafer i detaljplanen för det 
aktuella området som anger att byggnadsnämnden kan ”medgiva mindre avvikelser från vad 
ovan stadgats”. De förtroendevalda konstaterar även huruvida avvikelsen är i enlighet med 
planen för det aktuella området. 
 
Estetiska krav: 
Om ansökan avser en exteriör förändring mot innergård lämnas större svängrum vad gäller de 
estetiska kraven, kraven på utförande och detaljering samt på helhetsverkan än då förändring-
en sker mot gata. Speciellt för tillbyggnad av balkonger på fasad mot gata gäller att de förtro-
endevalda gör en prövning av de enskilda förutsättningarna utifrån byggnadens byggår, arki-
tektur och kulturhistoriska klassning, balkongernas antal, utförande och placering samt hur ett 
beviljande skulle påverka stadsbilden och gaturummet.38 En jämförelse görs även med de 
befintliga balkongerna i fall 20130613 § 69 där de förtroendevalda anser att de nya balkong-
erna är anpassade till fasadens originalbalkonger. 
 
Ändrad användning av utrymme:  
Stadsbyggnadsnämnden beviljar generellt i ärenden som behandlar en ändrad användning av 
ett utrymme om utrymmet är lämpligt att använda för det ändamål som avses i bygglovsansö-
kan. Även om de förtroendevalda anser att det är viktigt för staden med en blandning av verk-
samheter och boende menar man att alla upptänkbara lokaler inte nödvändigtvis är goda loka-
ler. I ett fall studeras det aktuella utrymmets originalritning och då den avsåg utrymmet som 
bostadslägenhet ansåg de förtroendevalda att den användningen var bättre lämpad för lokalen 
än kontors- eller affärsändamål.39 
 
Förvanskning av kulturhistoriska, historiska, miljömässiga eller konstnärliga värden:  
I några av fallen avstyrker tjänstemännen ansökan med motiveringen att åtgärden förvanskar 
byggnadens värden enligt 8 kap. § 13 PBL. I dessa fall motiverar de förtroendevalda sitt be-
viljande med att dessa värden ej förvanskats. Om åtgärden exempelvis medför en, enligt de 
förtroendevalda, “naturlig utveckling av en fastighet” i en dynamisk stad ska den ej ses som 
förvanskning.40  
 
I ett område som har genomgått stora förändringar har de förtroendevalda ibland ansett att det 
tillåter dem att inta ett mildare angreppssätt vad gäller bedömningen av områdets kulturhisto-
riska värden.41 Detta gäller även då fastigheten i sig har förändrats. I fall 20130307 § 82 mo-
tiverar sig de förtroendevalda genom att hänvisa till kammarrätten i Stockholms dom 4284-10 

                                                 
36 20130905 § 39 
37 20130919 § 24 och 20130919 § 31 
38 20130523 § 59 
39 20130523 § 62 
40 20130613 § 42 
41 20130613 § 79 
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och menar att “de förändringar en fastighet tidigare genomgått exteriört påverkar vad som 
senare ytterligare kan tillåtas.” 
 
De förtroendevalda bedömer det inte alltid som positivt att en tillbyggnad är stilmässigt iden-
tisk med det byggnadsverk den tillhör. Tvärtom kan det anses positivt med ”ett tillägg av en 
tydlig årsring” där det klart syns vad som ursprungligt hör till fastigheten och vad som är till-
byggt. I andra fall har de förtroendevalda dömt ut tillbyggnader som i för liten utsträckning 
överensstämmer med den ursprungliga byggnadens karaktär.42 
 
Tidsbegränsade bygglov:  
Beviljande av ett tidsbegränsat bygglov ges ofta med motiveringen att den aktuella platsen 
inte kan nyttjas på något annat och bättre vis under tiden fram till dess att en planerad föränd-
ring som ska ske på platsen i enlighet med andra planerade projekt har påbörjats alternativt 
slutförts. Det kan exempelvis vara ett stort regionalt projekt såsom Förbifart Stockholm43 eller 
ett planarbete.  
 
De krav som ställs på ett tidsbegränsat bygglov måste enligt de förtroendevalda inte vara lika 
hårda som för permanent bebyggelse, särskild gäller det kraven för arkitektonisk gestalt-
ning.44 I samma fall har de förtroendevalda dock undantagit färgvalet på fasaden från bevil-
jandet. De har ansett att “den föreslagna färgsättningen är alltför skarp och [...] fastställer att 
den föreslagna färgens svarthet enligt NCS-systemet ska öka minst 25 % och att fasaden ska 
utföras utan ett band i avvikande kulör.” De förtroendevalda beviljar dessutom i samma fall 
bygglov med stöd av 8 kap. 33 § PBL, som inte finns, förmodligen syftar de på 9 kap. 33 § 
PBL. 
 
Särskilt för vatten, strandlinjer och kajer:  
De förtroendevalda anser att Stockholms vatten, strandlinjer och kajer har stor potential och 
att de därför bör brukas bättre än i dagsläget. Det mest distinkta vattenrummet i innerstaden är 
enligt de förtroendevalda Riddarfjärden som därför bör vara tillgänglig för alla som bor i sta-
den med promenadstråk längst kajerna och många fartyg med verksamheter öppna för all-
mänheten. Söder Mälarstrand t.ex. anser de förtroendevalda i fall 20131017 § 44 “skulle lyf-
tas av mer liv och rörelse under fler av dygnets timmar” varför man beviljar ansökan om en 
permanent förtöjning av en konferens- och restaurangbåt. I fall 20131212 § 63 motiverar de 
förtroendevalda även sitt beviljande med att det aktuella fartyg som ansökan avser är estetiskt 
tilltalande vilket ger en positiv inverkan. 
 
Sammanfattning:  
I majoriteten av dessa fall är det en bedömningsfråga som avgör huruvida lov ska beviljas 
eller inte. Oftast handlar det om att bedöma vad som är en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 § b 
PBL och ibland handlar det om att bedöma huruvida en byggnads värden enligt 8 kap. 13 § 
PBL förvanskas, huruvida en lokal kan anses vara lämplig för sitt nya ändamål eller om en kaj 
                                                 
42 20130307 § 75 
43 20130613 § 45 
44 20131017 § 49 



21 
 

påverkas positivt av att ett visst fartyg ska få förtöjas där permanent. Sammantaget är det dock 
alltid en fråga om tycke och smak, där de förtroendevalda och tjänstemännen varit oense i sin 
prövning. Det kan även konstateras att de förtroendevalda tycks vara mer benägna att gå sö-
kanden till mötes och bevilja lov än tjänstemännen. 
 
I ett fall har vi konstaterat att de förtroendevalda går utanför lagen i sin bedömning. Fallet 
analyseras i punkt 4.2.3. 

3.1.4 Rivningslov 
I Stockholm har vi funnit 14 olika ärenden som rör rivningslov på ett eller annat sätt. Vi fann 
åtta ärenden som bestod av ansökan om rivningslov i kombination med ansökan om nybygg-
nad. Ett fall av dessa har fått rivningslov tillstyrkt av tjänstemännen men som sedan avslagits 
av de förtroendevalda. I fem fall har tjänstemännen avstyrkt både rivning och nybyggnad 
varpå de förtroendevalda har beviljat rivningen men inte nybyggnationen. I övriga fall har 
både tjänstemän och förtroendevalda beviljat rivningslovet. 
 
Tjänstemännen verkar ha sett på det som ett ärende medan de förtroendevalda har sett på de 
olika delarna var för sig. De förtroendevalda hänvisar då till att det inte finns någon laglig 
grund för att vägra rivningslov varpå rivningslov beviljas, dock beviljas inte bygglov för ny-
byggnationen i fråga. De anser att såvida inga befintliga kulturhistoriska eller miljömässiga 
värden på platsen kan ligga till grund för ett rivningsförbud ska rivningslov beviljas.45  
 
I fall 20130815 § 45 beviljar de förtroendevalda rivningslov till en förskola som de anser be-
höver ersättas dock konstateras att detaljritningar över gestaltningen av fasaden för den nya 
förskolan saknas och först när dessa kompletterande handlingar inkommit kan bygglov för en 
ny skola beviljas. 

3.2 Huddinge kommun: 
År 2013 hamnade 52 bygglovsärenden hos de förtroendevalda i nämnden men 29 fall har 
valts bort på grund av att tjänstemännen i några av de bortvalda fallen valt att inte ta ställning 
och att resterande fall saknar notering om tjänstemännens ställningstagande.  
 
Därför återstår 23 fall som har kunnat värderas med resultatet att tjänstemännen avstyrkt an-
sökan om bygglov medan de förtroendevalda beviljat i ett fall. I resterande 22 fall har de för-
troendevalda beslutat enligt tjänstemännens förslag och enbart tre av dessa ärenden har fått 
avslag. 
 
 
 
 
 
                                                 
45 20130905 § 42 och 20131017 § 57 
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Huddinge 2013  

Antal ärenden till de förtroendevalda i nämnden  
(inkl. ej utlagda, återremisser, utgående) 

52 

Antal undersökta ärenden 23 
Antal ärenden totalt 132046 
Antal invånare Ca 10200047 

3.2.1 Tjänstemännen avstyrker, de förtroendevalda beviljar - 1 fall 
Ärendet gäller nybyggnad av biogasanläggning där planavdelningen har ansett att en biogas-
anläggning bör prövas i detaljplan och inte genom förhandsbesked eller bygglov. För området 
saknas detaljplan eller områdesbestämmelser.48  
 
Tjänstemännen bedömer att föreslagen anläggning är en åtgärd som förutsätter planläggning 
och att bygglov därmed inte bör ges, med stöd av 9 kap. 31 § PBL som pekar på 4 kap. 2 § 
PBL. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser dock att biogasanläggningen är en naturlig utbyggnad av 
den redan befintliga förbehandlingsanläggningen Sofielund som tar hand om matavfall från 
flera kommuner. Vid prövning avseende omgivningspåverkan enligt 4 kap. PBL beslutar de 
att bygglov ska beviljas då anläggningen inte får en betydande inverkan på omgivningen. 
Dessutom har de förtroendevalda vid prövning avseende allmänna och enskilda intressen, 
lämplighet och omgivningspåverkan funnit enligt 2 kap. PBL att förslag till bygglov är lämp-
ligt med hänsyn till fastighetens beskaffenhet, läge och behov. Samhällsbyggnadsnämnden 
har vid prövning enligt 3 kap. PBL funnit att föreslagen biogasanläggning står i överens-
stämmelse med gällande översiktsplan. 
 
Vidare finner de vid prövning att förslag till bygglov är lämpligt enligt 2 kap. PBL, som krä-
ver att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Dem anser även att förslag till bygglov är lämp-
ligt enligt 8 kap 1 § PBL, som kräver att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål och ha 
en god form-, färg- och materialverkan.  
 
Sammantaget bedömer de att föreslagen anläggning är en åtgärd som med stöd av 9 kap. 31 § 
PBL enligt ovanstående bedömningar kan ges bygglov. 

3.2.2 Rivningslov 
För Huddinge kommun har tre fall som handlar om rivning undersökts. I alla dessa fall är 
tjänstemän och politiker överens om att de ska beviljas. 

