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Sammandrag 
Detta examensarbete skrivs på uppdrag av miljökontoret i Sundsvalls kommun. Miljökontoret 
vill veta om och hur deras yttranden i bygglovsärenden ger avtryck i bygglovs- och 
byggprocessen, vart i processen de har störst chans att påverka, och hur de kan förbättra sina 
remissvar i bygglovsärenden. Tolv ärendens bygglovsremisser har granskats. Elva av de tolv 
remisserna är ärenden gällande fritids- och enbostadshus, det tolfte ärendet gäller en byggnad i 
skyddsvärd natur. Bakgrundsfaktan till denna rapport har inhämtats från SFS 1986:223 
Förvaltningslag och SFS 1987:10 Plan och bygglag samt från två rapporter från Boverket. En 
intervju med en byggnadsinspektör har genomförts. I denna rapport redovisas vad en remiss är 
och några begrepp angående bygglovsprocessen och byggprocessen förklaras. Remissgången 
mellan stadsbyggnadskontoret och miljökontoret i Sundsvalls kommun redovisas och även hur 
miljökontorets remissvar senare hanteras av stadsbyggnadskontoret. Resultatet har visat att 
miljökontorets remissvar kan förbättras genom att de förkortas dem och att miljökontorets 
avtryck i processen finns i form av att byggherrarna läser och tar fasta på det mesta i 
miljökontorets yttranden. Resultatet har också visat att miljökontoret har störst chans att påverka 
bygglovs- och byggprocessen genom att begära att något lyfts fram vid byggsamrådet.  
 

Abstract 
This graduate work is written on commission by the municipality of Sundsvalls environmental 
service department. They want to know if and how their comments on building permission 
proposals submitted for consultation make an impact in the building process. Further the 
municipality would like to know, how to affect the building permission process and how to 
improve their comments on building permission proposals submitted for consultation. Twelve 
building permission consultation documents have been examined; eleven of those were 
concerning small houses and the twelfth was concerning a building in a valuable nature. The 
background material for this report was collected through studies of two reports from the 
National Board of Housing, Building and Planning – Boverket and from two laws, the Public 
Administrations Act- SFS 1986: 223 Förvaltningslag and the Planning and Building Act- SFS 
1987:10 Plan och bygglag. An interview was made with a building officer. This report explains 
the basic building concepts and how the consultation documents are handed between the 
municipal planning department and the environmental services department. The results of this 
report are that the environmental services department can improve their comments on building 
permission proposals submitted for consultation by shortening the comments. Further the results 
clearly show that the environmental services department makes an impact in the building 
process. The results also show that the environmental services department can affect the building 
permission process most by demanding that a subject should be discussed at the building 
consultation. 
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Förord 
Här är nu min chans att tacka alla som hjälpt mig efter vägen. 
Jag börjar med att tacka min handledare, Sofie Byström på Miljökontoret i Sundsvall. 
Tack till min examinator Eva Skytt som godkände arbetets ämnesval. Ett tack även till Carina 
Sandgren som varit mig behjälplig och som styrt arbetet i en önskvärd riktning. Tack till Lena 
Ericsson som kläckte idén. Ett stort tack till Alf Nordström som låtit mig gräva djupt i 
bygglovsarkivet och som hjälpt mig med alla ”försvunna filer”. Gunno Anderson som ställde upp 
och berättade om byggprocessen och dess begrepp för mig förtjänar ett tack han också. Sist men 
inte minst vill jag tacka alla på miljökontoret i Sundsvall som snällt lånat ut sina kontor och delat 
sitt fikarum med mig. 
 



 4 

Innehåll 
Enhetsbeteckning ----------------------------------------------------------------------------------------------------5 
Inledning ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

Bakgrund------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 
Syfte------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 
Avgränsning --------------------------------------------------------------------------------------------------------6 
Metod ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

Beskrivning av bygglovsprocessen ------------------------------------------------------------------------------7 
Remisser ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Remissgången mellan stadsbyggnadskontoret och miljökontoret ------------------------------------7 
Remisser och PBL ------------------------------------------------------------------------------------------------8 

Granskningen av remissärenden gällande bygglov ---------------------------------------------------------8 
Anundgård 5:1 --------------------------------------------------------------------------------------------------8 
Bergom 2:31-----------------------------------------------------------------------------------------------------8 
Gåltjärn 1:8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------9 
Juni 114:28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------9 
Klingsta 2:22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------9 
Mjösund del av 2:15 -------------------------------------------------------------------------------------------9 
Nacksta 6:160---------------------------------------------------------------------------------------------------9 
Nedansjö 5:24 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 
Rökland 1:196 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 
Tunbyn 2:32 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Vigge 2:24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Å 3:8------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Summering av synpunkter, byggsamråd och kontrollplaner------------------------------------------ 11 
Byggherrarnas syn på miljökontorets yttranden --------------------------------------------------------- 11 
Stadsbyggnadskontorets hantering av miljökontorets yttranden ------------------------------------ 11 
Miljökontorets mall för yttranden över ansökan om bygglov/bygganmälan ----------------------- 12 
Summering av intervjun med en byggnadsinspektör --------------------------------------------------- 12 

Diskussion ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Slutsatser ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 
Referenser----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Bilaga 1 Brev till byggherrarna angående miljökontorets yttrande. ------------------------------------ 17 
Bilaga 2 Miljökontorets mall för yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan ---------------- 18 
Bilaga 3 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygganmälan gällande Anundgård 5:1 ----------- 22 
Bilaga 4 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygganmälan gällande Bergom 2:31 -------------- 24 
Bilaga 5 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygganmälan gällande Gåltjärn 1:8---------------- 26 
Bilaga 6 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygganmälan gällande Juni 114:28---------------- 28 
Bilaga 7 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygganmälan gällande Klingsta 2:22-------------- 29 
Bilaga 8 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygganmälan gällande Mjösund 2:15 ------------- 31 
Bilaga 9 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygganmälan gällande Nacksta 6:160 ------------ 33 
Bilaga 10 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygganmälan gällande nedansjö 5:24----------- 35 
Bilaga 11 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygganmälan gällande Rökland 1:196 ---------- 36 
Bilaga 12 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygganmälan gällande Tunbyn 2:32------------- 37 
Bilaga 13 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygganmälan gällande Vigge 2:24 --------------- 39 
Bilaga 14 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygganmälan gällande Å 3:8 ---------------------- 41 
Bilaga 15 Sammanställning av frågor till en byggnadsinspektör --------------------------------------- 43 
 



 5 

Enhetsbeteckning 
Bygganmälan 
En bygganmälan är en teknisk beskrivning av det tilltänkta bygget. Denna tekniska beskrivning 
ska lämnas in till stadsbyggnadsnämnden senast tre veckor innan byggstart (Andersson, 2008). 
Syftet med bygganmälan är att ge stadsbyggnadsnämnden underlag för bedömning om 
byggsamråd och kontrollplaner krävs samt att ge underlag till stadsbyggnadsnämndens tillsyn 
(Boverket, 2004).  
 
Byggherre 
Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller 
markarbeten. Det är byggherrens ansvar att se till att arbetena utförs enligt de lagar, förordningar 
och föreskrifter som finns. Byggherren ansvarar också för att se till att kontroll och provning 
utförs i tillräcklig omfattning (9 kap. 1 § PBL) 
 
Bygglov 
Ett bygglov är ett skriftligt tillstånd att bygga nytt, bygga till eller förändra, en byggnad eller en 
anläggning eller användningen av denna (Nationalencyklopedin).  
 
