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FÖRORD 

Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med cirka 3 900 medlemsföretag. 

Vår uppgift är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft, oavsett om de är mindre lokala eller större 

globala företag. 

I denna rapport har vi kartlagt kommunernas digitala service för bygglov. Kartläggningen visar på stora 

skillnader mellan kommuner och att förbättringspotentialen är stor på många håll. Bygglov är en 

kommunal angelägenhet men åtgärder behövs på både lokal och nationell nivå för att öka 

effektiviteten, likvärdigheten och förutsägbarheten. Att det råder så stora skillnader mellan 

kommunernas service är inte acceptabelt.  

Just nu pågår flera utvecklingsprojekt som syftar till att digitalisera och effektivisera bygglovsprocessen. 

För att de ska få genomslag, och i förlängningen underlätta för företag som söker bygglov för sin 

verksamhet eller dess produkter, behöver frågan prioriteras högre politiskt. Med den här rapporten vill 

Teknikföretagen driva på för en mer enhetlig, förutsägbar, transparant och effektiv bygglovshantering. 
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SAMMANFATTNING 

Företag har behov av en effektiv bygglovshantering. Inte minst för små och medelstora företag kan ett 

bygglov vara avgörande för verksamhetens tillväxt. Det viktigaste för företagen är att reglerna är 

enhetliga och att beslutsprocessen är förutsägbar. Flera tidigare studier visar att skillnaderna mellan 

kommunernas bygglovshantering är stora, bland annat när det gäller handläggningstider, avgifter och 

effektivitet. Bygglov är i dag den kommunala myndighetsutövning som företag är minst nöjda med och 

det enda området där missnöjet ökar.  

Sverige har höga ambitioner när det gäller den offentliga sektorns digitalisering. När det gäller 

kommunala ansvarsområden, såsom bygglov, saknas dock i stor utsträckning nationella och digitala 

lösningar.  

Teknikföretagen har gett Ramböll Management Consulting i uppdrag att kartlägga samtliga 

kommuners digitala service för bygglovsansökningar. Kommunernas webbplatser har undersökts och 

bedömts efter bland annat enkelhet, transparens och företagsanpassad information. Kartläggningen 

visar att skillnaderna mellan kommunerna är stora. I sju av tio kommuner är det inte ens möjligt att 

ansöka om bygglov med e-legitimation. Ett antal kommuner använder sig fortfarande av 

pappersblanketter. 

Både i Norge och Danmark har utvecklingen av nationella och digitala tjänster för bygglov kommit 

betydligt längre än i Sverige. Erfarenheterna från våra skandinaviska grannländer visar att nationella 

digitala lösningar är möjliga och dessutom kan leda till ökad effektivitet. 

Regeringen bör, tillsammans med kommunerna, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

berörda myndigheter, arbeta mer aktivt mot målet att införa ett nationellt och digitalt system för 

bygglov. Att bygglov är kommunal angelägenhet bör inte vara ett hinder för ett sådant system. 
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ANALOG BYGGLOVSHANTERING 

BROMSAR FÖRETAG  

BAKGRUND 

Brister i myndighetsutövning och regeltillämpning är ett av de största hindren för att starta, driva och 

expandera företag enligt svenska företagare och bransch- och arbetsgivarorganisationer.1 I 

Tillväxtverkets senaste undersökning av företagens villkor och verklighet är lagar och myndighetsregler 

nu det näst största tillväxthindret, efter kompetensförsörjningen.2 

För företagen är det viktigt att i förväg veta hur lång tid ett ärende tar att behandla och hur 

handläggningen går till. Det ger möjlighet till bättre planering, framförhållning och förutsägbarhet i 

verksamheten. 

BYGGLOV KRÄVS FÖR NÄSTAN ALLT BYGGANDE 

Nästan allt byggande påverkar omgivningen och därför krävs bygglov enligt plan- och bygglagen. I 

bygglovet prövas byggnadens placering och estetik, om byggprojektet är lämpligt i landskaps- och 

stadsbilden och om det kan medföra olägenhet eller fara för grannar. Bygglov kan baseras på en 

översiktsplan och en detaljplan. Översiktsplanen är vägledande och detaljplanen är bindande. Det är 

kommunen som beslutar var, när och hur en detaljplan ska upprättas. Kommunens byggnadsnämnd 

eller motsvarande nämnd prövar om de krav som anges i lagstiftningen är uppfyllda, om lovet följer 

gällande detaljplan och som beviljar bygglov. 