                                                 
46 Mailkorrespondens med nämndsekreterare på byggnadsnämnden, Huddinge kommun 
47 www.huddinge.se  
48 20130523 § 23 
 

http://www.huddinge.se/
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3.3 Södertälje kommun 
Totalt gick 28 bygglovsärenden upp till de förtroendevalda i nämnden varav 14 har utretts. 
Resterande ärenden har valts bort antingen på grund av att tjänstemännen inte har tagit ställ-
ning i ärendet eller för att ärendet har återremitterats då de förtroendevalda ansett att utred-
ningen varit otillräcklig. I alla ärenden, där det funnits slutliga beslutsförslag från tjänstemän-
nen, följer de förtroendevaldas beslut tjänstemännens förslag och totalt har två ärenden fått 
avslag. 
 
Södertälje 2013  

Antal ärenden till de förtroendevalda i nämnden 
(inkl. ej utlagda, återremisser, utgående) 

28 

Antal undersökta ärenden 14 
Antal ärenden totalt 64149 
Antal invånare Ca 9100050 

3.3.1 Rivningslov 

Södertälje har två fall som handlar om rivning. I det ena avslås ärendet av både tjänstemän 
och förtroendevalda och i det andra föreslår tjänstemännen ett godkännande men där har de 
förtroendevalda ännu inte fattat något beslut. 

3.4 Nykvarn kommun 

Av de 15 ärenden som kommit upp till de förtroendevalda i nämnden beviljas samtliga och 
förvaltningens förslag följs i vartenda fall av de förtroendevalda.  
 
Under år 2013 beslutade de förtroendevalda i Nykvarns kommun inte avslag för något ärende. 
Enligt tillfrågad nämndsekreterare/assistent på miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen, har 
Nykvarns kommun generellt få avslagsärenden. ”Det är säkert flera år sedan vi hade ett av-
slagsärende”, säger hon vid en direkt fråga.51 
 
Nykvarn 2013  

Antal ärenden till de förtroendevalda i nämnden  
(inkl. ej utlagda, återremisser, utgående) 

16 

Antal undersökta ärenden 15 
Antal ärenden totalt 21052  
Antal invånare Ca 930053 

3.4.1 Rivningslov 
Nykvarn hade under år 2013 inga ärenden av rivningslovstyp. 

                                                 
49 Mailkorrespondens med utredare på kommunstyrelsens kontor, Södertälje kommun 
50 www.sodertalje.se  
51 Mailkorrespondens med nämndsekreterare, Nykvarns kommun 
52 Ibid 
53 www.nykvarn.se  

http://www.sodertalje.se/
http://www.nykvarn.se/
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3.5 Jämförelsetal mellan kommunerna 
I vår undersökning har vi använt oss av en del statistik för att senare kunna analysera oss fram 
till svar på vår frågeställning. De siffror som är nödvändiga för analysen ställs upp i tabellen 
nedan. 
 
 Stockholm Huddinge Södertälje Nykvarn 
Antal ärenden till de förtroendevalda i 
nämnden (inkl. ej utlagda, återremisser, 
utgående) 

345 52 28 16 

Antal undersökta ärenden 246 23 14 15 
Antal ärenden totalt Ca 700054  132055 64156 21057 
Andel ärenden som kommer upp till de 
förtroendevalda i nämnden av totalt 
inkomna ärenden 

4,9 % 
 

3,9 % 
 

4,4 % 
 
 

7,6 % 
 

Densitet: 
Invånare per km2 

4808 778 173 61 

 
 

 

  

                                                 
54 www.stockholm.se  
55 Mailkorrespondens med nämndsekreterare på byggnadsnämnden, Huddinge kommun 
56 Mailkorrespondens med utredare på kommunstyrelsens kontor, Södertälje kommun 
57 Mailkorrespondens med nämndsekreterare, Nykvarns kommun 
 

http://www.stockholm.se/
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4. Analys, diskussion 

4.1 Analys av jämförelsetal mellan kommunerna 

4.1.1 Hur stor andel av totalt inkomna ärenden hamnar hos de förtroendevalda i 
nämnden? 
En del av vår frågeställning handlar om hur frekvensen av att de förtroendevalda inte beslutar 
enligt tjänstemännens förslag varierar mellan olika kommuner. Till en kommun med fler in-
vånare inkommer totalt fler ärenden per år än till en kommun med färre invånare. Det innebär 
att fler ärenden hamnar hos de förtroendevalda i nämnden. För att resultatet trots detta ska ge 
en rättvis bild är det således intressant att se hur många procent av totalt antal inkomna ären-
den vars beslutsrätt ej delegerats och därför hamnat hos de förtroendevalda i nämnden. Stock-
holm och Nykvarn har där högst andel medan Södertälje och Huddinge har lägst.  

 

Av Stockholms delegationsordning framkommer att handläggare vid bygglovsavdelningen 
generellt inte får besluta om avslag utan förslag på avslag måste upp till de förtroendevalda i 
nämnden. Enbart om ansökan är ofullständig får de besluta om avslag och då måste beslutet 
ha stöd i liknande tidigare beslut taget av de förtroendevalda. Bygglovsavdelningens avdel-
ningschef får besluta om avslag och denna beslutsrätt kan delegeras vidare till handläggare.  

Det kan jämföras med Huddinge kommun där arbetsutskottet inte heller får besluta om avslag 
på delegation direkt från de förtroendevalda men där förvaltningschefen i sin tur kan delegera 
sin beslutsrätt till en handläggare. Förvaltningschefen i Huddinge har enligt delegationsord-
ningen bland annat rätt att både bevilja och avslå bygglov för “nybyggnad, tillbyggnad och 
annan ändring av en byggnad inom ramen för antagen detaljplan eller områdesbestämmelser”.  

I Södertälje och Nykvarn tillåts delegation för vissa specifikt listade typer av ärenden. Det gör 
att Södertälje och Nykvarn har strängare delegationsordningar då Stockholm i princip tillåter 
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tjänstemännen bevilja bygglov i alla typer av ärenden inom ramen för 9 kap. 3-9 §§58 och 30-
22 §§ PBL och Huddinge tillåter tjänstemännen besluta om bygglov för alla åtgärder som 
anges i 9 kap. 2 § PBL såvida det sker inom ramen för den antagna detaljplan eller gällande 
områdesbestämmelser. Det ska tilläggas att delegationsordningarna i Södertälje och Nykvarn 
stadgar att delegering av beslutsrätt inte gäller rätt att avslå ansökningar. Således bör fler 
ärenden delegeras i Stockholm och Huddinge jämfört med Södertälje och Nykvarn. Det skulle 
alltså procentuellt sett vara färre ärenden hos de förtroendevalda i Stockholm och Huddinge. 
Dock visar vår undersökning att en större andel beslut tas av de förtroendevalda i Stockholm 
än i Södertälje. Det kan bero på att Stockholm har ärenden som trots att de skulle kunna bes-
lutas enligt delegationsordningen vidarebefordras för beslut hos de förtroendevalda. För att 
inte gå för långt utanför vår frågeställning har vi dock valt att inte undersöka förekomsten av 
ärenden som på sådan informell väg hamnat på de förtroendevaldas bord.   

Även hur stor del av en kommun som är detaljplanelagd får betydelse för hur många ärenden 
som hamnar hos de förtroendevalda i nämnden. Det har av undersökningen framkommit att 
beslut i större utsträckning tas av de förtroendevalda i nämnden vid ärenden som avser åtgär-
der inom detaljplan jämfört med ärenden som avser åtgärder utanför detaljplan. Som en följd 
av att Stockholms kommun till största delen täcks av detaljplaner gäller många bygglovsären-
den åtgärder inom detaljplan varpå de relativt frekvent beslutas om av de förtroendevalda i 
nämnden. Det framgår också av delegationsordningen för Stockholm att tjänstemännen gene-
rellt inte får avslå ärenden. Ärenden som kan föranleda avslag vidarebefordras således till de 
förtroendevalda i nämnden med förslag på avslag. 

4.1.2 Hur vanligt förekommande är det att de förtroendevaldas beslut skiljer sig 
från tjänstemännens förslag?  
Vi kan konstatera att hur stor andel av de fall som kommit upp i byggnadsnämnden där tjäns-
temännens förslag till beslut inte följts varierar mellan olika kommuner. I Stockholms kom-
mun var andelen ungefär 33 procent år 2013 medan det i Huddinge kommun handlar om ett 
fall av 52 (ca 2 procent) samma år. Varken i Södertälje eller Nykvarn förekommer någon så-
dan skiljaktighet. Det framgår tydligt av undersökningen att det är vanligare att de förtroende-
valda följer tjänstemännens förslag än att de inte gör det. Det kan således klassas som ett un-
dantag att de förtroendevaldas beslut skiljer sig från vad tjänstemännen föreslagit.   

                                                 
58 I delegationsordningen (se punkt 2.4.1) står det 9 kap. 3-9 §§, dock borde det troligen stå 9 kap. 2-9 §§. 
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4.1.3 Vad kan variationen mellan kommunerna bero på?  

Fler komplexa ärenden i tätort gör att de förtroendevalda oftare beslutar emot tjänstemän-
nens förslag: 
En teori är att det i tätort lätt uppkommer ärenden av mer komplex natur än det gör på mindre 
orter. Det finns fler värden och moment att ta hänsyn till vid en prövning av en åtgärd i ett 
tätbebyggt område.  

Generellt är ärenden mer komplexa inom detaljplan än i områden som ej täcks av detaljplan. 
Men även mellan olika områden inom detaljplan kan det finnas skillnader vad gäller densite-
ten av värden som bör beaktas vid bygglovsprövning. Det gäller exempelvis om ett bebyggel-
seområde har höga historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden jämfört 
med resterande detaljplansområdet. Enligt en revisionsrapport av bygglovshandläggningen i 
Stockholms stad är många ärenden i kommunen komplicerade varpå bedömningen kan resul-
tera i skilda beslut.59 Att byggnadsnämnderna i Nykvarn och Södertälje följt tjänstemännens 
förslag i vartenda fall år 2013 kan tyda på att inget ärende är så komplicerat att det lämnas 
utrymme för den typen av bedömningar eller att tjänstemännen utför så djupgående utred-
ningar att även beslut i ärenden av mer komplicerad karaktär blir självklara.  

                                                 
59 Bengt Akalla (2008), Revisionsrapport – Stadsbyggnadsnämndens hantering av bygglov och bygganmälan, 
s. 11 
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Om fler påverkas av ett beslut är de förtroendevalda mindre generösa vid beslutsfattande: 

En annan teori är att de förtroendevalda skulle ta hänsyn till hur många som påverkas av ett 
eventuellt beviljande. I en kommun med lägre densitet, där färre människor påverkas av ett 
byggprojekt, bör en högre andel ärenden beviljas av de förtroendevalda. Vi kan se från Ny-
kvarn att alla bygglovsärenden beviljades år 2013. Det kan nog delvis förklaras med att inte så 
många påverkas av beviljandet. I Stockholm däremot är uppemot 40 % av alla ärenden avslag, 
vilket kan bero på att man tar hänsyn till hur många som påverkas av beslutet.     