Byggsamråd 
Ett byggsamråd är ett samråd dit stadsbyggnadsnämnden på byggherrens initiativ, kallar 
byggherren och kvalitetsansvarig så snart som möjligt efter att bygganmälan lämnats in. Under 
byggsamrådet gås arbetets planering, tillsyns- och kontrollåtgärder igenom. Byggsamråd krävs 
när det inte är uppenbart obehövligt. (Boverket, 2004) 
 
Kontrollplan 
En kontrollplan är en plan över vad som ska kontrolleras under byggandet. Kontrollplanen ska 
upprättas av byggherren, och godkännas av stadsbyggnadsnämnden. I kontrollplanen ska det 
bland annat stå vilka kontroller som skall utföras under byggnationen och vilka intyg och 
handlingar som ska ges till nämnden. (Boverket, 2004).  
 
Kvalitetsansvarig 
Den kvalitetsansvariges uppgift är att kontrollera att de samhällskrav som finns kopplat till 
bygget uppfylls, och att därefter fylla i kontrollplanen (Boverket, 2008). 
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Inledning 
 
Bakgrund  
Varje år inkommer ca 200 bygglovsremisser till miljökontoret i Sundsvalls kommun. 
Miljökontoret yttrar sig i frågor rörande många olika ämnesområden exempelvis 
avloppsanläggningar, vattenförsörjning, avfallshantering, hälsoskyddsverksamheter och 
livsmedelsverksamheter. Eftersom handläggarna hanterar så många ämnesområden blir 
yttrandena ofta långa och mycket tid läggs ned på att skriva dem. Funderingar finns därför bland 
handläggarna om den tid och kraft som läggs ned på yttrandena, ger avspegling i 
bygglovsprocessen. Miljökontoret vill veta hur man med remissvaret kan påverka bygglovs- och 
byggprocessen, hur arbetet med bygglovsremisser kan effektiviseras och hur 
stadsbyggnadskontoret hanterar miljökontorets remissvar 
 
Syfte  
Syftet med detta arbete är att med fokus på hur bygglovsremisserna och dess svar hanteras av 
miljökontoret och stadsbyggnadskontoret i Sundsvalls kommun, granska flertalet 
bygglovshandlingar. Från den studien är syftet vidare att se vilka avtryck Sundsvalls miljökontors 
yttranden över bygglov ger i bygglovs- och byggprocessen. Samt att ge förslag till hur arbetet 
med bygglovsremisser kan förbättras förvaltningarna emellan.  
 
Avgränsning 
Många av de bygglovsremisser som miljökontoret besvarar berör ämnesområden där 
miljökontoret även efter att bygget står klart bedriver inspektioner. Därför valdes det att i detta 
examensarbete fokusera på byggen där miljökontoret bara utövar tillsyn genom sitt yttrande i 
bygglovsskedet. 12 ärenden gällande enbostadshus, fritidshus och byggnader i områden 
intressanta ur naturvårdssynpunkt har granskats i avseende att se hur arbetet med 
bygglovsremisser fungerar. De tolv bygglovsremisserna inkom till miljökontoret under tiden 
mars till juni 2006. Anledningen till att denna period valdes är att under våren och den tidiga 
sommaren kommer många nya bygglovsärenden till stadsbyggnadskontoret, vilket leder till att 
många bygglovsremisser når miljökontoret. Att året 2006 valdes beror på att det är tillräckligt 
långt bak i tiden för att några av byggnaderna ska kunna stå färdiga. Men också för att 
remissvaren i bygglovsärenden från 2006 inte skiljer sig mycket från hur remissvaren ser ut idag.  
 
Metod  
Bakgrundsfaktan i denna rapport har hämtats genom studier av två rapporter från Boverket samt 
genom studier av Regeringens proposition 1985/86:80 om ny förvaltningslag och Förvaltningslag 
SFS 1986:223 samt Plan och bygglag SFS 1987:10. En diarielista med samtliga remisser från 
stadsbyggnadskontoret till miljökontoret gällande bygglov under mars, till juni 2006 drogs ut 
från ärendehanteringssystemet ECOS. Därefter gicks varje remissärende gällande bygglov för 
fritidshus och enbostadshus samt byggnader i skyddsvärd natur igenom för att se om de var 
möjliga att granska i detta examensarbete. Förutsättningarna för det var att bygglovsremissen 
verkligen gällde ett bygglov och inte ett förhandsbesked och att bygglov hade beviljats. En 
intervju om hur processen med remisser ser ut i ett bygglovsärende genomfördes med en 
byggnadsinspektör. För att få reda på hur byggherrarna ser på miljökontorets yttrande skickades 
ett brev (se bilaga 1) med två frågor ut till samtliga byggherrar, Frågorna löd: 

1. Läste du miljökontorets yttrande? 
2. Stod det något i miljökontorets yttrande som du tog fasta på?  

Två veckor efter att brevet skickats ut ringdes byggherrarna upp för att ge svar på frågorna. Sex 
av tolv byggherrar deltog i undersökningen. Anledningarna till att de övriga inte kunde delta var 
att de hade ny okänd adress (4st), valde att inte delta (1st) samt att det inte gick att nå byggherren 
via telefon (1st.)  
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Beskrivning av bygglovsprocessen 
När ett bygglovsärende inkommer så registreras det och diarieförs, ofta begärs kompletterande 
handlingar och ritningar in. Stadsbyggnadskontoret i Sundsvalls kommun vill gärna få in 
bygganmälan samtidigt som bygglovsansökan. I bygglovsärenden finns två handläggare 
inblandade, en för bygglov och en för bygganmälan. Om bygglovsansökan och bygganmälan tas 
in samtidigt så kan de två handläggarna samarbeta redan på ett tidigt stadium i processen. När 
alla handlingar är kompletta hålls en gemensam sittning med handläggarna för bygglov, för 
bygganmälan och en assistent. Under denna sittning, gås ärendet igenom, och beslut tas om 
remisser eller grannehöranden ska skickas ut. Remisser skickas ofta till handikapprådet, 
räddningstjänsten och miljökontoret. Miljökontoret har tre veckor på sig att besvara remissen, 
medan övriga myndigheterna och organisationerna har tio dagar på sig. När remissvaren 
inkommit tas beslut om bygglov, antingen via delegation eller via stadsbyggnadsnämnden. När 
byggherren har fått beskedet, är det upp till honom att besluta när det är dags för byggsamråd. 
Det är stadsbyggnadskontoret som kallar till byggsamråd efter byggherrens önskemål om tid. Till 
mötet kallas byggherren, den kvalitetsansvarige som byggherren utsett och berörda inspektörer 
från förvaltningen, ibland händer det att någon annan myndighet eller organisation vill delta 
exempelvis räddningstjänsten eller miljökontoret. När byggsamrådet hållits upprättas 
kontrollplanen, det är byggherrens uppgift att upprätta en kontrollplan men eftersom många 
byggherrar är oerfarna så hjälper stadsbyggnadskontoret ofta till med utformningen så att inget 
försummas. Därefter är det dags för själva byggandet. Under byggprocessen fyller 
kvalitetsansvarig i kontrollplanen efter varje avslutat moment. När byggnaden står färdig sker en 
slutbesiktning på alla objekt större än enbostadshus. Om allt ser bra ut och hela kontrollplanen är 
ifylld, ges ett slutbevis. Om något inte är bra, får bygget en anmärkning och slutbevis ges först 
efter att rättelse skett. Enbostadshus och mindre projekt slutbesiktigas inte eftersom resurser till 
det saknas, de får istället sitt slutbevis om kontrollplanen är riktigt ifylld. När detta är avklarat 
mikrofilmas ärendet och räknas som avslutat (Andersson 2008).  
 

