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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I juni 2010 beslutade riksdagen om att anta en ny plan- och bygglag (2010:900). Lagen 
ersätter den förra plan- och bygglagen (1987:10) och började gälla den 2 maj 2011. Några 
av de förändringar som den nya lagen medför är bland annat att: 
 

• kommunens handläggningstid avseende besked om bygglov blir kortare 
• krav på kontrollansvarig och kontrollplan införs 
• kommunens roll i byggprocessen blir tydligare 

 
I 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) regleras bestämmelser för hur kommunen ska 
hantera bygglov. Ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked ska 
prövas av kommunens byggnadsnämnd i enlighet med lagbestämmelserna. I lagstiftning-
en anges vad ansökan och beslut om bygglov ska innehålla, förutsättningar för bygglov 
samt regler för handläggningen. 
 
Den nya lagen har även medfört förändringar för detaljplanearbetet och högre krav ställs 
nu på kommunerna. Bland annat kan den som avser vidta en åtgärd som innebär att en 
detaljplan behöver antas, ändras eller upphävas begära ett planbesked av kommunen, 
vilket ska ges inom fyra månader. I de fall ett byggnadsverk får betydande miljöpåverkan 
ska en detaljplan tas fram, ett bygglov är inte tillräckligt i dessa fall. Kommunen ges dock 
större möjligheter att ta ut avgifter på grund av utökade arbetsuppgifter när prövningen blir 
mer omfattande och kraven på tillsyn och kontroll ökar. Kommunen har också rätt att ta ut 
avgift för bland annat planbesked. 
 
Revisorerna har i samband med årets risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det är vä-
sentligt att under 2012 genomföra en förstudie av hur kommunen anpassat arbetssätt och 
rutiner till den nya plan- och bygglagen. Detta för att säkerställa att handläggning och be-
slutsfattande i plan- och byggärenden sker i enlighet med aktuella lagkrav.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med förstudien har varit att översiktligt granska hur kommunen anpassat arbetssätt 
och rutiner till den nya plan- och bygglagen för att säkerställa att handläggning och be-
slutsfattande i plan- och byggärenden sker i enlighet med aktuella lagkrav. 

Syftet har brutits ned i följande revisionsfrågor: 

1. Finns det dokumenterade rutiner och riktlinjer för handläggning av plan- och 
byggärenden? 

2. Har förändringar vidtagits i handläggningsprocessen utifrån ändringarna i den 
nya plan- och bygglagen som trädde i kraft 2011? 

3. Hur säkerställs kvalitet i handläggningsprocessen och i beslutsunderlaget? 
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4. Sker det någon uppföljning för att säkerställa att ärendehandläggningen följer 
lagkraven, med avseende på miljöaspekter, handläggningstider, kontrollkrav 
etc.? 

1.3. Avgränsning 
Förstudien är inriktad på att ge en översiktlig bild av området och syftar i första hand till att 
utgöra ett kunskapsunderlag för revisorerna i det fortsatta granskningsarbetet.  

1.4. Ansvarig nämnd 
Kommunstyrelsen samt Bygg- och miljönämnden är ansvarig för den verksamhet som 
granskas. 

1.5. Revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analy-
ser, slutsatser och bedömningar.  

Revisionskriterierna för denna granskning kommer i huvudsak att utformas med ut-
gångspunkt från följande: 

• Kommunallagen (1991:900) 
• Plan- och bygglagen (2010:900), se bilaga 1 
• Relevanta styrdokument och reglementen 

1.6. Metod 
Förstudien har genomförts som en dokument- och intervjustudie. Intervjuer har genom-
förts genom att skriftliga frågor har tillskrivits förvaltningschef och handläggare av plan- 
och bygglov. Skriftliga svar har erhållits och i vissa fall följts upp med telefonintervju. Vi 
har tagit del av den dokumentation som har varit relevant för förstudiens syfte.  
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2. Arbetet med plan- och byggärenden i Öckerö kommun 

2.1. Organisation 
 
Bygg- och miljönämnden ansvarar för byggfrågor och har med kommunstyrelsen ett delat 
ansvar för fysisk planläggning. Bygg- och miljönämnden hette tidigare samhällsbyggnads-
nämnden och är idag en myndighetsnämnd och har varken personal- eller budgetansvar. 
Nytt uppdrag och namn beslutades på kommunfullmäktige den 29 mars 2012 och trädde i 
kraft 1 april.  
 
