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Abstract 

 
The introduction of a ten-week time limit in processing building 
permits, that came in legislation introduced in 2011, has sins its 

addition been under constant discussion. Mainly due to the fact that big 
variations in the time needed to get permits has become a reality over 
the country and that the ten-week limit is not held sufficiently. To 

address this problem, the government of Sweden came with a 
proposition. A reduction on building permits fees would be introduced. 
The idea was that fees were to be reduced by 20% for every week the 

handling exceeded the ten-week time limit. From the 1 of january 
2019, the law is in effect.  
How can this potentially effect the building committees economically 

and what will the results be for applicants and the municipality? That’s 
what this report seeks to find answers to.  
The report has calculated the fees on a referents year (2018), using 

statistics from Umeå county’s board of construction. This has given a 
god estimate on the possible size of the reductions if the working 
methods don’t change. During the work with the report two key people 

in Umeå county’s organization has been available for questions and 
information, they work as town architect and administrator.          
The result shows that the reductions can turn out to be an economical 

problem for the board of construction mainly because they use fees to 
finance their organization. In Umeå county, the fees stand for 93% of 
all revenues. If the referents year 2018 would be subdued to reductions 

on permit fees, it would have cost over 12% of total profits by 
revenues during that year. This makes it very likely that short 
processing times from now on will be a priority, otherwise reductions 

can be a severe economic threat. An Increase in stress for people 
working with permits seems also already to have been an effect. 
Different ways to make the process faster and more effective has also 

been discussed, for example the meeting routines for the board of 
constriction. For the applicants the view is brighter, mainly because it 
can have to effects: ether the processing time becomes faster or they 

will get a reduction in price. However, one possible negative is detected 
that can become a reality. The law states that if there is special 
circumstances the process time can be prolonged by ten more weeks. 

This could be used as a loophole to avoid reductions in a non-ethical 
way. This could mean that certain permits will have longer processing 
times in the future.                             
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Sammanfattning 

 
Den 2 Maj 2011 trädde den nya Plan- och bygglagen i laga kraft som 
en del i regeringens regelförenklingsarbete. Syftet var bland annat att 
medborgaren ska få en ”enklare plan- och bygglag” där den som 

ansöker om bygglov ska få svar skyndsamt och senast inom tio veckor. 
I praktiken har inte detta skett och stora variationer i handläggningstid 
i landet har istället blivit ett faktum. För att stävja denna utveckling 

och skapa incitament för byggnadsnämnder att bättre hantera sina 
åtaganden infördes den 1 januari 2019 den nya lagen: reduktion av 
avgift för lov, förhandsbesked och anmälan:CU27. Den gör gällande att 

den avgift som debiteras av byggnadsnämnden för hantering av 
bygglov ska reduceras med en femtedel för varje vecka som 
handläggningstiden överskrider tio veckor.  

Syftet med denna rapport har varit att kartlägga vilka ekonomiska 
konsekvenser detta skulle kunna få, samt hur detta kan komma att 
påverka olika parter i bygglovsprocessen. Ett samarbete med Umeå 

kommun där deras statistik har använts som grund till resultatet, 
medför att bedömningen primärt har gjorts utifrån deras 
förutsättningar.  

 
Resultatet visar att den nya lagstiftningen kan komma att bli 
ekonomiskt påfrestande för byggnadsnämnden i Umeå och förändringar 

i arbetssätt och metod har blivit ett faktum på grund av risken för 
reduktioner. Ett referensår (2018) som studerats, visar att oförändrat 
arbetssätt kan medföra reduktioner på över 12% av totalt debiterade 

avgifter. Då avgifter står för 93% av finansieringen hos 
bygglovsavdelningen utgör detta ett starkt incitament för att hålla 
handläggningstiderna inom tidsramen. Generellt i landet, är det troligt 

att reduktioner kommer utgöra en mycket ansträngande faktor hos 
vissa byggnadsnämnder, då finansieringsmöjligheterna ser liknande ut i 

hela landet. I de kommuner som handlägger under 50% av sina 
bygglov inom 10 veckor kommer lagen högst troligt vara ytterst 
påfrestande, framförallt genom förluster i intäkter men också genom 

ökad stress hos handläggare. Huvudsakliga anledningen till ökad stress 
är att ansökan om kompletteringar till bygglov och ansökan om 
förlängd handläggningstid, måste ske inom tre veckor från inlämnat 

bygglov. Vilket ökar stressen för bygglovshandläggare.    
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För sökande är bedömningen övervägande positiv, då lagen i stort kan 

få två konsekvenser: skyndsam handläggning eller reduktioner på 
avgiften. Men en möjlig negativ utveckling för sökande finns möjligen i 
rätten till förlängning av handläggningstiden som ges i Plan- och 

bygglagen, då omotiverat användande av regeln för att undvika 
reduktioner kan bli verklighet.     
 

Kurs kod:5BY032 
Nyckelord: Bygglov, Bygglovsprocess, Handläggning, 
Byggnadsinspektör, Byggnadsnämnd, PBL, Reduktion av avgift.  
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Förord 
Detta examensarbete är den sista och avslutande delen av mina studier till 
Byggnadsingenjör vid Umeå Universitet. Tiden har blandats av frustration, glädje och 
frihet under ansvar. Det som har varit särskilt kul är kopplingen som har kunnat göras 
till mina gamla erfarenheter från tidigare år i branschen, där en djupare förståelse nu 
har infunnit sig. Nu har det praktiska kunnandet fått sällskap av en förmåga att 
strukturera och lösa svåra problem tillsammans med ett större tekniskt kunnande. Det 
ska bli oerhört spännande att nu få ta med sig dessa nya verktyg ut i arbetslivet. 
 
Ett stort tack ska riktas till Fredrik Häggström, min handledare under våren som har 
kommit med kloka infallsvinklar och tips. Även Tomas Strömberg på Umeå kommun 
har varit en klippa med sin stora erfarenhet och kunskap inom ämnet. Ett tack ska 
också ges till mina klasskamrater som gjort dagarna roligare och bördan lättare.  
 
Slutligen så måste Kajsa nämnas, som stått ut tillsammans med en student i fyra år, 
jag är evigt tacksam.  
 
Hoppas läsningen intresserar!  

 
       Henrik Ljungberg            
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1   Inledning 

 
Den 1 januari trädde den nya lagen Reduktion av avgift för lov, 

förhandsbesked och anmälan:CU27 i kraft vilket har syftet att uppnå en 
effektivare byggnadsprocess (Riksdagen, 2018). Denna lag gör nu 
gällande att avgiften som debiteras för arbetet med handläggningen 

reduceras med en femtedel för varje vecka som handläggningstiden 
överskrider den satta gränsen på 10 veckor. Efter 15 veckors försening är 
reduktionen därmed 100% och inga avgifter för bygglov kan längre 

debiteras den sökande. Tanken är att detta ska skapa incitament för 
landets byggnadsnämnder att handlägga mer skyndsamt, vilket i 
förlängningen skapar en stabilare byggprocess (ibid). Enligt ett 

examensarbete från KTH (Rinaldo, 2018) som studerat 
handläggningstider, finns det vissa kommuner som handlägger under 50% 
av byggloven inom den givna tidsramen, denna nya lagändring borde 

därmed vara ett mycket starkt incitament för att bättre klara 
handläggningskraven som är ställda enligt PBL. Förmågan att klara 
handläggningstiden på 10 veckor varierar i landet (ibid) vilket gör det 

sannolikt att den nya lagstiftningen har varierad inverkan på 
byggnadsnämndens arbete i olika kommuner. Huvudsyftet med rapporten 
har varit att undersöka hur den nya lagstiftningen påverkar eller kan 

komma att påverka arbetet och ekonomin på en specifik byggnadsnämnd i 
Sverige.  

1.1 Problembeskrivning 

Inför lagändringen finns det nu en rad problemställningar som är 
intressanta för byggnadsnämnder runt om i landet. Konsekvenserna av 
lagen kommer troligen påverka nämndernas arbete och organisation i 

många fall, men det är ju oklart i vilken grad eller på vilket sätt.  
Exempel på några sådana frågor är; Hur kommer nu detta i realiteten 
påverka byggnadsnämndens arbete? Medför denna möjliga reduktion i 

avgiftsinkomster någon konkret förändring i arbetssättet eller 
organisationen? Hur stor ekonomisk förlust kan det utgöra? Hur kan den 
nya lagstiftningen komma att påverka bygglovssökande och 

byggnadsnämnden? Alla dessa frågor är nu relevanta för både för sökande 
och myndighet. Det är svårt att förutse alla konsekvenser av en ny 
lagstiftning. Därför är det bra att få en kartläggning av faktiska 

konsekvenser och trolig utveckling efter införandet av lagändringen 
(CU27).  

1.2 Syfte och mål      

Syfte har varit att undersöka vilka konsekvenser lagen om reduktion kan 

ha för olika parter i bygglovsprocessen, det vill säga både sökande och 
byggnadsnämnd. En kartläggning av reduktionens potentiella storlek för 
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Umeå byggnadsnämnd har gjorts med målet att i förväg kunna skapa en 

uppfattning om reduktionens möjliga ekonomiska påverkan. 

1.3 Metod 

Kortfattat har arbetet utförts med en inledande litteraturstudie av lagen 
om reduktioner och Plan- och bygglagen. Efter detta konstaterades att ett 

referensår skulle användas för att kunna utvärdera reduktionernas möjliga 
storlek, år 2018 valdes då det ansågs mest relevant. Efterföljande arbete 
var inhämtning av data från Umeå byggnadsnämnd för att få ett 

beräkningsunderlag. Detta har sammanställts och sedan utvärderats 
tillsammans med allmän information om Umeå byggnadsnämnd som givits 
av Umeå stadsarkitekt och bygglovshandläggare vid bygglov Umeå. 

 
För att förstå bygglovsprocessens utformning och hur den påverkas av 
lagstiftningen, krävs kunskap om Plan- och bygglagen (PBL), dess mål och 

syfte och hur den implementeras i realiteten. En litteraturstudie av 
historik kring bygglagstiftning, beskrivning av PBL och dess 
dokumenterade utmaningar har därför gjorts för att förtydliga 

helhetsbilden. Regeringens motivering till lagförslaget med reduktioner 
har studerats tillsammans med en redogörelse av boverkets egna 

evaluering gjordes gemensamt med en sammanställning av svar från olika 
remissinstanser. 
Det har resulterat i en sammanfattning av ingående frågeställningar och 

betänkanden som fanns inför lagändringen, vilket också presenteras i 
rapporten. Det är nödvändigt för att förstå på vilka grunder lagen 
godkändes.   

Hur PBL implementeras av Umeå byggnadsnämnd har undersökts och 
redovisas i rapporten. Det är nödvändigt då arbetssätt kan variera i landet 
mellan olika kommuner och nämnder. Detta ökar också förståelsen för 

Umeå byggnadsnämnds specifika förutsättningar. Ett samarbete med 
Umeå bygglovsavdelning som ställt sin statistik till förfogande, har 
möjligort en analys av deras handläggande som baserad på faktiska tal i 

rapporten. Att ta ett jämförbart tidigare år och kvantifiera hur stor 
reduktionen skulle ha varit då, ger en god fingervisning om vilka 
kostnader genom reduktioner den nya lagstiftningen kan utgöra.  