Remisser 
En remiss är när ett ärendes handlingar, skickas över till en annan myndighet eller organisation 
för ett yttrande. Det finns två varianter av remisser, solfjädersremisser där handlingarna skickas 
ut till alla berörda myndigheter och organisationer samtidigt, samt kedjeremisser där 
handlingarna går från myndighet till myndighet för granskning (Wennergren, 2006) 
 
”Innan en myndighet inhämtar yttrande genom remiss ska den noga pröva behovet av åtgärden. 
Behöver yttrande inhämtas från flera, ska det göras samtidigt, om inte särskilda skäl föranleder 
något annat. Om det inte är obehövligt, skall det anges i remissen i vilka avseenden och inom 
vilken tid yttrande önskas.” (13 § FL) 
 
I Regeringens proposition 1985/86:80 om ny förvaltningslag beskrivs remisser som ett av de 
hjälpmedel som är till för att förkorta processen och göra arbetet lättare för den enskilde. 
Myndigheter är skyldiga att samverka för att förenkla den enskildes kontakt med myndigheterna. 
Vidare enligt prop. 1985/86:80 är varje myndighet skyldig att besvara remisser från andra 
myndigheter om myndigheten kan det inom ramen för sin verksamhet. För att myndigheterna ska 
kunna arbeta på detta sätt är en av förutsättningarna att varje remiss föregås av en noggrann 
prövning av behovet av åtgärden och att myndigheterna undviker att begära hjälp med sådant 
som de lika gärna eller snabbare kan klara själva. 
 
Remissgången mellan stadsbyggnadskontoret och miljö kontoret 
Stadsbyggnadskontoret skickar remisser till miljökontoret strax efter att ansökan om 
bygglov/bygganmälan lämnats in. Till miljökontoret skickas också remisser i ärenden där det kan 
vara aktuellt med godkännande från miljökontoret exempelvis för enskilt avlopp och 
livsmedelsverksamheter eller då det finns en önskan att miljökontoret ska komma med 
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synpunkter gällande miljöfrågor rent allmänt. Remisser skickas även för att miljökontoret ska få 
vetskap om något, exempelvis då det gäller strandskyddade områden (Andersson, 2008). När en 
bygglovsremiss når miljökontoret, går den via cheferna ut till handläggarna. Vilken handläggare 
som får remissen, beror på inom vilket område bygget ska ske. Miljökontoret har genom en 
överenskommelse med stadsbyggnadskontoret från 2006 beslutat att handläggarna har tre veckor 
på sig att besvara remisserna. Därefter skickar miljökontoret sitt yttrande till 
stadsbyggnadskontoret och en kopia av yttrandet skickas till byggherren (Sandgren, 2008).  
 
Remisser och PBL 
Order remiss finns inte att läsa i PBL däremot finns en punkt om att byggnadsnämnden ska 
samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda. 11 kap. 1 § PBL ” Utöver de uppgifter 
byggnadsnämnden har enligt övriga föreskrifter i denna lag skall nämnden 
1. verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och 
landskapsmiljö, 
2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning 
samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning, 
3. samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör 
nämndens verksamhet, 
4. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet, 
5. övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och beslut. 
   Byggnadsnämnden skall ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden 
för enskilda och bör därvid verka för att lagens föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten 
vinner tillämpning.” Intressant för detta arbete är då punkt tre.  
 
 

Granskningen av remissärenden gällande bygglov 
Nedan följer information om de ärenden som granskats, vad miljökontoret begärt till byggsamråd 
och kontrollplaner och vad som faktiskt hamnat i dessa dokument. Information om de synpunkter 
miljökontoret har haft och om synpunkterna tagits upp i byggsamråd och kontrollplaner. 
Informationer berättar även om byggherren deltog i undersökningen angående miljökontorets 
yttrande, och hur de som deltog svarade.  
 
Anundgård 5:1   
Miljökontorets remissvar beträffande miljöfrågor-allmänt samt angående strandskydd å 
Anundgård 5.1 finns att läsa i bilaga 3. Bygglovet för Anundgård 5:1 avser en nybyggnad av en 
bastu och en större brygga. I ärendet Anundgård 5:1 hade inte miljökontoret begärt att något 
skulle tas upp vid byggsamrådet eller i kontrollplanen. En kontrollplan finns upprättad för 
ärendet men inget byggsamråd krävdes. Miljökontoret har dock funderingar angående bastuns 
och bryggans utformning, bland annat funderar miljökontoret över några massor som hittats på 
fastigheten. Byggherren deltog i undersökningen om miljökontorets yttrande. Byggherren hade 
läst yttrande men inte tagit fasta på något särskilt i det.  
 
Bergom 2:31 
Miljökontorets yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan för fastighet Bergom 2:31 finns 
att läsa i bilaga 4. Bygglovet för Bergom 2:31 avser en nybyggnad av ett fritidshus med eldstad. 
Miljökontoret hade inte begärt att något skulle tas upp i kontrollplanen men till byggsamrådet 
begärdes att punkten om att byggherren ska söka tillstånd till enskilt avlopp skulle tas upp. Men 
inget byggsamråd krävdes så miljökontorets begäran rann ut i sanden. En kontrollplan för 
bergom 2:31 finns dock upprättad. Miljökontoret hade synpunkter i sitt yttrande angående 
braskamin/öppen spis, radon, enskilt avlopp och materialval. Av dessa synpunkter tas radon och 
V/A upp som punkter i kontrollplanen. Eftersom byggherren flyttat till en ny okänd adress kunde 
denne inte delta i undersökningen om miljökontorets yttrande. 
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Gåltjärn 1:8 
Miljökontorets yttrande över ansökan om bygglov för Gåltjärn 1:8 finns att läsa i bilaga 5. 
Bygglovet för Gåltjärn 1:8 avser en nybyggnad av ett fritidshus. Miljökontoret begärde inte att 
något skulle tas upp vid byggsamråd eller i kontrollplanen. Inget byggsamråd krävdes men en 
kontrollplan finns upprättad för ärendet. Miljökontoret hade synpunkter gällande 
braskamin/öppen spis, enskilt avlopp, radon och vattenförsörjning av dessa synpunkter tas endast 
V/A upp som en punkt i kontrollplanen. Byggherren deltog undersökningen angående 
miljökontorets yttrande. Byggherren hade läst yttrandet och tagit fasta på mer eller mindre allt i 
yttrande och nämnde särskilt den befintliga trekammarbrunnen och radonmätningar. 
 
Juni 114:28   
Miljökontorets yttrande över bygglov/bygganmälan för Juni 114:28 finns att läsa i bilaga 6. 
Bygglovet för Juni 114:28 avser en nybyggnad av ett fritidshus. Miljökontoret begärde inte att 
något skulle tas upp i kontrollplanen men till byggsamrådet begärde miljökontoret att punkten 
om att byggherren ska söka tillstånd för enskilt avlopp skulle tas upp. En kontrollplan för 
Bergom 2:31 finns upprättad och även minnesanteckningar från ärendets byggsamråd finns. I 
dessa minnesanteckningar har frågan om enskilt avlopps skrivits in. Miljökontoret hade inga 
synpunkter i sitt yttrande. Byggherren valde att inte delta i undersökningen angående 
miljökontorets yttrande. 
 