Fler avslag totalt ökar sannolikheten för att de förtroendevalda ska besluta emot tjänstemän-
nens förslag: 
En tredje teori är att de förtroendevalda i lägre utsträckning följer tjänstemännens förslag i en 
kommun där fler ärenden som kommit upp till de förtroendevalda i nämnden avslås. I Ny-
kvarns kommun gav inte de förtroendevalda avslag i något ärende år 2013. Även i Södertälje 
och Huddinge kommun är avslag ovanligt. Då tjänstemännen i Nykvarn inte avstyrkt ett 
ärende under 2013 medan tjänstemännen i Stockholm samma år avstyrkt närmare 200 ärenden 
kan det antas att fler förslag på avslag från tjänstemännen leder till fler avslag från de förtro-
endevalda i nämnden. Av de fall där de förtroendevalda inte beslutar enligt tjänstemännens 
förslag är majoriteten sådana att tjänstemännen föreslår avslag medan de förtroendevalda be-
slutar att bevilja.       

Det kan vara så att färre fall får avslag i kommuner där man vill få upp byggandet och därför 
valt att oftast bevilja. En kommun som får in väldigt få ärenden som Nykvarn kan sträva efter 
att bevilja de flesta ärenden som kommer in. Dock svarar det inte på varför en kommun som 
Huddinge med ca 200060 inkomna ärenden per år bara beslutat avslag i 3 av våra undersökta 
ärenden från år 2013.   

 

                                                 
60 Mailkorrespondens med Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Huddinge kommun 
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4.2 På vilket sätt avviker de förtroendevaldas beslut från tjänste-
männens förslag? 

Som har konstaterats med undersökningen sammanfaller inte alltid de förtroendevaldas beslut 
i ett ärende med det förslag som kommit från tjänstemännen. Tjänstemännens förslag är en 
vägledning för de förtroendevalda men det är de förtroendevaldas uppgift att bedöma om kra-
ven som ställs i lagstiftningen uppfylls. Att det förekommer skillnader beror generellt på att 
lagen lämnar utrymme för bedömningar. De förtroendevalda kan exempelvis behöva bedöma 
huruvida en åtgärd förvanskar en byggnad som i vissa avseenden är särskilt värdefull, i så fall 
ska bygglov inte beviljas. Lagen lämnar här utrymme för subjektiva bedömningar. Det ska 
dock understrykas att de förtroendevalda inte för den sakens skull enbart går efter de åsikter 
de representerar som folkvalda utan kan vid bedömningen ta hjälp av externa experter eller 
tidigare utförda utredningar.61  

Likväl bör det undersökas om det förekommer fall där bedömningar har lett till beslut som är 
rent lagstridiga. Med andra ord där bedömningen uppenbart har gått utanför lagstiftarens ra-
mar.  

Nästan alla undersökta ärenden där de förtroendevalda inte beslutade efter vad tjänstemännen 
föreslagit kommer från Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll. Där syns en tydlig ten-
dens av att de förtroendevaldas bedömningar står i linje med stadsbyggnadsnämndens mål. 
Därför redogörs nedan för dessa mål och andra krav de förtroendevalda ofta ställer i sina be-
slutsmotiveringar.  

4.2.1 Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms mål m.m.  
Nämndens mål är att tillåta utveckling samt, genom om- och tillbyggnad av befintliga bygg-
nader på ett miljömässigt sätt, medge ordnandet av fler bostäder. För att uppfylla sina mål 
beviljar de förtroendevalda tillsynes bygglov som befrämjar målen trots att tjänstemännen 
föreslagit att bygglov ska avslås. Detta gäller främst då det är en fråga om bedömning inom 
gränserna för lagen. 
 
Undersökningen visar på att de förtroendevalda i nämnden generellt ställer vissa krav för att 
ett ärende ska beviljas. Ofta kräver nämnden att åtgärden ska vara ”väl och varsamt utförd”. 
Även uttryck som ambitiöst och välmenande förslag används.62 Vidare krav är att åtgärden 
ska vara välanpassad till områdets karaktär, ha en liten inverkan på stadsbilden, ha en god 
helhetsinverkan, ta hänsyn till estetiska värden, ta hänsyn till att de värden som nämns i 8 kap. 
§ 13 PBL (kulturhistoriska, historiska, miljömässiga och konstnärliga) ej förvanskas samt att 
åtgärden följer kraven på god form, färg och materialverkan. Dessutom finns i vissa fall krav 
på tillgänglighet eller förutsättningarna att hantera avfall. Vidare gör de förtroendevalda en 
bedömning av ett ärendes lämplighet genom avvägning mellan enskilda och allmänna intres-
sen enligt 2 kap. § 1 PBL.  
 
                                                 
61 www.boverket.se 
62  20130523 § 50 
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I bedömningen är det särskilt positivt om åtgärden höjer bokvalitén eller tillför nya kvalitéer 
samt motsvarar moderna ideal eller är anpassat för de som bor och lever i staden idag eller vid 
förändring av användning av utrymme förändringen innebär en god vidareutveckling av fas-
tigheten. Ett exempel på höjd bokvalité är när bullerutsatta balkonger glasas in och bullerni-
våerna på så sätt sänks.63  
 
Ett exempel på anpassning för de som bor och lever i staden idag är fall 20131212 § 58 då de 
förtroendevalda beviljar uppförandet av en permanent förskola med motiveringen att det råder 
en situation där behovet av förskoleplatser är stort. Även lämplighet enligt 2 kap. § 9 PBL till 
förmån för människors säkerhet och hälsa bedöms.  
 
Ett exempel en subjektiv bedömning är i fall 20130523 § 64 där de förtroendevalda anser att 
den takaltan som ska ersätta befintlig takkonstruktion innebär att “ett varsammare arkitekto-
niskt grepp tas samtidigt som ljusförhållandena i lägenheterna blir bättre” i jämförelse med 
andra lösningar. Ett annat är då de förtroendevalda anser att “fönster i brandgaveln kommer 
att ge byggnaden en tydligare närvaro i gaturummet och bidra till ökad trygghet på platsen”.64 

4.2.2 Bedömningar 

Liten avvikelse: 
Den allra vanligaste motivering de förtroendevalda anger när de beslutar emot tjänstemännens 
förslag är att den avvikelse från detaljplan som legat till grund för tjänstemännens avstyrkande 
är att anse som liten och förenlig med planens syfte. På området finns praxis som reglerar vad 
en liten avvikelse är. Dock finns det utrymme för bedömning vilket kan förklara frekvensen 
av skiljaktigheter.  

Byggnader med särskilt värde: 
Utrymme för bedömning finns även då den byggnad ärendet avser kan anses vara betydelse-
full ur ett kulturhistoriskt, historiskt, konstnärligt eller miljömässigt perspektiv. I flera fall har 
de förtroendevalda beslutat emot tjänstemännens förslag på grund av att man inte har ansett 
byggnaden förvanskats.  

Begreppet förvanska lämnar ett stort utrymme för bedömning inom lagens ramar. Såvida inte 
skyddet mot förvanskning avsevärt försvårar användandet av byggnaden får det bestämmas i 
samband med prövning av bygglov och kräver ej att skyddsbestämmelser antas i detaljplan. 
Begreppet förvanskning har även tolkats i praxis. I ett fall i Kammarrätten i Göteborg bevilja-
des fasadändringen av en byggnad, belägen i periferin av ett bostadsområde, trots att den 
medförde förvanskning av byggnaden. Den berörda del av fasaden förändringen avsåg var 
riktad från bostadsområdet.65  

Kammarrätten motiverade domen med att förvanskningen hade godkänts av Stadsbyggnads-
kontoret vilket innebar att allmänna intressen beaktats. Dessutom menade Kammarrätten att 

                                                 
63 20130905 § 27 
64 20130613 § 42 
65 Kammarrätten i Göteborg mål 3916-2000 avd. 2 
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förändringarna som syntes från “den klagandes sida” var obetydliga för enskilda intressen. 
Byggnaden fick således förvanskas då det inte var synligt mot dem som stördes av förvansk-
ningen. De förtroendevalda har ansett att förändringar som syns av färre såsom förändring av 
fasad mot innergård kan bedömas inom vidare ramar än förändringar som är synligare för fler, 
vilket således har stöd i praxis.  

Regeringsrätten ansåg dock i ett annat fall att även om den aktuella byggnaden inte gav ett 
försämrat helhetsintryck efter byte av taktäckningsmaterial innebar förändringen en förvansk-
ning av byggnaden varpå den ej godkändes. Regeringsrätten menade att en byggnad kan anses 
vara förvanskad “om åtgärder vidtas med den som går ut över byggnadens och där med också 
i någon mån bebyggelseområdets särart”.66 Det ska tilläggas att de båda rättsfallen hänvisar 
till 3 kap. 12 § ÄPBL vars motsvarande bestämmelser finns i 8 kap. 13 § PBL vad gäller en-
staka byggnader respektive 2 kap. 6 § 3st 1m PBL vad gäller bebyggelseområden.  

Bedömningen av om förvanskning föreligger bör ske från fall till fall. Detta visar de förtroen-
devalda genom att i vissa fall anse att en tillbyggnad som bryter mot huvudbyggnadens origi-
nalstil kan anses positiv, då det tydlig visar vilken del som inte ursprungligen hör till huvud-
byggnaden. I andra fall tycker de förtroendevalda att en tillbyggnad som inte stämmer överens 
med huvudbyggnadens karaktär inte ska beviljas. 

Estetisk karaktär: 
Vid krav av estetisk karaktär för bebyggelsen i det område ärendet gäller, sker liknande be-
dömningar både av tjänstemännen och de förtroendevalda. Särskilt i ärenden som berör be-
dömningen kring ytmässiga förändringar av bebyggelse hänvisar de till dessa typer av krav. I 
2 kap. 6 § 3st 2m PBL anges exempelvis att “ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas” vilket ger stöd för denna 
bedömning. För enskilda byggnadsverk finns motsvarande bestämmelse i 8 kap. 17 § PBL. 
Även här lämnar lagen ett relativt stort svängrum då lagstiftaren avser att bedömningen ska 
baseras på beaktande av byggnadens karaktärsdrag och tillvaratagande av “dess positiva kva-
liteter”.67  
I praxis68 har Regeringsrätten ansett att förändringen av ett flerfamiljshus i Stockholms in-
nerstad som utgjordes av inglasning av balkonger utförts varsamt och att förändringens “san-
nolikt [...] mycket ringa [...] inverkan på stadsbilden och på kulturvärdena på platsen” motive-
rade att dåvarande bestämmelser i 3 kap. 10 § ÄPBL (som idag återfinns i 8 kap. 17 § PBL) 
uppfyllts. I jämförelse med bedömningen kring förvanskning av en byggnads särskilda värden 
enligt 8 kap. 13 § PBL beror tolkningen av huruvida en förändring har skett varsamt med hän-
syn till byggnadens karaktärsdrag tillsynes inte på hur synlig förändringen är för de enskilda 
berörda utan snarare på hur den påverkar stadsbilden. Detta kan förklara varför de förtroende-
valda i Stockholms stad i exempelvis fall 20130523 § 59 beviljat bygglov för balkonger på 
fasad mot gata baserat på hur stadsbilden och gaturummet skulle påverkas av beviljandet.  
 