Stadsarkitekt, tillförordnad bygglovschef och bygglovshandläggare har 
funnits tillgängliga för allmän information och frågor under arbetets gång. 
Deras svar, utvärderingar och tankar kring lagändringens konsekvenser 

för byggnadsnämnden Umeå, skapar tillsammans med resultatet grund för 
diskussion och slutsatser.  
 

1.4 Avgränsning 

Endast Umeå kommun är källa till rapportens inhämtade data. Det har 
dock inte varit med syftet att utvärdera Umeå kommuns arbete, 
ändamålet har varit att beskriva faktiska förhållanden och bedöma hur 
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lagen kan komma att påverka olika parter i bygglovsprocessen. Det är 

lagändringen (CU27) som är fokus i rapporten, PBL (Plan och bygglagen) 
2011 förklaras bara grundläggande och på ett sätt som är relevant inför 
rapporten. Inga privatpersoner har intervjuats. Det är endast Bygglov som 

behandlas i rapporten, det vill säga: Umeå kommuns hanterade bygglov 
år 2018 är det rapporten baserats på. Förhandsbesked och anmälan har 
inte berörts och anledningen till det är det omfattande arbete det skulle 

innebära att inhämta och särskilja information från olika avdelningar inom 
kommunens organisation. Bygglov är särskilt intressant att studera utifrån 
avvikelser i handläggningstid mellan olika sorters lov och storlek och det 

krävdes också för att en relevant ekonomisk analys ska kunna göras. Då 
endast Umeå kommun är en del av studien, är resonemang kring andra 
kommuner i landet mer begränsade i diskussion och analys, men vissa 

generella slutsatser har ändå dragits som redovisas i rapporten.  
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2 Bygglovsprocessen   

 
Förståelse för ingående värderingar och arbetssätt kring byggfrågor är 

viktigt för att kunna utvärdera och förstå vad den nya lagstiftningen 
innebär och varför den införts. Sverige har under lång tid varit ett land 
som korrigerar sitt regelverk för att det bättre ska återspegla den rådande 

situationen i landet, bygglagstiftningen är inget undantag (Boverket, 
2014). Bygglagstiftningen har också en stor inverkan på enskilda 
individer, myndigheter och företag i landet. Detta medför att det är viktigt 

för Sverige att det finns ett väl fungerande regelsystem för att ekonomi 
och demokratiska värderingar ska värnas och upprätthållas 
Bygglovsprocessen påverkas av en rad faktorer; Lagstiftning, hantering 

och handläggning av byggnadsnämnder och sökande är centrala ingående 
delar som alla har sin del eller åtagande om systemet ska fungera. 
För att förstå historien kring lagstiftning, hur bygglovsprocessens ska 

utföras i dagsläget och hur lagen om reduktioner (CU:27) kan tänkas 
påverka, krävs kunskap om alla ingående delar.     

2.1 Byggreglering i Sverige: Nu och då  

Sverige har under lång tid strävat efter att ha reglerade former för hur 
arbetet kring bygglov, planarbeten och byggprocessen ska se ut. Boverket 
och dess föregångare Byggnadsstyrelsen samt Planverket har satt i verket 

många olika regler under åren. Dessa har ofta haft olika benämningar; 
Föreskrifter, allmänna råd, anvisningar och råd. Ibland har de varit 
bindande regler som ska införlivas, ibland har de varit rekommendationer.  

Inriktningen har oftast varit mot detaljkrav eller på funktionskrav. Alla har 
dock haft det gemensamma målet att skapa samordning mellan 
bestämmelser som berör byggnationer och planbeslut. Detta ska i sin tur 

skapa ett samhälle som kan utvecklas positivt över tid med hjälp av ett 
stabilt regelverk som grund (Boverket, 2014).  
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2.1.1 Planlagen 

Planbestämmelserna fastlägger hur mark- och vattenområden ska 
användas. I tidiga planer nöjde man sig ofta med att skilja på 

byggnadskvarter och allmänna platser, medan plan- och bygglagen idag 
ger större möjligheter att detaljerat reglera de kvaliteter som är särskilt 
viktiga att slå vakt om.  

Vad kommunen väljer att reglera varierar med tidens värderingar och 
avspeglar vad som i olika situationer ansetts angeläget.  
Först på 1900-talet började man till exempel dela industrimark från annan 

byggnadsmark. När kommunal planläggning inleddes i slutet på  
1800-talet, var dess främsta syfte att garantera tillräcklig plats för 
kommunikationer och parker. Men inom själva kvarteren var 

bestämmelserna mer fria till sitt innehåll, vissa regleringar fanns dock 
kring omfattning och utformning genom kommunala byggnadsordningar. 
Ibland vill planansvariga mer detaljerat låsa fast kvaliteter som bedöms 

viktiga, lagstiftningen behöver då kunna avgränsa vad som måste och kan 
bestämmas.   
När Plan- och bygglagen infördes 1987 kom nya skyldigheter och 

möjligheter till reglering. Exempel på nya skyldigheter är krav på 
genomförandetid och vilken utformning allmänna platser ska ha. 
Möjligheter infördes även för kommunerna att ange bestämmelser om 

minsta omfattning på byggandet, om vegetation och om ändrad 
bygglovsplikt. En annan viktig punkt är att överreglering anses vara något 
som måste undvikas om syftet med planlagen i stort ska uppnå sitt syfte. 

Lagen ska förenkla och tydliggöra kring bygglovsprocessen, inte 
motsatsen (Boverket, 2018) & (Boverket, 2014). 

 

2.1.2 Bygglagen 

Även bygglagen har präglats av olika tidsepokers värderingar och 
utmaningar. 

Ett större bostadssocialt intresse på 1930-talet gjorde att bostäder skildes 
från kontor och handel och olika egenskapskrav på bostäderna infördes. 
Exempel på sådana bestämmelser finns bland annat i regleringar på 

solljus, entréförhållanden, bullerdämpning, lägenhetsfördelning och 
bevarande.  
Från 1946 och fram till 1960 utgavs av byggnadsstyrelsen anvisningar till 

byggnadsstadgan, som var dåtidens regelverk. Ett antal förändringar 
gjordes under denna tid men den viktigaste var BABS 1960 som i första 

hand strävade efter att skapa enhetliga byggnadsbestämmelser i hela 
landet. I och med detta slopades tidigare ordning där mer lokal reglering 
var vanligt förekommande.  

Nästa gång grundförfattningen skulle ändras är år 1968 då 
Svenskbyggnorm (SBN) infördes. (Boverket, 2014) Målet var då att 
utforma föreskrifterna som funktionskrav där bestämmelser kring 
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husbyggande skulle samordnas bättre. Flera omtryck från den första 

upplagan av SNB skedde fram till och med dess avveckling då den första 
plan- och bygglagen trädde i kraft den 1 juli 1987 som en del införandet 
av boverkets byggregler (BBR). Äldre plan- och bygglag och äldre plan- 

och byggförordning upphörde då samtidigt att gälla (Boverket, 2018). Den 
2 maj 2011 trädde en ny version av plan- och bygglag (2010:900) och en 
ny plan- och byggförordning (2011:338) i kraft. Detta gjordes för att 

komplettering av PBL som infördes 1987 var nödvändig. Hela tidskedjan 
av denna utveckling av gällande lagstiftning presenteras i figur 1. 
 

 
 

 
Figur 1. Historisk överblick av gällande lagstiftning. Källa: (Boverket, 2014) 

 

 

  



 

 
7 

2.2 Införandet av en ny plan- och bygglag 

Den 2 maj 2011 trädde den nya Plan- och bygglagen i laga kraft som en 

del i regeringens regelförenklingsarbete. Syftet med den nya lagen var 
bland annat att säkerställa att medborgaren ska få en ”enklare plan- och 
bygglag” där den som ansöker om bygglov ska få ̊ svar inom tio veckor 

samt att kontrollen av byggandet skärps. Kommunernas ansvar för den 
fysiska planeringen är ett av de grundläggande syftena i plan- och 
bygglagen.  

Vidare ska boverket vara den kontrollerande myndighet med ansvar för 
att följa upp och analysera tillämpningen av den nya lagstiftningen. 
(Boverket, 2012) Införandet av en ny bygglagstiftning kan innebära icke 

önskvärda konsekvenser, därför är det viktigt att noga följa upp dessa, 
vilket boverket också har gjort. 

 

2.2.1 Boverkets utredning av PBL i tidigt skede 

En omfattande rapport på ämnet skrevs ett år efter införandet av det nya 
regelverket (Boverket, 2012). Där redovisas utvecklingen under 2011 för 

att kartlägga hur tillämpningen gått till i förhållande mot plan- och 
byggförordningen och Boverkets regleringsbrev. Information hämtat från 
Boverkets plan- och byggenkät som Länsstyrelserna årligen ska returnera, 

tillsammans med återrapporteringskrav från PBL-området till regeringen 
var viktiga delar av underlaget till rapporten. Erfarenhetsåterföring och 
uppföljning från Sveriges kommuner och Landsting om hur nya PBL 

påverkat handläggningstider, behovet av kompetens och resurser var 
också bas till rapporten. Fem stycken vad Boverket kallar för 
uppföljningsspaningar redovisas i rapporten som ett påstående med 

efterföljande analys och förslag till åtgärder. 
    

1. En enklare plan- och bygglag?  

Många av kommunerna klarar inte det uppsatta målet på max tio 
veckors handläggningstid. Personalbrist, rekryteringsproblem och 
kraftigt ökad administration sätts som de främsta orsakerna till 

detta. Många kommuner kommer behöva, och vissa har redan sett 
över sina rutiner för att arbetsprocessen ska bli mer effektiv. Bland 
annat krävs kontinuerliga och synkroniserade sammanträden för det 

beslutsfattande organet i byggnadsnämnden, som gör att 
överklagade ärenden inte drar över tidsfristen. Åtgärder som 
föreslås är att reglerna kring administrativa rutiner som till exempel 

expediering och kungörelse bör ses över.  
2. Kommunerna vill och behöver anställa fler  

Vissa Kommuner lider fortfarande av sviterna från lågkonjunkturen 

på 90-talet med stora personalneddragningar. Detta i kombination 
med en stor generationsväxling har fått konsekvensen att många 
kommuner har svårt att tillsätta nya tjänstemän med rätt 

kompetens. Boverket kommer efter utvärdering av nuvarande 
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kompetensbehov analysera om detta behov kan försörjas av de 

utbildningar som idag är tillgängliga, här måste även framtida 
utveckling tas i beaktning. 

3. Fler kontrollansvariga behövs  

Den nya lagstiftningen ställer högre krav på Kontrollansvariges 
ställning som självständig och har också gett denne utökade 
arbetsuppgifter. I dagsläget certifieras för få kontrollansvariga (KA) 

vilket i värsta fall kan medföra många byggstopp som yttersta 
konsekvens. Som åtgärd ska boverket förtydliga hur denna 
självständiga ställning kan se ut i verkligheten. Utvecklingen kring 

KA problematiken måste kontinuerligt följas upp det är också viktigt 
att främja utbildningsutvecklingen så att fler blir certifierade. 