Av Kommunfullmäktiges uppdrag till bygg- och miljönämnden för 2012 framgår att nämn-
dens uppgift bland annat är att: 

• Besluta i planfrågor med enkelt planförfarande 
• Besluta om bygglov och därmed sammanhängande frågor 

I reglementet för bygg- och miljönämnden som kommunfullmäktige beslutade om den 29 
mars 2012 framgår att bygg- och miljönämnden skall ha ett arbetsutskott bestående av 
fem ledamöter och fem ersättare. Av delegationsordningen för bygg- och miljönämnden 
framgår det vad som åligger arbetsutskott respektive byggnadsinspektör/planarkitekt att 
besluta avseende planärenden och byggärenden.  
 
Av kommunstyrelsens reglemente antaget av kommunfullmäktige 29 mars 2012 framgår 
att kommunstyrelsen fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och planområdet, 
inklusive detaljplaner med undantag av de ärenden som handläggs av bygg- och miljö-
nämnden. Kommunstyrelsen fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall 
fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten bereder de plan- och byggärenden som beslutas poli-
tiskt samt fattar beslut i plan- och byggärenden enligt delegation. Samhällsbyggnadsverk-
samheten lyder direkt under kommunstyrelsen men återrapporterar beslut enligt delega-
tion till bygg- och miljönämnden.  

2.2. Finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för handläggning av plan- och 
byggärenden? 
Förstudien visar att det inom samhällsbyggnadsverksamheten finns rutinbeskrivningar för 
framtagandet av detaljplaner. Rutinerna beskriver ärendehanteringen rörande planbe-
sked, diarieföring, samråd, utställning, avslut av ärenden etc. Rutinerna är uppdaterade 
enligt den nya plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) och det framgår vem som är ansva-
rig handläggare samt när den senaste uppdateringen av rutinen genomfördes. Rutinerna 
är upprättade enligt standardiserad rutinmall för Öckerö kommun.  I samtliga rutiner som 
vi erhållit gällande processen för framtagandet av detaljplaner saknas skrivningar om hur 
och när uppföljning av rutinerna ska ske. Enligt samhällsbyggnadschef och handläggare 
kommer rutinerna genomgå en översyn under innevarande verksamhetsår.  



 
 
 

5 

 
Avseende processen för bygglov finns ett utkast till processflödesschema framtaget. Av 
flödesschemat framgår tågordningen för ärendehanteringen avseende vem det åligger att 
fatta beslut, samt att detta skall ske inom 10 veckor.  Andra delar av processflödet enligt 
PBL såsom när mottagningsbevis ska skickas, startbesked ges, tekniskt samråd hållas 
eller slutbesked skickas framgår inte av processchemat.  
 
Det saknas fastställda rutiner för ärendehantering av bygglov. Vi har dock erhållit doku-
mentation i form av ”rutin för grannehörande”, ”rutin för utskick av beslut” samt ”dagord-
ning för tekniskt samråd - checklista”. Dessa rutiner är inte daterade och ansvarig tjäns-
teman anges inte. Rutinerna är inte upprättade enligt standardiserad rutinmall för Öckerö 
kommun.  
 
Enligt uppgift tillträdde en ny enhetschef för plan- bygg- och miljöenheten 2012-10-15. En 
prioriterad åtgärd för samhällsbyggnadschefen är att tillsammans med enhetschefen ana-
lysera enhetens processer, aktiviteter och rutiner. Rutiner och processer för bygglov står 
enligt samhällsbyggnadschefen först på agendan. 

