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Sammanfattning 
 

Bygglov handlar om att väga enskilda intressen mot allmänna intressen i hur vår omvärld ska 

se ut. Tolkningen av hur lagen ska efter levas faller på bygglovshandläggaren, dennes chef 

och däröver nämnden. Att handlägga ett bygglov kräver kunskaper i både PBL (plan- och 

bygglagen) och BBR (boverkets byggregler), rätt instanser ska kontaktas samt remisser och 

grannhöranden skickas i de fall de behövs. En handläggare måste kunna läsa och tolka 

lagtexter, kartor och detaljplaner som ibland är av äldre datum och svårtydda.  

 

Det här arbetet tar upp hur kommunerna arbetar med bygglovshandläggningen och hur 

kunderna upplever kommunernas arbete. Vilka uppgifter en bygglovshandläggare utför under 

en dag undersöks. Det visar sig att arbetet varierar väldigt mycket från dag till dag. 

Handläggaren måste bemöta frågor och ge relevanta svar som frågeställaren kan förstå och 

acceptera. Till sin hjälp har handläggaren flera verktyg som underlättar arbetet så som digitala 

kartor, ritningar och lagtexter. 

 

Det framkom under mina studier att Örebro kommun och Karlskoga kommun använder sig av 

lean-modeller i sitt arbete för att korta ner handläggningstiderna och få nöjdare kunder. 

Kommunerna genomför undersökningar för att få en uppfattning om vad som behöver 

förbättras och vad som redan fungerar tillfredställande. 

 

Nyckelord: Bygglovshandläggning, Örebro kommun, Karlskoga kommun, Bygglov, 

Områdesbestämmelser, Nöjd kund index - bygglov 
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Abstract 
 

Building permit is about to weigh individual interests against the public interest in decision-

making about how our surroundings should look like. The interpretation of how the law 

should be observed undertaken by the building permit officer, his or her manager and the 

board. Dealing with a building permit requires knowledge of both PBL (Planning and 

Building Act) and BBR (Building Regulations), the relevant instances should be contacted, 

and referrals and neighborhood hearings should be sent when they are required. An 

administrator must be able to read and interpret legal texts, maps and detailed plans that are 

sometimes old and difficult to interpret. 

 

This work addresses how the county works with building permit processing and how 

customers perceive the county’s work. What tasks a building permit officer performs in one 

day is studied. It becomes apparent that the work varies greatly from day to day. The officer 

must respond to questions and provide relevant answers that are easy to understand and 

accept. There are several helpful tools available to assist the officer, such as digital maps, 

drawings and law texts. 

 

During my studies I learned that both Örebro county and Karlskoga county make use of lean 

models in their efforts to reduce delays and improve customer satisfaction. The counties carry 

out surveys to get an idea of what needs improvement and what already works satisfactorily. 

 
Keywords: building permit administration, Örebro municipality, Karlskoga municipality, 

building permit, area regulations, Customer Satisfaction Index – building permit 
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Ordlista 

BBR- boverkets byggregler 

PBL – Plan och bygglagen 

LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten 

Intranätkarta – Örebro kommuns interna kartsystem som visar tomtgränser, bebyggelse, 

detaljplaner dragningar av vatten och avlopp med mera 

Geobas – Databas med geologiska data 

Bygg-R – System för registrering av ärenden som gäller bygglov. Alla handlingar och 

åtgärder registreras 

My karta – Karlskogas intranätkarta 

Trix- ritningsarkiv – Innehåller ritningar inlagda digitalt i Karlskoga 

LEAN-Ett verktyg att jobba med för bättre flöde genom hela bygglovsprocessen. Innehåller 

bland annat MUDA och PDCA 

MUDA- Identifiera och eliminera slöseri för att öka flödeseffektiviteten 

PDCA – plan, do, control, act.  PDCA cykeln används för att ständigt förbättra en process där 

ett problem identifierats 

SKL- Sveriges kommuner och landsting 
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1 Inledning 

1.1 Bygglov – Hur och varför? 

Hur kommunerna hanterar bygglov är en intressant frågeställning som jag ämnar ge en inblick 

i med detta arbete. Att bygga en byggnad är en stor investering, så hur går det egentligen till 

när bygglovsansökan kommer in till kommunen och behandlas? För att lära mig hur det går 

till i olika kommuner har jag valt att arbeta tillsammans med två kommuner: Örebro kommun 

och Karlskoga kommun. Målsättningen är att besvara flera frågeställningar kring 

bygglovshandläggning: Arbetar kommunerna likadant eller ser det olika ut beroende på var i 

landet bygglovet söks? Hur kommer det sig att bygglov behöver sökas alls? Varför kan inte 

markägaren bara bygga vad den vill på sin mark? Finns det speciella lagar och regler som styr 

bygglovshandläggnigen? Skiftar det mellan kommuner vad som är tillåtet alternativt inte 

tillåtet? För kommunerna statistik på vad deras kunder tycker om bemötande, 

handläggningstider och beslut? Hur arbetar en handläggare och vad har han/hon för 

hjälpmedel till sitt förfogande? Hur avgörs prioriteringsordningen på ärenden och skiljer det 

sig mellan kommunerna? 

 

1.2 Plan- och bygglagen (PBL) 

Plan- och bygglagen i sin nuvarande form trädde i kraft 2 maj 2011 och ersatte den tidigare 

plan- och bygglagen från 1987. Plan- och bygglagen är en avvägningslag och har medvetet 

formulerats så att den ska kunna tolkas även när samhällets värderingar ändras. Varje fall om 

bygglov, rivning, hur byggnader ska utformas med mera ska prövas individuellt mot lagen. 

PBL ligger till grund när kommunerna skriver sina översiktsplaner och detaljplaner. Den nya 

PBL är tänkt att göra hela processen tydlig och sammanhängande för byggherren. 

Följande bindande tillstånd ges med stöd av PBL: 

 Förhandsbesked 

 Bygglov 

 Rivningslov 

 Marklov 

 Startbesked 

 Slutbesked  
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Det finns flera planeringsinstrument som talar om vad marken skall användas till: regionplan, 

översiktsplan och detaljplan. 

1.2.1 Regionplan 

En regionplan behandlar trafikinfrastruktur, energidistribution, vindkraft och avfall då detta 

inte går att lösa med fysisk planering på lokal nivå. Regionplanen ger vidare vägledning för 

beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som ska fattas av 

kommunen. Regionplanen skall hållas utställd i minst tre månader innan den antas och gäller 

därefter under längst åtta år. 

1.2.2 Översiktsplan 

Översiktsplanen beskriver den långsiktiga utvecklingen för kommunen. Vilken utveckling är 

önskvärd för stad och landsbygd, hur ska hushållning av resurser göras? Översiktsplanen 

anger hur mark och vattenområden ska tas i anspråk, utvecklas och bebyggas. Den behandlar 

även hur kommunen planerar att befintlig bebyggelse ska utvecklas och bevaras, samt var 

kommunen vill placera nya exploateringar. Miljö- och riskfaktorer tas upp. Planen sätts även 

in i nationellt och regionalt sammanhang. För lagtext om översiktsplaner se 3 kap PBL. 

 

Översiktsplanen är kommunens övergripande strategiska dokument. I det redovisas och vägs 

allmänna intressen för markanvändning i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt 

bindande men den är vägledande när beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser ska 

fattas. I översiktsplanen redogörs även statliga intressen som kan finnas i kommunen i form 

av riksintressen. Riksintressen är områden med betydelse för hela Sverige, till exempel 

kommunikationer, mineralbrytning och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Statens intressen i 

kommunen bevakas av Länsstyrelsen. Kommunen får inte fatta beslut som påtagligt skadar 

riksintressen.  

 

Enskilda och företag kan ansöka om planbesked för ett område. I planbeskedet anger 

kommunen vilken användning de har tänkt för marken och underlag för detaljplan. 

Planbeskedet visar också om kommunen är beredd att medverka till att en detaljplan antas, 

ändras eller upphävs.  

 

Vid en planerad byggnation kan kommunen skriva om detaljplanen för att anpassa den till det 

som ska byggas på tomten. Ett exempel på ett sådant fall är den idag rivna Vasaskolan i 
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Örebro där bostadshus är uppförda på stora delar av tomten. För detta fall ordnade kommunen 

en markanvisningstävling och skrev om detaljplanen så att den passade det vinnande 

förslaget. 

1.2.3 Detaljplan 

En detaljplan ska upprättas i första hand i samband med större förändringar i 

markanvändningen. Vad som minst måste ingå i detaljplanen framgår av 4 kap. 5§ PBL och 

vad som får regleras framgår av 4 kap. 6-29§§ PBL.  

 

I detaljplanen måste kommunen ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Det ska 

framgå hur de olika intressena vägts mot varandra och hur gemensamma frågor har lösts. 

Detaljplanen ska vara tydlig och ej mer detaljerad än vad som krävs för planens syfte. En av 

detaljplanens viktigaste funktioner är att visa gränserna för tre huvudkategorier av områden: 

allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Om kommunen inte är huvudman för 

allmänna platser måste det uttryckligen stå i detaljplanen. Det måste också föreligga särskilda 

skäl för enskild huvudman på allmänna områden. Delat huvudmannaskap är inte möjligt men 

det kan förekomma både enskilt och allmänt huvudmannaskap på samma detaljplan.  

 

Detaljplanen har en genomförandetid på minst fem år och högst femton år (4 kap. 39§ PBL).  

Detaljplaner är juridiskt bindande. I planen vägs det allmännas intressen mot enskilda 

intressen om dessa står mot varandra. Det görs också avvägning mellan olika enskilda 

intressen. En detaljplan ska upprättas vid större förändringar av markanvändningen, där det 

råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller i samband med bevarande och skydd av 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader. Fastighetsägaren har en garanterad byggrätt 

under planens genomförandetid. För att få fram detaljplaner genomför kommunen 

planläggning på både övergripande strategisk nivå och detaljnivå. I detaljplanen återfinns de 

skyldigheter och rättigheter som gäller för berörda fastighetsägare och kommunen. 

Planbestämmelser får inte användas för att formulera kommunala föreskrifter om tekniskt 

utförande. Det är en statlig uppgift. 

 

Områdesbestämmelser används utanför detaljplanerat område för att bestämma användning av 

mark- och vattenområden. Områdesbestämmelserna kan till exempel användas för att 

begränsa byggnadsarean på fritidshus i ett område eller ge en anvisning om vilken sorts 

bebyggelse som får förekomma i området.  
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1.2.4 Villkor för bygglov 

Det finns genom lagtext och lokala föreskrifter många villkor och bestämmelser som styr hur 

en byggnation får utformas. Dessa är till för att se till att mark ska användas för att komma till 

bäst nytta utifrån det allmännas och det privatas intressen och främja tillväxten för kommunen 

samt regionen. Flertalet bestämmelser begränsar var man får bygga, exempelvis anges i 

strandskyddet en skyddad zon som inte skall bebyggas vid vattendrag. Strandskydd får hävas i 

en detaljplan om det finns särskilda skäl och om intresset av att ta området i anspråk för 

bebyggelse väger tyngre än strandskyddsintresset (4 kap. 17§ PBL). 

 

Kommunen har långtgående möjligheter att via detaljplanen reglera markanvändning och 

bebyggelse inom ramen för det som anges i 4 kap. PBL och med 4 kap. 32 § ”inte mer 

detaljerat än vad som är nödvändigt med hänsyn till planens syfte” samt 4 kap.36 § ”så att 

skälig hänsyn tas till befintlig bebyggelse, äganderätts och fastighetsförhållande.” De fördelar 

som vinns med reglering ska överväga de olägenheter den orsakar för enskilda. 

Planbestämmelser kan göras mycket precisa där det krävs, t.ex. i kulturhistoriska miljöer som 

ska bevaras eller i komplicerade centrala tätorter. 

 

Bygglov behöver bl.a. sökas för nybyggnation, ombyggnation och rivning. För att söka ett 

bygglov behövs följande:  

 Ifylld blankett för ansökan om bygglov. Blanketten måste vara undertecknad av alla 

fastighetsägare på den fastighet som bygglovet gäller. 

 Plan-, fasad- och sektionsritningar där alla viktiga detaljer ska framgå.  

 Situationsplan (tomtkarta) som visar var byggnaden är tänkt att placeras.  

Om det i detaljplanen finns bestämmelser om exempelvis lokalt omhändertagande av 

dagvatten ska även en sådan handling lämnas in. På kommunernas hemsidor och via telefon 

till kundtjänst kan den som vill söka bygglov få hjälp och tips om tillvägagångssätt. 

 

Det kan hända att den som söker bygglov blir nekad lov för att den föreslagna åtgärden 

avviker för mycket från detaljplanen och kommunen inte anser åtgärden vara lämplig.  

För att sätta sig in i hur kommunen har tänkt att utvecklingen ska se ut de närmaste 20- 30 

åren rekommenderas att översiktsplanen läses. Den berättar hur kommunen tänker sig och 

hoppas att staden ska utvecklas. 
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Genom att bygglov söks så blir byggnaden som ska uppföras godkänd av en myndighet. 