Klingsta 2:22   
Miljökontorets yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan för Klingsta 2:22 finns att läsa i 
bilaga 7. Bygglovet för Klingsta 2:22 avser en nybyggnad av ett enbostadshus med garage/uthus 
och eldstad. Miljökontoret begärde inte att något skulle tas upp vid byggsamrådet eller i 
kontrollplanen. Däremot hade miljökontoret synpunkter angående, braskamin/öppen spis, 
golvbrunn, materialval och radon. I minnesanteckningarna från byggsamrådet tas synpunkterna 
gällande radon och golvbrunn upp och radon tas även upp i kontrollplanen. Byggherren deltog i 
undersökningen gällande miljökontorets yttrande. Byggherren hade läst yttrandet, men inte tagit 
fasta på något särskilt i yttrandet. Byggherren hade även fått ett samtal angående att golvbrunnar i 
garage ska förses med oljeavskiljare, men garaget blev aldrig byggt.   
 
Mjösund del av 2:15  
Miljökontorets yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan för Mjösund del av 2:15 finns 
att läsa i bilaga 8. Bygglovet för Mjösund 2:15 avser en nybyggnad av att enbostadshus med 
garage/uthus med eldstad. Miljökontoret begärde att punkten om att byggherren ska söka tillstånd 
för enskilt avlopp och punkten om potentiellt förorenat område skulle tas upp vid byggsamrådet. 
Miljökontoret hade ingen begäran till kontrollplanen men flera synpunkter gällande, potentiellt 
förorenat område, enskilt avlopp, radon, golvbrunn, braskamin/öppen spis och materialval. I 
kontrollplanen tas avlopp och radon upp och i minnesanteckningarna från byggsamrådet tas 
synpunkterna radon, potentiellt förorenat område, och avlopp upp. Byggherren deltog i 
undersökningen om miljökontorets yttrande. Byggherren hade läst hela yttrande och tagit fasta på 
det mesta, byggherren nämnde särskilt att de tänkt på att använda återvunna och miljögodkända 
material.  
 
Nacksta 6:160  
Miljökontorets yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan för Nacksta 6:160 finns att läsa i 
bilaga 9. Bygglovet för Nacksta 6:160 avser en nybyggnad av ett enbostadshus med garage. 
Miljökontoret begärde inte att något skulle tas upp vid byggsamråd eller i kontrollplaner. 
Däremot hade miljökontoret synpunkter angående enskilt avlopp, golvbrunn, materialval, 
vattenförsörjning och radon. Att grundläggningen ska utföras radonsäkert står skrivet i 
kontrollplanen och i minnesanteckningarna från byggsamrådet. I minnesanteckningarna från 
byggsamrådet finns även synpunkterna gällande golvbrunn, vattenförsörjning och enskilt avlopp 
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nedskrivna. Eftersom byggherren flyttat till en ny okänd adress kunde denne inte delta i 
undersökningen om miljökontorets yttrande.  
  
Nedansjö 5:24  
Miljökontorets yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan för Nedansjö 5.24 finns att läsa i 
bilaga 10. Bygglovet för Nedansjö 5:24 avser en nybyggnad av ett enbostadshus. Miljökontoret 
begärde inte att något skulle tas upp vid byggsamråd eller i kontrollplanen. Däremot hade 
miljökontoret en synpunkt angående att en godkänd avlopps anläggning finns på fastigheten. En 
kontrollplan finns upprättad i men anteckningar från byggsamrådet går inte att hitta i arkivet. 
Byggherren deltog i undersökningen om miljökontorets yttrande. Byggherren hade läst yttrande 
och familjen använder den befintliga avloppsanläggningen.   
 
Rökland 1:196  
Miljökontorets yttrande överansökan om bygglov/bygganmälan för rökland 1:196 finns att läsa i 
bilaga 11.  Bygglovet för Rökland 1:196 avser en nybyggnad av ett enbostadshus med 
eldstad/rökkanal. Miljökontoret begärde inte att något skulle tas upp vid byggsamrådet eller i 
kontrollplanen. Däremot hade miljökontoret synpunkter angående kommunalt avlopp och 
braskamin/öppen spis. I minnesanteckningarna från byggsamrådet och i kontrollplanen nämns 
det kommunala avloppet. Eftersom byggherren flyttat till en ny okänd adress kunde denne inte 
delta i undersökningen om miljökontorets yttrande.  
  
Tunbyn 2:32  
Miljökontorets yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan för Tunbyn 2:32 finns att läsa i 
bilaga 12. Bygglovet för Tunbyn 2:32 avser en nybyggnad av ett enbostadshus med garage. 
Miljökontoret begärde att punkten om att byggherren ska söka tillstånd för enskilt avlopp skulle 
tas upp vid byggsamrådet och i minnesanteckningarna från byggsamrådet ser man att punkten 
diskuteras. Miljökontoret begärde även att punkterna enskilt avlopp, golvbrunn, materialval och 
radon skulle tas upp i kontrollplanen. Av dessa tre punkter så tas punkterna om radon och enskilt 
avlopp upp i kontrollplanen. Eftersom byggherren flyttat till en ny okänd adress kunde denne inte 
delta i undersökningen om miljökontorets yttrande. 
 
Vigge 2:24  
Miljökontorets yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan för Vigge 2:24 finns att läsa i 
bilaga 13. Bygglovet för Tunbyn 2:24 avser en nybyggnad av ett enbostadshus. Miljökontoret 
begärde att punkten om att byggherren ska söka tillstånd för enskilt avlopp skulle tas upp vid 
byggsamrådet, men inget begärdes till kontrollplanen. Miljökontoret hade synpunkter angående, 
enskilt avlopp, materialval och radon. Ärendet gällande Vigge 2:24 saknar både 
minnesanteckningar från byggsamråd och en kontrollplan. Byggherren deltog i undersökningen 
angående miljökontorets yttrande. Byggherren hade läst yttrandet och tagit fasta på allt som stod 
där. 
 
Å 3:8 
Miljökontorets yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan för Å 3:8 finns att läsa i bilaga 
14. Bygglovet för Å 3:8 avser en nybyggnad av ett fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus. 
Miljökontoret begärde inget till kontrollplanen men till byggsamrådet begärde miljökontoret att 
punkten om att byggherren ska söka tillstånd för enskilt avlopp skulle tas upp. Miljökontoret 
hade också synpunkter angående braskamin/öppen spis, enskilt avlopp, materialval och radon. 
Inget byggsamråd krävdes, men en kontrollplan finns upprättad dock finns inget av det 
miljökontoret efterfrågade i kontrollplanen. Byggherren deltog inte i undersökningen angående 
miljökontorets yttrande eftersom byggherren inte gick att nå via telefon. 
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Summering av synpunkter, byggsamråd och kontrollpla ner 
I tio av tolv remissvar har miljökontoret haft synpunkter eller funderingar (inte i Juni 114:28 och 
Tunbyn 2:32). Synpunkterna har gällt, radon, enskilt avlopp, braskamin/öppen spis, materialval, 
vattenförsörjning, golvbrunn, potentiellt förorenade områden samt befintliga och kommunala 
avlopp.  
 
I hälften, det vill säga i sex av tolv remissvar har miljökontoret begärt att något ska tas upp i 
byggsamrådet. Av dessa sex så erfordras inte bygglov i två ärenden (Bergom 2:31 och Å 3:8). Av 
de fyra som återstår så saknas minnesanteckningar från Vigge 2:24. 
De frågor som miljökontoret vill att stadsbyggnadskontoret ska ta upp vid byggsamrådet är frågor 
om enskilda avlopp, befintliga eller kommunala avlopp samt förorenade områden. 
 