Enligt plan- och bygglagen ska kommunens byggnadsnämnd handlägga bygglov skyndsamt. Beslut om 

bygglov eller förhandsbesked ska lämnas senast 10 veckor efter att en fullständig ansökan inkommit. 

Kommunen beslutar själv om bygglovs- och planavgifter. Enligt kommunallagen ska avgifter som en 

kommun tar ut följa självkostnads- och likställighetsprinciperna. Det innebär att avgifter för 

exempelvis bygglov inte får ge kommunen någon vinst och att avgifterna ska vara lika för alla i 

kommunen. 

HANDLÄGGNINGSTIDER OCH AVGIFTER SKILJER SIG KRAFTIGT MELLAN KOMMUNER 

Tidigare studier visar på stora skillnader i kommunernas bygglovshantering, bland annat när det gäller 

handläggningstider, avgifter och effektivitet. 

1 Karlsson och Larsson 2016 

2 Tillväxtverket 2017 
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Näringslivets regelnämnd (NNR) har vid två tillfällen, 2012 och 2016, undersökt handläggningstider i 

kommunerna för att bevilja ett bygglov och vilka avgifter som tas ut.3  Studien undersöker även 

resurseffektiviteten i kommunernas bygglovshantering. För att kunna jämföra kommuner ombads 

kommunerna svara på frågor om ett fiktivt bygglovsärende. I det fiktiva ärendet sökte ett företag 

bygglov för tillbyggnad av en industrifastighet som angränsade till ett bostadsområde. 

Handläggningstiderna för det fiktiva bygglovsärendet i 2016 års undersökning varierade kraftigt mellan 

kommunerna, från 1 till 12 veckor.4 Den genomsnittliga handläggningstiden var fyra veckor. Knappt 

hälften av de kommuner som även medverkade i undersökningen 2012 hade kortat sin 

handläggningstid. 

Samtliga kommuner i NNR:s undersökning 2016 tog ut en bygglovsavgift. En majoritet av 

kommunerna tog även ut en planavgift. Både bygglovsavgifterna och planavgifterna för det fiktiva 

ärendet skilde sig kraftigt mellan kommunerna.5 Bygglovsavgifterna varierade mellan 4 000 kronor och 

58 104 kronor. Den genomsnittliga bygglovsavgiften var 26 393 kronor. Planavgifterna varierade 

mellan noll kronor och 136 444 kronor. Den genomsnittliga planavgiften var 18 146 kronor. Dessa 

resultat kan jämföras med Trä- och möbelföretagens undersökning från 2015 där de sammanlagda 

plan- och bygglovsavgifterna i ett urval av kommuner varierade mellan 67 764 kronor och 161 287 

kronor.6 Trä- och möbelföretagen pekade även på att de genomsnittliga plan- och bygglovskostnaderna 

i kommunerna nästan fyrdubblats under perioden 1990–2015, från cirka 24 000 kronor till cirka 

110 000 kronor. Som jämförelse steg tjänsteprisindex under samma period med 70 procent. 

Antalet bygglovsbeslut per handläggare och år i kommunerna varierade i NNR:s undersökning mellan 

ett tjugotal beslut och upp till flera hundra beslut per handläggare och år. Skillnaderna återfanns även 

när kommuner i samma län eller med samma befolkningsstorlek jämfördes. Variationen i effektivitet 

tycks alltså inte kunna förklaras enbart av skilda resurser eller förutsättningar. 

FÖRETAGARE HAR BLIVIT MINDRE NÖJDA MED KOMMUNERNAS BYGGLOVSHANERING 

Sveriges Kommuner och Landstings mätning av hur nöjda företagarna är med kommunernas service 

och myndighetsutövning visar att den genomsnittliga kundnöjdheten sedan 2010 ökat inom alla 

områden förutom bygglov.7 För bygglov hade den genomsnittliga kundnöjdheten minskat mellan åren 

2010 och 2016, från 64 till 60 på ett 100-gradigt index. SKL konstaterar det inte är ett godkänt resultat. 

Framför allt har företagarna blivit mindre nöjda med kommunernas effektivitet när det gäller bygglov. 