Myndigheten kontrollerar även att den blivande byggnaden uppfyller alla krav som ställs på 

den för att den skall vara en säker byggnad. Det blir inte något ”vilda västern” där hus byggs 

hur som helst och ingen hänsyn tas till omkringliggande grannar. Ett av ursprungen till att det 

finns regleringar på hur det får byggas i städer är de hemska bränder som härjade i 

storstäderna långt tillbaka i tiden. 

 

1.3 Syfte, mål och frågeställning 

Eftersom det är många intressen inblandade i hur mark och vatten ska användas fattar 

kommunen utifrån sin översiktsplan beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa 

talar om vad marken får användas till. Utifrån dessa beslutas sedan om bygglov ges. 

 

Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur kommunerna hanterar bygglov. Målet är att 

besvara främst följande frågeställningar: Vilka likheter och skillnader finns mellan 

bygglovshandläggningen i en större och en mindre kommun? Ser arbetsfördelningen lika ut 

och jobbar handläggarna på samma sätt? Vad skiljer arbetsplatserna från varandra och vad har 

de för likheter? 

 

2 Metoder och verktyg 
För att lära mig hur det går till i olika kommuner har jag valt att arbeta tillsammans med två 

kommuner: Örebro kommun och Karlskoga kommun. Vissa förväntade olikheter mellan dessa 

kommuner finns i såväl invånarantal som i markanvändning 

2.1.1 Auskultering 

Datainsamling har bedrivits genom auskultation i dess abstrakta betydelse; genom att studera 

hur arbetet utförs på arbetsplatsen. Denna metod är inte vanligt förekommande inom tekniska 

områden utan används främst inom studier i medicin samt av lärare och socionomer.  

 

Genom att studera hur arbetet utförs på plats kan slutsatser dras om hur arbetet kan 

effektiviseras/ förbättras till alla parters fördel. Det finns även mätbara parametrar, 

exempelvis hur lång tid det tar för ett ärende att komma igenom processen. Detta gör det 

möjligt att jämföra två olika arbetsplatser med varandra och utvärdera om ett sätt att arbeta är 

mer framgångsrikt än ett annat. 
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Genom att vara närvarande en hel dag vid en bygglovshandläggares arbete inhämtas kunskap 

om hur arbetsdagen kan se ut. Denna metod valdes för att mer djupgående få en insikt i hur en 

arbetsdag kan se ut och även få en inblick i alla de små viktiga detaljer som är självklara för 

den som arbetar men kanske inte lika självklara för en utomstående. 

2.1.2 Kundundersökningar 

I studien tas del av kommunernas undersökningar i hur nöjda kunderna är med 

bygglovshandläggningen hos respektive kommun. Dessa undersökningar har utförts genom 

enkätundersökningar som skickats ut till alla som sökt bygglov och fått sina beslut. 

Svarsfrekvensen på dessa undersökningar är 40-50% och ligger till grund för kommunernas 

statistik. Granskning och jämförelse mellan kommunerna utförs. 

2.1.3 Litteraturstudier 

De lagar som styr markanvändning återfinns i lagtexterna PBL och BBR. Kommunernas 

tolkning av hur markanvändningen ska komma att se ut framöver går att läsa i översiktsplan, 

detaljplaner och områdesbestämmelser. Genom att studera översiktsplanerna för de 

undersökta kommunerna har en större insikt i hur kommunerna planerar att utvecklas erhållits. 

Facklitteratur som förklarar hur PBL tolkas och vad som förändrats från den äldre lagen har 

även studerats.  

2.1.4 Intervjuer 

Intervjuer har utförts med bygglovshandläggare från de båda kommunerna för att fastställa 

vilka likheter och skillnader som finns mellan kommunerna. Genom intervjufrågor som tar 

upp olika delar av arbetet för bygglovshandläggaren  inhämtas kunskap om vilka likheter och 

skillnader som finns mellan kommunerna. 
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3 Redovisning av askultationen  
Arbetet tar upp hur bygglovsprocessen fungerar i två kommuner. Örebro kommun är landets 

sjunde största med ca 140 000 invånare, en ung universitetsstad som är under tillväxt. 

Karlskoga är en bruksort med högt tekniskt kunnande inom industri, kommunen är mindre 

med sina knappt 30 000 invånare. Här sker tillväxten främst inom industrin. 

 

3.1 Askultation hos Örebro kommun 

I Örebro har stadsbyggnadskontoret delat upp bygglovshandläggarna i två grupper som är 

ungefär jämnstora, som tar hand om ansökningar från privatpersoner respektive företag. Jag 

fick komma och auskultera i företagsgruppen. Bygglovshandläggaren Fredrik Nilsson hade 

blivit tilldelad uppgiften att dela sin arbetsdag med mig. Han började med att berätta vad vi 

skulle göra under dagen. Det innefattade bl.a. att titta på ett ärende som skulle kräva 

komplettering i form av ritningar och att delta vid ett granskningsmöte. På granskningsmötet 

fördelas nya ärenden och hålls en genomgång över hur aktuella ärenden ligger till. 

Individuellt	arbete	med	bygglovshandläggare	
Vi studerade kompletteringsärendet och funderade över hur sökande hade tänkt sig 

byggnaden. Ritningarna visade olika fasadlösningar. Fredrik visade i samband med detta hur 

programmet Bygg-R är uppbyggt och hur registrering av ett moment i 

bygglovshandläggningen går till. 

 

Örebro är en stor kommun som hanterar många stora ärenden per år. Just nu är det väldigt 

många nya förskolor som ska byggas och dessa tar mycket tid att handlägga då det är många 

remisser som ska skickas ut och eventuellt även grannhöranden. Fredrik konstaterade att 

ärendena kan se lika ut från början men ändå är varje ärende unikt. 

 

De ärenden han hanterade för dagen var en förskola där om- och tillbyggnader skulle göras 

och två ärenden med större avvikelser från detaljplanen som skulle upp i nämnden för beslut 

om detaljplanen skulle ändras eller åtgärden nekas. Arbetet innefattar generellt allt från 

skyltar och transformatorstationer till stora byggnationer. För handläggarna är det en ständig 

process av lärande att jobba med olika ärenden. Varje ärende lägger till någon kunskap.  
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Vi tittade närmare på ritningarna med radhus och då såg jag att det var detaljerade ritningar 

som visade tillgängligheten inne i radhuset. Det måste vara redovisat att det går att ha en 

rullstol på bottenplan i enlighet med svensk standard och BBR. Något som märks är att stora 

företag som exempelvis ÖBO projekterar länge för att allt ska vara rätt när de söker 

bygglovet. Till själva bygglovet behöver sökande inte skicka med så mycket teknisk 

information mer än om lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och kontrollansvarig om 

det behövs. En kontrollansvarig behövs vid större projekt och måste vara certifierad.  

 

I Örebro används en intranätkarta för att söka upp adressen till fastigheten som söker bygglov, 

via denna kan handläggaren sedan se detaljplaner och annan viktig information som behövs 

för att kunna fatta ett beslut. När ett ärende ligger utanför detaljplanerat område ska grannarna 

höras angående projektet. Strider det inte mot detaljplanen behöver man inte höra grannar, 

men remisser kan behöva gå ut för att kontrollera allt. 

 

En skillnad som märks i handläggningen i och med förändringen av PBL, är att kontrollplan 

krävs för alla byggnader. Stadsbyggnadskontoret kan inte vara ute och kontrollera allt. 

Byggnation av garage och mindre tillbyggnader kräver bara en kontrollplan, vid större 

byggnationer som flerbostadshus är det flera tekniska bitar som tillkommer. 

 

Bygglovshandläggarna på Örebro kommun använder sig av verktygen: 

 Intranätkartan 

 Geobas 

 Bygg-R 

Det går att mäta ut area i intranätkartan. I Bygg R ska handläggaren koppla sig till ärendet för 

att skriva in i ärendet. Allt som utförs gällande ärendet ska föras in i ärendets mapp i Bygg-R.  

 

Det första som skapas i Bygg R är ett granskningsblad. Det finns en mall som kommer upp 

som ska fyllas i med alla aktuella uppgifter om ärendet. För att kunna skapa dokumentet 

måste det kontrolleras om området ligger inom strandskydd, om det är prickmark som inte får 

bebyggas. I intranätkartan går det att få reda på allt som behövs för att fylla i de korrekta 

uppgifterna, som till exempel aktuell detaljplan. Det är viktigt att ärendena blir registrerade på 

rätt sätt från början för att förenkla senare arbete.  
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Under samtalet kom det fram att 70 % av alla ärenden som handläggs på Örebrokontoret och 

är kompletta har beslut fattat inom noll till tre veckor. Dock behöver mer än 50 % av alla 

ärenden kompletteras innan de kan gå vidare och få beslut. Många skickar in en ansökan för 

att hamna i kö. 

Granskningsmöte	
När jag närvarade på granskningsmötet förklarade Sofia Lindén hur deras tavla var uppbyggd, 

se Figur 1. Hon berättade att de skulle kunna visa informationen digitalt på en skärm, men att 

det kändes bra att ha tavlan då det blir lätt att följa med vad som händer med ärenden. Varje 

ärendes namn och nummer skrivs upp på en magnet och sätts i den kolumn som motsvarar var 

ärendet befinner sig i processen. För att göra det lättare att se hur länge ett ärende funnits med 

på tavlan används en färgkodning efter vilken månad ärendet tillkommit. 

 
 Utdelat Granskning 

påbörjad 

Begäran 

komplettering

Grannar 

Remiss 

Remiss Bygglov 

Handläggare       

Handläggare       

Handläggare       

 

Figur 1. Schematiskt utseende på den tavla som används under granskningsmöten i Örebro.  

  

De har granskningsmöte två gånger i veckan då nya ärenden fördelas mellan handläggarna 

och gruppen uppdaterar sig om hur aktuella ärenden ligger till. På mötet kontrolleras även om 

det finns några frågor och så hjälps handläggarna åt att lösa frågetecknen. 

 

I enlighet med den nya lagen måste alla beslut kungöras, det kan bli väldigt många fastigheter 

som ska meddelas. Ett fall som togs upp under granskningsmötet hade 300 grannar.  

Individuellt	arbete	med	bygglovshandläggare	fortsättning	
Efter granskningsmötet gör Fredrik klart ett mindre rivningsärende som inte kräver några 

remisser eller grannhöranden. Därefter blev det intervju med Fredrik och Sofia svarade på de 

frågor som handlar om hur Bygglovsavdelningen arbetat med att korta handläggningstiderna 

och visar Power Point material som förklarar hur de gått tillväga. 
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3.2 Auskultation hos Karlskoga 

På Karlskogakontoret fick jag följa bygglovshandläggare Therese Tivehags dag. I dagsläget 

jobbade fyra handläggare med bygglov och en med bostadsanpassning. Kontoret ska växa och 

även täcka Storfors och då kommer personalstyrkan att utökas med en person till. 

 

Therese visade några ärenden som hon jobbade med, bland annat en förskola som ska läggas 

på en mycket central plats där detaljplanen ska ändras för att göra det möjligt. Det finns också 

ändringar i detaljplanen med avsteg från strandskyddet för att kunna erbjuda attraktiva stora 

strandtomter i närheten till staden. 

 

Hon berättade att för veckan så hade hon hand om kundtjänsttelefonen och ansvaret för att 

fördela veckans uppgifter. Det visade sig snart att denna dag var det många invånare i 

kommunen som ville komma i kontakt med kundtjänst. Första samtalet kom efter bara några 

minuter. Mellan samtalen hann hon berätta om det varierande arbetet som det innebär att vara 

bygglovshandläggare. Uppgifterna på kontoret var uppdelade på ett roterande schema så att 

alla handläggare får ha hand om alla typer av uppgifter. Den som har ansvaret att fördela 

uppgifterna för veckan är också den som har hand om att svara i kundtjänst telefonen. 

 

Arbetsuppgifterna som fördelas enligt roterande schema på handläggarna är: 

 Ansvarig - fördela uppgifterna för veckan 

 Förgranska ansökningar 

 Beslutsansvarig 

 Registrering av nya ansökningar (alltid Izabel Majoros uppgift) 

 Kundtjänst – besvara frågor som inkommer via telefon, mail, post och besök 

 

Jag fick höra att Karlskoga har jobbat mycket med bemötandet mot kommuninnevånarna och 

det gav intrycket av att ha gett ett gott resultat. Alla som ringde in fick svar direkt eller 

hänvisning till vem de skulle höra av sig till med sin fråga för ett relevant svar. Vissa svar 

skickades även med post (blanketter för bygglovsansökan samt karta) eller mail. Ungefär 80 

% av alla samtal som kommer in till kundtjänst handlar om bygglov. 
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Karlskoga använder följande program för att handlägga sina ärenden  

 Bygg-R 

 My karta – Karlskoga kommuns intranätkarta i SWEREF 99 1500 

 Fastighetsregistret – Tekis webb. 

 Trix - ritningsarkiv 

För att underlätta för handläggarna har en egen handbok utvecklats: ”Tomtens handbok”. I 

Tomtens handbok går det att läsa om hur bygglovet går till med vanliga frågor och svar. Den 

kan användas av alla som har tillgång till intranätet och samhällsbyggnad. Det går att läsa 

svaren till många av de frågor som inkommer till kundtjänst i den.  