När det gäller kontrollplaner så har miljökontoret begärt att punkter skulle föras in kontrollplanen 
endast vid ett tillfälle, Tunbyn 2:32. Till kontrollplanen begärde miljökontoret att frågor rörande 
enskilt avlopp, golvbrunn och materialval skulle tas upp, dessa frågor tas dock normalt upp som 
synpunkter i miljökontorets yttranden.  
  
  
Byggherrarnas syn på miljökontorets yttranden 
Av tolv möjliga byggherrar svarade sex stycken på frågorna: läste du miljökontorets yttrande? 
Och, stod det något i yttrandet som du tog fasta på?  
Alla sex svarade att de hade läst miljökontorets yttrande, och av de sex svarade fyra att de hade 
tagit fasta på något i yttrandet. En av de två byggherrarna som svarade att han inte tagit fasta på 
något i miljökontorets yttrande hade däremot tagit fasta på det som stod i Länsmuseets yttrande. 
Den andre som inte tagit fasta på något i miljökontorets yttrande, svarade att han hade fått ett 
telefonsamtal från miljökontoret angående en golvbrunn med oljeavskiljare i garaget, men att 
garaget aldrig hade blivit byggt. De fyra som svarade att de tog fasta på något i miljökontorets 
yttrande hade alla i princip tagit fasta på allt som stod i yttrandet.  
 
Stadsbyggnadskontorets hantering av miljökontorets yttranden 
När det gäller stadsbyggnadskontoret hantering av miljökontorets yttranden syns det att när 
miljökontoret begärt att något ska tas upp vid byggsamrådet så görs detta i de fall där det är 
aktuellt med byggsamråd. 
 
Den enda gången miljökontoret begärde att något skulle tas upp i kontrollplanen var i ärendet 
gällande Tunbyn 2:32 . Miljökontoret ville att, frågor rörande enskilt avlopp, golvbrunn och 
materialval skulle tas upp i kontrollplanen, men i kontrollplanen nämns endast det enskilda 
avloppet. 
 
De synpunkter som har tagits upp vid byggsamråd och i kontrollplaner är radon, enskilda avlopp, 
befintliga och kommunala avlopp, potentiellt förorenade områden, golvbrunnar, och 
vattenförsörjning. Ibland tar stadsbyggnadskontoret upp miljökontorets synpunkter till 
byggsamråd och kontrollplaner utan att miljökontoret begärt detta, exempel på det är Klingsta 
2:22, Nacksta 1:160 och Rökland1:196 där stadsbyggnadskontoret tar upp i byggsamråd och/eller 
kontrollplan att golvbrunnar ska förses med oljeavskiljare i garage, att fastigheten kan anslutas 
kommunalt VA samt att bygget ska uppföras radonsäkert/radonskyddat och att en mätning av 
radon i inomhusluften ska utföras så snart bygget är färdigställt och därefter ska resultatet 
redovisas för byggnadsinspektören. Men synpunkterna gällande materialval och braskamin/öppen 
spis tas i dessa tolv ärenden aldrig upp i vare sig byggsamråd eller kontrollplan. Under intervjun 
med byggnadsinspektören kommer det fram att vad som tas upp, beror på inspektörens 
prioriteringar av vad som känns viktigt. 
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Stadsbyggnadskontoret har för vana, i elva av tolv fall (undantaget Juni 114:28), att skriva på 
bygglovet att miljökontorets yttrande ska beaktas. För att ytterligare påvisa att miljökontorets 
yttrande ska beaktas berättade den intervjuade byggnadsinspektören att han alltid säger till 
byggherrarna under byggsamrådet att miljökontorets yttrande ska läsas. 
 
Miljökontorets mall för yttranden över ansökan om 
bygglov/bygganmälan 
När miljökontoret besvarar remisser från stadsbyggnadskontoret i bygglovsärenden används en 
mall. Denna mall har flera rubriker exempelvis, radon, vattenförsörjning och enskilt avlopp. 
Mallen finns bifogad i bilaga 2, men den mall som finns där är den som gäller nu 2008, den är en 
något omarbetad version av hur mallen såg ut 2006. En punkt som skiljer sig är, förorenade 
områden som 2006 kallades potentiellt förorenade områden och hade ett annat innehåll. I de fall 
som granskats har mallen används i elva av tolv fall (undantaget är Anundgård 5:1). Mallen är 
uppbyggd så att stycken som känns onödiga går lätt att ta bort och det är även lätt att lägga till 
något som känns viktigt. I denna mall fylls det i om det finns någon begäran om att något ska tas 
upp vid byggsamrådet, eller i kontrollplanen. Mallen har även ett stycke där miljökontoret kan 
komma med synpunkter om sådant som känns viktigt men som inte är nödvändigt att ta upp i 
byggsamråd eller kontrollplan (Byström, 2008). 
 
Summering av intervjun med en byggnadsinspektör 
En sammanställning av de frågor som ställdes till byggnadsinspektören finns att läsa i bilaga 15. 
Den största delen av intervjun med byggnadsinspektören ägnades åt att reda ut hur 
bygglovsprocessen ser ut. Det som kom fram då går att läsa ovan under rubriken 
”Bygglovsprocessen” Många av de frågor som ställdes under intervjun, var frågor om rutiner för 
hur arbetet går till på stadsbyggnadskontoret i Sundsvall. Frågor rörande, hur beslut fattas och 
hur miljökontorets remissvar hanteras. Men den kanske den viktigaste frågan löd: var i processen 
anser du att miljökontoret kan påverka mest? Byggnadsinspektören berättar att det är han själv 
som tar beslut om byggsamråd och om kontrollplaner krävs och att det beslutet grundas på vilken 
svårighetsgrad bygget har och på vad de inkomna remissvaren har att säga i ärendet. 
Byggnadsinspektören berättar också att det är han själv som bedömer vad som är viktigt i ett 
yttrande och att han har läst miljökontorets yttranden så många gånger att han nu oftast bara läser 
yttrandenas rubriker och tar ut det viktiga genom dem. Byggnadsinspektören finner yttrandena 
onödigt långa och menar att miljökontoret skulle vinna på att korta ned texten i dem. När det 
gäller frågan om var i bygglovsprocessen miljökontoret har störst chans att påverka menar 
byggnadsinspektören att miljökontoret har störst möjlighet att påverka genom att begära att något 
ska tas upp vid byggsamrådet. Byggnadsinspektören berättar att han alltid läser de punkter som 
miljökontoret begärt till byggsamrådet en extra gång. För att lägga ytterligare tyngd bakom orden 
kan miljökontorets handläggare be att få närvara vid byggsamrådet menar Byggnadsinspektören. 
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Diskussion  
Genom att en intervju har gjorts med en byggnadsinspektör i förarbetena till denna rapport, så är 
det bygginspektörens åsikter som lyfts fram som fakta av hur stadsbyggnadskontoret uppfattar 
miljökontoret och deras remissvar. Under min tid i bygglovsarkivet har dock fler 
bygghandläggare pratat med mig och min bild är att byggnadsinspektörens åsikter stämmer bra 
överens med de övriga medarbetarna på stadsbyggnadskontoret. Därför var det viktigt för mig att 
få presentera en sammanställning av intervjun med byggnadsinspektören så att det som jag anser 
är byggnadsinspektörens och stadsbyggnadskontorets åsikter lyfts fram för att i denna diskussion 
kunna diskutera hur arbetet mellan förvaltningarna kan förbättras. 
 