                                                 
66 Lars Uno Didón mfl., Plan- och bygglagen (2010:900) En kommentar, 8 kap. 13 § 
67 Ibid 
68 RÅ 1996 ref. 77 I 
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Det finns även andra typer av fall där den oenighet som råder mellan tjänstemännen och de 
förtroendevalda grundar sig i en bedömningsfråga inom lagens ramar. Ett exempel är då ären-
det gäller ändrad användning av ett utrymme. Bedömningar av huruvida utrymmet är lämpat 
för att användas i enlighet med ansökt ändamål tillåts enligt lagen göras med relativt stora 
marginaler. Innebär ändringen att en ytterligare bostad eller lokal för hantverk, handel eller 
industri bildas i ett detaljplanelagt område behöver varken byggnadsverket eller fastigheten 
som förändringen avser stämma överens med planen. Däremot måste själva åtgärden följa 
planen.69 I flera fall har beviljade åtgärder som avser ändrad användning av ett utrymme an-
setts avvika från detaljplanen med en sådan liten avvikelse som nämnts ovan. De förtroende-
valda har då bedömt att bildandet av ytterligare en bostad är av så stort allmänintresse att av-
vikelsen blir att klassa som ringa.70 

Tidsbegränsade bygglov: 
Vid ärenden som avser tidsbegränsade bygglov har de förtroendevalda uttryckligen motiverat 
sitt beviljande med att kraven, särskilt vad gäller arkitektonisk gestaltning, på ett tidsbegränsat 
bygglov inte behöver vara lika stränga. Det får stöd i 9 kap. 33 § PBL som stadgar att en åt-
gärd som avser tidsbegränsat bygglov inte behöver uppfylla alla rekvisiten i 30-32 §§ samma 
kapitel vilket exempelvis inkluderar kravet på att ett byggnadsverk ska placeras och utformas 
med hänsyn till stadsbilden m.m.71 Lagstiftningen lämnar således ett stort utrymme för be-
dömningar för tidsbegränsade bygglovsärenden. 

Särskilt för fartyg, strandlinjer och kajer: 
I flera fall har permanent förtöjning av fartyg godkänts av de förtroendevalda. Enligt RÅ 1998 
not. 196 är ett fartyg bygglovspliktig om det förankras under en längre period. I de fall avse-
ende bygglov för fast förankrade fartyg vi har undersökt har området inte täckts av detaljplan 
och bedömningen har således kretsat kring huruvida kraven i 9 kap. 31 § 1st c uppfyllts Det 
framkommer av de förtroendevaldas motiveringar att en avvägning mellan allmänna och en-
skilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL varit avgörande för beviljandet. Det har även varit av 
betydelse att fartyget varit estetiskt tilltalande vilket kan vara en tolkning av kravet i 2 kap. 6 
§ 1st 1 PBL. 

4.2.3 Förekommer uppenbar lagavvikelse? 

Lagen lämnar som nämnts ovan ofta stora utrymmen för bedömningar och tolkningar. Be-
dömningarna ger både tjänstemän och förtroendevalda utrymme att med hjälp av utredningar 
och motiveringar ta ställning till olika ärenden men leder inte alltid fram till likadana resultat 
vilket lämnar plats för oenighet. Dessutom finns det alltid en risk för att en bedömning av en 
bestämmelse hamnar utanför de ramar bestämmelsen satt upp. Det är då fråga om en uppenbar 
lagavvikelse. Vi har vid vår undersökning hittat ett fall (131212 § 72) där vi kan påvisa att en 
uppenbar lagöverträdelse har skett. Det råder dock tveksamheter kring ett flertal fall. 

Svårtolkade fall: 

                                                 
69 9 kap. 30 § 2st PBL 
70 Stockholm 20130207 §46 
71 2 kap. 6 § 1st 1 PBL 
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I fall 20130613 § 42 beviljade de förtroendevalda i Stockholms stad en åtgärd som enligt 
tjänstemännen hade ansetts innebära förvanskning med motiveringen att en åtgärd som med-
för en “naturlig utveckling av en fastighet” i en dynamisk stad inte kan ses som förvanskning. 
Huruvida det är en bedömning som ligger inom ramarna för lagstiftarens intentioner kan dis-
kuteras.  

Enligt Regeringsrättens tolkning ovan är det fråga om förvanskning så fort byggnaden utsatts 
för en åtgärd som drabbar dess karaktärsdrag och hänsyn bör således inte tas till den samtida 
utvecklingen av omgivningen. Det ska nämnas att lagstiftarens syfte med förvanskningsför-
budet är att skapa ett skydd för byggnader med historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller 
konstnärliga värden. Med den motivering som de förtroendevalda uttryckt i det aktuella fallet 
demonteras detta skydd.72 

De förtroendevalda har även gjort bedömningen att ett områdes kulturhistoriska värden kan 
sänkas om området gått igenom väsentliga förändringar. Även om bedömningen i sig är riktig 
och att ett byggnadsområde med lägre kulturhistoriska värden får ett lägre sådant skydd som 
lagstiftats i 2 kap. 6 § 3st 1m så medför det inte att en åtgärd som förvanskar en byggnad i ett 
sådant område ska godkännas. Det skydd som fastställs i 8 kap. 13 § för enskilda byggnads-
verk står således fast.   

I fall 130523 § 23 har tjänstemännen i Huddinge kommun avstyrkt bygglov för en biogasan-
läggning med motiveringen att man ansett byggnadsverkets användning medföra betydande 
omgivningspåverkan och således förutsätta prövning genom planläggning enligt 9 kap. 31 § 
1st 1 PBL och 4 kap. 2 § 1st 3a PBL. De förtroendevalda ansåg dock inte att biogasanlägg-
ningen skulle ha en sådan påverkan på omgivningen och valde därför att bevilja bygglov för 
anläggningen.  

Det är alltså i bedömningen av rekvisitet “betydande omgivningspåverkan” de förtroende-
valda och tjänstemännen är oeniga. Enligt 4 kap. 2 § 2st erfordras ingen planläggning om 
prövningen av byggnadsverket kan ske vid prövningen av bygglovsärendet. Syftet med detta 
undantag är att underlätta prövningen av enstaka byggnadsverk på så sätt att den kan ske di-
rekt i samband med bygglovsprövningen.73 Det kräver dock att användningen av byggnads-
verket inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Bedömningen kring betydande miljöpåverkan får alltså inte ske i samband med prövningen av 
bygglovsärendet utan måste ske genom planläggning via den handling som granskar ett pro-
jekts miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivningen. För alla projekt som kan antas ha en 
betydande miljöpåverkan krävs således att detaljplan upprättas. Vid bedömningen av den mil-
jöpåverkan ett projekt kan antas medföra tas hänsyn till faktorer såsom byggnadsverkets art, 
storlek och lokalisering.  

I undersökt protokoll nämns inget om huruvida biogasanläggningen kan anses medföra en 
betydande miljöpåverkan dock har planavdelningen på Huddinge kommun ansett att anlägg-

                                                 
72 Lars Uno Didón mfl., Plan- och bygglagen (2010:900) En kommentar, 8 kap. 13 § 
73 Ibid 
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ningen ska prövas genom upprättande av detaljplan. Det ska även tilläggas att begreppet bety-
dande miljöpåverkan är ett snävare än begreppet betydande omgivningspåverkan och ingår i 
den senare, vilket innebär att även om användningen av ett byggnadsverk inte kan anses med-
föra betydande omgivningspåverkan bör dess miljöpåverkan ändå alltid utredas.74   

Uppenbara lagavvikelser: 
I fall 131212 § 72 som gäller en tillbyggnad till en lägenhet med befintlig vindsetage beviljar 
de förtroendevalda i Stockholm bygglov. Tjänstemännen har avstyrkt den del av ärendet som 
avser tillbyggnad och inredning med takfönster, taklyft och takterrass. I avstyrkandet hänvisar 
tjänstemännen till 9 kap. 30 § 1st 2 och 4 PBL. Åtgärden ska enligt dessa bestämmelser god-
tas om den följer detaljplanen och vissa krav på byggnaders utformning och placering samt 
bevarande av byggnader med särskilda värden. Tjänstemännen anser således att dessa rekvisit 
inte uppfyllts.  
 
Den befintliga gårdsflygeln är belägen på prickmark och förutsätts således rivas enligt detalj-
planen som är från 1976. De förtroendevalda bedömer dock att det vore orimligt att riva 
byggnaden. 
 
”När staden växer är det viktigt att kunna vidareförädla redan byggda stadsdelar och kunna 
nyttja befintlig tomtmark bättre genom en högre densitet, något som kan uppnås genom att till 
exempel öka antalet rumsenheter genom vindinredning där så är möjligt. Den befintliga 
gårdsflygeln, uppförd mellan 1903 och 1906, förutsätts i 1976 års plan rivas, men stadsbygg-
nadsnämnden bedömer att ett genomförande av detaljplanen i denna del är orimlig och att 
planbestämmelsen ska värderas därefter.” 
 
Enligt de förtroendevalda ska därför åtgärden ses som en liten avvikelse som är förenlig med 
syftet för detaljplanen. Dessutom menar de att åtgärden följer övriga krav som ställs.  
 
Åtgärden avser dock en tillbyggnad av en byggnad på prickmark. Varken byggnaden eller den 
tänkta åtgärden kan därför anses vara en liten avvikelse från detaljplan.  
 
Istället för att skriva att detaljplanen är orimlig borde de förtroendevalda kräva att en ny plan 
över området genomförs. Först när den nya planen är genomförd kan tillbyggnaden beviljas. 

4.2.4 Är de förtroendevalda mer generösa i sin bedömning? 
I de flesta ärenden där de förtroendevaldas beslut skiljer sig från tjänstemännens förslag bevil-
jas bygglov. Som vi konstaterat ovan är de flesta sådana fall bedömningsfrågor inom lagens 
ramar. Det innebär att de förtroendevalda i större utsträckning bedömer till sökandens fördel.  
 
Orsakerna till det varierar men generellt söker de förtroendevalda att nå de mål som är upp-
satta för nämnden. Målen är av olika karaktär men har vissa drag av att befrämja utveckling 
och generar inte allt för sällan relativt vida bedömningar, om än inom de begränsningar som 
anges i lagen. Särskilt är bedömningarna vad gäller åtgärdens anpassning till områdets och 
                                                 
74 Ibid 
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förenlighet med syftet för gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Ett exempel är i fall 
20131212 § 58 när en planerad förskola överskrider den maximalt tillåtna byggnadshöjden i 
planbestämmelserna för området med 0,8 meter varpå tjänstemännen avstyrker med stöd av 9 
kap. 30 § PBL. De förtroendevalda anser att avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte 
och menar att de “uppskattar [...] sökandens intentioner att uppföra en permanent byggnad för 
att hysa 144 förskolebarn” då det råder ett “stort behov av förskoleplatser”. 