 

Karlskoga använder en modell där alla handläggare har hand om både privat- och 

företagssökande. Alla större ärenden som kräver tekniskt samråd tilldelas en handläggare och 

de mindre ärendena samlas till en lista som alla handläggare ansvarar för att jobba med. 

Listan är färgkodad efter hur länge ärendet funnits med på listan. Färgerna är grön, gul och 

röd. När ärendet kommit till åtta veckor blir det rött och ska behandlas snarast. Det här 

systemet har använts sedan oktober 2012. Diskussioner om att ändra på indelningarna hade 

förts men ännu hade inget beslut fattats. 

 

Av ansökningarna som kommer in behöver ca 50 % kompletteras. Eftersom kontoret nu växer 

med fler medarbetare, då kommunen utvecklas, behöver rutiner nedtecknas och arbetsmetoder 

utvecklas. För att komma fram till bra rutiner tar bygglovsgruppen hjälp av lean, de har en 

MUDA-lista där problem skrivs upp så lösning kan sökas genom PDCA. 

 

I Karlskoga finns en tavla med samma uppbyggnad som den i Örebro där handläggarna har 

sina större ärenden uppsatta. Även här kan ett ärende följas från början till färdigt beslut. 
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4 Analys 
Följande analys bygger på vad som jag såg vid askultationen och fick höra vid intervjuerna. 

En avskrift av allt som sades vid intervjun i Örebro ges i appendix 3 och av allt det som sades 

vid intervjun i Karlskoga i appendix 4. 

 

4.1 Örebro 

I Örebro har en konsultfirma anlitats för att organisera arbetet och få ner 

handläggningstiderna, vilket lett till att stora förändringar har gjorts inom organisationen.  

   

Örebro är en större kommun med ungefär 130 000 invånare och har 10 st handläggare. 

Eftersom det inkommer många bygglovsansökningar till kommunen delas 

bygglovsansökningarna upp efter om sökande är företag eller privatperson. Detta för att 

företagensansökningar ofta är mer omfattande i storlek och mer genomarbetade medan 

privatpersoner ofta behöver komplettera sina mindre ansökningar. Ärendena kommer in till 

stadsbyggnadskontoret där de registreras i databasen Bygg-R och sedan fördelas till de två 

grupperna efter om det är en privatperson eller ett företag som söker bygglovet. I grupperna 

fördelas sedan ärendena ut på de olika handläggarna under granskningsmöten. Handläggaren 

gör en bedömning om det behövs ett tekniskt samråd eller inte och arbetar ärendet genom hela 

processen. 

 

I det stora hela har Örebro kommun en arbetsgrupp som arbetar för att så snabbt och säkert 

som möjligt ge alla ärenden ett beslut. Alla ärenden oavsett storlek fördelades ut på 

handläggarna två gånger i veckan under granskningsmöten. Handläggarna tilldelades de nya 

ärendena utgående från deras aktuella arbetsbelastning. Vid granskningsmötena gick gruppen 

också igenom hur arbetet fortskred med respektive projekt. Om någon stött på problem t.ex. 

att den personliga faktorn inte stämt mellan handläggare och sökande, så kunde ärendet föras 

över på en annan handläggare vid mötet för att erhålla ett bättre resultat framöver. En stor 

whiteboardtavla användes för att åskådliggöra informationen. Tavlan innehöll alla 

handläggares namn följt av spalter för var i processen ett ärende kan befinna sig. 

Magnetbrickor för alla ärenden som handläggarna hade hand om fanns uppsatta under 

spalterna. Med hjälp av tavlan var det, även för en utomstående, lätt att se hur långt ett 

specifikt ärende kommit. Där gick också att utläsa om en handläggare hade många ärenden 

och om de var koncentrerade till en speciell fas av processen.  
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Ungefär 70 % av alla kompletta ärenden hade i Örebro kommun ett beslut inom tre veckor. 

Detta är betydligt snabbare än de tio veckor som är föreskrivna i PBL och är troligtvis ett 

resultat av att gruppen jobbat mycket med effektivisering av de olika stegen i 

ansökningsgången.  

 

Alla medarbetare har deltagit i utbildning och diskuterat hur arbetet ska utformas och vilka 

möjligheter de har att utveckla dagens arbetsmetoder. En gemensam vision har formulerats:  

 

”Lätt och rätt 

Örebro bygglovsavdelning ska märkbart bidra till Örebros tillväxt och vara en förebild för 

andra kommuners bygglovsverksamhet. Detta ska vi göra genom ett effektivt och rättssäkert 

arbetssätt som skapar nöjda kunder oavsett vårt beslut. Det ska helt enkelt vara kul att gå till 

jobbet på Bygglov” Citat ur Bygglov Verksamhetsutveckling 2012-13 Örebro kommun. 

 

Projektet med att utveckla bygglovsverksamheten startades i februari 2012 och är en ständigt 

pågående process. Från konsultföretaget INDEA har bygglovsavdelningen fått hjälp att utgå 

från kundens behov när de nya arbetsmetoderna utvecklats. För att öka kundförståelsen har de 

ställt sig tre frågor och utgått från att varje kund är unik och har speciella behov: 

1. Vad tänker kunden? 

2. Vad känner kunden? 

3. Vad gör kunden? 

Fyra kundtyper har identifierats efter deras kunskap om och motivation att söka bygglov. 

Metod och processförbättringar har utförts och är under en ständig utveckling. 

Nyckelaktiviteter som ger kunderna det de vill ha och samtidigt ger handläggaren en 

arbetsmetod att jobba efter har specificerats. Här kommer användandet av aktivitetstavlan 

som tidigare presenterats in, med hjälp av den är det lätt att överblicka var i processen det 

finns en flaskhals och tar stopp för ärenden. Vikt har även lagts på teamutveckling, det ska 

vara kul på jobbet och finnas förståelse för varandras olikheter. 

 

4.2 Karlskoga 

Karlskoga kommun har i dagsläget fem bygglovshandläggare anställda. Det är ovanligt högt 

tryck på nybyggnation inom handel/industri och privatbostäder i Karlskoga. Kommunen kan 
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erbjuda stora tomter i strandnära lägen och vissa avsteg från strandskyddet har gjorts i 

detaljplanen för att skapa fler intressanta tomter.  

 

I Karlskoga har man delat upp arbetet så att större ärenden som kräver tekniskt samråd 

tilldelas en handläggare, medan mindre ärenden som inte kräver det hamnar i en egen kölista 

som alla handläggare ansvarar för att plocka ärenden från. Då våren inneburit en hög 

belastning på grund av att enbart tre handläggare varit på plats har listan med enklare ärenden 

kommit på efterkälken. Handläggarna har i första hand prioriterat sina större ärenden och har 

haft mycket att göra med dem. Hur arbetet med de större ärendena fortlöpt visades på en 

tavla. 

 

Ärendena kommer in till stadsbyggnadskontoret och registreras i databasen Bygg-R, därefter 

går de vidare till ett förgranskningsmöte där det avgörs om de kommer att behöva tekniskt 

samråd eller inte. De ärenden som kräver tekniskt samråd fördelas på handläggarna som sedan 

arbetar ärendena vidare genom processen. Ärenden som inte kräver tekniskt samråd läggs upp 

på en lista och tas om hand allt eftersom av den handläggare som får tid. På listan finns 

information om hur länge ärendet funnits med och vilken åtgärd det kräver för att komma 

vidare. 

 

4.3 Likheter och skillnader 

Båda kommunerna arbetar med en stor tavla på en central plats där handläggarens namn har 

en egen rad och sedan kolumner efter där ärendena sitter i den kolumn som motsvarar hur 

långt ärendet kommit i processen. Karlskoga kommuns tavla sitter i korridoren vid 

bygglovshandläggarnas kontor och Örebro kommuns tavla sitter inne i deras möteslokal i 

direkt anslutning till alla handläggares kontor.  

 

Båda kontoren jobbar med att ha så korta handläggningstider som möjligt på kompletta 

ärenden och nöjda kunder som söker bygglov, även om sökande nekas bygglov. Kommunerna 

gör också undersökningar på hur nöjda de sökande är med svaren de får och hur de bemöts. 

Båda kommunerna har enligt undersökningarna väldigt nöjda invånare.  

 

Skillnaderna som står klara är att Karlskoga kommun är en mindre kommun och därför inte 

behöver ha lika många handläggare. Kommunerna ser olika på hur ärenden ska delas upp, 
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Karlskoga kommun delar upp sina efter om tekniskt samråd krävs eller inte, Örebro kommun 

delar upp efter om det är en privatperson eller ett företag som söker.  

 

I Örebro kommun tilldelas alla ärenden en egen handläggare, i Karlskoga kommun läggs de 

som inte kräver tekniskt samråd på en egen lista som sedan alla hjälps åt att plocka ärenden 

från. Undantag i Karlskoga kommun är eldstäder som har en egen kö och snabbare beslut då 

de anses vara mycket snabbare och lättare att besluta om i de flesta fall. 

 

En skillnad som sticker ut är att Örebro kommun är mycket snabba på att ta ett ärende genom 

processen, 70 % av de kompletta ärendena har färdigt beslut inom tre veckor. 

Handläggningstiderna har successivt kortas i Örebro kommun efter att nya PBL trädde i kraft, 

medan det i Karlskoga kommun istället tar längre tid från komplett handling till beslut med 

den nya lagen än när den äldre versionen användes.  

 

Främst kontroll har Karlskoga kommun på de ärenden som inte kräver tekniskt samråd. För 

att ha kontroll så ärenden blir hanterade inom den satta tiden har Karlskoga kommun upprättat 

en kölista som uppdateras varje vecka på deras måndagsmöte.  
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5 Diskussion 
Det framgick att jobbet som bygglovshandläggare är mycket omväxlande beroende på vilka 

ärenden som hamnar på bordet och vilka frågor som ställs. Varje fall är unikt även om det kan 

likna tidigare ärenden. Det kan vara lätta eller svåra frågor som ska besvaras. PBL som lag är 

inte alltid så tydlig att utläsa och kan tolkas på många olika sätt. Faktorer som påverkar 

arbetet är den personliga faktorn med ålder och erfarenhet som komponenter och byråkrati 

eftersom bygglovsverksamheten utförs av en myndighet och styrs av lagar och regler som inte 

är så lättillgängliga och förståliga för gemene man. 

 

Båda kommunerna strävar mot samma mål: 

 Effektivare processer  

 Ökad kundnöjdhet 

 Ökad arbetsglädje 

Dock har de olika vägar att nå dit. Den grundtanke båda kommunerna baserar sina program på 

är lean som tolkats till en modell som passar för stadsbyggnad. Arbetet med modellerna har 

kommit olika långt och möjligen att det är ett resultat av att Örebro kommun haft en 

konsultfirma behjälplig vid arbetets planering medan Karlskoga kommun utarbetar sin modell 

på egen hand. Örebro kommun har haft stöd i införandet av olika lean verktyg som kan 

användas och utnyttjas på ett sätt som är anpassat till verksamheten. Karlskoga kommun har 

infört olika verktyg för lean och anpassat dem på egen hand att passa deras behov. Karlskoga 

kommun använde inte lika många lean verktyg som Örebro kommun. 

 

5.1 Örebro 

Mitt intryck är att kommunen har lyckats väl med sina intentioner att korta 

handläggningstiderna och bemöta sina kunder på ett bra sätt. Kundundersökningen visar att de 

som söker bygglov blir allt nöjdare. Stämningen på kontoret var hjärtlig och alla verkade 

samarbeta för att nå bästa resultat. Jag uppfattar det som en trevlig arbetsplats med glada 

medarbetare som trivs med att jobba ihop och gör bra resultat i arbetsutövningen. Ärenden 

kommer för det mesta igenom processen på en kort tid vilket medför nöjda kunder som söker 

bygglov. Arbetslaget på bygglov jobbar med ständiga förbättringar och diskuterar problem 

som uppstår för att lösa dem på bästa sätt. 
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5.2 Karlskoga 

Karlskoga kommun har fått fler stora ärenden än normalt för året och gruppen har påverkats 

av att den dels fått utökat område (Storfors) och att den haft färre närvarande handläggare än 

planerat. Den högre arbetsbelastningen har gjort att de inte hunnit med att utveckla sin plan 

för verksamheten i samma takt som de önskat. Funderingar finns på hur det ska lösas.  

 

Stadsbyggnad har jobbat mycket med att bemöta kommuninvånnarenas frågor och det har de 

verkligen lyckats med. Snabba svar via telefon, mail och brev med personlig kontakt och 

trevligt bemötande gör att många säkert kan ha överseende med lite längre 

handläggningstider. Något som verkar fungera mindre bra är att de ärenden som inte kräver 

tekniskt samråd hamnar utanför systemet, då handläggarna är inriktade på att göra klart sina 

större ärenden. Om en ny handläggare tillkommer vore det bra om denne tog sig an de mindre 

ärendena och minskade liggtiden där, innan personen får större ärenden tilldelade till sig. 