4. Detaljplanering av skiftande kvalitet 

 Länsstyrelserna rapporterar att kommunernas kunskapsnivå kring 
detaljplanering är bristfällig. Detta medför att det har blivit vanligt 
med planbestämmelser som inte har stöd i plan- och bygglagen, 

eller att det utvecklas detaljplaner som inte går att genomföra. 
Denna utveckling verkar bero på låg kompetens kring utveckling av 
detaljplaner på kommunerna och ett utbrett användande och 

konsulter. En lösning på detta dilemma skulle kunna vara att 
utvidga länsstyrelsens ansvar att agera mot planbeslut till att också 
kontrollera att de är korrekta i förhållande till PBL. Detta skulle 

innebära att Länsstyrelsens skyldighet att upphäva detaljplaner 
enligt 11 kap. 10 och 11 §§ PBL, skulle utvidgas till att även gälla 
formella fel.   

5. Översiktsplaneringen spelar olika roll  
 Hela grundtanken med översiktsplanering är att den ska ge en 
uppdaterad bild av hur kommunerna ser på mark- och 

vattenanvändningen. Den ska även beskriva hur den byggda miljön 
ska användas, bevaras och utvecklas. Boverkets analys visar att så 
många som en tredjedel av kommunerna har en 

kommunomfattande översiktsplan från 90-talet. Vidare minskar 
antalet antagna översiktsplaner och endast en tiondel av 
kommunerna klarar PBL-kravet att ha aktualitetsprövning av 

översiktsplanen en gång per mandatperiod. Länsstyrelsen är även 
ålagd att lämna en sammanfattande redogörelse för statliga och 
mellan kommunala intressen som stödunderlag till kommunerna 

minst en gång per mandatperiod, vilket är nytt i PBL. 
Länsstyrelserna har brustit i detta arbete och mycket få 

redogörelser har lämnats till kommunerna. Det konstateras också 
att översiktsplanen har störst praktisk betydelse i tillväxtkommuner 
med ett starkt exploateringstryck. Kommuner med utflyttning och 

lågt exploateringstryck upplever naturligt nog inte samma behov av 
arbetet kring kommunomfattande översiktsplanering. För att lösa 
problemställningarna ges Länsstyrelsen en mer proaktiv roll i 

processen. En annan modell för översiktsplanering som används i 
Norge bör också övervägas. Överlag krävs mer analys av den nya 
lagstiftningens effekter. 
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2.4 Bygglovsprocessens utformning    

Utformningen för bygglovsprocessen har ett antal fasta hållpunkter att 

förhålla sig till. Dessa ska utföras i ordning för att det ska anses att 
processen har gått rätt till, ansökan och beslut om bygglov blir särskilt 
viktigt i fråga om reduktioner, då det är den tiden som avgör om 

reduktioner på bygglovsavgiften ska äga rum. En bygglovshandläggare 
ska följa den logiska följden för en bygglovsprocess från ansökan till 
slutbesked, för att förtydliga alla dessa steg redovisas det i figur 2. 

 
Figur 2. Beskrivning av bygglovsprocessens alla ingående delar vid handläggning. Källa: (Boverket, 

2012) 

Bygglovstiden som berörs av den nya lagstiftningen är tiden från att en 
komplett ansökan har inkommit till att beslut om bygglov har tagits och 

kungörelse har utförts. Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är ett officiellt 
kungörelseorgan på Internet. I PoIT publicerar myndigheter och andra 
information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom. 

Detta ska i detta fall ge allmänheten möjligheten att överklaga 
bygglovsbeslut innan de träder i kraft i enlighet med PBL.      

2.5 Umeå kommuns organisation och arbetssätt 

Kommunens arbete är mycket omfattande och kommunstyret klarar inte 
själv att besluta i alla ärenden. Därför tillsätts olika nämnder med olika 
ansvarsområden. Nämnderna ska därmed i så stor utsträckning som 

möjligt självständigt fatta beslut utan att involvera kommunstyrelse eller 
kommunfullmäktige.  
Byggnadsnämnden Umeås uppdrag är att förvalta och utveckla Umeå till 

ett säkert hållbart samhälle där privatpersoner och näringsliv ska få ut det 
största möjliga värdet. Nämnden är indelad i fyra olika verksamheter; 
Bostadsanpassning, Bygglov, Detaljplanering och Lantmäteri. Dessa 

arbetar bland annat med: 
- Kommunens fysiska detaljplanering 
- Bygglovsprövning och byggtillsyn 

- Mätnings- och kart verksamhet 
- Kommunala lantmäterimyndigheten 
- Bostadsanpassning 
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2.5.1 Organisation byggnadsnämnden Umeå  

Beslut om bygglov tas antingen av nämnden eller delegationen. 
Byggnadsnämnden i Umeå består av elva ledamöter och elva ersättare. 

Nämnden har sammanträde elva gånger per år (ej juni) i nämndens 
sammanträdesrum. Dessa är inte öppna för allmänheten. Beslut som inte 
kräver nämndbeslut, delegeras istället till bygglovsavdelningen som tar 

besluten i majoriteten av byggloven. År 2018 stod avdelningen bygglov 
(delegationen) för ca 90% av de beviljade byggloven. I dagsläget jobbar 
ca 40 personer på bygglov, indelat primärt på inspektörer och 

handläggare. Detta är alltså de personer som utför merparten av det 
arbete som krävs för behandling av bygglov i Umeå kommun.   

2.5.2 Avgifters utformning 

För att finansiera delar av sin verksamhet använder sig 
byggnadsnämnden i Umeå av bygglovstaxa i enlighet med PBL 
(2010:900) den är i sig unik i sin utformning för att den är anpassad för 

att täcka de utgifter som byggnadsnämnden har i samband med 
hanteringen i Umeå. Detta görs med lagstöd genom 12 kap. 8 § PBL 
(2010:900) För att systemet ska vara så följsamt och precist som möjligt 

beräknas taxorna för bygglov efter en rad olika faktorer enligt följande:  
 
Lovavgift = HF x OF x G  

 
Lovavgift = Summan av lovavgift + justering av lovavgift + 
kommuniceringsavgift + inspektionsavgift.  

HF = Handläggningsfaktorer för lovavgift och inspektionsavgift. 
OF = Objektsfaktor (varierar beroende på utformning, typ, storlek e.tc.) 
G = Grundbelopp (950 kr/tim), baserat på mPBB (tusendels 

prisbasbelopp) som justeras på årsbasis och avrundas uppåt till närmaste 

heltal (Umeå Kommun, 2019).  
 

Fullständigt reglerande taxeringssystem kan hämtas som pdf (Umeå 
kommun, 2018). Utformningen på betalsystemet gör naturligtvis att 
avgifterna varierar kraftigt i sin storlek beroende på exempelvis storlek 

och komplexitet på bygglovet. Från 2018 visar tillhandhållen data att lov 
varierar från några hundrakronor till belopp på över 200 000kr, men att 
merparten av loven dock ligger under 5000kr. Detta gör ju naturligtvis att 

förseningar i ett större lov får större ekonomisk påverkan om reduktion 
blir aktuellt. Det grundbelopp (G) som indexregleras är i dagsläget satt till 
950 kr/tim.  

För att förtydliga hur lovavgiften beräknas beroende på lovets omfattning 
visar figur 3 de handläggningsfaktorer som byggnadsnämnden Umeå 
använder sig av. Den visar att faktorn (HF) ökar ju fler arbetsmoment 

som krävs vid handläggningen.  
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Figur 3. Handläggningsfaktorer vid bygglovsansökan, för varje utfört arbete läggs faktorer på vilket 

ökar lovavgiften.  Källa: (Umeå kommun, 2018) 
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Objektsfaktorn (OF) existerar för att ta hänsyn till byggnaders storlek.  
Det behöver beaktas, då det blir mer arbete att handlägga ju större 

byggnaden är, det beräknas efter byggnadens yta i m2 enligt figur 4. 
  

 
Figur 4. Metod för beräkning av objektsfaktor vid bygglov, den varierar med storleken på 

byggnaden Källa: (Umeå kommun, 2018) 

  

2.5.3 Avdelningen bygglovs finansiering  

I dagsläget utgör avgifter för lov en finansieringsgrad på 93% enligt 
uppgifter från bygglov Umeå. Detta vill säga att bygglovsavdelningen till 
stor del finansieras av bygglovsavgifterna. 

Det systemet medför att bygglov Umeå blir utsatt för 
konjunktursvängningar eller nedgångar i byggbranschen. Industrier eller 
större bostadsetableringar med flerfamiljshus är särskilt viktiga 

ekonomiskt då de utgör en stor del av arbetet och därmed också 
finansieringen. En nedgång registrerades inom denna kategori bygglov 
2018 vilket gjorde att bygglov enligt uppgift gick med minusresultat under 

året.    
    

2.5.4 Beslutsordning 

Vilka beslut som ska tas av delegationen eller nämnden styrs av 
delegationsordningen. Där föreskrivs att delegationen har rätt att ta beslut 
om lov som inte strider mot detaljplan eller avviker i liten mån, men 

framförallt om det finns tidigare nämndbeslut som gör bedömning 
enklare. Om bygglov överklagas ska detta behandlas av nämnden då det 

kräver större kunskap om vilken rätt som ska hävdas, eller större insikt i 
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önskad utveckling för samhället. Kortfattat ska delegationen 

vidarebefordra alla lov som det råder oklarheter kring.          

 

2.5.5 Handläggningsprocessen Umeå kommun 

Handläggningsbestämmelserna som ges i PBL 2011 ställer krav på att 
fullständiga handlingar ska vara inlämnade för att 10 veckors perioden ska 
börja räknas. Fullständiga handlingar innefattar alla de ritningar som den 

specifika byggnaden kräver, vilket har varit oklart i vissa fall. I det fall 
nämndbeslut krävs förlängs handläggningstiden enligt uppgift från 
handläggare automatiskt med ca tre veckor. Detta är en faktor som 

delegationen måste ta hänsyn till då det ökar risken för att tiden 
överskrider 10 veckor. Speciellt utsatt blir tiden kring juli när inget 
samandträde hålls i nämnden. Det finns även en del andra saker som är 

väldigt bra att ha vetskap om inför en ansökan och Umeå kommun har 
därför gjort en förenklad beskrivning av bygglovsprocessen i sju steg som 
ska underlätta för alla sökande att få lovet beviljat så smärtfritt som 

möjligt. De sju stegen ska hjälpa i hela processen från idé till färdig 
byggnad. (Umeå Kommun, 2019) Dessa sju steg är: 
 

1. Vad får jag bygga 
Detaljplaner, kulturskydd, strandskydd med mera. Det finns mycket 
som påverkar vad du får bygga. Ta reda på vad som gäller för din 

fastighet. 
2. Grannars möjlighet att påverka 

Ett bygge eller projekt som följer detaljplanen har lagen på sin sida. 

Vår erfarenhet är samtidigt att processen går snabbare och 
smidigare om du som bygger har pratat med grannarna tidigt och 
informerat om dina byggnadsplaner. Det minskar risken för att 

bygglovet överklagas. 
3. Lov eller anmälan 

Beroende på vad det är du vill bygga krävs det antingen bygglov 

eller en anmälan. Observera att det aldrig behövs både lov och 
anmälan. 