2.3. Har förändringar vidtagits i handläggningsprocessen utifrån ändringar i den nya 
plan- och bygglagen? 
 
Bygg- och miljönämndens delegationsordning är daterad 2012-04-12 och upprättad med 
stöd av PBL samt även den äldre plan- och bygglagen (1998:10). Av det skriftliga intervju-
svar som inkommit från handläggare har ett antal åtgärder vidtagits i handläggningspro-
cessen för att möta nya krav i plan- och bygglagen. Dessa beskrivs nedan.  
 
Enligt 9 kap 27 § PBL fastslås att lov eller förhandsbesked ska avgöras inom tio veckor. 
För att nämnda lagkrav ska kunna följas har ytterligare en byggnadsinspektör anställts, 
antalet inspektörer har därmed ökat från två till tre stycken. Då en ansökan inkommit och 
är komplett skickas ett mottagningsbevis till den sökande för att säkerställa att de 10 
veckorna börjar löpa. Uppföljning av handläggningstiden görs inte i dagsläget. 
 
Det har införts bestämmelser om att ansökan ska innehålla förslag på kontrollansvarig. 
Enligt 10 kap 9 § PBL ska den kontrollansvariga vara certifierad av ackrediterat certifie-
ringsorgan. Inom samhällsbyggnadsverksamheten finns en lathund framtagen för när kon-
trollansvarig krävs samt att denna ska vara certifierad enligt Sitac, Dnv eller Swedcert. 
Handläggare menar att det är svårt att få tag på externa kontrollansvariga i kommunen.  
 
Handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked ska samordnas med nämndens 
handläggning av så kallade anmälningsärenden enligt miljöbalken 9 kap 6 §.  Byggnads-
nämnden ska enligt lagen informera miljönämnden om inkomna ärenden som berör miljö-
balken. Enligt hörda handläggare skickas remiss rutinmässigt till miljöenheten med 2 
veckors besvärstid i de fall det krävs enligt lag.  Hänsyn till miljöaspekter tas även genom 
att rivningsplan lämnas till miljöenheten för utlåtande och anvisningar.  
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Inom samhällsbyggnadsverksamheten finns en registratorstjänst. Registratorn har till 
uppgift att skicka kallelse till tekniskt samråd, start- och slutbesked samt annonsera beslut 
i PoIT.  

2.4. Hur säkerställs kvalitet i handläggningsprocessen och i beslutsunderlaget? Sker 
det någon uppföljning för att säkerställa att ärendehandläggningen följer lag-
kraven, med avseende på miljöaspekter, handläggningstider, kontrollkrav 
etc.? 

Då fastställda rutiner saknas för handläggning av bygglovsärenden, ombads handläggare 
att beskriva hur handläggningsprocessen går till. Nedan följer en beskrivning.    
 
När en ansökan om bygglov inkommer till samhällsbyggnadsverksamheten stämplas an-
sökan av registrator och läggs upp i ärendehanteringssystemet Winbär. Därefter kontrolle-
rar handläggare: 

• om ansökan är i enlighet med eller avviker från detaljplan 
• om ansökan är inom eller utom kulturmiljöprogram 
• om ansökan innefattas av delegationsordning eller ej 
• om kontrollplan inkommit samt om eventuell kontrollansvarigs behörighet 
• om ärendet bedöms vara komplett och uppfyller grundläggande krav på handling-

arna (såsom att ritningar är skalenliga, måttsatta och fackmannamässigt utförda) 
 
Om ärendet ej är komplett skickas anmodan att komplettera. Om ärendet är komplett 
skickas bekräftelse att ansökan har inkommit och är komplett. Vid denna tidpunkt börjar 
de lagstadgade 10 veckorna inom vilket bygglovet måste vara färdigt att löpa.  
 