Annars är det nog bättre att även dela ut de mindre ärendena på handläggare så att en blir 

ansvarig per ärende. När alla har ansvaret för att lösa en uppgift kan det hända att ingen ser 

sig ha tid att göra den. Det i sin tur kan i det här fallet leda till att kunderna blir missnöjda för 

att deras ärenden tar lång tid. Om alla handläggare har hand om både större och mindre 

ärenden kan arbetet komma att flyta på i ett jämnare tempo.  
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I det stora hela är kunderna nöjda med kommunernas insatser. Siffror över 8 är väl godkänt 

som index. Indexet visar att kunderna som kommer i kontakt med Stadsbyggnadskontoren 

överlag är nöjda. Karlskoga kommun har erhållit mycket höga siffror på bemötande och det är 

också något som de jobbar mycket med.  

 

Örebro kommun visar högre poäng på tillgänglighet och helhet, något som troligen beror på 

deras snabba hantering av kompletta ärenden till beslut. I Örebro kommuns undersökning 

framgår flera olika indelningar och det är intressant att se att det skiljer sig mycket åt 

beroende på om den svarande är man eller kvinna. Kvinnorna är över lag mindre positiva till 

tjänsterna som har utförts än männen. Här visar staplarna också att kvinnorna har blivit 

mindre nöjda med ett flertal punkter över tid, medan männen är mer nöjda på alla punkter mot 

när mätningen började. Alla är dock överens om att effektiviteten och rättsäkerheten har ökat. 

Det visar sig också att privatkunder överlag är mycket nöjda med speciellt effektiviteten, 

medan företagskunderna är lite återhållsamma i sitt beröm. När resultaten visas efter vilket 

utfall sökande har fått så har den enda som fått nekande sedan 2013-03-01 ändå varit mycket 

positiv till både bemötande och information. 
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7 Slutsats 
Örebro kommun har kommit långt i sitt arbete med att korta handläggningstiderna. 70 % av 

kompletta ärenden har ett beslut inom 0-3 veckor. Karlskoga kommun har kunder som är 

mycket nöjda med bemötandet och de jobbar aktivt på att korta ner handläggningstiderna. 

 

Båda kommunerna jobbar efter leanmodeller. I Örebro har arbetet utförts med stöd från en 

konsultfirma och Karlskoga skapar sin egen modell med medarbetarnas hjälp. Användandet 

av lean i sammanhanget med kommunala verksamheter breder ut sig och utvecklingen av 

system som passar kommunernas arbetssätt som beslutande myndighet utvecklas ständigt 

vidare. Intressant att följa utvecklingen. 

 

Örebro kommun bör jobba vidare på att höja kundernas upplevelse av bemötandet. Genom att 

fortsätta på det inslagna spåret med kontinuerliga kundundersökningar och utvärderingar av 

resultaten samt genom planerade förbättringar, kommer målen att vara inom räckhåll. Under 

den tid som förflutit sedan det här arbetets början har Örebro kommun börjat erbjuda att fylla 

i och digitalt göra bygglovsansökan med e-legitimation. Denna nya tjänst bör kunna minska 

handläggningstiden ytterligare då ritningar mm redan är inskannade och klara när de kommer 

in till bygglovsavdelningen. 

 

I Karlskoga kommun känner kunderna att de får ett bra bemötande men här behövs insatser 

för att korta handläggningstiderna. En möjlig väg att göra det är att tillsätta en handläggare 

som tar hand om alla de mindre ärenden som i dagsläget inte har någon specifik handläggare 

eller att dela ut dessa mindre ärenden på handläggarna så att det finns en ansvarig handläggare 

för alla ärenden. Det minskar risken att ett ärende blir liggande utan åtgärd för att större 

ärenden tar mer uppmärksamhet. Karlskoga kommun ligger långt fram med E-tjänster på 

andra områden, är det möjligt att erbjuda en E-tjänst för bygglovsansökningar? 

 

Genom tydliga instruktioner på hemsidorna vilka handlingar som krävs vid bygglovsansökan 

och andra ärenden bör det gå att få in mer kompletta handlingar. I dagsläget behöver 50 % av 

alla ansökningar kompletteras innan beslut kan fattas i båda kommunerna. 
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8 För vidare studier 
Då arbetet har avgränsats till att behandla hur handläggningen går till inom kommunen har 

flera frågeställningar uppkommit som får lämnas för senare studier. Några av dem följer 

nedan. 

 Hur kan lean tillämpas inom bygglovsverksamhet för att få bättre arbetsmiljö och 

nöjdare kunder/invånare? 

 Är Bygglovsguiden - en E-tjänst som kommunen kan köpa in och som gör det lättare 

för lekmannen att få mindre att komplettera i sin bygglovsansökan något som Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) skulle kunna erbjuda alla kommuner att ha? 

 Hur ser markanvisningsavtal ut? Vad är viktigt när kommunen anordnar 

markanvisningstävlingar? Vilka beslut tar kommunen innan? 
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10 Appendix 
{1}Kundundersökning Örebro 
{2}Kundundersökning Karlskoga 
{3}Intervju Örebro- frågor och svar 
{4}Intervju Karlskoga- frågor och svar 

  



32 
 

 



i 
 

10.1 Appendix 1 

Kundundersökning Bygglov Örebro 
April 2013

Period: 2012/11/14 till 2013/04/07

Totalt antal svarande respondenter: 135

Antal svarande resondenter f.o.m 2012/03/01: 47

Metod: Webbenkät via e‐post

Indea AB
Sammanställning av Erik Ek
erik.ek@indea.se
2013/04/07

 

7,76

8,02

7,82

7,60

7,90

7,84

8,31

8,23

7,80

8,44

7,78

8,12

7,95

7,67

8,08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Information

Tillgänglighet

Bemötande

Rättsäkerhet

Effektivitet

Betygsindex

Samtliga svar  (135 st)

Från 2013‐03‐01 (47 st)

Före 2013‐03‐01 (88 st)
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Fördelat efter kundtyp

7,82

7,96

8,06

7,71

8,01

7,80

7,99

7,76

7,59

7,76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Information

Tillgänglighe
t

Bemötande

Rättsäkerhet

Effektivitet

Företagskunder (56 st) Före 2013‐03‐01

Företagskunder (27 st) Från 2013‐03‐01

7,85

8,75

8,44

7,94

9,00

7,68

8,12

7,92

7,62

8,13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Information

Tillgänglighet

Bemötande

Rättsäkerhet

Effektivitet

Privatkunder (32 st) Före 2013‐03‐01

Privatkunder (20 st) Från 2013‐03‐01

 

Fördelat efter kön

8,15

8,40

8,45

8,06

8,55

7,81

8,00

7,70

7,71

7,87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Information

Tillgänglighet

Bemötande

Rättsäkerhet

Effektivitet

Män (73 st) Före 2013‐03‐01 Män (36 st) Från 2013‐03‐01

6,92

8,05

8,05

7,02

8,12

7,51

8,15

8,53

6,92

8,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Information

Tillgänglighet

Bemötande

Rättsäkerhet

Effektivitet

Kvinnor (15 st) Före 2013‐03‐01 Kvinnor (11 st) Från 2013‐03‐01
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Fördelat efter kön

8,15

8,40

8,45

8,06

8,55

7,81

8,00

7,70

7,71

7,87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Information

Tillgänglighet

Bemötande

Rättsäkerhet

Effektivitet

Män (73 st) Före 2013‐03‐01 Män (36 st) Från 2013‐03‐01

6,92

8,05

8,05

7,02

8,12

7,51

8,15

8,53

6,92

8,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Information

Tillgänglighet

Bemötande

Rättsäkerhet

Effektivitet

Kvinnor (15 st) Före 2013‐03‐01 Kvinnor (11 st) Från 2013‐03‐01

 

Fördelat efter huruvida kund har sökt bygglov innan

7,32

9,11

8,28

7,52

8,66

7,12

7,92

7,70

7,28

7,62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Information

Tillgänglighe
t

Bemötande

Rättsäkerhet

Effektivitet

Ja (24 st) Före 2013‐03‐01 Ja (13 st) Från 2013‐03‐01

8,06

7,96

7,96

7,92

8,36

7,98

8,06

7,86

7,71

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Information

Tillgänglighe
t

Bemötande

Rättsäkerhet

Effektivitet

Nej (64 st) Före 2013‐03‐01 Nej (34 st) Från 2013‐03‐01
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Privat/företag
Företagskunder Privatkunder

SamtligaFrån 2013-03-01 
(27st)

Före 2013-03-01 (56st)
Från 2013-03-01 

(20st)
Före 2013-03-01 

(32st)

Fråga Område Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex

Information 7,82 7,80 7,85 7,68 7,78

F1
Hur nöjd var du med...
...vår muntliga information? 7,68 4 8,21 8 7,63 1 8,00 4 7,97

F2 ...vår skriftliga information? 8,35 0 7,81 2 8,20 0 8,03 0 8,03
F3 ...innehållet på Örebro kommuns webbplats? 7,44 10 7,38 10 7,72 2 7,00 6 7,35

Tillgänglighet 7,96 7,99 8,75 8,12 8,12

F4

Hur nöjd var du med...
...möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på 
telefon? 7,81 5 7,75 4 9,06 1 7,85 5 7,98

F5
...möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) via 
e-post? 8,50 4 8,21 7 9,06 3 8,36 10 8,43

F6
...möjligheten att träffa rätt person (er) i ett personligt 
möte? 7,64 15 7,67 16 8,00 11 8,44 15 7,86

F7
...möjligheten att hämta blanketter och informationsmaterial 
på hemsidan? 7,90 5 8,35 7 8,88 3 7,81 6 8,22
Bemötande 8,06 7,76 8,44 7,92 7,95

F8
Hur nöjd var du med...
...kontakt och dialog med vår personal? 8,18 2 8,29 3 8,89 0 8,10 3 8,32

F9 ...den vägledning och det stöd som vi gav? 8,25 4 7,58 6 8,47 2 8,03 3 7,95
F10 ...den lyhördhet och förståelse som vi visade? 7,80 4 7,70 7 8,44 3 7,96 4 7,89

F11
...vår förmåga att förmedla kunskap om vilka regler som 
gäller? 7,79 5 7,71 6 7,68 0 7,48 3 7,66

F12 ...vår förmåga att hjälpa till att lösa problem? 8,28 6 7,52 8 8,73 4 8,00 8 7,94
Rättsäkerhet 7,71 7,59 7,94 7,62 7,67

F13
Hur nöjd var du med...
...tydligheten i de lagar och regler som gäller för bygglov? 7,48 3 7,54 8 6,89 1 7,12 7 7,33

F14 ...det sätt som vi motiverade vårt ställningstagande? 7,67 3 7,30 8 8,47 4 7,78 5 7,65

F15
...det sätt som vi informerade om möjligheten att överklaga 
beslut? 8,00 4 7,93 14 8,46 6 7,95 11 8,02
Effektivitet 8,01 7,76 9,00 8,13 8,08

F16

Hur nöjd var du med...
...handläggningen och behandlingen av ditt 
bygglovsärende? 8,04 1 7,96 1 9,11 0 7,97 0 8,15

F17 ...tiden för handläggning? 7,71 0 7,52 0 9,16 0 7,84 0 7,88

F18
...hur väl uppfyllde bygglovsavdelningen dina 
förväntningar? 8,17 1 7,80 3 8,94 2 8,58 1 8,23

F19 ...hur nöjd är du med Bygglovsavdelningen i sin helhet? 8,13 0 7,74 3 8,78 1 8,13 2 8,07

 
Kön

Män Kvinnor
SamtligaFrån 2013-03-01 

(36st) Före 2013-03-01 (73st)
Från 2013-03-01 

(11st)
Före 2013-03-01 

(15st)
Fråga Område Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex

Information 8,15 7,81 6,92 7,51 7,78

F1
Hur nöjd var du med...
...vår muntliga information? 7,88 3 8,14 7 6,89 2 8,10 5 7,97

F2 ...vår skriftliga information? 8,49 0 7,96 2 7,64 0 7,60 0 8,03
F3 ...innehållet på Örebro kommuns webbplats? 8,08 10 7,32 13 6,22 2 6,83 3 7,35

Tillgänglighet 8,40 8,00 8,05 8,15 8,12

F4

Hur nöjd var du med...
...möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på 
telefon? 8,47 4 7,78 5 8,11 2 7,82 4 7,98

F5
...möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) via 
e-post? 8,89 6 8,18 12 8,30 1 8,70 5 8,43

F6
...möjligheten att träffa rätt person (er) i ett personligt 
möte? 8,07 20 7,88 22 7,00 6 8,00 9 7,86

F7
...möjligheten att hämta blanketter och informationsmaterial 
på hemsidan? 8,18 6 8,18 10 8,78 2 8,08 3 8,22
Bemötande 8,45 7,70 8,05 8,53 7,95

F8
Hur nöjd var du med...
...kontakt och dialog med vår personal? 8,58 1 8,10 2 8,30 1 9,00 4 8,32