3 NNR 2016 

4 NNR 2016, s. 9 

5 NNR 2016, s. 16 

6 TMF 2015 

7 SKL 2017. Undersökningen omfattar områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, 
livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.  
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Bygglov är också det område där skillnaderna mellan kommuner är som störst. Många kommuner får 

ett högt betyg samtidigt som vissa kommuner får riktigt låga betyg. 40 procent av kommunerna får ett 

lägre betyg än vad SKL räknar som godkänt. 11 kommuner får ett lägre betyg än 50 vilket återspeglar 

ett allvarligt missnöje bland företagarna. 

HÖGST OCH LÄGST NÖJD KUND-INDEX (NKI) FÖR BYGGLOV 2016 

Källa: SKL 2017, Öppna jämförelser Företagsklimat 2016. (Eftersom kommuner med gemensam byggförvaltning 

redovisas tillsammans är 117 lägsta placering.) 

Flera större kommuner och förortskommuner till storstäderna får låga betyg. En förklaring till detta 

kan vara att dessa kommuner har fler målkonflikter med många etableringar i tätbebyggda områden. 

När det gäller tillgången till information och blanketter på webben visar SKL:s undersökning att 

företagarna blivit mer nöjda jämfört med både 2010 och 2014. Företagarnas kännedom om de digitala 

tjänsterna har också ökat jämfört med tidigare undersökningar. 

DIGITALISERING KAN FÖRENKLA BYGGLOVSPROCESSEN FÖR FÖRETAG 

Att söka bygglov innebär att navigera genom ett omfattande regelverk. Det kan vara svårt för både 

företag och privatpersoner att ta reda på vilka krav som ställs, vilka uppgifter som behöver lämnas och 

när de ska lämnas. Enskilda kommuner kan ställa särskilda krav och många företag upplever dessutom 

att kommuner tolkar samma regler på olika sätt.8 Detta är ett problem inte minst för företag med 

verksamhet i flera kommuner. 

Det finns alltså flera skäl till att företag efterfrågar en mer enhetlig och digitaliserad bygglovsprocess 

och bättre e-tjänster. Även kommunernas interna processer skulle kunna underlättas genom 

digitalisering. Administrationstiden skulle kunna kortas dels vid inkommande ärenden men också vid 

arkivering.  

8 Boverket 2016 
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Genom att utveckla e-tjänster som gör det enkelt för företag att ansöka om bygglov med hjälp av 

integrering och uppgiftsinhämtning direkt mot andra myndigheter underlättas processen för både de 

sökande och för handläggningen. Samverkan mellan olika myndigheter och e-tjänsten minimerar 

antalet olika myndighetskontakter för ett och samma projekt. Risken för fel eller ej kompletta 

ansökningar minskar om uppgifter automatiskt överförs till ärendet.  

Erfarenheter från restaurangbranschens projekt Serverat visar att handläggningstiderna har kortats. 

Projektet har genom standardiserade lösningar resulterat i mer rättssäkra och likvärdiga 

ansökningsprocesser i kommunerna.  
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KARTLÄGGNING AV 

KOMMUNERNAS DIGITALA 

SERVICE FÖR BYGGLOV 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

För att kartlägga kommunernas digitala service för bygglov har konsultföretaget Ramböll Management 

Consulting besökt och bedömt samtliga 290 kommuners webbplatser för bygglov. I bedömningen 

ingick fem aspekter:  

• Ansökningsförfarande för bygglov

• Enkelhet

• Transparens

• Företagsanpassad information

• Förbättringspotential

Ansökningsförfarandet kan se ut på olika sätt. Ansökningar kan göras med t.ex. en PDF-fil eller ett e-

formulär, där det i båda fallen krävs att handlingarna postas alternativt skrivs under och scannas, eller 

en helt digital ansökan som kan signeras med e-legitimation. En bedömning av tjänstens digitala 

integrering med verksamhetssystemen hos kommunen gjordes. 

Webbplatsernas enkelhet bedömdes genom att se hur enkelt det är att navigera på kommunernas 

webbplatser för bygglov samt att tillgodogöra sig information om bygglovsprocessen och hur man går 

tillväga för att ansöka om bygglov. Det kan handla om information om vad olika ansökningar behöver 

innehålla och information om hur ritningarna behöver vara utformade. Informationen på 

webbplatserna bedömdes även efter tydlighet, användarvänlighet, och generell mängd av information. 