4.2.5 Är stadsbyggnadsnämnden överflödig som beslutandeorgan vad gäller 
bygglovsärenden? 
Slutligen kan vi konstatera att vår teori om att stadsbyggnadsnämnden vore överflödig är fel. 
Som det framkommer av undersökningen beslutar de förtroendevalda inte alltid enligt tjäns-
temännens förslag varpå de har en faktisk betydelse för vilka beslut som fastställs. Därför kan 
man inte ta bort de förtroendevaldas beslutanderätt. Det finns en anledning till att de förtroen-
devalda har beslutsrätt, på så sätt undviks nämligen ett allt för byråkratiskt samhälle där beslut 
enbart tas enligt gällande regler som inte går att förändra. Politikernas roll är att föra fram 
folkets idéer och kan ge en bedömning som representerar folkets vilja. De ska även driva på 
förändringsarbetet för det regelverk som finns så att det förändras med samhället.     

4.2.6 Påverkar en kommuns politiska majoritet hur ofta de förtroendevaldas be-
slut skiljer sig från tjänstemännens förslag? 
Vi har inte kunnat påvisa att den politisk majoritet är en faktor som påverkar huruvida de för-
troendevalda beslutar efter tjänstemännens förslag. I de kommuner vi tittat på angående de 
politiska fördelningarna finns dels koalitioner av olika slag på högerkanten men också en so-
cialdemokratisk ensam majoritet (Södertälje). Trots dessa politiska skillnader kan vi inte se att 
detta påverkar hanteringen av ärendena i de olika kommunerna.  
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5. Slutsatser 
 
Hur vanligt förekommande är det att de förtroendevaldas beslut skiljer sig från tjänstemän-
nens förslag och varierar frekvensen mellan olika kommuner? 
Undersökningen har visat på förekomst av bygglovsärenden där de förtroendevalda beslutar 
emot det förslag som tjänstemännen har lagt. En tredjedel av alla beslut som tas av de förtro-
endevalda i Stockholm skiljer sig från tjänstemännens förslag. Dock är det väldigt få ärenden i 
våra andra undersökta kommuner som avviker. I Huddinge avviker enbart 2 procent av beslu-
ten och i Södertälje och Nykvarn beslutade de förtroendevalda alltid efter tjänstemännens 
förslag år 2013.  
 
Vad kan variationen mellan kommunerna bero på? 
Det finns många olika faktorer som kan påverka att resultatet varierar mellan våra utvalda 
kommuner. De flesta ärenden som skiljer sig är bedömningsfrågor och i detaljplanelagda om-
råden är åtgärder oftast mer svårbedömda och påverkar fler människor än utanför detaljplane-
lagt område. Dessutom kan det vara så att mindre kommuner har en lägre belastning och där-
för i högre utsträckning kan hjälpa sökanden genom processen. Det medför att fler bygglovsä-
renden är bättre underbyggda vilket gör bedömningen mindre komplicerad. När sökanden får 
hjälp av tjänstemännen inför en bygglovsansökan är det större chans att det blir rätt från bör-
jan. Vilket medför att färre ansökningar som skulle leda till avslag kommer in.  
 
En annan tanke är att i kommuner med högre densitet, där fler människor berörs av ett beslut, 
är de förtroendevalda mindre frikostiga i sitt beslutande än de förtroendevalda i andra kom-
muner med lägre densitet. I en kommun med många avslagna ärenden skiljer sig de förtroen-
devaldas beslut och tjänstemännens förslag oftare åt. Vi kan dock inte förklara detta fenomen.  
 
På vilket sätt avviker de förtroendevaldas beslut från tjänstemännens förslag och är de be-
dömningar som besluten grundar sig på uppenbart inom eller utanför lagens ramar? 
Att de förtroendevaldas beslut avviker från tjänstemännens förslag beror i de flesta fall på en 
bedömningsfråga inom lagens ramar där de kommer fram till olika resultat. De förtroende-
valda är generellt mer generösa gentemot sökanden i sina bedömningar av bygglovsärenden 
men lägger också stor vikt vid byggnadsnämndens mål för kommunens utveckling. Vi har 
även funnit några fall där bedömningen befinner sig på gränsen av vad lagen tillåter. I ett fall 
anser vi att de förtroendevalda går utanför lagen.      
 
Från det vi kan se från våra undersökningar kan vi inte säga att det finns något problem med 
att tjänstemän och förtroendevalda tycker olika. Det gemensamma för alla kommuner vi har 
undersökt är att de förtroendevalda beslutar i enlighet tjänstemännen förslag i mycket stor 
utsträckning. Trots att det skiljer stort i antal mellan de olika kommunerna hur många ärenden 
som tas upp på sammanträdena, är det fortfarande så att i de allra flesta fallen blir beviljande 
av de förtroendevalda. 
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5.1 Förslag på vidare studier 

Delegationsordningar och förtroendevalda.  
Det skulle vidare kunna undersökas om alla ärenden som går upp till de förtroendevalda i 
nämnden gör det p.g.a. delegationsordningen eller om det finns ärenden som går upp av andra 
mer ”informella” anledningar. Hur vanligt förekommande är i så fall det? 

 

Misstro mellan tjänstemän och förtroendevalda 
Skillnaden mellan de förtroendevaldas beslut och tjänstemännens förslag kan vara ett tecken 
på misstro dem emellan. Finns en sådan misstro? Hur är det i så fall ett problem? 
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http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Om_Sodertalje/Statistik/Senaste-kvartalsstatistiken-for-Sodertalje-kommun/
http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Om_Sodertalje/Statistik/Senaste-kvartalsstatistiken-for-Sodertalje-kommun/
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Bilaga 1 – mailkorrespondens 
 

Stockholms stad 

Ämne: SV: ang. bygglovsärenden 

Till: "Marcus Kollberg" <marcuskollberg@yahoo.se> 
Datum: tisdag 22 april 2014 11:55 
 
Hej Marcus 
 
Vi har en delegationsordning vilken visar på vilken typ av ärenden som vi har delegation på 
att fatta beslut om. Det vill säga stadsbyggnadsnämnden har överlåtit ansvaret till oss på att 
fatta beslut om vissa ärenden. 
Vanligtvis är det icke planenliga ärenden som går upp i nämnd men det kan även vara ärenden 
som har stort allmänintresse och omgivningspåverkan. 
Detaljplanen reglerar vad man får och inte får göra inom en fastighet och efter granskning av 
ärendet och detaljplanen vet vi ganska snabbt om det är ett ärende som ska upp i nämnd eller 
inte. 
Hoppas detta hjälper er vidare, om inte är ni välkomna att höra av er igen. 
 
Mvh 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
BYGGLOVSAVDELNINGEN/ RÅDGIVNINGSSEKTIONEN Namn 
Adress: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Box 8314, 104 20 Stockholm Telefonnummer 
08-508 27 300 
Observera att ovan lämnad information baseras på en ofullständig kunskap om alla detaljer i 
det specifika ärendet. 
 
-----Ursprungligt 
meddelande----- 
Från: Marcus Kollberg 
[mailto:marcuskollberg@yahoo.se] 
Skickat: den 22 april 2014 10:51 
Till: Administration SBK Byggfrågor 
Ämne: ang. bygglovsärenden 
 
Hej, 
Vi är ett par studenter som skriver ett examensarbete om bygglovsärenden. 
Vi skulle vilja veta om det finns ärenden som inte hamnar hos er byggnadsnämnd och vilka 
som i så fall tar beslutet i dessa ärenden.  

https://se-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=marcuskollberg@yahoo.se
https://se-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=marcuskollberg@yahoo.se
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Dessutom undrar vi vilka typer av ärenden som inte skickas till nämnden. 
 
Vänliga Hälsningar 
Marcus 
Kollberg och Lena Marcusson 
 

Hej! 
Roligt att ni intresserar er för våra frågor! :-) Jag ska försöka fatta mig kort. 
 
Ett ärende till Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm passerar alltid Ett beredande organ av 
politiker (halva ordinarie nämnden) som kallas Byggnadsdelegerade. Det sker normalt två 
dagar innan själva nämndens sammanträde. 
 
Inom tjänstemannaorganisationen ska alltid ett ärende till nämnden signeras (dvs skrivas un-
der) av ytterligare minst en person innan det går iväg till politiken. Normalt är det närmaste 
chef som gör det. Vi håller också på och utvecklar en kvalitetssäkring av tjänsteskrivelserna 
vilket i praktiken innebär att en erfaren handläggare också granskar skrivelsen innan den går 
till chefen. Kvalitetssäkringen handlar både om innehållet, men också språk, illustrationer etc 
som kan behöva läggas till eller tas bort för att kärnan i projektet ska vara så tydligt som möj-
ligt. 
 
För alla ansökningar om bygglov gäller också att: 
* första anhalten är att ärendet registreras på registraturen 
* del två är att de fördelas till handläggarteamen (fördelning för jämn arbetsbelastning utifrån 
semestrar, sjukdom etc + att vara effektiv om någon haft ärendet tidigare i någon form) 
* teamet går tillsammans igenom ärendena därefter för att säkerställa kvalitet i både förslag 
till beslut och att alla behandlas lika processmässigt 
* om det finns avvikelser i projektet skickar vi ut det för kungörelse (dagspress, anpassa till 
utgivningsdagar) eller via brev (färre än 20 mottagare, mest i villaomården) 
* remisser internt i staden enligt särskilda rutiner, exempelvis till Stadsmuseet, Skönhetsrådet, 
Trafikkontoret eller stadsdelsnämnd 
* det är väldigt vanligt att vi återkommer till sökanden med att ärendet måste kompletteras 
med ytterligare handlingar (detaljer, kartor, fackmannamässig kvalitet på ritningar etc). Det 
kan ju upplevas som ett "stopp"... 
* ett upplevt "stopp" kan också vara att det måste till ett möte med den sökande för att reda ut 
projektet, tid för djupare analys i komplexa ärenden, tid för platsbesök, tid för samordning 
inom sektionen/avdelningen/kontoret etc 
* efter beslut kommer ärendet åter till teamet och koordinatorn ansvarar för att kungöra o 
delge beslutet och förbereda faktureringen av avgiften 
* i ärenden där bygglov o startbesked kan ges samtidigt gör vi det. Annars vidtar nu genomfö-
randeskedet, dvs material inför startbesked etc drar igång. 
 
Hoppas det var ungefär detta ni efterfrågade. Hör av dig annars! Lycka till! 
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Hälsar  
 
avdelningschef 
 
Stadsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen 
Fleminggatan 4, 104 20 Stockholm 
Telefon: 08-508 27 102 
Telefontid: 13.00-14.30 tisdag, torsdag och fredag 
E-post:  
Twitter:  
 
stockholm.se 
 
Stadsbyggnadskontoret arbetar med att övergå till helt digital ärendehantering. Under en 
övergångsfas behöver vi fortsatt be om att handlingar i pågående ärenden per post. Enstaka 
kompletterande dokument kan tas emot via e-post på stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. 
Tack på förhand!  
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Marcus Kollberg [mailto:marcuskollberg@yahoo.se]  
Skickat: den 20 maj 2014 13:26 
Till:  
Ämne: Ang. bygglov 
 
Hej, 
 
Vi är ett par studenter som skriver ett examensarbete om bygglov med Eidar Lindgren som 
handledare. 
Han tipsade oss om att vi kunde ställa två frågor till dig om hur bygglov hanteras i Stock-
holms stad. 
 