F9 ...den vägledning och det stöd som vi gav? 8,55 3 7,53 5 7,63 3 9,09 4 7,95
F10 ...den lyhördhet och förståelse som vi visade? 8,19 5 7,66 6 7,78 2 8,70 5 7,89

F11
...vår förmåga att förmedla kunskap om vilka regler som 
gäller? 8,14 3 7,60 6 6,44 2 7,75 3 7,66

F12 ...vår förmåga att hjälpa till att lösa problem? 8,80 7 7,63 9 7,50 3 8,13 7 7,94
Rättsäkerhet 8,06 7,71 7,02 6,92 7,67

F13
Hur nöjd var du med...
...tydligheten i de lagar och regler som gäller för bygglov? 7,86 3 7,48 9 5,30 1 6,78 6 7,33

F14 ...det sätt som vi motiverade vårt ställningstagande? 8,04 4 7,54 8 7,88 3 7,10 5 7,65

F15
...det sätt som vi informerade om möjligheten att överklaga 
beslut? 8,28 7 8,12 19 7,88 3 6,89 6 8,02
Effektivitet 8,55 7,87 8,12 8,04 8,08

F16

Hur nöjd var du med...
...handläggningen och behandlingen av ditt 
bygglovsärende? 8,59 0 7,96 0 8,30 1 8,00 1 8,15

F17 ...tiden för handläggning? 8,53 0 7,62 0 7,82 0 7,73 0 7,88

F18
...hur väl uppfyllde bygglovsavdelningen dina 
förväntningar? 8,53 0 8,03 1 8,38 3 8,50 3 8,23

F19 ...hur nöjd är du med Bygglovsavdelningen i sin helhet? 8,53 0 7,88 2 8,00 1 7,92 3 8,07
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Hur utföll ärendet för dig?
Negativt Delvis positivt Positivt

SamtligaFrån 2013-03-
01 (1st)

Före 2013-03-01 
(2st)

Från 2013-03-
01 (4st)

Före 2013-03-
01 (8st)

Från 2013-03-
01 (42st)

Före 2013-03-
01 (78st)

Fråga Område
Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex n/a

Betygsinde
x

Information 8,00 2,17 5,36 5,17 8,09 8,16 7,78

F1
Hur nöjd var du med...
...vår muntliga information? 8,00 0 1,50 0 5,75 0 4,50 2 7,86 5 8,65 10 7,97

F2 ...vår skriftliga information? 8,00 0 1,50 0 6,00 0 4,86 2 8,51 0 8,34 10 8,03
F3 ...innehållet på Örebro kommuns webbplats? 8,00 0 3,50 0 4,33 1 6,14 1 7,90 11 7,48 15 7,35

Tillgänglighet - 3,75 8,08 6,00 8,35 8,39 8,12

F4

Hur nöjd var du med...
...möjligheten att komma i kontakt med rätt 
person (er) på telefon? 8,00 0 2,00 0 7,67 1 5,50 0 8,46 5 8,22 9 7,98

F5
...möjligheten att komma i kontakt med rätt 
person (er) via e-post? 8,00 0 3,00 0 8,50 0 5,71 1 8,79 7 8,72 16 8,43

F6
...möjligheten att träffa rätt person (er) i ett 
personligt möte? - 1 4,50 0 7,67 1 5,80 3 7,81 24 8,25 28 7,86

F7
...möjligheten att hämta blanketter och 
informationsmaterial på hemsidan? 7,00 0 5,50 0 8,50 0 7,00 1 8,34 8 8,37 12 8,22
Bemötande 8,40 1,50 7,42 4,40 8,35 8,39 7,95

F8
Hur nöjd var du med...
...kontakt och dialog med vår personal? 9,00 0 1,00 0 8,50 0 5,13 0 8,50 2 8,79 6 8,32

F9 ...den vägledning och det stöd som vi gav? 9,00 0 1,00 0 8,33 1 4,00 1 8,33 5 8,34 8 7,95
F10 ...den lyhördhet och förståelse som vi visade? 8,00 0 0 6,75 0 3,71 1 8,26 7 8,38 10 7,89

F11
...vår förmåga att förmedla kunskap om vilka 
regler som gäller? 8,00 0 3,50 0 6,00 0 4,29 1 7,94 5 8,09 8 7,66

F12 ...vår förmåga att hjälpa till att lösa problem? 8,00 0 1,00 0 7,50 0 4,88 0 8,64 10 8,28 16 7,94
Rättsäkerhet - 2,67 5,58 5,25 8,05 8,01 7,67

F13

Hur nöjd var du med...
...tydligheten i de lagar och regler som gäller 
för bygglov? 7,00 0 4,50 0 5,00 1 5,29 1 7,40 3 7,73 14 7,33

F14
...det sätt som vi motiverade vårt 
ställningstagande? - 1 1,00 0 5,50 0 3,71 1 8,31 6 8,09 12 7,65

F15
...det sätt som vi informerade om möjligheten 
att överklaga beslut? 9,00 0 2,50 0 6,25 0 6,75 4 8,43 10 8,22 21 8,02
Effektivitet - 1,25 6,63 3,88 8,66 8,49 8,08

F16

Hur nöjd var du med...
...handläggningen och behandlingen av ditt 
bygglovsärende? - 1 1,00 0 7,00 0 4,13 0 8,68 0 8,56 1 8,15

F17 ...tiden för handläggning? 4,00 0 2,00 0 5,50 0 3,13 0 8,76 0 8,26 0 7,88

F18
...hur väl uppfyllde bygglovsavdelningen dina 
förväntningar? - 1 1,00 0 7,00 1 3,57 1 8,62 1 8,73 3 8,23

F19
...hur nöjd är du med Bygglovsavdelningen i 
sin helhet? 8,00 0 1,00 0 7,00 0 4,71 1 8,57 1 8,39 4 8,07  

Hur utföll ärendet för dig?
Negativt Delvis positivt Positivt

SamtligaFrån 2013-03-
01 (1st)

Före 2013-03-01 
(2st)

Från 2013-03-
01 (4st)

Före 2013-03-
01 (8st)

Från 2013-03-
01 (42st)

Före 2013-03-
01 (78st)

Fråga Område
Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex n/a Betygsindex n/a

Betygsinde
x

Information 8,00 2,17 5,36 5,17 8,09 8,16 7,78

F1
Hur nöjd var du med...
...vår muntliga information? 8,00 0 1,50 0 5,75 0 4,50 2 7,86 5 8,65 10 7,97

F2 ...vår skriftliga information? 8,00 0 1,50 0 6,00 0 4,86 2 8,51 0 8,34 10 8,03
F3 ...innehållet på Örebro kommuns webbplats? 8,00 0 3,50 0 4,33 1 6,14 1 7,90 11 7,48 15 7,35

Tillgänglighet - 3,75 8,08 6,00 8,35 8,39 8,12

F4

Hur nöjd var du med...
...möjligheten att komma i kontakt med rätt 
person (er) på telefon? 8,00 0 2,00 0 7,67 1 5,50 0 8,46 5 8,22 9 7,98

F5
...möjligheten att komma i kontakt med rätt 
person (er) via e-post? 8,00 0 3,00 0 8,50 0 5,71 1 8,79 7 8,72 16 8,43

F6
...möjligheten att träffa rätt person (er) i ett 
personligt möte? - 1 4,50 0 7,67 1 5,80 3 7,81 24 8,25 28 7,86

F7
...möjligheten att hämta blanketter och 
informationsmaterial på hemsidan? 7,00 0 5,50 0 8,50 0 7,00 1 8,34 8 8,37 12 8,22
Bemötande 8,40 1,50 7,42 4,40 8,35 8,39 7,95

F8
Hur nöjd var du med...
...kontakt och dialog med vår personal? 9,00 0 1,00 0 8,50 0 5,13 0 8,50 2 8,79 6 8,32

F9 ...den vägledning och det stöd som vi gav? 9,00 0 1,00 0 8,33 1 4,00 1 8,33 5 8,34 8 7,95
F10 ...den lyhördhet och förståelse som vi visade? 8,00 0 0 6,75 0 3,71 1 8,26 7 8,38 10 7,89

F11
...vår förmåga att förmedla kunskap om vilka 
regler som gäller? 8,00 0 3,50 0 6,00 0 4,29 1 7,94 5 8,09 8 7,66

F12 ...vår förmåga att hjälpa till att lösa problem? 8,00 0 1,00 0 7,50 0 4,88 0 8,64 10 8,28 16 7,94
Rättsäkerhet - 2,67 5,58 5,25 8,05 8,01 7,67

F13

Hur nöjd var du med...
...tydligheten i de lagar och regler som gäller 
för bygglov? 7,00 0 4,50 0 5,00 1 5,29 1 7,40 3 7,73 14 7,33

F14
...det sätt som vi motiverade vårt 
ställningstagande? - 1 1,00 0 5,50 0 3,71 1 8,31 6 8,09 12 7,65

F15
...det sätt som vi informerade om möjligheten 
att överklaga beslut? 9,00 0 2,50 0 6,25 0 6,75 4 8,43 10 8,22 21 8,02
Effektivitet - 1,25 6,63 3,88 8,66 8,49 8,08

F16

Hur nöjd var du med...
...handläggningen och behandlingen av ditt 
bygglovsärende? - 1 1,00 0 7,00 0 4,13 0 8,68 0 8,56 1 8,15

F17 ...tiden för handläggning? 4,00 0 2,00 0 5,50 0 3,13 0 8,76 0 8,26 0 7,88

F18
...hur väl uppfyllde bygglovsavdelningen dina 
förväntningar? - 1 1,00 0 7,00 1 3,57 1 8,62 1 8,73 3 8,23

F19
...hur nöjd är du med Bygglovsavdelningen i 
sin helhet? 8,00 0 1,00 0 7,00 0 4,71 1 8,57 1 8,39 4 8,07  
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10.3 Appendix 3 Intervju Örebro kommun 

Bygglov 
1Hur går handläggningen till? (Följs anvisningarna i PBL eller finns egna rutiner) 
– nu har jag ju sett en del under dagen – när det är så enkla ärenden som det här om det hade 
vart en skylt eller något annat då är det ofta så här att det går väldigt fort liksom. Nu fick vi in 
det i går och det är klart idag. Men som Sofia sa förut vi handlägger ju de flesta ärendena 
inom tre veckor, det är ju 70 % Så det är ju väldigt mycket så här att _ 
när de väl är kompletta så går det väldigt fort att få igenom dem. – 
 JA precis. Ja för i om att vi räknar dem from kompletta, alltså det kan komma in nu men är 
inte klart förrän i höst för det var inte komplett förrän i höst heller så att, men jag vet att Sofia 
har statistik på det där hur mycket så om du vill ha det så kan vi ta fram det. – 
Jag kan ju gå bort och prata med henne också.  
 
2Vilka handläggningstider har kommunen på ärenden, är det olika handläggningstider 
beroende på ärende? 
Ja det är det väl. – 
 Vad är svårare att handlägga, vad tar längre tid? –  
Det är inte riktigt vem som, förskola och större flerbostadshus är klart att det är större projekt 
och det är mer att tänka på i sådana fall sen samtidigt kan de vara så bra projekterade så att 
alla handlingar och allt är med det är bara att skicka ut remisser, det kan ju vara såna här 
tillgänglighetsutredningar med, så att man inte behöver lägga ner så mycket energi på just den 
biten men utan. Sen kan det ju vara en liten tillbyggnad som krånglar fram och tillbaka hela 
tiden som det blir lång handläggningstid på. Men oftast är det ju de större som det blir längre 
handläggningstider på.  
 
3Vid vilken typ av ärenden används tekniskt samråd?  
Alltså det är när det är kontrollansvarig. Sen kan ju de begära att få det. Ska se ifall det står 
här (bläddrar i PBL) Dom kan ju begära att ha ett möte men det kanske inte kan ses som ett 
tekniskt samråd. Frågar ÖBO om jag vill komma på ett möte så självklart. (kollar datorn)ska 
vi se, det finns ju lite, här står det lite (7 kap PBF, 14 §§10 kap PBL) Jag tror du/ ni som 
privatperson kommer åt den här hemifrån också, den här är ganska bra att ha. För om man går 
in på Örebro kommuns hemsida så här, bygga och bo, bygglov, så om man scrollar ner på 
första sidan här på bygglov så finns det lagtexter i bygglovsguiden och då kommer man till 
den här sidan. Ska vi se om jag hittar den lagtexten nu –  
men det var i 7kap PBF det stod en del som du hade uppe nyss.  
(bläddrar i PBL) Här står det lite i kap 10 PBL. Det krävs ju små ändringar, sen vad en 
kontroll ansvarig ska göra, här står det om tekniskt samråd med (från 14§ 10 kap PBL) –  
då kan jag ju läsa lite där i. Är det mycket som går till tekniskt samråd av större projekt som 
förskolor?  
– Då går allt, då är det alltid kontrollansvarig. Alltså när det är större åtgärder, enbostads hus 
och uppåt så kan man väl säga. _ 
så även privata som bygger enbostadshus så är det tekniskt samråd? –  
Är det garage som är större och komplicerade då kan det vara, den kanske inte, men där är det 
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hårfint om det krävs eller inte. Men är det KA (kontrollansvarig) så ska det alltid vara, för det 
står här.” Om det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer. Om det inte är obehövligt 
eller att byggherren kräver det”. Alltså även fast vi säger att vi inte begär det så kanske 
byggherren vill ha det och då har vi det. – 
 Vad har byggherren för nytta av ett tekniskt samråd då? – 
 na men han kanske vill gå igenom hur han har tänkt lägga upp projektet och så där liksom.  
–okej.  
– så att, men, alltså har man kontrollansvarig och det är en mindre åtgärd så att det inte krävs 
ett tekniskt samråd på en timme då kan man ju ha det via telefon också. Och sen så är vi ofta 
ute minst en gång, antingen blir det väl både på arbetsplats besök, kanske när stommen är rest 
eller när de har kommit halvägs eller ja. Och inför slutbeskedet, när det är dags att ta det i 
bruk.  
 