Som en del av kartläggningen undersöktes även om kommunernas webbplatser tillhandahöll 

information om bygglov riktad specifikt mot företag. 

Aspekten transparens omfattar webbplatsernas information om återkoppling av ärendet till den 

sökande. Att som företag kunna förstå vad som sker med en ansökan är viktigt, liksom att få veta när 

man kommer att få återkoppling. Som en del av bedömningen undersöktes om information om 

återkoppling tillkännages på webbplatserna eller inte, om det fanns annan information än den 

lagstadgade tiden på 10 veckor, samt om bygglovsärendet kunde följas online. 
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Slutligen bedömdes varje kommuns förbättringspotential genom en övergripande analys av i vilken 

utsträckning informationen och tjänsten utförts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för företagen. 

7 AV 10 KOMMUNER ERBJUDER INTE BYGGLOVSANSÖKAN MED E-LEGITIMATION 

Kartläggningen av kommunernas webbplatser visar att den digitala servicen för bygglovsansökningar 

varierar stort mellan kommunerna – från en helt digitaliserad ansökan med e-legitimation till PDF för 

utskrift och konventionell post. Knappt hälften av kommunerna använder e-formulär eller PDF-

blankett som behöver skrivas ut och signeras, för att sedan postas till kommunen. En majoritet av 

kommunerna erbjuder någon typ av e-tjänst eller e-formulär för bygglovsansökan, men 4 av 10 

kommuner gör det inte. Enbart i 3 av 10 kommuner är det möjligt att söka bygglov med e-legitimation. 

KOMMUNERNAS ANSÖKNINGSFÖRFARANDE FÖR BYGGLOV (ANTAL KOMMUNER) 

I kartläggningens resultat saknas geografiska mönster som kan förklara varför vissa kommuner har valt 

bort e-formulär eller e-tjänst. Dock tenderar större kommuner, sett till befolkningsantal, att i viss 

högre utsträckning ha e-tjänst eller e-formulär. Det är även svårt att finna några tydliga mönster när 

det gäller tjänsternas utformning beroende på kommungrupp. Stockholm, Göteborg och Malmö 

erbjuder e-tjänst som signeras med e-legitimation. Hos de 38 förortskommunerna till dessa storstäder 

har 45 procent e-tjänst eller e-formulär medan 65 procent av glesbygdskommunerna tillhandahåller 

sådana tjänster. Ungefär hälften av kommunerna i tätbefolkade och i glesbefolkade regioner använder 

sig av e-formulär eller e-tjänst. 

Under kartläggningen undersöktes även om det utifrån webbplatsen var möjligt att avgöra om 

kommunernas e-tjänster var integrerade mot interna verksamhetssystem. En dryg femtedel (84 

kommuner) bedömdes ha integrerade e-tjänster. Det var dock inte möjligt att utifrån webbplatsen 

avgöra hur kommuner hanterar ärenden som kommer in i pappersformat (t.ex. om de läses och 

registreras maskinellt eller manuellt). 
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DE FLESTA KOMMUNER HAR TYDLIG INFORMATION OM BYGGLOVSPROCESSEN MEN DET ÄR 

SVÅRT ATT FÖLJA SITT ÄRENDE 

I kartläggningen undersöktes om informationen på kommunernas webbplatser om bygglov (och e-

tjänsten) utformats på ett ändamålsenligt och tydligt sätt för att förenkla för företagen. De flesta 

kommuner har webbplatser med tydlig information om bygglovsprocessen. Många kommuner länkar 

även vidare till andra webbplatser med mer information. 

I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR DET ENKELT ATT TILLGODOGÖRA SIG INFORMATION OM BYGGLOVSPROCESSEN 

OCH HUR GÅR MAN TILLVÄGA FÖR ATT ANSÖKA OM BYGGLOV? (ANTAL OCH ANDEL KOMMUNER) 

   

Även webbplatsernas transparens undersöktes. En viktig del av transparensen är möjligheten att få 

information om återkoppling eller att kunna följa sitt ärende. 38 procent av kommunerna har ingen 

information på sin webbplats om när kommunen förväntas kontakta den sökande eller hur lång tid 

handläggningstiden kan förväntas ta. En tredjedel av kommunerna informerar enbart om den 

lagstadgade handläggningstiden om 10 veckor vid en komplett ansökan. Endast 10 procent delger 

kommunens specifika handläggningstid eller information om första kontakt. I 54 kommuner är det 

möjligt att följa ärendet online. 
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GÅR DET ATT FÖRSTÅ VAD SOM HÄNDER MED FÖRETAGETS ANSÖKAN? (ANTAL KOMMUNER) 

FÅ KOMMUNER HAR INFORMATION FÖR FÖRETAG 

Avslutningsvis visar kartläggningen att relativt få kommuner skiljer på information om bygglov för 

privatpersoner och företag. Bara drygt en av tio kommuner har information om bygglov som riktar sig 

direkt till företag. 