4. Förberedelser innan du söker 

Vilka handlingar krävs för din ansökan. Om du ansöker via Bygglovs 
självservice kommer de handlingar som krävs att finnas listade. Ta 
del av exempelritningarna och se till så att dina ritningar innehåller 

allt som krävs. 
5. Från inlämnad ansökan till beslut 

När dina handlingar är kompletta påbörjar vi handläggningen av ditt 
ärende. Oftast är det handläggaren själv som fattar beslut om lov. I 
vissa fall måste dock beslutet fattas av byggnadsnämnden. Om 

ingen har överklagat beslutet vinner det normalt laga kraft inom 4 
veckor från kungörelsen i Post- och inrikes tidningar. 

6. Före bygget påbörjas 
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Innan du får börja bygga behöver du förutom ett beviljat bygglov 

även ett skriftligt startbesked samt att minst 4 veckor har gått 
sedan beslutet om lov kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 
Innan startbesked kan ges ska de tekniska förutsättningarna 

handläggas och ett tekniskt samråd hållas 
7. Inför inflyttning 

Det krävs ett slutbesked för att få börja använda hela eller de delar 

av byggnaden som omfattas av ett startbesked, det vill säga för att 
få flytta in i huset. Ett slutbesked utfärdas när byggherren har visat 
att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, 

startbeskedet och eventuellt beslut om kompletterande villkor är 
uppfyllda. 
 

2.6 Synpunkter från Umeå kommun  

Inför lagändringen Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och 
anmälan uppges inte att några större diskussioner förts, men att det 
uppmärksammades att bättre uppföljning krävs när ett ärende anses 

komplett och förändringar i mallarna för komplettering gjordes därför. 
Tidigare arbetssätt med utskick för kompletteringsbrev reviderades och nu 

används istället ett föreläggande om komplettering. Skillnaden blir att 
ärenden kan avisas om komplettering inte kommer in. Det bli viktigt vid 
införandet av reduktioner så att kommunen inte behöver ersätta sökandes 

bristfälliga uppföljning eller motivation att komplettera. I skrivande stund 
kan de första verkningarna av reduktionen konstateras genom att 
förhandsgranskningen har blivit mer långtgående, då krav på 

komplettering endast kan ske inom det första tre veckorna efter komplett 
inlämnat lov om handläggningstiden ska kunna förlängas. Detta har också 
medfört mer stress för handläggarna. Detta är en liknande 

problemställning som framställdes av Länsstyrelsen Stockholm i sitt 
remissvar (Regeringen, 2018) som oroade sig för att denna tre veckors 
begränsning och ansåg att den var för kort. Detta kan alltså fastslås som 

en reell konsekvens sen införandet 1 januari. Ur sökandes perspektiv ses 
enligt bygglovsavdelningen inga större negativa konsekvenser, i stället 
konstateras att vissa sökande kommer att få reduktion på sin 

bygglovskostnad och detta är den enskilt största och viktigaste följden för 
sökande. Men det nämns även att en lite mer skyndsam handläggning 
troligen har skett inför tio veckors gränsen.  

På frågan vad som kan bli ytterligare konsekvenser ges ett antal olika 
punkter: 
 

-Finansieringsgraden på 93% från bygglov ses som en nackdel, 
diskussioner förs om hur detta ska kunna omfördelas.   
 

-Det kan bli aktuellt med rekrytering av mer personal. 
 



 

 
15 

-Kvaliteten på handläggningen kan bli lidande då arbeten kan påskyndas 

för att slippa reduktioner, exempelvis genom att kontakt med andra 
myndigheter minskar eller försummas. Detta var en betänklighet från 
flera remissinstanser bland annat Svea hovrätt (Mark- och 

miljööverdomstolen), Länsstyrelsen i Västerbottens län, Malmö kommun 
och Sveriges Kommuner och Landsting och Försvarsmakten som inför 
lagändringen utryckte oro för denna utveckling. Denna risk kan inte 

uteslutas enligt bygglov Umeå.  
 
-Förlängning av handläggningstid enligt 9 kap. 27 § PBL Kommer 

sannolikt nyttjas och det finns ofta någon skälig remissinstans för att 
legitimera förlängning utan att det nödvändigtvis kan tolkas som 
fördröjning från kommunen. Detta medför att Villaägarnas oro för att 

förlängningen kan användas på ett slentrianmässigt och mer godtyckligt 
sätt kan bli verklighet i vissa fall.  
 

-En sista observation är att ingen vidare information ges till sökande 
angående reduktionen än den som finns på hemsidan. Det anges också 
att den allmänna kunskapen om reduktionen är låg, då det flesta inte har 

vetskap om dess existens.       
 

2.7 Andra utredningar av PBL 2011 

 
En mängd arbeten har sedan 2011 skrivits om den nya lagstiftningen och 
vilka konsekvenser den har fört med sig. Ett examensarbete från KTH 

(Rinaldo, 2018) visar att problemet med handläggningstiden på 10 veckor 
som var en av de fem uppföljningsspaningarna (Boverket, 2012) 
fortfarande 2018 är ett stort problem i vissa kommuner men att det nu är 

mer sällsynt. De flesta kommuner har inga problem att klara majoriteten 
av sina handläggningar inom tidsramen. När det väl drar ut på tiden 
beskrivs komplicerade ärenden och remitteringar som ett vanligt problem. 

För att undvika detta behövs bättre kommunikation framförallt med 
externa parter. Anställa mer personal beskrivs också som en lösning, men 
att det då ibland finns utmaningar i att rekrytera kompetent personal. 

Detta problem kvarstår alltså i viss grad 7 år efter införandet av 
lagstiftningen.  
Ett annat arbete som studerat effekterna av PBL 2011 genom att titta på 

bygglovsprocessen från ansökan till slutbesked (Bohman, 2013) 
konstaterar att byggnadsförvaltningar i landet sätts under större press 
som följd av ökad administration och ökade arbetsuppgifter. En försiktig 

uppskattning enligt Bohman är att de nya bygglovsreglerna innebär 
merarbete på 25 procent. 
I hans arbete framgår även att många sökanden efterfrågar större 

digitalisering så att lov i större grad kan lämnas in genom en E-tjänst eller 
E-post. Detta bekräftas ytterligare i ett arbete av Gille & Granat (2014) 
som ockå drar slutsatsen att digitaliseringen måste utökas och förbättras.     
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2.8 Regeringens beslutsunderlag för införandet av reduktioner  

Handläggningstiderna i Sverige har ansetts vara ett kvarstående problem 
och Sveriges riksdag presenterar därför ett tillkännagivande att 
regeringen fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till kompletteringar av 

plan- och bygglagen (2010:900) där regler om reduktion i 
bygglovsavgiften vid handläggningstider över 10 veckor ska undersökas 
och sedan ska regeringen återkomma med ett förslag till förändringar.  

Regeringen lämnade i sin tur uppdraget till Boverket den 18 februari 
2016, som får i uppgift att utvärdera byggnadsnämndernas tillämpning av 
rådande regelverk kring tidsfristen på 10 veckor i plan- och bygglagen. 

Arbetet skulle oberoende av utvärderingens resultat lämna ett förslag på 
hur ett sanktionssystem skulle kunna utformas för att skapa större 
incitament till kommunerna att hålla fristen på 10 veckor. Rapporten ska 

även lämnas på remiss till ett antal olika instanser för ytterligare 
utvärdering. Detta uppdrag har utförts. En förteckning av remissinstanser 
bifogas i Bilaga 1.  

Källa till hela kapitel 2.5 med underrubriker är följande den proposition 
som regeringen framtagit med hjälp av bland annat Boverkets (2017) 

rapport och remissinstanser. Denna rapport var beslutsunderlaget inför 
beslutandet om införandet av reduktioner (Regeringen, 2018). Dom 
viktigaste delarna av rapporten och remissinstansernas synpunkter 

redovisas för att förtydliga de ingående delarnas utformning, önskade 
effekt och vilka risker som förutspåddes.  

 

2.8.1 Ett system med avgiftsreduktion bör införas 

Regeringens samlade bedömning är att ett system med avgiftsreduktion 
vid överskridna tidsfrister vid ansökan om bygglov bör införas. Detta 

styrks också av Boverket (2017) som i sin rapport gör samma bedömning. 
Över hälften av remissinstanserna som har yttrat sig godkänner förslaget 
och framför heller inga invändningar mot boverkets bedömning att det är 

det bästa alternativet. Exempel på viktiga sådana instanser var; Nacka 
tingsrätt (mark- och miljödomstolen), Umeå tingsrätt (mark- och 
miljödomstolen), Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, 

Riksantikvarieämbetet, Statskontoret, Statens fastighetsverk, 
Näringslivets regelnämnd och Villaägarnas riksförbund. 
En tredjedel av remissinstanserna anser att förslaget ej bör införas och 

viktiga instanser var; Riksdagens ombudsman (JO), Sveriges Kommuner 
och Landsting, Stockholms kommun samt Samhällsbyggarna. JO ansåg att 
rapporten inte beskriver i tillräcklig utsträckning varför reduktion i avgifter 

ska införas. Reduktioner är ett nytt inslag i Svenskrätt, varför ska det 
införas just inom denna del av förvaltningen, när långa handläggningstider 
också är ett problem i många andra instanser. JO ifrågasätter också 

behovet för lagstiftningen då merparten av byggnadsnämnderna klarar att 
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handlägga inom den föreskrivna tiden. Vidare anser han inte att det är 

uppenbart att konsekvenserna skulle bli övervägande positiva vid 
införande av förslaget. 
Fastighetsägarna anger att förslaget skulle kunna uppfattas som att det är 

ok att gå över tiden så länge som avgiften reduceras.         

 

2.8.2 Tidsfrister för beslut 

Regeringens förslag som i stort överensstämmer med boverkets rapport 
(Boverket, 2017) säger att Byggnadsnämnden ska handlägga sitt beslut 
inom 10 veckor från det datum ansökan är fullständig. Detta innebär att 

om ytterligare komplettering av ärendet krävs för att avhjälpa brister i 
ansökan räknas tidsfristen från detta datum, dock bara inom tre veckor 
från att komplett ansökan inkommit. Länsstyrelsen i Stockholm utrycker 

oro för att det ibland krävs ganska omfattande arbete för att veta om 
komplettering är nödvändig och ifrågasätter tidsfristens längd. Om det är 
nödvändigt på grund av utredningar eller handläggningen finns 

fortfarande möjligheten att förlänga tiden en gång med maximalt tio 
veckor. Ärenden som återförvisas till byggnadsnämnden från länsstyrelsen 
eller domstol ska ges en ny tidsfrist på tio veckor. En viktig notis är också 

att Regeringen inte anser att politisk behandling av ett ärende ska vara 
skäl till försening. Sammanträdesplanering för byggnadsnämnden utgör 
därmed inte tillräckligt skäl för att förlänga tidsfristen.    

Utvärderingen från remissinstanserna utrycker bland annat att förslaget 
kan leda till att sämre beslutsunderlag används och att kvaliteten 
generellt kan försämras. Det utrycks bl.a. av Svea hovrätt (Mark- och 

miljööverdomstolen), Länsstyrelsen i Västerbottens län, Malmö kommun 
och Sveriges Kommuner och Landsting. Försvarsmakten ser en ökad risk 
för att samråd med myndigheter kommer försummas, vilket kan utgöra 

en risk för riksintressen ur totalförsvarets perspektiv. Enköpings kommun 
ser en risk att fokus hos byggnadsnämnderna flyttas från byggandet till 
handläggningstid och avgifter. Huddinge kommun påpekar risken att 

sökande medvetet försvårar handläggningen för att slippa betala avgiften. 
Villaägarna att det råder en risk för att tidsfristen förlängs 
slentrianmässigt och godtyckligt.  