4Finns det några speciella bestämmelser för kommunen som gäller för område utanför 
detaljplan ex landsbygd? 
Finns det något speciellt som är för Örebro kommun?  
– Nej det tror jag inte. Utan alltså när vi får frågor, många som bor utanför vill ju bygga utan 
bygglov, så är det ju. Och visst man får ju bygga lite utanför utan bygglov. Och sen är det ju 
många som försöker ”ja men jag har ju en ekonomibyggnad får jag bygga till på den då?” och 
så där liksom och om man är bonde då får man ju bygga saker till verksamheten utan bygglov. 
 – jag satt och läste det var lite komplicerat, det är en sak kunde räknas så och den fick man 
bygga, men samma sak fast på ett annat ställe fick man inte bygga. 
 Nej det är ju så att jag kan bo på en bondgård men jag kanske inte när mig eller lever på det 
och då är det en massa såna här konstiga grejer som, man får försöka hålla tungan rätt i 
munnen när man säger något ibland. 
 – Ibland är det bättre att säga jag återkommer?.  
_ ja precis absolut 
 
5Hur ser markanvändningen ut, finns det plats för bebyggelse i attraktiva områden  
Ja det allt är väl var det är ett attraktivt område i så fall.  
–jag tänker som när de håller på och bygger efter Hertig Karls alle, Hertigen och Hertiginnan 
och såna.  
– precis här borta  
– det måste ju vara ett ganska, där var väl Vasaskolan som låg innan. Det var ju en jättestor 
tomt –ja dom rev väl det 
 -där det stod ett hus mitt i  
– men där bygger man väl hela  
–ja dom bygger ganska mycket på den tomten 
- ja det ser det ut som för jag bor precis där, det ser ut som att den gamla byggnaden som står 
där, mot bensinstationen den ska bevaras för dom har satt över fönster och så där. Men sen har 
man ju alltså man bygger ju upp områden som, alltså kanske inte finns sådär mitt i stan vad 
jag vet men, tex Nyponlunden kallas det väl här ute (tar upp karta i intra nätet och visar) Här 
är ett ganska nytt område, här är Mellringe. Här är ganska nytt område som ändå har vad jag 
kan se lite tomter över så här. Här ska det byggas, här hade jag ett bygglov och det ska byggas 
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radhus, här vet jag att det håller på och bygger en massa radhus (visar på kartan i området 
Nyponlunden) Man får lite blandad bebyggelse, sen alltså det är ju en bit från stan (centrum) 
men kanske inte om man ser det som en stor stad då kanske det inte är så långt. Sen har vi det 
ute i Näsby, där finns det också en del, jag vet inte om det finns så många tomter kvar där nu 
men där är väl också ganska attraktivt om man ser till priserna i alla fall.  
– Jag tänkte för jag läste ju igenom hela översiktsplanen och då stod det ju om förtätning av 
bebyggelsen, var man tänker sig att göra den då? Hertig Karls måste ju vara ett sånt med 
förtätning om man tänker på Hertigen så måste det ju vara en sorts förtätning av det området.  
– Ska vi se här, för jag vet, komma ihåg vad det heter  
- det finns inte så mycket tomma tomter inom stadsgränsen utan det är längre ut. 
 – det tror jag med,  
- att man bygger på lite såna tomter, som man bygger på CVs bla sjukhuset och såna här, det 
byggs ju på gammal industrimark. Jag tänker på det här området ner mot slussen och där 
också att det är också gammalt industriområde som det ska byggas bostäder på. Det måste väl 
vara ett attraktivt område eftersom det ligger precis vid Svartån då.  
– (söker tomter i datorn via hemsidan på lediga tomter i kommunen) Här kan man ju se, 97 
tomter står det att det finns. Sen Brevensbruk det är ju inte jättecentralt  
_nej  det var ett par mil bort 
_ Lillån Garphyttan ligger lite bättre till- 
 Det fanns en hel del i Lillån om man ser på bostadsmarknaden, jag håller ju på och säljer hus 
nu också då, så ser ju lite att i Lillån, Hovsta där är det ganska hård åtgång men jag bor ju 
liksom fem minuter till ut. 
 –ja _ 
 första visningen så kom det en person, senast så kom det sju familjer men det är ju inte riktigt 
klart än _ 
 Här har vi ju Nyponlunden, det jag visade dig förut. (Visar tomter till salu)  
_där finns det en hel del tomter som är ute 
 – sen kan det finnas en del tomter som är tingade eller paxade eller vad man nu vill se det 
som.  Fanns väldigt många i Nyponlunden, Odensbacken, Stora Mellösa, det blir ju lite mer 
utanför stan  
– ja Mellringe och Lillån det är ju ganska nära ändå, Lindhult är bra det är ju Adolfsberg 
straxt ovanför.  
– ja det är ju dom där kvarteren som är uppkallade efter hundraser. Nej men sen kanske det 
finns mer än vad som finns ute här det kan inte jag svara på men det är väl i såna fall Noomi 
som vet det bättre.  
 
6Är det bostäder, handel eller industri som söker mest bygglov? Hur ser fördelningen 
ut? Skiljer det mellan kommundelar?  
Det kanske finns någon statistik som visar? 
 Hur tänker du då med bostäder? 
_ är det många som söker för att bygga bostäder 
 – alltså nya bostäder?  
_Ja nya bostäder nybyggnation av bostäder var det jag tänkte mest på. Nybyggnation för 
bostäder, handel och industri. 
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 Ja alltså rent spontant så här så alltså det byggs ju såklart men det blir ju lite utanför, först har 
man ju oftast ett förhandsbesked så man ser ifall platsen är lämplig att bygga hus på. Och sen 
för jag jobbade på privatsidan ett litet tag, och det är klart att det trillar in lite sådär men på 
privat är det fler uterum, garage, carportar så sett men det kan vi kolla om det finns statistik på 
vad som är mest som sökts. Vi håller ju på nu, jag såg mailkonversationen mellan dig och 
Sofia och då såg jag att Sofia hade skrivit det med att vii håller på med INDEA 
utvärderingsprojekt och nu gör vi att varje gång man har fått ett bygglov så man ju skickat på 
mailen en enkät där man ska skriva kundnöjdhet och rättsäkerhet, fylla i en massa grejer. 
Kanske kan visa dig om jag har någon (letar reda på en kundundersöknings sammanställning i 
datorn) Så här gör vi ju mätningar så här (visar i databladet) så det kanske finns mätningar 
som visar på vilket som är vanligast av handel/industri/bostäder. Nybyggnation av 
enbostadshus också. Det kan vi kolla  
–Ja tillgång till samma  
 
7Vad måste handläggaren börja med att undersöka vid en bygglovsansökan i 
detaljplanerat område? 
Det första jag gör är ju att kolla om det stämmer överens med detaljplan eller gör det inte det? 
Som jag visade lite på fm och gör det inte det så måste man höra grannar och så vidare. 
Stämmer det överens och man inte behöver höra några remissinstanser eller grannar då blir 
det som föregående ärende (enkelt rivningsärende som inte krävde några remisser eller 
hörande från grannar, ett ärende med kompletta handlingar som kunde få beslut på en gång)  
 
Hur skiljer det sig från tillvägagångssättet utom detaljplanerat område?  
Då måste man alltså höra grannarna varje gång?  
– ja, det är ju en grej som skiljer sig, sen får man göra lite annorlunda, man får ju måla om 
även utan bygglov, lite såna där smågrejer.  
–kan grannarna komma in med åsikter om man har målat om, som att man inte borde ha fått 
göra det.  
– jag vet inte, alltså grannar klagar ju alltid på varandra. Här har man ju i 9kap 6§ ”för en- och 
tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför ett område 
med detaljplan, krävs det trots 2§, inte bygglov för att…”   
 
Har arbetet förändrats sen den nya PBL trädde i kraft? 
Alltså det vet ju inte jag så jättemycket (Fredrik började jobba i maj -12 direkt efter sin 
byggingenjörsexamen)  
Men det tror jag Sofia kunde svara på där.  
 
Har handläggningstiderna kortats? 
Det försöker vi jobba på hela tiden och det är därför vi gör kundundersökningar. Eller 
sökandeundersökningar om man vill kalla dom. För att vi har ganska bra värden på dom, så 
det vi får försöka göra är att jobba på att förbättra för att framförallt tjejer som inte tycker 
rättsäkerheten är lika bra (undersökningen visar att kvinnor svarar att de upplever 
rättssäkerheten lägre än vad män gör) Sen att de som får negativa besked, nekas bygglov får 
avslag kanske inte tycker att allt är så jätteroligt heller, även fast det var någon nu som. Men 
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man får jobba på såna grejer annars så ser det väl ganska bra ut, vi försöker korta dom hela 
tiden och utveckla oss genom att se att vi kanske ska pröva och handlägga ärendena i den här 
ordningen för att då kanske de går ut fortare till den sökande och bollen ligger hos den 
sökande och då är det inte vårat längre.  
– tror du jag skulle kunna få en sån där kundundersökning? Vore ju lite roligt att ha med i 
arbetet.  
– Vill du ha den utskriven eller ska jag skicka den 
 – du kan skriva ut den så kan jag lägga in den. 
 
Vilka tekniska detaljer tittar kommunen på? Tex angående buller, miljö 
Det varierar också lite ifrån vad det är som ska byggas?  
– ja det är klart det gör alltså. För det första står det ju en del i BBR.  
_är det sånt som man tar hänsyn till när man ger bygglovet också?  
– ja alltså det gör man ju, alltså man, tex den här hänvisar ju en del till varandra (visar 
böckerna med PBL och BBR) ska vi se här om vi hittar. (bläddrar i BBR ) här är buller, det 
står lite om. Men i en del detaljplaner så står det ju att det måste vara en viss volym, det ska 
vara en viss ljudvolym i ett visst område eller att boningsrum ska läggas mot tyst sida eller 
liknande. Vissa gånger får man ju vidta åtgärder för att bullret ska uppnås. Alltså en ljudvall 
eller ett bullerplank eller liknande men det är ju klart vi tar hänsyn till det, men sen kommer ju 
vi remittera till Miljökontoret så yttrar ju dom sig om det också. Alla såna här grejer med i 
BBR står ju på Boverket. När man är lite nyfiken. Det står ju om buller och allt möjligt här.  
_Finns det några speciella bestämmelser för Örebro som ligger över vad kraven säger?  
– Nej Kraven är väl 55 dB tror jag väl.  Oftast står det ju 55 (dB) Ska vi se här nu där. Ska jag 
visa hur miljökontoret yttrar sig. Dom skriver ofta om trafikbuller och hur det är så här 
(plockar fram en remiss och visar miljökontorets utlåtande på den) 55 dB. Så miljökontoret 
hjälper en ju mycket med att titta på just den biten. Och andra såna tekniska bitar.  
 
Hur styrs närmiljö inom villaområden respektive hyresrätter/ bostadsrätter? 
Jag tänker om man gör blandade områden med handel och vårdcentraler och liknande. När 
man planerar ett nytt bostadsområde planerar man plats för dem då?  
_ Alltså det gör man ju i detaljplanen, det är ju när man planerar den man lägger 
bestämmelserna för vad det får vara på respektive fastighet. Sen om en aktör går in och söker 
planändring för just fastigenheten för de kan ske vill göra något annat görs en ny prövning av 
detaljplanen om det är lämpligt och så vidare.  
_ Styrs det på något vis att när man gör ett nytt område att man lägger in plats för sådant?  
– Alltså om vi tittar i Nyponlunden då är det ju inga speciella så, på den detaljplanen som är 
där. Tror jag inte det är. Ska vi se (tittar på intranät kartan på datorn, tar fram området 
Nyponlunden och tänder upp användningsområden i kartan) Så här du ser här JKE är lite 
handel. Småindustri, hantverk så tar man ju in det där, handel  
_ ser man till att det finns i närområdet? 
 – det är klart man gör tror jag, jag sitter ju inte just med dem frågorna, men dom försöker ju 
när de ska planera ett helt nytt område tror jag de försöker planera in så att det finns närhet till 
mataffär, vårdcentraler och så vidare. 
 –dagis 
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 – Ja precis hela faderuttan  
_grönområden hade de planerat in här 
- Bostäder, dom vill ha lite parker, här har de ju E det är teknisk anläggning, sen på B det står 
ju inte  vilka bostäder är eller inte. Här har du ju S har dom lagt här också som är skola. Dom 
har även lagt B2 men här har de ju inte planerat för något. Här får det vara fyra våningshus 
och här men överallt annars är det bara tvåvåningar tillåtet, Man kan ju bygga längre men man 
kan ju inte bygga något högt. Det är ju mycket att när de uppe på detaljplan planerar då 
skickar även dom remisser till så att alla övriga får vara med och bestämma och påverka, så 
det är inte bara en eller två som sitter och bestämmer skolan kanske ska vara här, utan det 
läggs ett förslag som går ut på samråd och hängs upp i entrén så vemsomhelst kan komma 
med åsikter. 
 