De kommuner som har företagsspecifik information har ofta en enskild webbsida som är riktad till 

företag som i sin tur länkar vidare till den allmänna webbsidan om bygglov. 

FÖRETAGSSPECIFIK INFORMATION OM BYGGLOV (ANTAL OCH ANDEL KOMMUNER) 

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL HOS MAJORITETEN AV KOMMUNERNA 

Med utgångspunkt i vilken utsträckning informationen om bygglov (och e-tjänsten) utförts på ett 

ändamålsenligt och tydligt sätt för företag gjordes en bedömning av förbättringspotentialen i 

kommunernas digitala service för bygglov. Enligt bedömningen finns förbättringspotential hos en 

majoritet av kommunerna. Mer än hälften bedömdes ha relativt stor förbättringspotential.  
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FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL HOS KOMMUNERNA (ANTAL OCH ANDEL KOMMUNER) 

DANMARK OCH NORGE HAR KOMMIT LÄNGRE ÄN SVERIGE 

Det finns gott om lärdomar att dra av hur andra länder har tagit sig an den digitala utvecklingens 

möjligheter.  

Världsbankens projekt Doing Business tillhandahåller en undersökning av företagsregleringar och dess 

tillämpning inom bygglovshanteringen för 190 länder. Där undersöks bland annat med vilken lätthet 

bygglovshanteringen sker med avseende på införskaffande av information för företagen och 

överlämning av relevant dokumentation och information till myndigheten. I den senaste 

undersökningen ligger Danmark på första plats, Norge på plats 21 och Sverige på plats 27. 

DANMARK RANKAS HÖGST AV VÄRLDSBANKEN NÄR DET GÄLLER BYGGLOVSHANTERING 

Källa: Världsbanken, Doing Business 2018. 

För att kunna göra en översiktlig jämförelse mellan de skandinaviska länderna har Rambölls 

digitaliseringsexperter i Norge och i Danmark ombetts redogöra för respektive lands ambition för och 

grad av digitalisering vid bygglovshanteringen. Experterna ombads särskilt att redogöra för hur 

bygglovsansökningsprocessen för företag går till, i vilken grad bygglovsansökningsprocessen är 
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digitaliserad, om det finns några pågående utvecklingsprojekt samt i vilken utsträckning det sker 

samverkan mellan kommuner, regioner och stat kring gemensamma lösningar. 

DANMARK: ETT NATIONELLT OCH DIGITALT SYSTEM FÖR BYGGLOV 

Det danska Trafik-, bygg- och bostadsverket ansvarar för reglerna för kommunens bygghantering. 

Kommunerna ansvarar för utfärdande av bygglov där varje kommun behandlar ansökningar enligt 

nationella regler, riktlinjer och lokala planer. 

Energistyrelsen i Danmark genomförde ett utvecklingsprojekt i samarbete med sex kommuner samt 

Kommunernes Landsforening (KL, motsvarande SKL). Utvecklingsprojektet kom att leda till 

utvecklingen av en nationell digital lösning för bygglovshantering, Bygg och miljö (BoM). BoM är 

sedan den 1 december 2014 det system som används av samtliga kommuner för ansökan om bygglov, 

både för privatpersoner och företag. Systemet är rikstäckande och digitalt, vilket innebär att sökande 

möter samma system oberoende var i landet de ska bygga. Detta garanterar likvärdighet i 

kommunernas krav på vad en bygglovsansökan ska bestå av.  

BoM-systemet är utformat på samma sätt som hanteringen (ansökan och tillstånd) för särskilda 

miljörelaterade tillstånd av företag. BoM är ett digitalt självbetjäningssystem som stödjer den sökande 

genom ansökningsprocessen. Guider beskriver ansökningsprocessen steg för steg och förklarar vilken 

information och dokumentation kommunen behöver. Ansökan, som skickas in via BoM, granskas 

automatiskt för att undersöka om nödvändiga handlingar är bifogade. Vid avsaknad av nödvändigt 

underlag kontaktar kommunen den sökande. Den sökande kan även följa ärendet via systemet och blir 

meddelad om beslut per SMS eller mail. 