Våra frågor är: 
 
När ett bygglovsärende har hamnat hos de förtroendevalda i byggnadsnämnden har det gått 
igenom olika "delstopp" på vägen.  
Till exempel vet vi att det har hamnat hos tjänstemännen på bygglovsavdelningen som har 
skrivit ett förslag till beslut.  
Eidar påstår dock att det även har passerat ett annat liknande "delstopp" i form av något slags 
arbetsutskott. 
 
- Vilka "delstopp" har ett bygglovsärende som hamnat i nämnden passerat? 
 
- Om det finns fler "delstopp" än tjänstemännen på bygglovsavdelningen, vilken funktion har 
då dessa? 

https://se-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.
https://se-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=marcuskollberg@yahoo.se
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Med vänliga hälsningar 
 
Lena Marcusson och Marcus Kollberg 

Huddinge 

Hej 
Om ett ärende är sådant så det ska beslutas av nåmnden (enligt delegationsordning eller av 
principiell karaktär eller yttrande till domstol exempelvis) 
så är gången i nämnden (här i Huddinge , kan se lite olika ut i olika kommuner) att ärendet 
först behandlas i nämndens arbetsutskott. Arbetsutskottsmöten (här i Huddinge) 
är gemensamma mellan utskottets politiker och förvaltningens i princip avdelningschefer och 
förvaltningschef. 
På dessa möten gås ärendena igenom och arbetsutskottet kan förslå nämnden olika förslag till 
beslut. 
Arbetsutskottet kan också begära att ärendet dras ur eller omarbetas.. oftast blir det ju en dis-
kussion för det är ju vanligen svåra ärenden som kommer till nämnden. 
Sedan går det vidare till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
Samhällsbyggnadsnämnden är anställningsmyndghet för oss på förvaltningen. (ex för Hud-
dinge) Men förvaltningen innefattar tre nämnder(här i Huddinge)Samhällsbyggnadsnämnd, 
miljönämnd och en kommunal lantmäterimyndighet dessutom finns det ju verksamhet som 
inte är lagstadgad ex snöröjning och asfaltering skötsel av parker mm. När bygglovsavdel-
ningen fattar beslut och beviljar bygglov på delegation(fullmakt från nämnden) som det heter 
så är det 
Nämnden som beslutar och beslutet kan överklagas på samma sätt som när nämnden fattar 
beslut direkt. 
 
Vår förvaltningsjurist  kan svara på ytterligare frågor och del två i er frågeställning hänvisar 
jag till biträdande bygglovchef. 
 
hälsn 
 
 
Nämndsekreterare 
08-535 363 85 
HUDDINGE KOMMUN 
141 85 Huddinge 
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stab 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Marcus Kollberg [mailto:marcuskollberg@yahoo.se] 

https://se-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=marcuskollberg@yahoo.se
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Skickat: den 3 maj 2014 15:52 
Till:  
Ämne: SV: ang. delegationsordning 
 
Hej igen, 
 
Tack för ditt svar. 
 
Vi har lite andra funderingar: 
Vilka anhalter går ett bygglovsärende igenom innan det hamnar i byggnadsnämnden hos er? 
(Vi antar att ärendet är sådant att det hamnar i nämnden). För att förtydliga kan vi säga att vi 
tror att ett ärende som hamnat i nämnden hos er först granskats av arbetsutskottet som sedan 
skickar förslag på beslut till nämnden eller det kanske passerar Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen. Vi försöker alltså få grepp om vilken väg ett ärenden har tagit för att komma 
upp i nämnden. 
Det skulle även hjälpa om vi kunde få förklarat vad skillnaden är mellan "arbetsutskottet", 
"bygglovsavdelningen" och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Är någon av dem 
kanske rentav en del av byggnadsnämnden? 
 
Vidare har vi lite fler, förhoppningsvis mer konkreta, frågor: 
Hur många bygglovsärenden kom in till Huddinge kommun år 2013? 
Hur många av dessa ärenden gick till byggnadsnämnden? 
Hur många procent av Huddinge kommun täcks av detaljplan? 
Hur stor andel av alla ärenden avser åtgärd inom respektive utom detaljplan? 
 
Tusen tack 
 
Vänliga hälsningar 
Marcus och Lena 
 

Ämne: SV: Fråga ang. bygglovsärenden 
Till: "Marcus Kollberg" <marcuskollberg@yahoo.se> 
Datum: tisdag 22 april 2014 14:39 
 
Hej Marcus, 
De ärenden som beslutas politiskt är bara en liten del av alla nästan 2000 st bygglovsärenden 
som hanteras varje år i Huddinge. De allra flesta ärenden är delegerade från nämnden till 
handläggare på bygglovsavdelningen att besluta om. Delegeringen styrs av en delegationsord-
ning som anger vilka typer av ärenden som måste behandlas politiskt av nämnden och vilka 
typer av ärenden som kan delegeras. 
 
I princip delegeras alla ärenden som 
överensstämmer med den detaljplan som aktuell fastighet omfattas av och de bestämmelser 

https://se-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=marcuskollberg@yahoo.se
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som anges i planen. I nämnden behandlar vi framför allt ärenden som avviker mot sådana 
bestämmelser eller i ärenden där detaljplan saknas. Likaså är det nämndbeslut i ärenden som 
handlar om sanktionsavgifter, exempelvis vid olovligt byggande eller ovårdade tomter. 
 
Vänliga 
hälsningar 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Marcus Kollberg [mailto:marcuskollberg@yahoo.se] 
Skickat: den 22 april 2014 10:43 
Till:  
Ämne: 
Fråga ang. bygglovsärenden 
 
Hej, 
 
I vår undersökning har vi märkt att alla bygglovsärenden inte hamnar hos er samhällsbygg-
nadsnämnd. 
Vilka typer av ärenden hanteras utan nämndens inblandning och vilka tar då det slutgiltiga 
beslutet i dessa ärenden? 
 
Vänliga 
hälsningar 
Marcus Kollberg och Lena 
Marcusson 

Södertälje kommun 

Från:  
Skickat: den 30 april 2014 10:23 
Till: Lena Marcusson 
Ämne: SV: frågor om bygglov 

Hej! 

Tack för din fråga! Jag får beklaga att svaret har dröjt litet grand. Jag måste fråga vad ni avser 
med bygglov? Totalt inkom 1 092 ärenden under 2013 varav 641 ärenden är registrerade med 
bygglov (ny- och tillbyggnation av bostadshus samt t.ex. balkonginglasningar och övriga änd-
ringar). I stadsbyggnadsnämnden gick 28 ärenden upp (inklusive tillbyggnader men exklusive 
olovliga åtgärder). Därtill gick ett antal ärenden upp i kommundelsnämnderna. 

Bifogar delegationsordningen för stadsbyggnadsnämnden. 

https://se-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=marcuskollberg@yahoo.se
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Med vänlig hälsning, 
Utredare/statistiker 
Kommunstyrelsens kontor/enheten för utredning och hållbarhet 
_______________________________ 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 
E-post:  
Tel: 08-523 030 92 
Besöksadress: Södertälje stadshus, Campusgatan 26  

http://www.sodertalje.se/statistik 

Från: Lena Marcusson [mailto:lenamar@kth.se] 
Skickat: den 23 april 2014 11:19 
Till: Bygglov 
Ämne: frågor om bygglov 

Hej  

Vi är två studenter på KTH som skriver ett examensarbete om bygglovshantering. 

Vi undrar om vi skulle kunna få del av era uppgifter om hur många bygglov ni hanterade un-
der 2013. 

Hur många ni hanterade totalt? 

Hur många skickades till byggnadsnämnden? 

Skulle vi kunna få del av er delegationsordning, helst den som gällde 2013? 

Vänliga hälsningar  

Lena Marcusson och Marcus Kollberg 

Hej 
1307 bygglovärende kom in till Södertäljekommun förra året varav 64 gick till nämnden. De 
andra frågor tyvärr kan kontoret svara på dem nu eftersom det tar lång tid för att utredda dem. 
 
 
Med vänlig hälsning  
Arkitekt 
Enheten/Bygglov 
Samhällsbyggnadskontoret 
______________________________ 
Södertälje kommun  

http://www.sodertalje.se/statistik
https://se-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=lenamar@kth.se
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151 89 Södertälje 
 
Tel: 08-532 024 72 
 

Webb: http://www.sodertalje.se 
Bygglovsguiden:http://www.sodertalje.se/bygglovsguiden 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Marcus Kollberg [mailto:marcuskollberg@yahoo.se]  
Skickat: den 3 maj 2014 15:56 
Till: Bygglov 
Ämne: ang. bygglovsärenden 
 
Hej, 
 
vi är ett par studenter som skriver ett examensarbete kring bygglov och vi har lite funderingar: 
Vilka anhalter går ett bygglovsärende igenom innan det hamnar i byggnadsnämnden hos er? 
(Anta att ärendet är sådant att det hamnar i nämnden). För att förtydliga kan vi säga att vi tror 
att ett ärende som hamnat i nämnden hos er först granskats av arbetsutskottet som sedan 
skickar förslag på beslut till nämnden eller det kanske passerar Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen. Vi försöker alltså få grepp om vilken väg ett ärenden har tagit för att komma 
upp i nämnden.  
Det skulle även hjälpa om vi kunde få förklarat lite kring varje anhalt ärendet passerar. 
 
Vidare har vi lite fler, förhoppningsvis mer konkreta, frågor: 
Hur många bygglovsärenden kom in till Södertälje kommun år 2013? 
Hur många av dessa ärenden gick till byggnadsnämnden? 
Hur många procent av Södertälje kommun täcks av detaljplan? 
Hur stor andel av alla ärenden avser åtgärd inom respektive utom detaljplan? 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh 
Marcus Kollberg och Lena Marcusson 

 

Nykvarn 

Hej! 
Ett bygglovärende innan nämnd:  
1. beredningsmöte med tjänstemän 

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/bygglovsguiden
https://se-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=marcuskollberg@yahoo.se
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2. presidiemöte där tjänstemän + ordförande och vice ordförande i byggnadsnämnden går ige-
nom ärenden 
3. nämndsammanträde  
Jag har ingen uppgift på hur många procent av kommunen som täcks av detaljplan, ej heller 
hur många ärenden vi har inom resp utom detaljplan. 
Jag bifogar delegationsordningen.  
Hälsningar 
 
Nämndsekreterare/assistent 
Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen 
Tel 08-555 010 71 
Nykvarns kommun 
155 80 Nykvarn 
Besöksadress: Centrumvägen 26 
 
 
>>> Lena Marcusson <lenamar@kth.se> 2014-05-06 11:30 >>> 
Hej, 
 
Vi är två studenter på KTH som skriver ett examensarbete om bygglovshantering. 
Jag fick ditt namn av Anna Bergström. 
 
Vi har några frågor som jag hoppas att du kan svara på. 
 
Exakt vilka instanser går ett bygglovsärende igenom innan det hamnar i nämnden? 
Hur många procent av Nykvarn kommun täcks av detaljplan? 
Hur stor andel av alla ärenden sker inom/utom detaljplan? 
 
 
Jag skulle även vilja se er delegationsordning för bygglovshantering. 
 