Vid en närmare titt på användningen av miljökontorets mall för yttrande över ansökan om 
bygglov/bygganmälan, syns ibland brister. I några yttranden har ”kontrollplan” inte tagits bort 
och det ser ut som om miljökontorets vilja är att alla synpunkter tas upp i kontrollplanen. Detta är 
kanske inte ett direkt problem, men det kan nog tänkas vara lite förvirrande för den som inte 
förstår att en mall används och att någon glömt att stryka en rubrik. På ett liknande sätt blir det 
problem då en del punkter som normalt står under synpunkter, i ett ärende önskas tas upp i 
kontrollplanen. Då kan det vara bra för miljökontoret att veta att stadsbyggnadskontoret endast 
fyller kontrollplanen med sådant som regleras av PBL och därmed försvinner påtryckningsmedlet 
för dessa punkter. 
 
Miljökontoret har bara en chans att komma med sina åsikter i ärenden rörande 
enbostadshus/fritidshus och byggnader i skyddsvärd natur. Denna chans att yttra sig finns genom 
bygglovsremissen. Miljökontoret yttrar sig inom många ämnesområden och därför blir 
remissvaren ofta långa. Efter att ha granskat tolv av miljökontorets yttranden riktigt noga, kan jag 
känna att miljökontoret skulle tjäna på att korta ned sina remissvar något. Om yttrandet är så 
långt att byggnadsinspektören inte orkar läsa hela, utan bara läser rubrikerna finns det en stor risk 
att viktig information går förlorad, eftersom det är byggnadsinspektören som prioriterar vad som 
är viktigt i miljökontorets yttrande och vad som ska tas upp vid byggsamråd och i kontrollplaner. 
Efter granskning av dessa tolv remissärenden gällande bygglov visar det sig att synpunkter 
gällande materialval och braskamin/öppen spis, inte blir prioriterade, de tas aldrig upp i vare sig 
byggsamråd eller kontrollplaner. Medan andra saker blir prioriterade utan att miljökontoret, bett 
om det, exempelvis radon.  Dock spelar miljökontorets yttranden en viktig informativ roll för 
byggherrarna, alla sex tillfrågade byggherrar hade läst miljökontorets yttrande, och fyra av sex 
sade att de tagit fasta på mer eller mindre allt som stod i yttrandet. Därför vore det kanske en idé 
att ha en mall för yttrandet till stadsbyggnadskontoret och en mall för ett informationsblad till 
byggherrarna, på så sätt påtalas det som är riktigt viktigt i yttrandet. Stadsbyggnadskontoret får 
mindre text och inser att detta är viktigt och behöver inte sålla vad som ska prioriteras, och 
byggherrarna får höra det viktigaste vid byggsamrådet och kan själva läsa igenom 
informationsbladet och ta till sig informationen.  
 
Den intervjuade bygginspektören menade att miljökontoret har störst chans att påverka 
bygglovsprocessen genom att begära att något tas upp till byggsamrådet och jag håller med. I de 
fall där miljökontoret begärt att något ska tas upp i byggsamrådet, och minnesanteckningar finns 
från detta samråd, har miljökontorets punkter diskuterats. Eftersom miljökontoret endast bad att 
få något inskrivet i kontrollplanen vid ett tillfälle, är det svårt att avgöra om kontrollplanerna går 
att använda som påtryckningsmedel, om det dessutom är så att endast frågor reglerade i PBL tas 
upp i kontrollplanen, kan byggsamrådet ses som ett bättre forum för miljökontorets åsikter. 
Själva yttrandet i sig är också viktigt för att påverka byggherrarna, alla byggherrar som blev 
tillfrågade sade som tidigare nämnts, att de läst yttrandet, dock tog inte alla fasta på vad som stod 
där. 
 
Enligt Plan och bygglagen, ska en bygganmälan lämnas in senast tre veckor innan byggstart. 



 14 

Stadsbyggnadskontoret tolkar detta som att inom tre veckor från att bygganmälan har lämnats in 
så ska de kunna ge klartecken till ett bygge. Samtidigt så finns det ett beslut där 
stadsbyggnadskontoret och miljökontoret gemensamt bestämt att miljökontoret har tre veckor på 
sig att besvara sina bygglovsremisser. Andra myndigheter och organisationer har istället för tre 
veckor, tio dagar på sig att besvara remisser och det tycker stadsbyggnadskontoret är en mer 
rimlig tid.  
Eftersom stadsbyggnadskontoret arbetar aktivt för att få in bygganmälan samtidigt som ansökan 
om bygglov, så ser jag brister i stadsbyggnadskontorets resonemang om att tre veckor för att 
besvara remisser är för lång tid. I många bygglovsärenden tas beslutet om bygglov i 
stadsbyggnadsnämnden, som sammanträder en gång i månaden med uppehåll under sommaren. 
Jag kan inte se hur ett helt bygglovsärende hinner drivas igenom på tre veckor, så att remissvaren 
tar tre veckor borde inte vara ett bekymmer.  
Men det är ett problem, i ett av de fall som granskats, hölls ett byggsamråd och kontrollplanen 
upprättades innan miljökontorets remissvar hade inkommit till stadsbyggnadskontoret. När det 
sker missar miljökontoret ett viktigt påtryckningsmedel. I detta fall behövde dock miljökontoret 
närmare ett halvår på sig att besvara bygglovsremissen eftersom de behövde skicka ut egna 
förfrågningar till andra instanser och vänta in de instansernas svar innan bygglovsremissen kunde 
besvaras.  
För att lösa detta problem vore det en bra idé att miljökontoret och stadsbyggnadskontoret, kom 
överens om att då stadsbyggnadskontoret verkligen behöver få in ett remissvar snabbt så kan 
miljökontoret prioritera upp det, och i mindre brådskade fall kan stadsbyggnadskontorets 
handläggare vara nöjda med den överenskommelse som finns sedan tidigare. 
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Slutsatser 
Slutsatserna av detta arbete är att:  

• Miljökontorets remissvar i bygglovsärenden ger avtryck i bygglovs- och byggprocessen.  
• Den största chansen att påverka bygglovs- och byggprocessen genom ett yttrande över en 

bygglovsremiss finns i att begära att frågor diskuteras under byggsamrådet. 
• Arbetet med miljökontorets remissvar i bygglovsärenden kan effektiviseras genom att 

miljökontorets mall för yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan används på ett 
korrekt sätt, att remissvaren förkortas och att en uppgörelse om hur lång tid det får ta att 
besvara bygglovsremisserna sker i samarbete med stadsbyggnadskontoret. 

 
Titeln på detta arbete lyder, är det lönt att yttra sig över bygglov? Och svaret på den frågan är Ja.   
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Bilaga 1 Brev till byggherrarna angående miljökonto rets 
yttrande. 
 
Hej, 
 
Jag heter Åsa Hamrin och skriver mitt examensarbete på miljökontoret i Sundsvall. 
Examensarbetets syfte är att se om miljökontorets yttranden i bygglovsärenden ger något 
avtryck i byggprocessen. 
 
De ärenden som granskats är bygglovsremisser inkomna till miljökontoret under våren och 
sommaren 2006. 
 
Eftersom du var byggherre under den angivna tiden hoppas jag att du kan svara på två frågor. 
 
 

1. Läste du miljökontorets yttrande? 
2. Stod det något i miljökontorets yttrande som du tog fasta på? 

 
 
 
Jag kommer att höra av mig till dig på telefon under vecka 20 för att få höra ert svar. 
 