Även professionella rådgivare kan använda BoM för att hantera ansökningar för mycket stora och 

komplexa projekt, samt hantera flera projekt samtidigt. Systemet sparar automatiskt sökandes arbete så 

att de kan komma tillbaka och slutföra ansökan. 

Under de senaste åren har kommunernas genomsnittliga bearbetningstid för bygglov och kommunala 

avgifter ökat i Danmark. Samtidigt fanns stora skillnader i avgifter och handläggningstid mellan 

kommuner, vilket resulterade i att företag och medborgare upplevde att behandlingen skiljde sig 

mellan kommunerna. Flera insatser har gjorts för att komma till rätta med detta. Exempelvis slöt KL 

och regeringen ett serviceavtal år 2015 om att handläggningstiden för företagsrelaterade tillstånd inom 

kommunerna ska minska. Detta har resulterat i att flera kommuner har tagit egna initiativ för att få 

bukt med problemen. Ökningen av handläggningstiden har hejdats i flera kommuner och en stor del 

av kommunerna följer det nya avtalet. 

Inrättandet av BoM-systemet har troligtvis inte skapat längre handläggningstider. Det är dock svårt att 

avgöra om, eller hur mycket, systemet har hjälpt till att reducera tiden för kommunerna då flera 

insatser, så som serviceavtalet, har skett samtidigt. På grund av olika behandling hos kommuner med 

avseende på avgifter och handläggningstider behöver kommuner sedan 2016 redovisa handläggningen 

i BoM för att öka effektiviteten och transparensen. Rambölls kartläggning i Danmark visar att 
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kommunerna ställer sig positiva till BoM och att de tycker att systemet fungerar bra. BoM-systemet är 

ännu relativt nytt och många kommuner håller fortfarande på att vänja sig. 

NORGE: NY DIGITAL LÖSNING UNDER UTVECKLING 

Det norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet (KMD) utformar lagar och förordningar 

som gäller för plan- och bygglov. KMD ansvarar även för digitaliseringen i förvaltningen. Under KMD 

sorterar Direktoratet för byggkvalitet (DiBK), vilket är ett kompetenscenter och rådgivande organ som 

utvecklar det nationella regelverket och standarderna för byggverksamheten. 

Varje kommun hanterar bygglovsansökningar enligt nationella bestämmelser, riktlinjer och lokala 

regleringsplaner. Sedan 2010 har DiBK erbjudit den digitala lösningen Byggsak som en gemensam 

lösning för inlämning och bearbetning av bygglovsansökningar. Som en del av Byggsak finns 

information och stöd kring bygglovsprocessen för användarna, särskilt om juridiska frågor. Inte alla 

kommuner använder lösningen, och de som använder lösningen har i varierande grad integrerat 

tjänsten med interna verksamhets- och arkivsystem. Lösningen kommer att fasas ut 2018. 

Under 2017 testar sex kommuner en ny gemensam lösning för bygglovsprocessen. Den nya lösningen 

är utvecklad av DiBK och är ett resultat av samverkan mellan staten (DiBK, Kartverket, Statistisk 

sentralbyrå), kommunal sektor (KS, motsvarande SKL, och tre utvalda kommuner) och privata 

leverantörer. Syftet är att inom ett par år kunna hantera all information och dokumentation i 

bygglovsprocessen digitalt. Den gemensamma lösningen består av tre delar: 

• eByggeSak – Ett verksamhetssystem med specifikationer och en nationell standard som

kommunerna kan anpassa och utnyttja i deras upphandlingar. Målet är att stärka

kommunerna som kunder och att det ställs krav på att leverantörerna ska erbjuda hållbarhet.

Tanken är att detta ska resultera i liknande system och att det ökar sannolikheten för en

likabehandling av ansökande oavsett kommun. eByggeSak är integrerat med både kommunala

och nationella tjänster och register (den nationella digitala infrastrukturen).

• EByggesøknad – En portal där man kan ansöka om bygglov. Direkt integrerat med

kommunernas lösning för bygglovshantering.