Avseende en bygglovsansökan som följer detaljplan, tas beslut på delegation om möjligt, i 
annat fall lyfts det till arbetsutskottet. I de fall bygglovsansökan innebär en liten avvikelse 
från detaljplan skickas en remiss till berörda grannar/myndigheter och eller andra berörda 
med minst 2 veckors besvärstid. För detta finns en rutin (se 2.2 ovan). Vid erinran ges 
sökande möjlighet att bemöta detta innan beslut fattas inom 2 veckor. 
 
Om en bygglovsansökan innebär en större avvikelse från detaljplan lyfts ett avslag till ar-
betsutskottet då ny planläggning normalt krävs vid större avvikelser. Ärenden om bygg-
lovsansökan utanför detaljplanelagt område lyfts till arbetsutskottet för beslut.  

Enligt intervjuade säkerställs kvalitet i handläggningsprocessen genom handläggarnas 
kompetens. För juridisk kompetens vänder sig handläggare till den kontaktperson för juri-
diska spörsmål som finns inom Göteborgsregionens regionplaneorgan enligt PBL.  
 
Enligt uppgift saknas idag rutiner för uppföljning av kvalité i ärendehandläggningen. Enligt 
delegationsordning ska de beslut som fattas enligt delegation anmälas nästkommande 
nämndssammanträde inom bygg- och miljönämnden, vilket enligt de intervjuade sker. 
Rutiner för egenkontroll är under framarbetande. Detta kommer innebära att handläggar-
na kontrollerar varandras beslut som tagits enligt delegation, men i dagsläget sker ingen 
kvalitetskontroll. I övrigt sker ingen uppföljning för att säkerställa att lagkrav följs i ärende-
hanteringen.  
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Enligt samhällsbyggnadschefen har ingen internkontrollplan tagits fram i och med att 
verksamhetsplan för 2012 saknas. Arbetet med en verksamhetsplan för 2013 har påbör-
jats. Enligt samhällsbyggnadschefen är internkontrollplan med föregående risk- och sår-
barhetsanalys en viktig del av verksamhetsplanen. 
 
Bygg- och miljönämnden har nyligen beslutat att det på varje nämnd skall ingå en punkt 
där samhällsbyggnadsverksamheten lyfter information, frågor och överprövningar för poli-
tisk diskussion i syfte att lära och öka rättssäkerheten. Ett kvalitetsmått har införts i nämn-
dens uppdragshandling med rubriken rättssäkerhet. Målsättningen att minska antalet ”fel-
aktiga” beslut.  

3. Sammanfattande bedömning 
För ärendehantering av planärenden finns framtagna rutiner enligt standardiserad rutin-
mall för Öckerö kommun. Detta saknas för ärendehantering avseende bygglov. Förstudien 
visar att en översyn av rutiner och processer för handläggning av bygglov ska genomföras 
inom en snar framtid. Vi bedömer att det är högst angeläget att framtagandet av rutiner för 
ärendehantering av bygglov prioriteras.  

 
Förstudien visar att uppdrag, reglementen och delegationsordningar för bygg- och miljö-
nämnden och för kommunstyrelsen har omarbetats enligt den nya plan och bygglagen 
(2010:900). Av vad som framkommit av intervjuerna bedöms ärendehanteringen ske en-
ligt den nya lagen. Omfattningen av föreliggande förstudie tillåter dock inte att på goda 
grunder kunna bedöma om tillräckliga åtgärder har vidtagits för att möta samtliga krav i 
lagen.  

 
Det sker ingen uppföljning för att säkerställa att ärendehandläggningen följer lagkrav, an-
nat än att fattade beslut enligt delegation återrapporteras till bygg- och miljönämnden.  Vi 
bedömer det positivt att rutiner för egenkontroll är under framarbetande, men vi understyr-
ker även att det är av yttersta vikt att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att säkerställa 
kvalité i handläggningsprocessen av plan- och byggärenden.  
 