Tack på förhand  
Lena Marcusson och Marcus Kollberg 
 
Hej! 
Avslagsärenden hanteras på samma sätt. Dock har vi väldigt få sådana ärenden, det är säkert 
flera år sedan vi hade ett avslagsärende. 
Hälsningar 
 
Nämndsekreterare/assistent 
Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen 
Tel 08-555 010 71 
Nykvarns kommun 
155 80 Nykvarn 
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Besöksadress: Centrumvägen 26 
 
 
>>> Marcus Kollberg <marcuskollberg@yahoo.se> 2014-04-07 11:17 >>> 
Hej igen 
 
Det verkar som att alla bygglovsärenden i protokollen jag har gått igenom (alla under 2013) 
har beviljats av nämnden. 
Vad händer med de bygglov som nekas? Finns det inga sådana fall eller hanteras dessa ären-
den på annat sätt? 
 
Mvh 
Marcus Kollberg 
 

 



 
 

 

 
Dnr 2011-06139     2011-04-11 
 Rev 2012-05-09 

 
Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för 
myndighetsbeslut  

 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 
Med stöd av 6 kap 33-34 och 36 §§ kommunallagen (1991:900) och 12 kap 6 § plan- och 
bygglagen (2010:900) har stadsbyggnadsnämnden den 14 april 2011 beslutat att uppdra 
beslutanderätten  för  nedan redovisade ärenden/ärendegrupper   

a. till nämndens ordförande med nämndens vice ordförande som ersättare att besluta på 
nämndens vägnar i särskild brådskande ärenden (beslut enligt delegation 1a) 

b. till förvaltningschefen och chefen för bygglovavdelningen att i brådskande fall överklaga 
domar enligt delegation 1b 

c. till förvaltningschefen för stadsbyggnadskontoret att besluta på nämndens vägnar i ärenden 
enligt delegation 2-15. 

 
Nämnden har vidare med stöd av 6 kap 37 § kommunallagen bestämt att förvaltningschefen får 
uppdra åt annan anställd i staden att besluta i sitt ställe. Sådan vidaredelegation får ske till 
delegat på lägst den befattningsnivå som anges nedan.  
 
Befogenhet att besluta enligt delegation 2-15 för annan delegat än förvaltningschefen erhålles 
först genom förvaltningschefens beslut. Det ska anmälas vid påföljande nämndsammanträde. Vid 
förvaltningschefens vidaredelegation till delegat omfattas även dennes chef/chefer av delegation, 
om ej annat särskilt anges. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande 
nämndsammanträde i enlighet med vad som anges nedan under rubriken ”Gemensamma 
bestämmelser för delegation”. 
 
Förkortningar: Kommunallagen (KL), plan- och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen 
(FBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets författningssamling (BFS), Boverkets 
byggregler (BBR), Lag om byggfelsförsäkring (LBFF) , Anläggningslagen (AL) samt 
Ledningsrättslagen (LL). 

 
Delegation  Ärende 

 
Författning 

 
1 SÄRSKILT BRÅDSKANDE ÄRENDEN 
Delegation 1a 
Nämndens ordförande med 
nämndens vice ordförande som 
ersättare 

Beslut i ärenden som är så brådskande 
att nämndens beslut inte kan avvaktas 

KL 6 kap 36 § 

Delegation 1b 
Förvaltningschefen och avdel-
ningschefen vid bygglovavdel-
ningen 
 

På stadsbyggnadsnämndens vägnar 
överklaga domar och beslut som gått 
nämndens beslut emot (utan yttrande) 
när nämndens beslut inte kan avvak-
tas. 
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Lägsta delegationsnivå  Ärende 
 

Författning 

 
 
2  PLANÄRENDEN 
Delegation 2a 
Sektionschefer vid planavdel-
ningen 

Beslut om planbesked. 
 
Om planbeskedet innebär att staden 
inte avser inleda en planläggning ska 
det innehålla en upplysning  att beske-
det på särskild begäran kan prövas av 
nämnden. 
 
Överenskommelse med sökanden att 
planbesked får lämnas senare än inom 
fyra månader. 
 

PBL 5 kap 2 och 5 §§ 
 
 
 
 
 
 
 
PBL 5 kap 4 § 

Delegation 2b 
Sektionschefer vid plan- och 
stadsmätningsavdelningarna 

Beslut att påbörja planarbete utan fö-
regående startpm för plan som syftar 
till att ändra eller upphäva planbe-
stämmelser för fastighetsindelning 
enligt PBL 4 kap 18 § (ersätter fastig-
hetsplaner).  
 
Beslutsrätten begränsas till sådana fall 
där en planbestämmelse eller fastig-
hetsplan enligt ovan är det enda hind-
ret för en begärd fastighetsbildnings-
åtgärd och åtgärden i sig inte innebär 
utökad byggrätt. 

 
 

 
3 LOVÄRENDEN 
Delegation 3a 
Avdelningschef vid bygglov-
avdelningen 
 

Besluta om bygglov inom ramen för 
de föreskrifter som anges i PBL 9 kap 
3-9 §§ och 30-32 §§. 
 

PBL 9 kap 2 § och 16 
kap 7§ 
 

 Besluta om rivningslov inom ramen 
för de föreskrifter som anges i 9 kap 
34 § PBL. 
 

PBL 9 kap 10 § 
 

 Besluta om marklov inom ramen för 
de föreskrifter som anges i 9 kap 35 § 
PBL. 

9 kap 11-13 §§ 
 

 Besluta om tidsbegränsat bygglov, i 
de fall åtgärden har stöd i en detaljpla-
nebestämmelse om tillfällig använd-
ning eller om åtgärden inte innebär 
stor påverkan på omgivningen. 
 

9 kap 33 § 
 
 
 

 Avgöra en ansökan om lov eller för-
handsbesked i befintligt skick om 
handlingarna trots föreläggande inte 
kompletterats. 

9 kap 22 §  
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Delegation 3b 
Handläggare vid bygglovsav-
delningen. 

Bevilja bygglov inom ramen för de 
föreskrifter som anges i PBL 9 kap 3-9 
§§ och 30-32 §§. 
 

PBL 9 kap 2 § och 16 
kap 7§ samt PBF 6 kap 
1-4 §§ 
 

 Bevilja rivningslov inom ramen för de 
föreskrifter som anges i 9 kap 34 § 
PBL. 
 

PBL 9 kap 10 § 

 Bevilja marklov inom ramen för de 
föreskrifter som anges i 9 kap 35 § 
PBL om lov beviljas. 

9 kap 11-13 §§ 
 

 Besluta om lov för åtgärder som inte 
kräver lov, om den som avser vidta 
åtgärden särskilt begär att få sin ansö-
kan prövad. 
 

9 kap 14 § 
 

 Bevilja tidsbegränsat bygglov, i de 
fall åtgärden har stöd i en detaljplane-
bestämmelse om tillfällig användning 
eller om åtgärden inte innebär stor 
påverkan på omgivningen. 
 

9 kap 33 § 
 
 
 

 Förelägga sökande av lov eller för-
handsbesked att komplettera ofull-
ständig ansökan inom viss tid. 
 

PBL 9 kap 22 § första 
stycket 
 

 Besluta att avvisa en ansökan om lov 
eller förhandsbesked ifall föreläggande 
enligt PBL 9 kap 22 § första stycket 
inte följs (ofullständig ansökan) samt 
avvisa en ansökan då litispendens rå-
der 
 

PBL 9 kap 22 § andra 
stycket 
13 kap 6§ rättegångs-
balken 

 Beslut om villkorsbesked. 
 

PBL 9 kap 19 § 
 

 Beslut att samordning med miljö-
nämnd inte ska ske om det finns sär-
skilda skäl (avser åtgärd som måste 
anmälas till kommunen med stöd av 9 
kap 6 § miljöbalken). 
 

9 kap 24 § andra 
stycket 
 

 Beslut att förlänga handläggningsti-
den för ärende om lov eller förhands-
besked i högst tio veckor utöver de 
ursprungliga tio veckorna. 
. 

9 kap 27 § 
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4 GENOMFÖRANDE AV BYGG-, RIVNINGS- OCH MARKÅTGÄRDER 
Delegation 4 
Handläggare vid bygglovsav-
delningen. 

 
Beslut att med startbesked godkänna 
att en åtgärd får påbörjas och att i 
startbeskedet bl.a. 
- fastställa kontrollplan 
- bestämma de villkor som behövs 

för att få påbörja åtgärderna 
- bestämma villkor och ungefärlig 

tidpunkt för utstakning om det be-
hövs 

- bestämma vilka handlingar som 
ska lämnas inför beslut om slutbe-
sked 

 

 
PBL 10 kap 23-24 §§ 

 Beslut att ge startbesked om det en-
ligt PBL 10 kap 14 § inte behövs nå-
got tekniskt samråd och om startbe-
sked inte redan getts i beslutet om lov. 
 

PBL 10 kap 22 § 1:a st 
1 p 

 Förelägga byggherren att komplettera 
de handlingar som behövs för pröv-
ning av startbesked (avser ärende som 
inte behöver tekniskt samråd). 
 

PBL 10 kap 22 § 1:a st 
2 p 

 Beslut att förelägga sökanden att in-
omviss tid komplettera en ofullstän-
dig anmälan av anmälningspliktig 
åtgärd enligt PBF 6 kap 5 §, vid även-
tyr att anmälan annars kan komma att 
avvisas eller avgöras i befintligt skick 
 
Avvisa anmälan om föreläggandet att 
komplettera handlingarna inte följs. 
 

PBF 6 kap 10 § 1:a  
och 2.a st 

 Besluta om slutbesked enligt 10 kap 
34-37 §§. Däri ingår befogenhet att 
besluta om interimistiskt slutbesked. 
 

PBL 10 kap 34-37 §§ 

 Beslut att byggnadsverk får tas i 
bruk utan att slutbesked lämnats. 

PBL 10 kap 4 § 

 Beslut att det inte behövs någon kon-
trollplan för rivningsåtgärder. 
 

PBL 10 kap 18 § 2 st 

 Besluta om kompletterande villkor 
för bygg- och rivningsåtgärder eller 
för kontrollen. 
 

PBL 10 kap 29 § 

 Beslut att utse ny kontrollansvarig 
om en tidigare kontrollansvarig lämnat 
sitt uppdrag. 
 