 

2.8.3 Information om tidsfrister 

Regeringen anser att när en ansökan om lov inkommit till 

byggnadsnämnden ska sökande skriftligen informeras om; 
1. Vilka tidsfrister som gäller för beslut. 

2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för 

beslut överskrids, och  
3. Möjligheterna att överklaga beslut. Om tidsfristen för beslut börjar 

löpa vid en annan tidpunkt än ansökan kom in till nämnden, ska 

skriftlig information lämnas om detta. Om tidsfristen förlängs, ska 
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skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas 

innan den ursprungliga tidsfristen gått ut. 
 

 

Detta förslag överensstämmer i stort med boverkets förslag. 
Remissinstanserna styrker i hög utsträckning förslaget men Härjedalens 
kommun är negativ inställd och anser att detta kommer medföra 

ytterligare arbetsbelastning för handläggare och kommunen.  

 

2.8.4 När och med hur mycket bör avgiften reduceras 

Regeringens föreslår att avgiften för handläggning av lov ska reduceras 
med en femtedel för varje påbörjad vecka som ansökan överskrider tiden 
på tio veckor. Detta gäller för att meddela om beslut för bygglov. Ett 

undantag är om beslut om expropriations tillstånd krävs, vilket innebär att 
det råder oklarheter runt ägande- och nyttjanderätt eller om kommunen 
önskar ta över mark med hänsyn till framtida utveckling av samhället. 

Pågående planarbeten kan medföra att beslut ännu inte kan tas. Detta 
förslag överensstämmer i huvudsak med boverkets rapport.  
Remissinstanserna är i stort eniga men Länsstyrelsen i Skåne ifrågasätter 

vilket incitament det finns för att påskynda ett ärende efter fem 
förseningsveckor har gått. Regeringen anser att detta hanteras genom att 
kravet på skyndsam handläggning fortfarande gäller. 

 

2.8.5 Vilka avgifter bör reduceras 

Regeringens förslag är att i ärenden om lov ska avgiftsreduktion ingå och 

då avse alla bygglov, kungörelser och alla andra tids- och 
kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnderna ska redovisa på vilka 
grunder avgiften för lovet fastställts. Boverkets rapport överensstämmer 

på denna punkt helt med regeringens ståndpunkt.  
Sveriges kommuner och landsting anser att förslaget är ett oacceptabelt 
ingrepp i myndigheters rätt att genom avgifter finansiera delar av 

byggnadsnämndens uppgifter. Hofors kommun belyser problemet att 
kommunerna har olika modeller för hur taxor bestäms, vilket kan ge 
oklarheter hur reduktionen ska införlivas. Regeringen avvisar att det är ett 

ingrepp i myndigheternas möjlighet att ta ut avgifter, då rätten att 
debitera avgifter förutsätter att arbetet görs i enlighet med PBL. Om 
nämnden sköter sina antaganden enligt reglemente, påverkas inte 

möjligheten att kräva avgifter överhuvudtaget.      

 

2.8.6 Konsekvenser 

Genom införandet av en avgiftsreduktion syftar regeringen till att skapa 
incitament för att byggnadsnämnderna att hålla det av PBL givna 

tidsramarna för bygglovshantering. Förslaget tydliggör när tidsfristen 
startar och upphör och vad som krävs för att få förlängd frist. Detta 
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skapar förutsättningar för att korta ner ledtider inom byggprocessen och 

därigenom underlätta och effektivisera byggande runt om i landet. Ett 
förtydligande i hur handläggningen ska utföras, tillsammans med 
avgiftsreduktion vid överskriden tidsfrist, utgör ett starkt incitament för 

byggnadsnämnderna att hantera ärenden skyndsamt. För att säkerställa 
erforderlig kvalitet skapas också möjligheter för byggnadsnämnderna att 
få starttid vid ett senare datum om t.ex. sökande kompletterar eller 

ändrar i sin anmälan. Ytterligare i samma syfte föreslås även att 
tidsfristen ska kunna förlängas om förutsättningarna kräver det, t.ex. vid 
beredning av yttranden från remissinstanser.  

Svea hovrätt (Miljö- och marknadsöverdomstolen) påpekar rådande 
problem med kompetensbrist och ställer sig därför frågande till om 
förslaget kommer nå sitt syfte.  

Sveriges Kommuner och Landsting tror att det potentiellt ytterligare 
kommer försvåra kompetensförsörjningsproblemen. Lagrådet tror att 
kompetensbristen är en mycket bekymrande omständighet när målet med 

kortare handläggningstider ska uppnås. Detta problem anser regeringen 
borde vara under kontroll då det har gjorts ett antal insatser för att främja 
kompetenshöjningar. Här lyfts exempelvis satsningar på 

ingenjörsutbildningar och samhällsbyggnadssektor som fullt utbyggt ska 
motsvara 2750 utbildningsplatser. Här kan också nämnas åtgärder tagna 
för att underlätta samarbete mellan kommuner, som ytterligare ökar 

kommuners möjlighet att tillgodose sina kompetensbehov. Därför tonar 
regeringen ner risken för detta och tror inte att dessa farhågor kommer 
påverka utvecklingen i så stor utsträckning. 

Lagrådet påpekar att förslaget i vissa fall potentiellt kan få helt motsatta 
effekter än vad som eftersträvas, då det inte kan uteslutas att ärenden 
som idag hanteras relativt snabbt kan få längre handläggningstider om 

resurser omfördelas för att säkerställa att så få ärenden som möjligt 
överskrider tiden. Vidare belyses risken att komplicerade ärenden som 
kräver t.ex. remisser eller ytterligare utredning nedprioriteras till förmån 

för ärenden som enklare kan färdigställas inom den önskade tidsramen. 
Dessa möjliga effekter lagrådet beskriver är ju uppenbarligen icke 
önskvärda och därför bör den utvärdering av avgiftssystemet som 

efterfrågas av Näringslivets regelnämnd utföras efter tre år.          
        

2.9 Sammanfattning av Boverkets rapport; Utvärdering av 

tidsfrister och förslag till sanktioner (Rapport 2017:4) 

En enkätundersökning har givits ut av boverket med målet att kunna 
utvärdera byggnadsnämndernas tillämpning av tidsfristerna för lov enligt 
9 kap. 27 § Plan- och bygglagen. Denna undersökning visar i nuläget att 

en majoritet av nämnderna klarar att handlägga merparten av ärendena 
inom den givna tidsramen på 10 veckor. I det fall där tidsfristen löpt ut 
nämns ofta hög arbetsbelastning och komplexa ärenden som största 

orsak. Boverket har fått uppdraget att oberoende av utvärderingens 
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resultat ge förslag på sanktionssystem vid lång handläggningstid. Detta 

har gjorts primärt genom att undersöka två sanktionsalternativ; 
Sanktionsavgift och reduktion av avgift. Men även andra åtgärder som till 
exempel premier i olika former, skadeståndsansvar och beviljad ansökan 

om tidsfristen inte hålls. En viktig aspekt med sanktionssystemet anses 
vara att det ska vara möjligt att hantera inom den existerande ramen för 
prövningsförfarande och att det är tids- och kostnadseffektivt utan att 

göra lagen tandlös och utan avhållande effekt. Den samlade bedömningen 
efter utvärderingen av de olika alternativen är att en reduktion av avgift 
är den bästa lösningen. Detta på grund av att det är lättare att införa och 

tillämpa än en sanktionsavgift. Ingen fristående prövning kommer att vara 
nödvändig från annan myndighet, utan avgifterna kan reduceras enligt 
varje enskild kommuns prissättning. Reduktionen har även den fördelen 

att den omedelbart kommer till godo för den sökande som har drabbats. 
Förslaget innebär att avdrag på en femtedel per försenad vecka får dras 
av på den taxa som beräknats för det ansökta bygglovet. Boverket 

föreslår också utöver det att reglerna kring tidsfristen förtydligas och 
kompletteras, så att det råder större säkerhet kring förutsättningarna. 
Detta gäller bland annat när ett lov anses vara komplett och hur frister 

ska beräknas. Sammanfattningsvis gör boverket den bedömningen att 
införandet av reduktion för avgifter kommer få större positiva följder än 
att införa alternativa åtgärder eller att inte göra några ändringar 

överhuvudtaget (Boverket, 2017). 
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3 Resultat 

 

Resultatet skiljer sig ganska markant i lovbeslut som tagits på nämnd eller 
delegationsnivå. Rapporten visar att detta till viss del kan bero på att 
nämnden ofta hanterar mer komplicerade lov, som i många fall också 

avviker från detaljplan men sammanträdesrutiner har naturligtvis också 
en inverkan på handläggningstiderna. För att tydliggöra detta ytterligare 
redovisas de först separat och sedan gemensamt.   

 

3.1 Beslut nämnd 

Om 2018 års bygglovsbeslut tagna av nämnden i Umeå hade gällt under 
lagen om reduktion för lov och avgifter, hade den kostat Umeå kommun 

reduktioner i avgifter på 374312kr eller 27% av totalt debiterade avgifter.  
För beräkningar och sammanställning av alla Bygglov och kostnader 2018 
se bilaga 2.  

Figur 5 visar sammanställningen från bilaga 2, gjord för nämndbeslut. Det 
viktigaste som kan avläsas från den är framförallt antal försenade bygglov 

och reduktionens storlek i kronor. Men den beskriver även om lovet har 
avvikit från detaljplan.  
Beräknade försenade lov är alla som överskrider 10 veckor (70 dagar).   

 

 
Figur 5. Andel kostnader genom reduktioner och förseningar vid nämndbeslut om bygglov, Umeå 

kommun. Källa: Bilaga 2 

Noterbart från denna sammanställning är att 40% av beslut som har 
tagits genom nämnden har överskridit tiden på 10 veckor, Vilket är 

markant högre än delegationsbeslut. Lov har också högre medelkostnad 
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vilket betyder att de generellt är mer omfattande och/eller komplicerade 

än delegationsbeslut. Att det är en viktig faktor om beslutet avviker från 
detaljplan är också uppenbart då 59% av försenade lov hör till denna 
kategorin vid nämndbeslut. 