Förstudien visar på en avsaknad av fastställda rutiner, dokumenterade processflöden och 
system för uppföljning gällande bygglovsärenden. Vi rekommenderar därför revisionen att 
aktivt följa, och eventuellt fördjupat granska, hur nämnderna säkerställer att handlägg-
ningen av bygglovsärenden sker i enlighet med lag. 
 
 
Göteborg 2012-11-06 
ERNST & YOUNG AB 
 
 
 
 
Caroline Trowald   Cecilia Svensson 
Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 
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Bilaga 1: Ny plan- och bygglag  
Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i kraft. Ansökningar 
om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked prövas av byggnadsnämnden. Be-
stämmelserna i lagen syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Den nya lagen 
syftar till att göra processerna enklare och effektivare för medborgaren. Nedan följer en 
kortare genomgång av de nya bestämmelserna i lagen. 
 
Enligt 9 kap 27 § PBL (2010:900) fastslås att lov eller förhandsbesked ska avgöras inom 
tio veckor. Då nämnden mottagit en fullständig ansökan skickas ett mottagningsbevis till 
sökanden och handläggningstiden inleds. Byggnadsnämnden får därefter förlänga hand-
läggningstiden en gång om det är nödvändigt på grund av utredningen, men den totala 
handläggningstiden får max uppgå till 20 veckor. I den tidigare plan- och bygglagen fanns 
inga skrivelser kring maximal handläggningstid för bygglovsärenden.  
 
Enligt 9 kap. 19§ kan den sökande be kommunen om ett villkorsbesked innan ansökan 
om lov görs. Det innebär att sökande i förväg kan få reda på vilka villkor åtgärden kommer 
att omfattas av för att uppfylla utformningskraven i PBL.  
 
I den nya lagen gäller endast skriftlig ansökan. Vidare har det införts bestämmelser om att 
ansökan ska innehålla förslag på kontrollansvarig, en ansvarsroll som ersätter kvalitets-
ansvarig. Kontrollansvarig måste vara certifierad av ackrediterat certifieringsorgan eller 
motsvarande inom EU eller EES. Kontrollansvarig krävs dock inte för små ändring av en- 
eller tvåbostadshus.  
 
När ansökan kommer in ska kommunen ta ställning till om ett tekniskt samråd behövs 
innan nämnden lämnar startbesked. Då ansökan gäller tillbyggnad eller ändring av en- 
eller tvåbostadshus behövs inte alltid tekniskt samråd. Därför skall dessa ärenden hante-
ras snabbare än övriga ärenden. 
 
Nytt i lagen är även att nämnden i samband med prövning av en ansökan om bygglov 
också ska pröva om byggnaden uppfyller kraven på lämplighet för sitt ändamål och kra-
ven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienter-
ingsförmåga. Tidigare hanterades detta i byggsamrådet med kommunen då kontrollplanen 
togs fram. Kravet gäller dock inte för fritidshus med högst två bostäder och inte heller för 
arbetslokaler om kravet är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen 
är avsedd för.  
 
Det införs nya bestämmelser om att handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked 
ska samordnas med miljönämndens handläggning av så kallade anmälningsärenden en-
ligt miljöbalken 9 kap 6 §. Samordningsbestämmelserna ska tillämpas både vid lovpröv-
ning och vid en ansökan om förhandsbesked för en åtgärd som kräver anmälan enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), en så kallad C-
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anläggning. Byggnadsnämnden ska informera miljönämnden om inkomna ärenden som 
berör miljöbalken.  
 
Nya lagkrav är att beslut om lov och förhandsbesked skall kunna vinna laga kraft. Därför 
införs en skyldighet för kommunen att kungöra beslutet i den elektroniska versionen av 
Post- och Inrikes tidningar (PoIT), att delge beslutet till fastighetsägaren och vissa berörda 
parter, samt meddela övriga sakägare om kungörelsen. 
 