Finns områden med utökad lovplikt? Iså fall vilka och varför? 
Hur menar du då? 
- Tänker på om hur man får ändra fasader, i Örebro finns det väl ganska många byggnader 
som är Kmärkta som slottet. Äldre byggnader där det är utökad lovplikt att man inte får 
ändra?   
_Ja ska vi se, det finns ju ganska många såna här, det är ju i detaljplanen det styrs. Allt styrs ju 
egentligen från detaljplanen och då. 
 –Då är det nästan så att allt som är kulturmiljöer måste vara/kan kräva mer? Man kunde vara 
tvungen att ha bygglov för att bygga mindre tillbyggnader och så men nu har jag ju suttit och 
nördläst i så det är därför den frågan kom. _ 
 ska visa dig här (tar upp karta i intranätet och visar) Här på Tekniska Kvarnen som är här q- 
märkt är den bara här Då är det här detaljplanen (visar detaljplanen på datorn) Det kan ju 
styras riktigt hårt i detaljplanen, sen kan det ju vara en del detaljplaner där det är något som är 
bygglovsbefriat som väldigt små åtgärder. Så att det är klart i vissa områden, jag vet inget 
generellt sådär men vissa i vissa områden sådär. _För jag fick intrycket när jag (med grupp) 
var och pratade med JM när de höll på och projekterade för Hertigen och då var det att det var 
väldigt viktigt med färgsättningen där efter hertig karls alle att de var tvungna att färgsätta 
husen efter den befintliga bebyggelsen runt omkring._ Så kan det ju vara_ Det får inte avvika 
för mycket för då hade de inte fått bygga där. _ Nej för man måste ju alltid passa in i 
stadsbilden så är det ju och det är samma sak med studentboendet som kommer bli vid 
Rudbeckskorset 
_ Där de håller på och bygger nu?  
_ ja där de har satt upp den stora skylten om att det ska bli, Där har det också varit en del 
diskussioner om själva färgsättningen. Så att det kan ju vara en stor , det är ju väldigt centralt 
och så vidare och det kan bli såna diskussioner då. Det är det som gör jobbet lite kul också att 
alla ärenden är unika i sig. Man vet inte innan det är detaljplanen som styr helt så att. För här 
står det ju egentligen precis hur man ska göra när man ska bygga om.  
_du ska göra det så här annars får du inte bygga  
_ Medans i andra står det inte hur husen ska utformas oftast utan det är ju det kan ställa krav i 
enskilda projekt men inte från detaljplanens sida. _ så det är ganska speciellt ute i Karlslund 
vid Tekniska Kvarnen att det är så exakt hur byggnaderna ska se ut. _ JA det är väl lite samma 
sak vid fotbollsplanerna där ute vid Rosta Gärde, där är det också mycket med utformning, 
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där ska utseendet bevaras. På en del platser ska det ju vara så, på andra ska det ju inte vara så. 
Men sen vet jag inte, vi har ju på en del ställen i detaljplanen att det är så q. Och i en del 
områden så är det ju bara inventerat kanske och jag vet inte hur andra kommuner har med sin 
om de inventerar så här. Det kanske du får reda på nästa vecka.  
_ Ja jag räknar med att få reda på det när jag är hos Karlskoga också. Hur de tänker m det. 
 
Vilka regler och krav ställs på byggnader (allmänt) (Det är enligt BBR och PBL) har 
kommunerna egna regler och krav som är högre än de nationellt ställda?  
Nej inte så där direkt 
- det är inget som ligger högre i miljö eller så? 
 _ Visst man framhäver väl alltid miljöfrågor, jag vet inte du läser väl tidningen var det förra 
veckan när de tog beslut i nämnden om solfångaren tex solceller heter det väl. Vårat förslag 
var avslag för att det inte passade in i området men nämnden vände på det för att de tyckte 
inte att det spelade så stor roll för området.  Och det går att ta bort dom där solcellerna. Miljö 
överlag är väl alltid sådant man främjar, men man kanske inte ställer hårdare krav på ett sånt 
sätt. Vi har ju fortfarande samma energihushållning och liknande som det ställs från 
Boverkets sida.  
– Och det är inget om det går ut som markanvisningstävlingar och så, kan ni då säga att vi 
premierar om det är lägre_ 
 det vet inte jag, vi får bara in ansökningarna till mitt bord. Det är mer MEX du kan fråga om 
det 
 
Vad finns det för statistik och fakta omkring detta? 
Vi frågar Sofia 
 
16Vilka arbetsrutiner/ arbetssätt används idag? 
Vi har ganska mycket rutiner, man kan väl se alla dom där mallarna som rutiner. Så fort vi har 
ett nytt ärende så kör vi hela den här proceduren. Som jag har gjort och har bra 
kommunikation med sökande och är det något svårt fall som jag fastnar i antingen om det är 
lite enklare kan jag gå och fråga kollegan eller så tar i upp det på granskningsmöte. Och är det 
något som är ännu mer komplicerat så tar vi upp det på ett måndagsmöte som vi har ”svåra 
ärende mötet” där även stadsantikvarien, stadsarkitekten, privatsidan och juristen är med. 
Diskuterar vi det lite där, så vi har det ganska mycket utformat så men ändå får man gå sin 
väg med ärendena även om vi har mallar att gå efter så har vi ju alla. Alla går sin egen väg 
med det liksom.  
 
Finns det steg som går att effektivisera? Hur ser en handläggares dag ut? 
Den här frågan vill Sofia svara på  hon vill berätta vad ni har gjort redan _ det kan jag tänka 
mig, jag kommer inte på något så här på rak arm vad ska vi effektivisera så utan. 
 Finns det något ställe som det känns som att det tar lång tid att få igenom? 
 Det kan ju alltid ta, alltså den interna kommunikationen med remissinstanser internt, då 
skickar vi alltid på två veckor. Men det klart att man skulle vilja få ner den om det var möjligt, 
men samtidigt kanske de har jättemycket just den veckan, miljökontoret eller tekniska 
förvaltningen eller vilka det nu kan vara. Men om den skulle kunna bli kortare skulle man 
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kunna tjäna en vecka där. Sen finns det ju alltid, man kan tjäna en vecka grannhöranden men 
det kanske är bra om de är ute i två veckor så man har lite tid på sig att fundera och så där. 
_det känns ju som att det redan idag går fort. – Ja vi försöker ju den vägen att skynda på 
allting, inte skynda så att vi får kvantitet och dåligt, utan vi får skynda långsamt eller hur man 
ska säga. _tre veckor tycker jag inte är en lång tid för att få ett bygglov klart _ nej, många som 
kommer in har ju den att men vadå vi ska ju börja bygga imorgon, när får vi bygglovet? Och 
det är ju inte riktigt så det fungerar, vi är ju ändå en myndighet och ska ta beslut. En del beslut 
är inte enkla och en del beslut är inte kul att skriva på. En del beslut lämnar vi vidare till 
Hanna Ljung för att vi inte får skriva på dem, utan hon ska ha lite delegation på såna lite 
svårare ärenden och såna som strider mot planen. Hanna Ljung är byggnadsnämndens 
ordförande. Nu blir det ju högsäsong, ”vi ska nog bygga till ett uterum på semestern det blir 
bra, När får vi bygglovet?” och då har det kommit in massvis med andra ärenden samtidigt är 
det inte säkert att det hinns innan sommaren, i värsta fall.  Det beror ju på om hela ärendet är 
komplett och det inte är några konstigheter då kanske det går men om det konstigheter eller 
ärendet inte är komplett osv det kanske inte privatpersonen förstår, ” vadå du beviljade 
grannens som har byggt likadant, varför är det inte bara att bevilja mitt?” Nja men han kanske 
hade andra ritningar, hans kanske såg olika ut hans hus kanske inte är lika stort som erat. – 
större tomt_ JA precis 
Vilka informationskällor/databaser finns och vad måste kontrolleras inför ett bygglov. 
Tekis ByggR, sen använder vi oss av intranät kartan – och den ger i princip all övrig 
information_ Ja mycket av informationen. Sen använder vi oss lite av GEObas, sen tar man ju 
hjälp av tex hemsidan och försöker förklara för. Men det är byggR och intranät kartan vi 
använder i största.  
 
Hur avgörs prioriteringsordning på ärenden? 
En del kan vara så att det är bråttom i det märks i ärendet eller att sökande stressar på extra 
mycket eller att Sofia säger att det här är lite extra bråttom med osv. Ser man att det kanske 
inte är så mycket att göra med det ärendet, det kanske bara är att skriva ut ett rivningslov eller 
ett slutbesked eller vad det än är. Då kanske man kan ta det, då kan man göra om lite i 
ordningen men annarsär det ju att vi har samma som alla attdom är i vagnen och delas ut som 
de delas ut och så är det, Om d skickar in ditt efter så kommer det efter, det är ju inte så att om 
högen är så här stor så tittar vi igen om alla och så sätter prio 1 den här är prio2 det är inte 
riktigt så utan vi försöker ta det i den ordningen det kommer in. 
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10.4 Appendix 4 Intervju Karlskoga kommun 

Bygglov 
Hur går handläggningen till? (Följs anvisningarna i PBL eller finns egna rutiner) 
Ja PBL följs 
 
Vilka handläggningstider har kommunen på ärenden, är det olika handläggningstider 
beroende på ärende? 
Ja, egentligen blir det ju det eftersom vi har uppdelat en lista här och en lista per handläggare 
(handläggare tilldelas ärenden som går till tekniskt samråd övriga ärenden läggs i en egen kö) 
Så de ärenden som är större som går till respektive handläggare, det finns ju ingen lista på hur 
lång tid de tar. Utan det är helt upp till handläggaren egentligen, hur mycket man jobbar med 
det och hur lång tid det tar. Så ja oftast går det ju fortare, de större ärendena eftersom de får en 
förbipassage liksom. Dom här ligger ju bara still och tickar på (klappar på listan med ärenden 
som inte kräver tekniskt samråd) Så det är jättesvårt att säga tidsskillnaden, sådär faktiskt. I 
den bästa av världar så är det ju ingen skillnad för då ska vi ju inte ha en så här lång lista. 
 ”Nej” 
 Utan då ska vi ju ligga här runt fem (veckor) när besluten kommer, men idag är det inte så. 
Man vill ju komma igång med dom ärenden som man får tilldelade till sig snabbt, så är det ju. 
 ”och så dom här andra ligger och betar av när ni hinner”  
Ja det är lite tyvärr så. 
 ”Det kommer dom tycka är intressant i Örebro sen, dom har 70 % igenom (avslutade 
ärenden) på tre veckor”  
Hade dom det?  
”ja på företagssidan och det då är det på alla ärenden, så dom hade jobbat jättemycket på det 
och kommit igång”  
Det har förts mycket diskussioner här också om vi ska ha en företags kö och en privatpersons 
kö men ”För det kanske är så att företagen kanske har lite mer erfarenhet på att söka bygglov 
så dom kommer in med mer kompletta handlingar, än vad en privatperson kanske gör, för som 
privatperson söker man ju inte bygglov så ofta” 
 Nej det är klart att det är svårare men det är ju skräckexempel med företag också. 
 ”Jo. så är det. Det är ju inte alltid dom heller söker bygglov så ofta.”  
Nej men eftersom det är en ganska så extrem situation just nu, den här våren här i Karlskoga 
så, i vanliga fall så kanske, ja brukar väl säga att de har fyra till fem stora ärenden per år i 
vanliga fall men nu är det jättemånga och många små. Så det är ju därför man inte hinner beta 
av. Så då har man ett par större per handläggare jobbar med det och så finns mycket. 
 ”Såg ganska fullt upp på era listor här ute” (Tavla på väggen med handläggarnas namn, vilka 
större ärenden de har och var ärendet är i processen)  
Ja, det är ju så. Det är ju inte så vanligt. 
 ”Plus att ni har gått kort också då. Det underlättar ju inte.”  
Nej men det är den indelningen vi har helt enkelt. För när vi förhandsgranskar alla ärenden 
hamnar ju i förhandsgranskningen först och där ser man ju om det krävs ett tekniskt samråd 
eller inte. Och krävs tekniskt samråd hamnar de här först som ärenden att fördela. Och det kan 
vara nämnde ärenden också som hamnar här. Så i början är dom i samma hög då, men den 
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skiljer dom sig. 
 ”Men när de går till nämnden är det, vad är det för ärenden som går dit?”  
Det är ärenden som har en principiell karaktär, kallas det så fint. Nej men det kan handla om 
att det berör många människor eller att det är någon ny typ av byggnad som inte finns tidigare 
och till exempel. Vi har haft en stor biogas anläggning som gått till nämnden med tillhörande 
flispanna. Och senast hade Håkan (en annan handläggare) en inför motorsportveckan som 
kommer i sommar, här ska de bygga en monsterrace bana. Så det är också en sån lite udda 
grej. Bakom bilprovningen vid flygfältet någonstans så det är inte så långt ut från stan. 
 