• Fellestjenester BYGG – En tjänsteplattform utvecklad av DiBK inom vilken företag kan

utveckla verksamhetslösningar och e-tjänster och verksamhetssystem för plan- och

bygglovsprocessen efter de krav som är definerade inom eByggesøknad.

Genom att utveckla digitala lösningar inom tjänsteplattformen säkerställs att tjänsterna kan integreras 

mot nationella och kommunala tjänster och register. I Norge kan upp till femton myndigheter beröras 

av ett enskilt byggärende. Exempelvis kan en del av den information som kommunen får in via sin 

digitala tjänst vidareförmedlas till Arbeidstilsynet (motsvarande Arbetsmiljöverket). 
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Inom ramen för Fellestjanster BYGG kommer inom ett år resultat från 

byggnadsinformationsmodellering (BIM) att tas emot i lösningarna. BIM är ett verktyg för att skapa 

och behandla information före, under och efter byggnationer. För kommunerna kommer detta 

resultera i digitala modeller istället för ritningar - all data inkommer direkt till systemet och att 

dataöverföringen är automatisk. Statistik skickas automatiskt och att användargränssnittet kan ändras 

efter kommunens önskemål. 

FÖRENKLING OCH DIGITALISERING AV BYGGLOVSPROCESSEN PÅGÅR ÄVEN I SVERIGE 

I budgetpropositionen för 2016 gjorde regeringen bedömningen att digitala tjänster, så långt som 

möjligt och där det är relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med 

medborgare, organisationer och företag. 

Regeringen har gett Tillväxverket i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag över hur 

handläggningsprocesserna hos myndigheter kan kortas och effektiviseras.9 Företagsperspektivet är 

utgångspunkten för uppdraget som avser myndighetskontakter på både nationell, lokal och regional 

nivå. I uppdraget ingår även att analysera och ge goda exempel på hur digitaliseringen kan användas 

för att korta och effektivisera myndigheternas handläggningsprocesser för företag. Kunskapsunderlaget 

ska redovisas i februari 2018. 

DIGITALISERAT BYGGLOV KRÄVER ÅTGÄRDER OCH SAMORDNING PÅ  

NATIONELL OCH LOKAL NIVÅ 

Statskontoret utredde 2014 åtgärder som kan bidra till att realisera vinsterna av en digital 

planprocess.10 Statskontorets undersökning visade att varken kommuner eller exploatörer drev på 

utvecklingen. Statskontoret pekade bland annat på att kommunerna inte prioriterar frågan, 

avsaknaden av utvecklingsresurser, otillräcklig planerar- och it-kompetens i kommunerna samt 

avsaknaden av gemensamma begreppsdefinitioner. Det konstaterades även att det i många kommuner 

fanns ett motstånd mot enhetliga planbestämmelser samt en osäkerhet kring hur olika lagstiftningskrav 

ska tillgodoses i en digital miljö. 

Statskontoret konstaterade att staten har en viktig roll att fylla för att sätta fokus på frågan och skapa 

förutsättningar för enhetlighet och samordning. För att främja utvecklingen av en digital planprocess 

föreslog Statskontoret bland annat att regeringen borde ta initiativ till en nationell e-strategi. Man 

föreslog också att Boverket borde ges rätt att utfärda föreskrifter för planbestämmelser och 

planhandlingar, eftersom enhetliga begreppsdefinitioner är nödvändiga för att få till stånd en digital 

planprocess med e-tjänster. 

9 Näringsdepartementet 2017 

10 Statskontoret 2014 
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Många kommuner arbetar aktivt med att förenkla och underlätta för företag och medborgare som 

söker bygglov. Det finns flera exempel på hur både små och stora kommuner lyckats förenkla 

ansökningsprocessen och korta handläggningstiderna. Samverkan mellan grannkommuner, mellan 

förvaltningar inom en kommun samt satsningar på e-tjänster och att frågan prioriteras politiskt lyfts 

fram som viktiga framgångsfaktorer av SKL.11 Utöver gemensam bygglovsförvaltning på flera håll i 

landet finns det kommunala samverkansprojekt kring bygglov och e-tjänster, t.ex. Bygglovsalliansen 

och Riges. 