 

3.2 Beslut delegation 

Om lagen om reduktion vid lov och avgifter hade varit gällande under 
2018 hade den reducerat delegationens avgifter med 474747kr vilket 

motsvarar 9% av totala avgifter debiterat under året. För beräkningar och 
fullständig statistik se bilaga 2. 
En kortare samanställning från bilaga 2 visas i figur 6. Försenade lov är 

alla de lov som överskridit tidsgränsen på 10 veckor (70 dagar)  
 

 
Figur 6. Andel kostnader genom reduktioner och försenade lov vid delegationsbeslut om bygglov, 

Umeå kommun Källa: Bilaga 2 

Beslut tagna på delegering har överlag bättre förmåga att hantera 
handläggningstiden inom tio veckor. Över 90% handläggs inom den 

utsatta tiden. Här kan ses att avvikelse från detaljplan inte har lika stor 
inverkan på handläggningen. Merparten av byggloven avviker dock inte 
från detaljplan i motsats till nämndbeslut, detta är helt enligt det tänkta 

arbetssättet. Delegationen ska inte ta beslut som det råder tveksamheter 
kring. Det kan också konstateras att nämndbeslut är i genomsnitt dyrare 
än delegationsbeslut vilket också är det på förhand troliga resultatet, då 

nämndbeslut oftast krävs vid mer komplicerade eller omfattande bygglov.  
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3.3 Gemensam sammanställning 

Sammanställning gjord på 2018 års totala antal bygglov på delegations 
och nämnd nivå i Umeå, visar att ca 13% överskrider handläggningstiden 
på tio veckor som föreskrivs enligt PBL. Antal bygglov som överskrider 15 

veckor vilket innebär 100% reduktion av avgiften är 52 stycken vilket är 
5.3% av totala antalet lov. Sammanfattningsvis skulle 2018 års arbete 
totalt resulterat i en reduktion på 849056kr eller 12,4% av totala avgifter. 

Detta redovisas i figur 7, fullständigt information hittas i bilaga 2. 
 

 
Figur 7. Totalt försenade lov och reduktion källa: Bilaga 2 
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4 Diskussion och analys 

 
Arbetets resultat har varierande inverkan på olika intressenter vilket gör 

att dessa diskuteras och analyseras var för sig. Det görs för att förtydliga 
vilka konsekvenser det kan komma att få för byggnadsnämnden och 
sökande. Spekulationer och resonemang som anses intressanta och 

relevanta utifrån arbetets resultat, utan att för den delen vara styrkta av 
rapportens resultat redovisas också. Vissa generella slutsatser är även av 
intresse och redovisas därmed också i kapitlet. Kapitlet avslutas med 

allmänna tankar kring arbetets utförande, resultat och om syftet med 
rapporten har uppfyllts.   

4.1 Konsekvenser byggnadsnämnden Umeå 

Att lagen om reduktion kommer ha en inverkan på Umeå 

byggnadsnämnds organisation är ställd utom tvivel. Det har redan skett i 
och med ändrade rutiner vid bland annat handläggningen av 
kompletteringar. Incitamenten till förändring är alltså för starka för att 

överses med reduktionens möjliga ekonomiska följder. Umeå 
byggnadsnämnd hanterade ca 87% av sina handläggningar inom 10 

veckor. Detta i sig anses vara en rimlig nivå om andra utredningar som 
gjorts inför lagändringen studeras (Regeringen, 2018), de beskriver att 
merparten av kommunerna klarar att handlägga inom tidsramen i minst 

90% eller fler av fallen och detta tolkas som bra. Umeå faller alltså precis 
kort om denna kategori med sina 87% totalt men över 90% på 
delegationsbeslut. Umeå kommun får alltså anses vara en av de 

kommuner som inte borde påverkas ekonomiskt i så stor utsträckning 
jämfört med andra kommuner, detta konstateras efter att ha läst en 
rapport från KTH (Rinaldo, 2018) som gör gällande att det finns 

byggnadsnämnder i Sverige som utför under 50% av sina handläggningar 
i tid. Detta med förbehållet att Umeå skulle ha i genomsnitt dyrare 
bygglovsansökningar som reduceras mer än andra kommuner. Det skulle 

kunna medföra att reduktionen blir procentuellt större i kronor än i antal 
lov. Rapporten har dock inte tillgång till denna information, så detta kan 
inte bedömas.   

 

4.1.1 Arbetssätt 

Förändringar i arbetssättet kommer ske vid byggnadsnämnden, då 

reduktionen utgör ett allt för stor ekonomisk faktor i annat fall.    
Framförallt är det troligt att byggnadsnämnden kommer ett behöva se 
över sina rutiner kring beslut som går till nämnden. Att 60% av försenade 

bygglov hos nämnden är beslut med avvikelse från detaljplan, gör 
nämnden sårbar för att lovsökande kan utnyttja detta förhållande. Att 
lämna in komplicerade bygglov som avviker från detaljplan strax innan juli 

när nämnden inte håller sammanträde skulle kunna öka chanserna för att 
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handläggningen överskrider tiden. Detta diskuteras nu inom 

organisationen och enligt ledningen på bygglov så framförs nu olika 
förslag för att minimera denna risk. Eventuellt genom att ha extra 
sammanträde i juli månad. Att cyniskt använda den nya lagstiftningen är 

inte olagligt och det kan inte uteslutas att detta kommer implementeras 
av vissa sökande, då framförallt entreprenörer. Detta var också en av 
betänkligheterna som redovisades i regeringens utredning (Riksdagen, 

2018) där det ansågs att det fanns en risk för denna utveckling i vissa 
kommuner. Att kommunen kan undvika reduktionen genom att 
omprioritera sina resurser är också troligt. Framförallt vid dyrare och mer 

omfattande lov. Detta kan under perioder göras på bekostnad av ärenden 
som är mindre i omfattning och har relativt kort handläggnings tid. 
Exempelvis skulle mindre lov kunna nedprioriteras av delegationen inför 

juli månad, för att öka nämndens möjlighet att hantera denna svåra 
period. För att sedan ta hand om kortare lov i ett senare skede, som 
heller inte utgör samma ekonomiska kostnad vid förseningar. Detta skulle 

kunna göra att ledtiderna för mindre bygglov skulle öka. Denna risk 
belystes av lagrådet i undersökningen inför lagändringen (Regeringen, 
2018). Det ska tilläggas att detta är en spekulation då ingen har utryckt 

detta vid Umeå kommun, men att det finns risk för det är uppenbart när 
man beaktar ekonomin och utformningen på organisationen. Att i 
framtiden minimera reduktionens storlek kommer troligt vara en 

pågående process, där misstag kommer reduceras och arbetsmetoden 
förfinas för att nå bättre resultat. Numera borde det finnas ett tydligt mål; 
100% handläggningar utan reduktion. Handläggare upplever också större 

stress efter införandet av reduktioner, speciellt påfrestande är det att en 
mer omfattande genomgång krävs omgående vid inlämnandet av ett 
bygglov, då det är tre veckors tidsfrist för att söka förlängning av 

handläggningstid, om det visar sig vara nödvändigt. Detta har medfört ett 
extra stressmoment utöver risken för reduktioner. Att det kommer 
påverka handläggares arbete negativt i vissa fall är sannolikt. Det kan 

exempelvis påverka kvaliteten på arbetet under vissa tider på året. Det 
kan heller inte uteslutas mer godtyckliga ansökningar om förlängningar 
eller ovilja att kontakta remissinstanser om det ökar risken att reduktioner 

kan bli följden. Den här farhågan utrycktes av försvarsmakten i deras 
remissvar till regeringen, denna risk kan enligt rapporten inte uteslutas.       
 

4.1.2 Ekonomi  

Resultatet visar att det kan bli kostsamt för Umeå kommun att inte 

försöka minimera reduktionen. Referensåret påvisar att reduktionen skulle 
kunna innebära en förlust på över 12% av totalt debiterade avgifter för 
lov. Enligt givna uppgifter så har bygglov idag en finansieringsgrad på 

93% från avgifter av bygglov. Detta gör att reduktionen skulle bli mycket 
kännbar redan vid relativt små nivåer. Förändringar i organisationen 
utesluts ju heller inte, exempelvis med rekryteringar för att öka förmågan 

att hantera bygglov. Detta är ju troligen det ekonomiskt bästa då det kan 
blir en dyr affär att vara underbemannad. Reduktionen skulle troligen vara 
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i den storleksordningen att rekrytering av 2 extra handläggare skulle 

kunna ”finansieras” genom att minimera försenade lov. En annan trolig 
utveckling är att bygglov kommer försöka minska sin finansieringsgrad 
från bygglovsavgifter. Inga exempel på hur detta ska utföras har 

beskrivits men diskussionen har förts. Att 2019 års reduktioner kommer 
vara lägre än det som redovisas i denna rapport får ses som sannolikt då 
referensåret varken levde under lagen om reduktion eller implementerade 

förlängningar enligt 9 kap. 27 § PBL. Referensåret ger dock en bra 
fingervisning på vad som kan ske om ingen förändring sker.     

 

4.1.3 Ytterligare möjliga konsekvenser för Byggnadsnämnden Umeå  

Troligtvis kommer förlängning av handläggningstiden enligt 9 kap. 27 § 
PBL, vara ett verktyg för att reducera inverkningarna ekonomiskt. Men det 

kräver att det finns anledningar till detta. Här kan det finnas en risk att 
förlängningar enligt 9 kap. 27 § PBL, gör mer godtyckligt och på sämre 
underlag i framtiden. Det är något som måste vara under uppsikt så att 

denna utveckling inte gradvis sker. Om nämnden upplever att sökande 
försöker utnyttja systemet för sin vinnings skull är det troligt att 
förlängning kommer att bli den uttalade lösningen inom delegationen, 

men det finns också en risk att detta sker systematiskt i lov som riskerar 
reduktion och det vore en icke önskvärd utveckling som medför det 
omvända resultatet mot vad målet med reduktionen var. En viss risk kan 

också finnas i att delegationen snabbare tar beslut om att ärenden ska till 
nämndbeslut om det råder osäkerhet kring något och att genom detta i 
viss mån ansvarsfriskriva sig från lov som riskerar reduktion av avgiften. 

Detta skulle ytterligare försvåra nämnden arbete genom ökad 
arbetsbelastning och samtidigt skapa en fördyrning för sökande. 
Sammanfattningsvis är det troligt att hela beslutskedjan kommer sättas 

under större press efter reduktionens införande, då organisationen nu 
också får ekonomiska påtryckningar för att utföra sitt arbete effektivare.      

4.2 Konsekvenser sökande 

Det är troligt att den nya lagstiftningen kommer få många olika 
konsekvenser, varav vissa går att se redan i detta tidiga skede efter 
införandet. Rapporten bedömning av reduktionen är övervägande positiv 

för sökande i Umeå kommun. Detta på grund av att den i stort kan ha två 
konsekvenser; Antingen så bidrar den till en mer skyndsam handläggning 
så att 10 veckors regeln hålls eller så kompenseras sökande ekonomiskt 

vid en försening. Detta gör att sökande oavsett kommer dra nytta av det 
nya regelverket.  
 

4.2.1 Positiva följder 

Kostnaden det innebär med förseningar får ändå anses som betydande, 
därför borde det funka som ett starkt incitament att säkerställa en 

skyndsam handläggning, detta är ju positivt för sökanden. Om det är så 
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att tiden överskrids så kommer lagen också ge en omedelbar 

kompensation utan att det kräver några motprestationer från sökanden.  
En mer skyndsam handläggning där fler lov handläggs inom 
tidsbegränsningen skapar en generellt stabilare bygglovsprocess ur ett 

tidsperspektiv eftersom det gör det lättare att planera, oavsett om det är 
entreprenörer och privatpersoner. Om så sker har lagändringen införlivat 
ett av sina huvudsakliga mål. Detta får anses troligt med tanke på 

rapportens resultat. Det är också troligt att åtgärder kommer verk sättas 
för att möjliggöra kortare handläggningstider vid nämndbeslut, då detta är 
en särskilt utsatt kategori för tillfället. Detta kommer sannolikt också 

skapa kortare ledtider vid överklaganden eller vid lov som avviker från 
detaljplan.               
 