PBL 10 kap 13 § 

 Beslut om att byggfelsförsäkring, en-
ligt lag om byggfelsförsäkring 
(1993:320) inte behövs 

LBFF 1 b § 
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15� b5(1'(7<3� Delegat enligt 
samhällsbygg-
nadsnämndens 
beslut   

Delegat efter för-
valtningschefens 
vidaredelegering1 

$QPlUNQLQJ�
�

���

1 Om inte annat anges inträder närmast överordnad chef som ersättare 

���

�

6%1���bUHQGHQ�HQOLJW�SODQ��RFK�E\JJODJHQ��IDVWLJKHWVELOGQLQJ��ERVWDGV��
RFK�PDUNlUHQGHQ��ERVWDGVOnQ�RFK�lUHQGHQ�RP�
ERVWDGVDQSDVVQLQJVELGUDJ��
6%1��� 3ODQEHVNHG��

�
� � �

���� %HVOXWD�RP�SODQEHVNHG�VRP�IDOOHU�
LQ�XQGHU�EHVWlPPHOVHUQD�RP�
HQNHOW�SODQI|UIDUDQGH�VDPW�
GHWDOMSODQHU�L�|YULJW�YLOND�LQWH�lU�
DY�SULQFLSLHOO�EHVNDIIHQKHW�HOOHU�DY�
VW|UUH�YLNW��GRFN�HM�VnGDQD�VRP�
UHJOHUDU�VWRUD�RPUnGHQ��VRP�
UHJOHUDU�PnQJD�PRWVWULGLJD�
LQWUHVVHQ��VRP�DYVHU�VlUVNLOW�
NlQVOLJD�PLOM|HU��VRP�lU�DY�
SULQFLSLHOOW�LQWUHVVH�HOOHU�VRP�
PHGI|U�VW|UUH�HNRQRPLVND�HOOHU�
DQGUD�nWDJDQGHQ�I|U�NRPPXQHQ��
��NDS��������3%/���
����

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

&KHIHQ�I|U�
SODQDYGHOQLQJHQ��
�
�
�

�

6%1��� %\JJORY�DUEHWVXWVNRWWHW�
�

� � �

���� *H�E\JJORY�Gn�VDNlJDUH�HOOHU�
DQQDQ�EHU|UG�KDU�LQYlQGQLQJDU�
HOOHU�PHGGHOD�DYVODJ�Sn�HQ�
DQV|NDQ�RP�E\JJORY�I|U��
� WLOOE\JJQDG�DY�HQ��RFK�

WYnERVWDGVKXV�
� Q\��HOOHU�WLOOE\JJQDG�HOOHU�

lQGULQJ�DYVHHQGH�
NRPSOHPHQWE\JJQDGHU�WLOO�HQ��
RFK�WYnERVWDGVKXV�

� Q\E\JJQDG�HOOHU�lQGULQJ�DY�
PXUDU�RFK�SODQN��

� VN\OWDU�RFK�OMXVDQRUGQLQJDU�
�

$UEHWVXWVNRWWHW� � �

6%1��� %\JJORY�
�

� � �

���� %\JJORY�I|U�Q\E\JJQDG��
WLOOE\JJQDG�RFK�DQQDQ�lQGULQJ�DY�
HQ�E\JJQDG�LQRP�UDPHQ�I|U�
DQWDJHQ�GHWDOMSODQ�HOOHU�
RPUnGHVEHVWlPPHOVHU��
��NDS�����3%/�
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ��

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�
�
�

�

���� %\JJORY�I|U�VlUVNLOGD�nWJlUGHU�L�HWW�
RPUnGH�VRP�XWJ|U�YlUGHIXOO�PLOM|�
VRP�EHVWlPWV�L�GHWDOMSODQ�HOOHU�
RPUnGHVEHVWlPPHOVHU�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ��

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�
�

�
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15� b5(1'(7<3� Delegat enligt 
samhällsbygg-
nadsnämndens 
beslut   

Delegat efter för-
valtningschefens 
vidaredelegering1 

$QPlUNQLQJ�
�

���

1 Om inte annat anges inträder närmast överordnad chef som ersättare 

���

��NDS�����3%/��
�

�

���� %\JJORY�I|U��HOOHU�YlVHQWOLJ�
lQGULQJ�DY�VN\OWDU�RFK�
OMXVDQRUGQLQJDU�
���NDS�����3%/�VDPW���NDS�����
RFK�����3%)���

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ��

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�
�
�

�

���� %\JJORY�I|U��HOOHU�YlVHQWOLJ�
lQGULQJ�DY�XSSODJ�RFK�
PDWHULDOJnUGDU��
���NDS�����3%/�VDPW���NDS�����
��S��3%)���
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ��

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�
�
�

�

���� %\JJORY�I|U��HOOHU�YlVHQWOLJ�
lQGULQJ�DY�IDVWD�FLVWHUQHU�RFK�
DQGUD�DQOlJJQLQJDU�I|U�NHPLVND�
SURGXNWHU���
���NDS�����3%/�VDPW���NDS������
��S��3%)���

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ��

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�
�
�
�
�
�

�

���� %\JJORY�I|U��HOOHU�YlVHQWOLJ�
lQGULQJ�DY�PXUDU�RFK�SODQN���
���NDS�����3%/�VDPW���NDS������
��S��3%)���
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�
�

�

���� %\JJORY�I|U��HOOHU�YlVHQWOLJ�
lQGULQJ�DY�SDUNHULQJVSODWVHU�
XWRPKXV����
���NDS�����3%/�VDPW���NDS������
��S��3%)��
��

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

���� %\JJORY�I|U��HOOHU�YlVHQWOLJ�
lQGULQJ�DY�WUDQVIRUPDWRUVWDWLRQHU�
���NDS�����3%/�VDPW���NDS������
���S��3%)��
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

���� 5lWW�DWW�YLG�EHVOXW�RP�E\JJORY�RFK�
PDUNORY�JRGWD�OLWHQ�DYYLNHOVH�IUnQ�
GHWDOMSODQ�HOOHU�
RPUnGHVEHVWlPPHOVHU��
��NDS����E���RFK������3%/�
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

����� ,�HWW�EHVOXW�RP�E\JJORY�I|UNODUD�DWW�
HQ�DYYLNHOVH�IUnQ�HQ�VWDGVSODQ��
E\JJQDGVSODQ��DYVW\FNQLQJVSODQ�
HOOHU�WRPWLQGHOQLQJ�VRP�DYVHV�L����
NDS����D���L�GHQ�XSSKlYGD�b3%/�
VND�DQVHV�YDUD�HQ�DYYLNHOVH�VRP�
DYVHV�L���NDS����E���Q\D�3%/��
S�����|YHUJnQJVEHVWlPPHOVHUQD�
WLOO�Q\D�3%/��

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�



15� b5(1'(7<3� Delegat enligt 
samhällsbygg-
nadsnämndens 
beslut   

Delegat efter för-
valtningschefens 
vidaredelegering1 

$QPlUNQLQJ�
�

���

1 Om inte annat anges inträder närmast överordnad chef som ersättare 

���

�
����� %\JJORY�XWRP�GHWDOMSODQ�HOOHU�

RPUnGHVEHVWlPPHOVHU�I|U�
Q\E\JJQDG��WLOOE\JJQDG�HOOHU�
lQGULQJ�DY�E\JJQDGHU�PHG�HQ�
E\JJQDGVDUHD�RP�K|JVW�����P���
GRFN�LQWH�I|U�ERVWDG��KDQGHO�HOOHU�
I|U�YHUNVDPKHW�VRP�PHGI|U�
RPJLYQLQJVSnYHUNDQ����
��NDS������3%/�
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

����� %\JJORY�XWRP�GHWDOMSODQ�HOOHU�
RPUnGHVEHVWlPPHOVHU�I|U�
IDVDGlQGULQJ�HOOHU�I|U�HQ�
NRPSOHPHQWE\JJQDG�HOOHU�OLWHQ�
WLOOE\JJQDG�����
��NDS����D���3%/�
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

6%1�
��

7LGVEHJUlQVDW�E\JJORY� � � �

����� 7LGVEHJUlQVDW�E\JJORY�I|U�nWJlUG��
GRFN�LQWH�I|U�YHUNVDPKHW�VRP�
PHGI|U�RPJLYQLQJVSnYHUNDQ��
��NDS������3%/�
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

���� )|UOlQJQLQJ�DY�WLGVEHJUlQVDW�
E\JJORY�
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�
�

�

6%1��� 5LYQLQJVORY�
�

� � �

���� 5LYQLQJVORY�I|U�DWW�ULYD�HQ�
E\JJQDG�HOOHU�HQ�GHO�DY�E\JJQDG�
��NDS������3%/�
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ��

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�
�

�

6%1��� 0DUNORY��
�

� �
�

�

���� 0DUNORY��
��NDS������������RFK������3%/�
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

6%1��� /RY�I|U�nWJlUGHU�VRP�LQWH�
NUlYHU�ORY�
�

� � �

���� %HVOXW�RP�ORY�I|U�nWJlUG�VRP�LQWH�
NUlYHU�ORY��IULYLOOLJW�ORY���

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

6%1���� )|UKDQGVEHVNHG��
�

� �
�

�

���� )|UKDQGVEHVNHG�I|U�nWJlUG�RP�
EHVOXWDQGHUlWW�WLOO�PRWVYDUDQGH�
nWJlUG�ILQQV�I|U�E\JJORY�HQOLJW�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ��

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�
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15� b5(1'(7<3� Delegat enligt 
samhällsbygg-
nadsnämndens 
beslut   

Delegat efter för-
valtningschefens 
vidaredelegering1 

$QPlUNQLQJ�
�

���

1 Om inte annat anges inträder närmast överordnad chef som ersättare 

���

GHOHJDWLRQVRUGQLQJHQ�
��NDS������3%/�
�

�

����� %\JJORY�LQRP�UDPHQ�I|U�GH�
YLOONRU�VRP�EHVWlPWV�L�HWW�
ELQGDQGH�I|UKDQGVEHVNHG��
��NDS������3%/�
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ��

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�
�

�

�
�
�
6%1��� 9LOONRUVEHVNHG��

�
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���� %HG|PQLQJ�DY�RP�HQ�nWJlUG�NDQ�
DQWDV�NRPPD�EOL�I|UHPnO�I|U�
YLOONRU�I|U�DWW�XSSI\OOD�NUDYHQ�RP�
OlPSOLJKHW��XWIRUPQLQJ�RFK�
WLOOJlQJOLJKHW�
��NDS������3%/�
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

6%1���� +DQGOlJJQLQJHQ�DY�ORYlUHQGHQ�
�

� � �

������ )|UHOlJJD�V|NDQGHQ��DWW�YLG�
RIXOOVWlQGLJ�DQV|NDQ��DYKMlOSD�
EULVWHUQD�LQRP�YLVV�WLG��
��NDS������3%/�
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

����� $YYLVD�DQV|NDQ��RP�HWW�
I|UHOlJJDQGH�RP�NRPSOHWWHULQJ�
LQWH�I|OMWV��
��NDS������3%/�
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

����� $YVNULYD�HWW�lUHQGH��RP�DQV|NDQ�
nWHUWDJLWV�DY�V|NDQGHQ�
�����I|UYDOWQLQJVODJHQ���
�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

����� %HVOXW�RP�DWW�VDPRUGQLQJ�PHG�
PLOM|QlPQG�HQOLJW���NDS��������VW��
LQWH�VND�VNH��Gn�VlUVNLOGD�VNlO�I|U�
GHW�I|UHOLJJHU�
��NDS������3%/�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

����� %HVOXW�RP�DWW�I|UOlQJD�KDQGOlJJ�
QLQJVWLGHQ�I|U�lUHQGH�RP�ORY�HOOHU�
I|UKDQGVEHVNHG�L�K|JVW�WLR�YHFNRU��
XW|YHU�GH�XUVSUXQJOLJD�WLR�
YHFNRUQD�
��NDS������3%/�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�

�

����� $WW�L�HWW�E\JJORY�HOOHU�PDUNORY�
VRP�UHGDQ�KDU�XWI|UWV�EHVWlPPD�
RP�VN\OGLJKHW�DWW�YLGWD�GH�
lQGULQJDU�VRP�EHK|YV�
��NDS������3%/�

)|UYDOWQLQJV�
FKHIHQ�

+DQGOlJJDUH�
7LOOGHODW�lUHQGH�
�
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