 
Vill du inte delta eller har du några funderingar, kontakta miljökontorets expedition. 
060-19 11 77 
miljonamnden@sundsvall.se 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Åsa Hamrin 
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Bilaga 2 Miljökontorets mall för yttrande över ansö kan om 
bygglov/bygganmälan 

 
Yttrande över ansökan om bygglov / bygganmälan 

Fastighet:    
Sökande:    
Sökandens adress:  
Objekt:    
Objektets adress:   
 
Underlag och förutsättningar för miljökontorets yttrande 
Bygglovhandlingar med ritningar daterade  samt verksamhetsbeskrivning. Har du samtliga dessa 
handlingar? Har du något ytterligare? 
 
Ta bort om det inte gäller. Miljökontoret har även inhämtat information genom att besöka 
platsen och diskutera med den sökande. Då framkom  
 
Ställningstagande  
Miljönämnden tillstyrker bygglov och dispens från strandskydd. Obs! Är det ett 
strandskyddsärende? 
 
Byggsamråd  Ta bort hela stycket inklusive rubriken om du inte tar upp något. I byggsamrådet 
kan annan lagstiftning än BBR tas upp.  
Miljökontoret anser att följande frågor ska belysas och diskuteras i byggsamrådet och även tas med i 
samrådsprotokollet: 
 

• Anmälningsplikt/tillståndsplikt Är det det? 
Verksamheten är anmälningspliktig/tillståndspliktig till miljönämnden enligt . Därför ska 
verksamhetsutövaren göra en skriftlig anmälan/inhämta tillstånd innan .  

 
• Godkännande av livsmedelslokal Är det det? 

 För att anläggningen ska kunna godkännas ska ansvarig söka godkännande hos 
miljönämnden. Ansökan ska innehålla bland annat skalenlig ritning, 
verksamhetsbeskrivning samt ett riskbaserat egenkontrollprogram (information om detta 
samt ansökningsblankett bifogas till sökanden). Verksamheten får inte påbörjas förrän 
anläggningen är godkänd. 

 
• Tillstånd till enskilt avlopp Är det det? 

Den sökande ska ansöka hos miljönämnden om tillstånd till enskild avloppsanläggning. 
 
Kontrollplan  Ta bort hela stycket inklusive rubriken om du inte tar upp något i det! I 
kontrollplanen kan sådant tas upp som är reglerat i BBR, t.ex. radon, ventilation, buller  
Miljökontoret anser att följande frågor ska skrivas in i kontrollplanen: 
 
 
Synpunkter i ärendet 
 

Allmänt (lokalisering, omgivningspåverkan) 
 
 
Ventilation Ska inte tas med slentrianmässigt! 
Ventilationen ska utformas så att inga problem med fukt, drag, buller uppstår och så att 
koldioxidhalten till följd av personbelastning inte överstiger 1000 ppm. Luftväxlingen bör 
dimensioneras i enlighet med . Friskluftsintaget bör inte placeras i närheten av parkering, 
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varuintag eller trafikerad gata.  
 
Buller Ska inte tas med slentrianmässigt! 
Byggnaden ska utformas så att ljudnivån inomhus 
- från fasta installationer (exempelvis hissar, ventilation, tvättstugor) inte överstiger 30 dBA som 
ekvivalent nivå, respektive 35 dBA som maxnivå, respektive 
-från trafik inte överstiger 30 dBA som ekvivalent nivå, respektive 45 dBA som maxnivå. 
 
Miljökontoret har teoretiskt uppskattat ljudnivåerna från trafiken utifrån antagandet att det är  
m från husfasaden till vägmitten och att det är fordon per dygn. Beräkningen ger ett 
frifältsvärde vid  av  dBA angivet som ekvivalentnivå respektive  dBA angivet som maxnivå. 
Detta innebär att fasaden (inklusive fönster) måste uppnå en ljudreduktion av minst  dBA för 
att inomhusnivåerna ska vara normenliga.  
 
Uteplats bör ur bullersynpunkt placeras  om byggnaden. 
 
Närhet till djurhållning Är det ett sådant ärende? 
Miljökontoret bedömer att föreslagen placering innebär att . Enligt Boverkets skrift ”Bättre plats 
för arbete” . 
 
 
Radon 
Byggnaden ska utföras radonsäkert / radonskyddat beroende på stadsbyggnadskontorets 
bedömning i det aktuella fallet. 
 
Mätning av radongashalten i inomhusluften ska göras. För permanentbostäder och lokaler för 
allmänna ändamål gäller att radongashalten inte får överstiga 200 Bq/m3 uttryckt som 
årsmedelvärde. Om mätningen visar att kraven inte uppnås ska sådana åtgärder vidtas att 
normen klaras. 

 
Förorenade områden 

Nedanstående text används när bygglovet/bygganmälan avser en åtgärd i ett potentiellt 
förorenat område och där man inte avser att gräva, schakta, fylla ut m.m. I annat fall begärs 
kompletterande uppgifter in (i första hand en historisk beskrivning), via separat skrivelse (se 
mall under ämnesområdet Förorenade områden). När uppgifterna kommit in och bedömts svarar 
miljökontoret på remissen. 
 
Enligt din ansökan till stadsbyggnadsnämnden planerar du att bygga eller göra annan åtgärd 
där det ligger eller tidigare har legat en verksamhet som kan ha orsakat förorening av mark, 
grundvatten eller byggnad. Uppgifterna om att det kan finnas föroreningar i området har 
miljökontoret hämtat från länsstyrelsens inventering av förorenade områden. 
 
Om ni på fastigheten avser vidta andra åtgärder än det som beskrivits i 
bygglovansökan/bygganmälan och där mark, grundvatten eller byggnader kommer att 
påverkas bör ni kontakta miljökontoret. Vid eventuella gräv- och schaktarbeten ska 
jordmassorna betraktas som misstänkt förorenade vilket kan innebära begränsningar i fortsatt 
användande och hantering av massorna. Kontakta därför miljökontoret innan arbetena 
påbörjas. 
 
Om ni upptäcker en markförorening är ni enligt miljöbalken skyldig att upplysa miljökontoret 
om detta. Det är också anmälningspliktigt att sanera förorenad mark då åtgärden kan medföra 
ökad risk för spridning eller exponering av föroreningen. Samråd ska ske med miljökontoret 
och anmälan ska lämnas in i god tid innan sanering. 
 
Den (t. ex. verksamhetsutövare, fastighetsägaren, näringsidkare) som vidtar en åtgärd i ett 
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förorenat område, t. ex. gräv- och schaktarbeten, gör sig själv till ansvarig att åtgärda hela eller 
delar av en påträffad förorening. Detta gäller även om någon annan är skyldig till uppkomsten 
av föroreningarna. 
 
 
Avfall 
Utrymmen och inredning som underlättar källsortering ska iordningställas. Observera att även 
elektriska och elektroniska produkter och ej brännbart avfall ska sorteras ut från övrigt 
hushållsavfall från och med 1 januari 2002. 
 
Vattenförsörjning Ta bort om det är kommunalt vatten! 
 
 
Enskilt avlopp Ta bort om det är kommunalt avlopp! 
Den sökande har för miljökontoret presenterat en lösning på avloppsfrågan som innebär . 
Miljökontoret bedömer att förutsättningar finns att lösa avloppsfrågan på ett bra sätt. Observera 
att detta yttrande inte ersätter den ansökan/anmälan som den sökande måste göra separat till 
miljönämnden.  
 