4.2.2 Negativa följder 

Faktumet att så många komplicerade fall går över tiden ökar ju 
sannolikheten för att kommunen i framtiden kommer kräva extra 

handläggningstid enligt 9 kap. 27 § PBL. Om osäkerhet råder kring ett 
bygglov är det ju uppenbart att det kan användas som säkerhetsåtgärd 
för att undvika reduktionen, detta förlänger potentiellt bygglovsprocessen 

med upp till 10 veckor. Det är också möjligt att beslut skickas till 
nämnden tidigare eller mer godtyckligt för att undvika reduktionen om 
beslut eventuellt krävs från nämnden. Detta innebär en fördyrning för 

sökanden. I dag är medellängden 37 dagar på ett handläggande, detta är 
med god marginal inom den utsatta tiden på 70 dagar(Bilaga 2). Det kan 
inte uteslutas att medellängden kommer förbli oförändrad eller till och 

med något längre efter införandet av reduktioner på delegationsbeslut, då 
fokus istället kan hamna på att se till att inga ärenden går över tiden. 
Detta beskrevs också i utvärderingen inför lagändringen (Regeringen, 

2018), rapporten har inte hittat något som motbevisar detta.  

 

4.3 Generella konsekvenser 

Arbetet visar att det är troligt att lagändringen kommer att ha effekter på 

bygglovsprocessen genom kortare ledtider på vissa bygglov, då framförallt 
mer komplicerade lov. Det är sannolikt att den kommer ha positiva 
konsekvenser för sökanden och att den kommer kräva att kommuner runt 

om i landet ser över sina arbetsmetoder. Med tanke på tidigare 
utredningar (Rinaldo, 2018) (Regeringen, 2018) som beskriver att ingen 
byggnadsnämnd i dagsläget klarar att handlägga 100% av loven inom den 

utsatta tiden, får lagen innebörden att alla kommuner kommer behöva 
hantera reduktionen på något sätt. Exempelvis rutinerna kring hur 
sökande ska informeras. Det kan också uppstå konflikter om vad som 

gäller kring en reduktion. Något som också blir en ytterligare arbetsbörda 
för kommunerna. Det är sannolikt att dessa konflikter kommer uppstå när 
det råder oklarheter kring hur lagstiftningen ska implementeras, 
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exempelvis vad som är legitima skäl till förlängning av handläggningstid 

eller exakt tid när ett beslut togs. Ingen praxis kring detta finns i nuläget. 
Det är troligt att detta är gällande för många byggnadsnämnder i Sverige. 
Att det i framtiden kommer vägledande domar och eventuella justeringar i 

lagstiftningen får anses tänkbart. 
Att reduktionen för Umeå kommun utgör en högst kännbar ekonomisk 
förlust trots att organisationen statistiskt är en väl fungerande nämnd som 

handlägger runt 90% inom tidsramen, gör att det går att konstatera att 
lagen om reduktioner kommer bli ytterst kännbar för de kommuner som 
har en lägre andel av handläggningar enligt givna tidsramar. Detta på 

grund att finansieringsmöjligheterna ser lika ut i hela landet, det är därför 
troligt att de allra flesta kommuner har en relativt hög finansieringsgrad 
från lovavgifter. Rekrytering inom området kommer med stor säkerhet 

öka kommande år då många kommuner kommer göra insatser för att 
säkerställa hög grad av korrekta handläggnings ärenden utan inverkan 
från reduktion. Detta kommer sannolikt vara en utmaning då det kan vara 

svårt att rekrytera personal med rätt kompetens som direkt kan göra 
skillnad, exempelvis kan nyanställda behöva inlärning och tid att lära sig 
arbetsrollen, något som kan ta ytterligare tid från rutinerade handläggare. 

Detta konstateras då denna inlärningsmetod används i Berg-Härjedalens 
kommun, viket har förklarats av deras chef på bygglovsavdelningen i 
samband med en intervju i annat ärende. Detta gör att många kommuner 

förmodligen komma uppleva en ”fördröjning” innan rätt kompetens är på 
plats.  
En intressant reflektion från sammanställningen i resultatet är att 

reduktionen i kronor totalt mycket väl överensstämmer med antalet 
försenade lov. Detta kan anses vara en indikation på att reduktionen är 
väl avvägd i utformning och storlek.       

4.4 Spekulationer och resonemang 

Delar i rapporten där beslut behöver motiveras eller utvecklas ytterligare 
beskrivs här. Även egna tankar och resonemang kring framtida utveckling 

beskrivs.   
 

4.4.1 Val av jämförelse år för studien 

Arbetet har i stor grad baserats på data från 2018. Detta gjordes då det 
efter diskussion med byggnadsnämnden ansågs vara det bästa året att 
jämföra med. Umeå byggnadsnämnd och delegationen har haft ett 

pågående förbättringsarbete som har förkortat handläggningstiderna de 
senaste åren. Flera nya dataprogram har införts och dessa har en 
inlärnings och inkörningsperiod innan de effektiviserar bygglovsprocessen. 

Därför kändes tidigare år mindre relevant att studera då det sannolikt 
hade gett en missvisande bild av hur arbetet hanteras idag. En ytterligare 
faktor som vägdes in, var att den byggnadsboom som rådde för några år 

sedan har avstannat och byggnadsnämnden Umeå har upplevt en 
nedgång i antal bygglovsansökningar. Därför motsvarar mängden 
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bygglovsansökningar år 2018 sannolikt bättre med 2019 års antal, vilket 

har stor betydelse för förmågan att handlägga ärenden i tid. 
 

4.4.2 Utvärdering av nämndens arbete  

Nämndens beslut har enligt resultatet fått hantera mer komplicerade lov. 
Detta konstateras då ärenden i genomsnitt har haft en högre kostnad och 
att delegationsordningen föreskriver detta. Men att beslut tas till nämnd 

kan också bero på andra saker än avvikelser från detaljplan eller 
överklaganden. Det kan finnas andra anledningar som gör lov svåra att 
avgöra för delegationen, utan att det för den delen är ett dyrare lov. Detta 

gör det troligt att nämnden generellt har svårare beslut på sitt bord än 
delegationen: Det är ju också på det sättet systemet är uppbyggt och är 
tänkt att fungera, det ska tas i beaktning när nämndens arbete bedöms. 

Sammanträdesrutiner har här också naturligtvis en påverkan, i 
synnerlighet i juli när inget sammanträde sker. Det uppfattas också som 
en rimlig konsekvens att detta ses över i framtiden, för att minimera lov 

som överträder den föreskriva handläggningstiden. Exempelvis skulle ett 
extrainsatt sammanträde kunna hindra att ett dyrt lov går över tiden. Allt 
för att slippa alltför kännbara reduktioner. Detta har också påvisats av 

byggnadsnämnden Umeå som en trolig framtida utveckling.  
 

4.4.3 Metod för att undvika reduktion 

För byggnadsnämnder runt om i landet kommer lagändringen kräva ett 
fokus på hur handläggande ska ske utan att reduktionen blir för kännbar 
ekonomiskt. Här kan i viss mån två strategier bli en verklighet; antingen 

sätts resurser och kraft in för att förbättra arbetet och korta ner ledtiderna 
genom rekrytering, elektroniska system eller andra effektiviseringar. I 
detta fall så har lagen om reduktion fått sin önskade effekt. I det andra 

fallet kan också effekten bli att kommuner och då framförallt de som sliter 
med rekrytering och handläggningstider, istället väljer att utnyttja 9 kap. 
27 § i PBL, för att minska reduktionen. Detta utrycktes också av 

villaägarna i utredningen inför införandet (Regeringen, 2018) som ansåg 
det fanns en risk att detta skulle kunna medföra mer slentrianmässig och 
godtyckligt användande av förlängningen på 10 veckor om inte 

regelverket blir tydligare. Detta är troligt en högst reell risk, när 
rapportens resultat visar att reduktionen redan vid relativt låga nivåer blir 
kännbar, blir det tydligt att detta kommer pressa vissa byggnadsnämnder 

mycket hårt ekonomiskt. En ytterligare faktor som styrker detta är att det 
kommer vara en stor utmaning för kommuner som idag handlägger 

mindre än 50% inom tidsramen, att rekrytera, utbilda och effektivisera till 
en tillfredsställande nivå på bara ett år. För dessa kommuner kan 
förlängning av handläggningen förmodligen vara det bästa sättet att 

undvika reduktion. Då är det också troligt att det kommer ske. Detta 
skulle vara en mycket negativ utveckling då det skulle innebära mer 
arbete för byggnadsnämnderna utan att snabbare handläggning sker, 

snarare tvärt om. Denna utveckling kan komma att se olika ut runt om i 
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landet beroende på vilka ingångsförutsättningar byggnadsnämnden hade. 

Detta kan bli en faktor som ökar skillnaderna mellan landets olika 
byggnadsnämnder, vilket i sig är raka motsatsen till vad Plan-och 
bygglagen vill uppnå. 

 

4.4.4 Justerad prissättning 

Rätten att ta ut avgifter för att täcka nämndens omkostnader kan också 

hysa en viss risk för att förluster i framtiden kompenseras med högre 
bygglovstaxor. Ett argument skulle kunna göras för att om en kommun 
tidigare inte klarat att handlägga inom tidsramen, så var den dåvarande 

taxeringsnivån i någon mån återspeglande för arbetet och organisationen. 
Nu när kraven höjts och snabbare handläggning krävs kan detta ses som 
fördyrande omständigheter för nämnden. Det skulle möjligen leda till att 

kommuner skulle tendera till att öka priserna på bygglovshanteringen. 
Detta kräver i sådant fall ett beslut från kommunfullmäktige enligt 12 kap. 
10 § PBL för att bli en realitet, med detta kan möjligen bli ett sätt för 

kommunerna minimera reduktionens påverkan ekonomiskt.    

4.5 Brister i arbetet och resultatet 

Det är sannolikt att ett antal av försenade lov under 2019 kommer kunna 

undvika reduktionen genom att hävda rätten till ytterligare behandlingstid 
på 10 veckor enligt 9 kap. 27 § PBL. Rapporten har dock inte tillgång till 
den information som krävs för att bedöma detta, då detta ännu inte har 

prövats i praktiken. I det utvalda referensåret (2018) har ingen statistik 
funnits på vilka lov som tydligt hade kunnat förlängas enligt regelverket. 
Detta blir därmed en felkälla som gör det sannolikt att resultatet 2019 

kommer vara bättre än vad referensåret (2018) varit. Det är omöjligt att 
förutse hur byggnadsnämndens arbetssätt kring detta kommer vara i 
praktiken vilket i sig också hade blivit en felkälla. Ett konstaterande som 

kan göras är dock att det innebär ökade arbetsuppgifter, då hantering och 
bedömning kring förlängd handläggningstid kommer vara nödvändig. 
Vidare är detta något som bara sker om byggnadsnämnderna ändrar sitt 

arbetssätt. Därför är det relevant för resultatet att det inte har tagits med 
i referensårets beräkningar, då förändringar i arbetssätt i sig inför 
införandet av reduktion är av intresse för rapporten. Rapporten har inte 

en bred resultatbas då endast en byggnadsnämnd och en handfull 
personer har funnits tillgängliga för frågor. Men resultatbasen anses ändå 
fullgod för att syftet med rapporten ska kunna genomföras.           

