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Ny publikation om handläggning av bygglov och 
bygganmälan 
Kommunförbundet har i maj givit ut  en skrift om handläggning av bygglov 
och bygganmälan. Skriften är en omarbetning av boken ”Handläggning av 
bygglov och bygganmälan” som gavs ut i anslutning till ändringarna i PBL 
vid halvårsskiftet 1995. 

Kontroll- och tillsynssystemet i PBL från 1995 har förändrat arbetssätt och 
rutiner för byggnadsnämnderna. Byggherren ska numera genom 
dokumenterad egenkontroll själv tillse att det som byggs uppfyller 
byggnormerna. 

Hur bör kontrollplanen utformas? Vad innebär kvalitetssäkring? Vilka är de 
vanligaste byggfelen? Vad är egenkontroll? Hur kan byggsamrådet organise-
ras? När ska byggsamråd hållas? Kan proceduren med bygganmälan och 
byggsamråd förenklas? 

Frågorna är många. I boken ges svaren.   

Boken innehåller sju huvudkapitel, varav det sista består av blanketter, 
mallar, kontrollplaner, handläggningsmodeller m.m.  

I kapitel 1 beskrivs byggnadsnämndens arbetsuppgifter och ansvar. Kapitel 2 
beskriver tillsyns- och kontrollsystemet i PBL. Kapitel 3 diskuterar och ger 
tips om handläggningsrutiner för bygganmälan och byggsamråd. Kapitel 4 
redovisar Boverkets förslag till regeringen om ändringar av bl.a. 9 kap PBL.  
Kapitel 5 har rubriken  kvalitetssystem och kvalitetssökring och innehåller 
en redovisning av kvalitetsbegreppet, kvalitetsfel och brister i byggandet, 
kvalitetstermer, egenkontroll i byggandet och en översiktlig beskrivning av 
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ISO 9001. Kapitel 6 redovisar andra lagar som berör tillståndsprövningen av 
byggandet.   

"Handläggning av bygglov och bygganmälan" ISBN 91-7099-705-5 kan beställas 
från Kommentus Förlag AB, 117 99 Stockholm, tel 08–709 59 90, fax 08–709 59 
80. Pris 160 kr. Moms och frakt tillkommer. Vid beställning av fler än 5 ex. 
erhålls rabatt. 

Mer information lämnas av Bertil Adolfsson tfn 08-772 41 83 eller Bengt 
Westman, tfn 08-772 43 76. 
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