PCB Gäller endast industrifastigheter och flerbostadshus 
PCB (polyklorerade bifenyler) är ett välkänt miljögift. Förbud mot att använda PCB infördes 
redan 1972, men det finns fortfarande stora mängder kvar i byggnadsmaterial i hus byggda 
eller renoverade mellan åren 1956-1973. 
PCB kan finnas i fogmassor, golvmassor, kondensatorer och isolerrutor. Vid tillbyggnad av en 
fastighet som är uppförd eller renoverad under aktuell period ska PCB inventeras och saneras. 
Sanering av PCB är anmälningspliktigt. För vidare information ta kontakt med miljökontoret. 
 
Dagvatten Ska inte tas med slentrianmässigt 
Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt genom infiltration eller perkolation på 
tomtmark eller på lämplig allmän platsmark. Om detta inte är möjligt ska vattenflödet 
utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnät eller recipient. 
 
Dagvatten med höga halter av föroreningar ska renas innan infiltration, perkolation eller 
avledning till ledningsnät/recipient. Dagvatten från större vägar, parkeringsplatser, 
industriområden och från koppartak ska betraktas som så förorenat att det behöver renas. Även 
dagvatten från mindre trafikerade vägar och parkeringsplatser kan behöva renas om det leds 
till en känslig recipient. Dagvatten från mindre parkeringar och vägar kan i första hand renas 
genom lutning mot gräsytor, singelförsedda diken, växtupptag i trädgropar, öppen 
asfaltbeläggning e dyl. 
 
I villaområden får dagvatten från stuprör inte anslutas till dagvattennätet utan ska förses med 
utkastare och ledas ut på den egna tomten.  
 
Kommentar: Det traditionella dagvattenssystemet med slutna rör byggs där det är möjligt om 
till mer naturanpassade öppna system (diken, våtmarker, dammar mm) och kompletteras vid 
behov med oljeavskiljare och slamfång. Dagvatten bör ses som en resurs och 
dagvattenanläggningar bör utformas så att de blir en tillgång i stadsmiljön. 
 
Golvbrunn Ska inte tas med slentrianmässigt. Försök i första hand få sökanden att skippa 
golvbrunn om det är möjligt. 
Om garaget förses med golvbrunn ska denna vara ansluten till en oljeavskiljare. Dimen-
sionering och skötsel av oljeavskiljaren ska ske på sådant sätt att utgående vatten från 
oljeavskiljaren klarar gällande gränsvärden. Golvbrunnen får inte anslutas till en enskild 
avloppsanläggning för sanitetsavloppsvatten. 
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Närhet till kraftledning Finns en kraftledning i närheten? 
 
 
Städbarhet 
Lokaler och inredning bör ha hög städbarhet. Skåp som ansluter mot tak samt vägghängda 
toaletter är exempel på inredning som underlättar städning. Gärna fler exempel. 
 
Temperatur 
För att förebygga legionellatillväxt ska temperaturen i ledningssystemet för varmvatten vara 
minst 55°C respektive minst 60°C i varmvattenberedare eller andra behållare där vattnet kan bli 
stillastående. Varmvattentemperaturen i tappställe ska vara 50-65°C.  
 
Braskamin / öppen spis / panna Välj enbart den installation som är aktuell i ärendet. 
Ska vara miljögodkänd det vill säga uppfylla gällande utsläppskrav enligt Boverkets 
byggregler (BFS 1993:57 ändringar tom 1998:38). 
 
Takutformning Ska bara tas med om det är ett platt tak!! 
Miljökontoret ifrågasätter valet av takutformning (platt tak) eftersom det erfarenhetsmässigt 
kan finnas problem att få takavvattningen att fungera i vårt klimat med omväxlande 
frysning/smältning. Den kvalitetsansvarige för byggnationen bör fortlöpande följa upp och 
dokumentera byggnadsprocessen i syfte att skapa en så säker konstruktion som möjligt. 
 
Återvinn gärna lämpligt avfall 
Utsorterat avfall för återvinning, som exempelvis betong och tegel, bör användas för 
anläggningsändamål och vid utfyllnad under förutsättning att de uppfyller de 
byggnadstekniska kraven och att avfallet är acceptabelt ur föroreningssynpunkt. Bedömningen 
vid användning av avfall för anläggningsändamål ska göras i samråd med miljökontoret och 
med utgångspunkt i platsens lämplighet att lägga upp avfallet, eftersom anmälningsplikt kan 
föreligga beroende på föroreningsrisken med åtgärden. 
 
Materialval 
Valet av byggnadsmaterial bör grunda sig på produktinformation, som visar att produkten för 
närvarande är det bästa alternativet ur miljö- och hälsosynpunkt. För att minska risken för 
hälsoproblem ska byggnadsmaterial och inredning vara lågemitterande. Ur den aspekten är det 
bättre att skruva, spika, varmpressa och sätta lister än att limma, spackla och använda 
fogmassor. Det är särskilt viktigt att välja miljö- och hälsoanpassade material för ytskikt som 
ska täcka stora ytor.  
 
Redan vid planeringen av byggande bör rivningsskedet beaktas. Man bör välja produkter som 
på sikt går att i första hand återanvända, i andra hand återvinna och i sista hand källsortera 
före deponering. Spara dokumentation om sort och fabrikat på använda material, av intresse 
för både brukar- och rivningsskedet. 
 
För MILJÖNÄMNDEN enligt delegation 
 
 
 
XX 
 
En kopia skickas till den sökande. 
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Bilaga 3 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygga nmälan 
gällande Anundgård 5:1  
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Bilaga 4 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygga nmälan 
gällande Bergom 2:31 
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Bilaga 5 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygga nmälan 
gällande Gåltjärn 1:8 
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Bilaga 6 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygga nmälan 
gällande Juni 114:28 
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Bilaga 7 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygga nmälan 
gällande Klingsta 2:22 
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Bilaga 8 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygga nmälan 
gällande Mjösund 2:15  
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Bilaga 9 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygga nmälan 
gällande Nacksta 6:160 
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Bilaga 10 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygg anmälan 
gällande nedansjö 5:24 
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Bilaga 11 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygg anmälan 
gällande Rökland 1:196 
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Bilaga 12 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygg anmälan 
gällande Tunbyn 2:32  



 38 

 



 39 

Bilaga 13 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygg anmälan 
gällande Vigge 2:24 
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Bilaga 14 Miljökontorets yttrande över bygglov/bygg anmälan 
gällande Å 3:8 
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Bilaga 15 Sammanställning av frågor till en 
byggnadsinspektör 
 
Frågor till en byggnadsinspektör  
 

1. Hur ser stadsbyggnadskontorets process ut, från det att bygglovsansökan inkommer tills 
det att slutbeviset är påskrivet? 

2. Hur gör man på stadsbyggnadskontoret för att besluta om ett tilltänkt bygge inte behöver 
ett byggsamråd eller en kontrollplan? 

3. Vilka är anledningarna till att stadsbyggnadskontoret skickar remisser till miljökontoret? 
4. Vem läser och tar ställning till miljökontorets yttrande? 
5. Hur hanteras miljökontorets synpunkter och funderingar i bygglovsprocessen? 
6. Hur agerar stadsbyggnadskontoret då miljökontoret vill att något ska tas upp under 

byggsamrådet? 
7. Hur agerar stadsbyggnadskontoret då miljökontoret vill att något ska tas upp i 

kontrollplanen? 
8. När i bygglovsprocessen anser ni att miljökontoret kan påverka mest?  

 
 