En grundläggande förutsättning för att kunna utveckla mer effektiva e-tjänster för bygglov är att 

tjänsterna är kopplade till informationen i detaljplanen och översiktsplanen. Detta förutsätter i sin tur 

att informationen i planerna är maskinellt läsbar. Boverket har under 2017 utrett en 

författningsreglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt.12  

NATIONELLA UTVECKLINGSPROJEKT 

Lantmäteriet fick 2016 i uppdrag av regeringen att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess. 

Lantmäteriet ska i nära samarbete med Boverket främja digital förnyelse genom att tillgängliggöra 

information i samhällsbyggnadsprocessen. Målsättningen med uppdraget, som kallas ”Digitalt först”, 

är en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag 

och andra aktörer. Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2019. 

Inom ramen för Digitalt först har bland annat Boverkets projekt ”Får jag lov?” identifierats som ett så 

kallat möjliggörarande initiativ, vilket innebär att man särskilt följer och stödjer projektet.  

Syftet med Boverkets projekt är att tillsammans med kommuner och företag utveckla de generella 

tjänster som kommunerna behöver för att hantera plan- och byggprocessen digitalt. En förstudie har 

genomförts och digitala tjänster utvecklas under 2017 och 2018. De digitala tjänster som krävs för att 

uppnå projektets målbild om ett stöd från kommun till bygglovssökande som är ”bäst i världen” finns 

enligt förstudien inte i Sverige i dagsläget. I förstudien konstateras att de digitala tjänster som svenska 

kommuner erbjuder ofta är så kallade ”fasadtjänster”, som inte är integrerade mot andra 

verksamhetssystem. Att integrera kräver stora resurser, både ekonomiskt och när det gäller 

kravställning, vilket små kommuner ofta saknar.  

I projektets förstudie identifieras olika typer av problem som bygglovssökande kan stöta på under 

bygglovsprocessen. Det handlar bland annat om svårigheter att hitta rätt information, att samma 

uppgifter behöver lämnas vid flera tillfällen och till flera myndigheter, samt att det inte går att följa sitt 

ärende digitalt. Tanken är att de digitala tjänster som utvecklas inom projektet ska motverka att dessa 

problem uppstår. 

11 SKL 2013 

12 Boverket 2017 
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Av förstudien framgår att privatpersoner och företag kan ha olika behov när de söker bygglov. För att 

de e-tjänster som utvecklas ska tillgodose även företagens behov finns en referensgrupp med företag 

knuten till projektet.

17



SLUTSATSER 

Teknikföretagen anser att det behövs ytterligare insatser för att uppnå en enhetlig, 

förutsägbar, transparant och effektiv bygglovshantering i Sveriges kommuner. 

Målsättningen bör vara ett nationellt och digitalt system för att hantera bygglov. 

Kartläggningen i den här rapporten visar att kommunernas digitala service för bygglov varierar stort 

mellan Sveriges kommuner. Jämfört med övriga skandinaviska länder har Sverige halkat efter när det 

gäller digitala tjänster och mer enhetliga regelverk för bygglov. 

Just nu pågår flera utvecklingsprojekt som syftar till att digitalisera och effektivisera bygglovsprocessen, 

däribland Boverkets projekt ”Får jag lov”. Dessa initiativ är välbehövliga, samtidigt som det är lång väg 

kvar till ett nationellt och mer enhetligt system för bygglovsansökningar. 

Regeringen bör därför, tillsammans med kommunerna, SKL och berörda myndigheter, arbeta mer 

aktivt mot målet att införa ett nationellt och digitalt system för bygglov, liknande de tjänster som finns 

ibland annat Danmark och Norge. Att bygglov är en kommunal angelägenhet bör inte vara ett hinder 

för ett sådant system. 

Det behövs också ett tydligare företagsperspektiv i kommunernas service och bygglovshantering. Detta 

är särskilt viktigt för små och medelstora företag som sällan söker bygglov och som inte har egen 

expertis på området. 

Tidigare studier visar att det är möjligt för både små och stora kommuner med olika förutsättningar att 

korta sina handläggningstider och möta de krav som företag och medborgare ställer på en effektiv 

bygglovshantering. För att förenkla och effektivisera bygglovsprocessen behövs politiska prioriteringar 

på både lokal och nationell nivå. 
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I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR  KREATIVITETEN SVERIGES STYRKA
Teknikföretagen är arbets givar organisationen för de kreativa företag som står för hälften 
av Sveriges export. Över hela landet bistår vi  teknik företag i arbets rätt och bransch frågor,  

så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världs klass.
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