4.6 Mål och syfte 

En uppskattning för hur stor reduktionen skulle bli om inget förändrat 
arbetssätt implementeras under 2019 har redovisats och förklarats. Målet 
att utvärdera vad det potentiellt kan få för ekonomiska konsekvenser för 

byggnadsnämnden anses därför ha åstadkommits. Vilka konsekvenser det 
kommer ha för olika parter i bygglovsprocessen är svårt att kvantifiera. 
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Detta har därför gjorts genom en samlad bedömning av ekonomisk 

påtryckning från reduktionen tillsammans med en bedömning av vilka 
förändringar som Umeå kommun planerar eller anser troliga i framtiden, 
ger bäst underlag för en bedömning. I detta tidiga skede anses det inte 

relevant att intervjua sökande då det är kommunens arbete som har 
störst inverkan för den enskilde individen (sökandes) upplevelser, detta 
anses för tidigt för att utvärdera i nuläget.      

4.7 Vidare arbete 

Det finns många olika saker som skulle kunna undersökas vidare i detta 
arbete, men några inriktningar är särskilt intressanta med tanke på 
rapportens resultat. 

 

4.7.1 Faktisk kostnad 

Det vore naturligtvis intressant att studera vad reella reduktioner blir efter 

2019 och att då se hur väl referensårets reduktioner överensstämmer 
med faktiska tal. Detta skulle också tillsammans med resultatet i denna 
rapport ge en bättre bild av hur den nya lagen påverkat 

byggnadsnämnden Umeås arbetssätt och bygglovshantering.   
 

4.7.2 Förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 § PBL  

Att i framtiden studera hur extra handläggningstid enligt 9 kap. 27 § PBL 
används i praktiken, skulle vara intressant ur både sökande och nämnds 

perspektiv. Det råder osäkerhet kring hur detta kommer att brukas och 
att utvärdera detta i ett senare skede vore nyttigt för att se i vilken 
utsträckning det minimerar reduktionerna som annars kunnat utkrävas. 

Det vore också intressant att se vad som blir praxis vid förlängning och 
vad som anses vara legitima skäl till förlängning och om variationer 
uppstår mellan olika kommuner.   
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5 Slutsats 

 
Slutsatser är dragna både ekonomiskt och ur ett 

bygglovsprocessperspektiv. Det förklaras därför först separat för att sedan 
avslutas med korta gemensamma slutsatser. 

5.1 Ekonomisk påverkan 

Rapportens resultat visar att reduktionens storlek kan få en betydande 

storlek, även hos en byggnadsnämnd som klarar relativt hög andel av sina 
handläggande inom 10 veckor. Att reduktionen på referensåret för Umeå 
byggnadsnämnd hade inneburit förlorade inkomster på 849056kr 

motsvarande 12.6 % av totala avgifter, ger anledning att tro att arbetet 
med att skapa en bygglovsprocess som kan säkerställa ett handläggande 
inom den givna tidsramen i framtiden kommer vara prioriterat. Generellt 

tyder resultatet på att reduktionen kommer vara ekonomiskt kännbar för 
det flesta byggnadsnämnder och att det sannolikt kommer vara ytterst 
påfrestande ekonomiskt för de nämnder som inte har klarat att bygga upp 

sin organisation med rätt system och kompetens vid införandet av 
avgiftsreduktioner. Bygglov vid Umeå kommun finansierar till stor det sin 

verksamhet med avgifter från bygglov (93%), detta gör det mycket troligt 
att reduktionen kommer bli kännbar fram till dess att lov som överskrider 
handläggningstiden hålls på mycket låga nivåer och då är dyra lov 

framförallt viktigt. Lagens mål att skapa incitament för en mer skyndsam 
handläggning ser därmed ut att realiseras. Referensårets resultat visar att 
reduktionens storleksandel ekonomiskt mycket väl motsvarar andelen 

bygglov som har överskridit handläggningstiden på 10 veckor. Det 
antyder att reduktionens utformning och storlek är väl avvägd.  

5.2 Konsekvenser för olika parter i bygglovsprocessen  

Lagen om reduktion kommer få omedelbara konsekvenser för både 

sökande och byggnadsnämnden. Enligt resultatet kommer den komma 
sökande mest till nytta, antingen genom reduktioner på avgifter eller 
genom en mer skyndsam hantering. För byggnadsnämnden skapas 

incitament för att effektivisera sin bygglovsprocess, då reduktionerna kan 
bli mycket kännbara annars. En mer stressande arbetssituation för 
handläggare förefaller också vara en realitet, inledningsvis främst på 

grund av tidsgränsen på tre veckor, om komplettering ska kunna krävas 
med förlängd handläggningstid från det nya kompletterings datumet. Det 
återstår att se hur stressnivån allmänt kommer påverkas när 

konsekvenserna av reduktionerna blir mer tydliga, det är troligt med en 
ökning. Att förlängning av handläggningstid enligt 9 kap. 27 § PBL 
kommer implementeras för att minimera försenade bygglov har 

konstaterats. Detta är också den troligt största nackdelen för sökande, då 
en viss risk för att detta kan komma göras som säkerhetsåtgärd eller mer 
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godtyckligt i vissa bygglov, med onödig handläggningstid som 

konsekvens. Uppföljning av detta kommer behövas. 
Det konstateras att också arbetsbördan för nämnderna och sökande har 
ökat, då ytterligare arbete krävs med förlängningar enligt 9 kap. 27 § PBL 

och hanteringen av eventuella (troliga) reduktioner. Sökande får numera 
också ett föreläggande om kompletteringar vilket gör att kraven på ett 
snabbare svar har ökat, annars ogiltigförklaras ansökan. Det är en 

konkret skillnad i arbetssätt sen införandet av reduktioner.    
 

5.3 Sammanfattande slutsatser 

För att förtydliga rapportens slutsatser ges de här i kort form: 

  
• Reduktionen skapar ett starkt incitament för att en 

handläggning inom tio veckor ska säkerställas i vid Umeå 

kommun. 
• Reduktionen kan komma att utgöra en mycket ansträngande 

ekonomisk faktor hos en byggnadsnämnd. 

• En mer skyndsam bygglovshantering kommer troligt bli praxis 
efter införandet av reduktioner.  

• Möjligheten till förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 § 
PBL, kommer troligt utnyttjas på varierande sätt runt om i 
landet.  

• Förlängningen enligt 9 kap. 27 § PBL, kan med göra en 
negativ utveckling i vissa fall för sökande, då risk finns att det 
kan göras mer godtyckligt.  

• Handläggningen vid Umeå byggnadsnämnd utför i genomsnitt 
sina bygglov på 37 dagar. Det medför att omprioriteringar i 
hur lov behandlas troligen kan reducera antal lov som 

överstiger 10 veckor. Detta kan medföra att vissa lov kommer 
få längre handläggningstid. 

• Stress för handläggare har blivit större då det är viktigt att 

söka om förlängd handläggningstid och kompletteringar inom 
tre veckor från komplett inlämnat bygglov. Detta kräver mer 
ingående analys av en bygglovsansökan i ett tidigt skede.      
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anmälan. [Online]  

Available at: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/arende/betankande/reduktion-av-avgift-for-lov-forhandsbesked-

och_H501CU27 
[Använd 23 04 2019]. 
Rinaldo, M., 2018. Handläggningstid er för bygglovsprövningar: En studie 

om problemet, orsakerna och lösningarna, stockholm: Fastigheter och 
byggande. 



 

 
35 

Umeå kommun, 2018. www.Umea.se. [Online]  

Available at: 
https://umea.se/download/18.27e0fc1616469287631abbf/153174479602
1/Plan-%20och%20bygglovstaxa%20för%20PBL%202010_900.pdf 

[Använd 30 04 2019]. 
Umeå Kommun, 2019. www.umea.se. [Online]  
Available at: 

https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/bygglovtillstandoc
hfastighetsfragor/bygglovochandralov/bygglovsprocessen.4.6e56e1f514f4
2fbe667567dd.html 

[Använd 17 4 2019]. 
 



 

  1 

 

 Bilagor 

 
 

Bilaga 1  

Förteckning över alla remissinstanserna  

Följande remissinstanser har blivit ombedda att yttrat sig över Boverkets rapport: 
Riksdagens ombudsmän (JO), Svea hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen), Nacka 

tingsrätt (mark- och miljödomstolen), Umeå tingsra ̈tt (mark- och miljödom- stolen), 

Ekonomistyrningsverket, Fortifikationsverket, Forskningsrådet för miljö, areella näringar 

och samhällsbyggande (Formas), Försvarsmakten, Konkurrensverket, Kungl. Tekniska 

högskolan, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Gotland län, Länsstyrelsen i 

Gävleborgs län, Länsstyrel- sen i Skåne län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 

Länsstyrelsen i Väs- terbottens län, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens 

fastighets- verk, Statskontoret, Tillväxtverket (Regelrådet), Stockholms kommun, En- 

köpings kommun, Norrköpings kommun, Jönköpings kommun, Växjö kom- mun, 

Mönsterås kommun, Karlshamns kommun, Malmö kommun, Göte- borgs kommun, 

Borlänge kommun, Hofors kommun, Örnsköldsviks kom- mun, Härjedalens kommun, 

Kalix kommun, Näringslivets regelnämnd, Samhällsbyggarna, Sveriges allmännyttiga 

Bostadsbolag (SABO), Sveriges byggindustrier, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och Villaägarnas riksförbund.  

Följande remissinstanser har inte yttrat sig över rapporten: Östersunds tingsrätt (mark- 

och miljödomstolen), Blekinge tekniska högskola, Lantmä- teriet, Länsstyrelsen i Kalmar 

län, Statens centrum för arkitektur och design, Uppsala universitet (juridiska fakulteten), 

Värmdö kommun, Tyresö kom- mun, Ta ̈by kommun, Gnesta kommun, Strängnäs 

kommun, Mjölby kom- mun, Ljungby kommun, Vellinge kommun, Tomelilla kommun, 

Halmstads kommun, Partille kommun, Tanums kommun, Eda kommun, Hammarö 

kommun, Degerfors kommun, Askersunds kommun, Arboga kommun, Gagnef kommun, 
Gä̈vle kommun, Ragunda kommun, Övertorneå kommun, Besqab, Byggherrarna Sverige, 

Fö̈reningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, Föreningen 

Sveriges stadsbyggare, IQ Sam- hällsbyggnad, NCC, Peab, Små̊kom, Sveriges Arkitekter 

och Sveriges Stadsarkitektförening.  

Yttranden har även inkommit från Lantbrukarnas riksförbund, Huddinge kommun, 

Vaxholms kommun, Nacka kommun och Upplands Väsby kommun.   
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Bilaga 2  

Beräkningsunderlag och beräkningar till referensår (2018) 

Då totalt beräkningsunderlag är alltför omfattande redovisas endast de 
delar där reduktionen beräknas. 
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Beräkningar av nämndbesluts reduktioner och förseningar 
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