Vid vilken typ av ärenden används tekniskt samråd?  
All nybyggnation eller inte all heller egentligen du kan ju bygga ett litet garage.  
”Bostadshus då?”  
Ja det kan ju vara lite större tillbyggnader också, med våtutrymmen som det ska vara på. Men 
är det en vanlig tillbyggnad med sovrum, då har vi inget samråd. 
 
Finns det några speciella bestämmelser för kommunen som gäller för område utanför 
detaljplan ex landsbygd? 
Menar du områdesbestämmelser? Sammanhållen bebyggelse är ju en. (Visar i kartan hur 
sökningen går till. Klicka på plan och se om något kommer upp. När hon sedan klickar upp 
den visar det sig vara en områdesbestämmelse som är inlagd där.) Jag tror inte det finns så 
många. Man märker ju det när man granskar, är det en detaljplan, nej det var en 
områdesbestämmelse. Annars klickar jag in här och kollar om det finns område med 
sammanhållen bebyggelse. 
 
Hur ser markanvändningen ut, finns det plats för bebyggelse i attraktiva områden  
Det finns det absolut! 
 ”Ja här finns det absolut som sagt var, sjönära ”  
Ja det är ju det dom framhåller. 
 ”ja det ser verkligen ut som det finns om det är mycket områden vid sjön som går att 
bebygga. Det ligger i detaljplanen att det ska byggas bostäder och handelsområdet verkar ju 
vara full fart på.” 
 Jo, det har de också utökat, sålt mycket mark i det området. (har karta uppe på datorn och 
visar/tittar på)Det är ju det här området också, Botorp där händer det mycket för företag just, 
det växer där också. Det är lite mer industriområde och här ligger handel industri. 
 ”Så det är full fart överallt. Det är mycket om jag tittar på kartan så ser det ut som det är 
mycket industriområden nära staden.” 
 Ja det här var ju stadens hjärta (Bofors) längre tillbaka. 
 
Är det bostäder, handel eller industri som söker mest bygglov? Hur ser fördelningen ut? 
Skiljer det mellan kommundelar?  
Vill du ha procenttal då menar du.  
”Nej”  
Som sagt nu är det ju mycket mer företagsansökningar än vad det brukar vara. Kan väl säga 
med fördelningen att det är mer tillbyggnader av bostäder som är den största andelen. Det är 
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ju mycket nu också då men det är hyfsat jämt ändå just för tillfället.  
”Och det är mest tillbyggnader som söks?”  
Ja , det är det. Bostäder med nybyggnation det kanske också har varit ett par om året men nu 
har vi väl jobbat med fem stycken det senaste halvåret. Och det är ju mycket för dom här nya 
områdena då. 
Vad måste handläggaren börja med att undersöka vid en bygglovsansökan i 
detaljplanerat område? 
Börjar med att undersöka. Jag undersöker om det finns en detaljplan, då undersöker jag vad 
detaljplanen tillåter och om den tilltänkta åtgärden ryms inom den eller inte.  
”Så om det är prickmark och likande?”  
Ja om det är en avvikelse eller inte helt enkelt. Och beroende på om det är en avvikelse, hur 
stor den är , så är det olika förfaranden. 
 
Hur skiljer det sig från tillvägagångssättet utom detaljplanerat område?  
”För att kunna ge besked”  
Inga områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse eller något.  
”Det är det man får börja med att titta om det finns såna områdesbestämmelser?”  
Ja precis. Finns det inget annat sänt som styr då är det ju egentligen bara placeringen man 
tittar på, hur nära tomtgräns det är.  
”Är det något grannarna har några åsikter om, som om man tittar på lantbrusfastighet och 
bygger någonting som hör till den. Man kunde få bygga vissa saker (läst i PBL) utan bygglov, 
men grannarna kanske har åsikter på att man bygger det i alla fall. Hur?”  
Ja det är ju dom här 4,5 metrarna också som styr där. Är du inom det så har grannen ingenting 
att säga till om. Men ligger det närmare tomtgränsen måste man ha godkännande även utanför 
(detaljplanerat område) 
 ”Så man kan ha en jättestor tomt, då kan man bygga lite var man vill?” 
 Det kan man nog. 
 
Har arbetet förändrats sen den nya PBL trädde i kraft? 
Oj, ja. JA!!! Det har det ju gjort men jag har ganska svårt att svara på det eftersom jag inte var 
med på den äldre bygglagen. Men det är ju betydligt mer administration och betydligt mer 
arbetsplatsbesök. ”Så det var inte lika mycket förut? Att man behövde åka ut och titta?” 
 Nej. 
 ”Har det att göra med att det ska vara en speciell kontrollansvarig som ska vara certifierad 
också?” Kvalitetsansvarig hette det förut och jag tror inte att det var något certifieringskrav. 
Nej det var det ju inte då i den äldre. Skulle bara ha erfarenhet egentligen. 
 ”Så nu är det egentligen hårdare och mera, det är startbesked. Var det startbesked på allting 
förut?” Ja, det var ju uppdelat i bygglov och bygganmälan. Bygglov var ju själva placeringen 
medan bygganmälan var det tekniska. Så det var uppdelat.  
”Så man behövde inte ha lika mycket teknisk information när man kom in med bygglovet 
då?” 
 Nej det var två separata ärenden egentligen, som gick parallellt. 
 ”Så man kunde säga: Det är tänkt att se ut så här och så fick man lösa man ska göra det .” 
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Har handläggningstiderna kortats? 
Nej, dom har förlängts. Det är roligt om Örebro säger ja. 
 ”Ja tyvärr ”  
Men hur kan dom säga det? Oj ja Nej där säger vi NEJ på ifrån våran kommun. Det går säkert 
att få till det längre fram. 
 
Vilka tekniska detaljer tittar kommunen på? Tex angående buller, miljö 
Vi skickar mycket på remiss framförallt till räddningstjänsten och även till vår andra 
avdelning gatuavdelningen. Placering nära vägar och sådant. 
 
Hur styrs närmiljö inom villaområden respektive hyresrätter/ bostadsrätter? (48:01) 
”Alltså med tillgänglighet till vård skola och barnomsorg” 
 Hur man styr det? 
 ”Ja när man som här nere (pekar på nytt bostadsområde på kartan) när ni planerar ett helt nytt 
område lägger man in plats och planerar för att det ska ligga dagis här och det ska finnas 
vårdcentral inom” 
 Det är ju i detaljplanearbetet det sköts. Dom som har planerna och är det ett helt område så 
tittar man ju på alla aspekter. Särskilt dom med allmänt ändamål. Det tas ju den biten. 
 ”jag tänkte här måste det ju bli ett ganska nytt område då.”  
Du menar här nere (pekar på karta) Ja det är ju inte så pass stort så att det finns nog inget 
behov egentligen av egen förskola. Så det blir nog ingen ny bara för att det säljs tomter här. 
Utan det blir nog befintligt område här som barnen får gå i då. (visar plats närmare 
stadskärnan där förskolor och skolor är utmärkta på kartan) 
 ”det är inga större bostadsområden som är planerade med radhus och mycket tomter sälj?”  
Nej. 
 ”Utan det är lite mer enstaka större tomter som säljs i trevliga strandnära lägen?” 
 Ja. Och planeringen av en ny förskola som ska ligga här. (visar på kartan alldeles vid den 
största rondellen i Karlskoga) 
”Så nära, men den rondellen ligger lite högre och sen det där ligger lägre. Hur går det med 
buller? För en förskola har väl vissa krav på det?”  
Precis, det är ett stort problem i den här frågan. Dom håller på och gör en ny detaljplan så att 
det ska bli möjligt att göra en ny förskola, för det går inte med den plan som finns idag. Den 
är gammal och tillåter inte någon verksamhet. Så då får dom ju brottas med det problemet, 
just med buller så är det iväg skickat och ska göras någon utredning kring detta. 
 ”Det måste ju ge ganska mycket buller i och med att det är E18 som går förbi.”  
Javisst, jag vet faktiskt inte varför de har fastnat för just den här platsen.  
”Är det lätt att ta sig dit som gör att det ligger bra till på det viset?” 
 Den ska ju vara central i alla fall och det är den ju, kanske inte det bästa läget. 
 
Finns områden med utökad lovplikt? Iså fall vilka och varför? 
Det är Boforsområdet (tar fram karta och visar) Det är det här området som har utökad 
lovplikt.  
”På vilket sätt har dom? Är det miljöfarlig verksamhet eller vad är det dom har?”  
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Det är ju inte verksamheten så utan det gäller byggnationen. Dom kan göra tillbyggnader och 
sådant utan att söka lov. Just det med miljöfarligverksamhet är miljökontorets avdelning, så 
det känner jag inte till. Och sen är det hårdare bestämmelser i Karlsåby (funkisområde) och 
Rosendal(arbetarlängor) Det är skyddade områden där man inte får förändra utseendet på 
området. För att göra förändringar där får vi ta kontakt med stadsarkitekten. 
 
Vilka regler och krav ställs på byggnader (allmänt) har kommunerna egna regler och 
krav som är högre än de nationellt ställda?  
Det finns vissa områden inom kommunen som är kulturmärkta och där gäller hårdare regler 
än inom andra delar av kommunen. Man jobbar även med att göra attraktiva tomter i 
strandnära områden (avsteg från strandskyddet) 
 
Vad finns det för statistik och fakta omkring detta? 
Kommunen gör kontinuerligt undersökningar om hur de personer som har varit i kontakt med 
bygglov har uppfattat kontakten (se appendix 2) Det ger en god bild av hur kommunens 
invånare upplever att kommunen hanterar frågor, ärenden och beslut. 
 
Vilka arbetsrutiner/ arbetssätt används idag? 
De ärenden som kräver tekniskt samråd tilldelas en handläggare som har hand om ärendet 
genom hela processen. Övriga ärenden samlas på en lista och betas av eftersom av den 
handläggare som har tid att ta sig an ärendet. Undantag är eldstäder som har snabbare beslut 
då de oftast inte kräver tekniskt samråd och kan handläggas löpande. 
 
Finns det steg som går att effektivisera? Hur ser en handläggares dag ut? Vilka 
informationskällor/databaser finns och vad måste kontrolleras inför ett bygglov. 
Vi har ett schema med ansvarsfördelning, så här ser det ut (Therese visar ett schema i 
pappersform), det är grunden för vad man ska göra i veckan. 
Man har olika ansvar – Ja precis och jag har den här veckan ansvarig, finns en lista här vilka 
uppgifter jag har och det är inte så mycket faktiskt. Just ansvarig rollen är ganska fri, då håller 
man i måndagsmötet som vi hade här innan du kom och så uppdaterar man en lista och sen är 
det bara lite småplock, kontakta stadsarkitekten och på onsdag ordförande för byggmötet. Ja 
varje onsdag så har vi byggmöte på förmiddagen varannan vecka så är det tre timmar och 
varannan vecka så är det en timme bara. Då har vi andra möten efter där. Onsdagen är alltid 
mötesförmiddag så då stänger det liksom ner telefoner och allt sånt där. 
Registrering- vid registrering så registrerar man inkommande och komplettering. – Det är 
Izabel (Majoros) är alltid registreringsansvarig det är hennes roll, när hon är borta så får 
någon annan hoppa in. Hon sköter den biten 
Förhandsgranskaren granskar ärenden och är även tillgänglig för obokade besök samt resurs 
till kundtjänst, beslutsansvarig handlägger och fattar beslut från ärenden på ärendelisten. _så 
alla jobbar efter listan ni har inte så att ni jobbar med varsitt ärende hela vägen igenom 
processen? – Jo det finns också, den här ärendelistan här lägger vi enklare ärenden utan 
tekniskt samråd de hamnar här. (Therese visar på datorn hur listan ser ut) Större ärenden som 
har en handläggare tilldelad till sig är dom här större med samråd och så kan det även vara 
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bygglovsärenden som tar längre tid när det är för stora avvikelser och så där. Det finns här 
(visar på tavlan i korridoren) hur de är fördelade också 
 
Hur avgörs prioriteringsordning på ärenden? 
Alla står i samma kö och betas av allteftersom de har kommit in. Alla mindre ärenden står i 
samma kö, de större med tekniskt samråd tilldelas en handläggare och handläggaren jobbar 
med det. Ett ganska nytt system som inte riktigt har kommit igång då det har varit mycket 
sjukskrivningar och avdelningen inte har gått på full styrka. 
Just nu är det många stora ärenden i det nya handelsområdet och de har blivit prioriterade för  
att komma igång, de flesta av dem kräver tekniskt samråd. 
 
 
 


