Byggnadsnämndens uppgifter
Byggnadsnämnden är den del av kommunen som har ansvar för frågor
om lov, besked, tillsyn och vid delegation även planläggning. Byggnadsnämnden ska genom sin verksamhet verka för en god byggnadskultur och
stads- och landskapsbild som även ska vara estetiskt tilltalande.
Nämnden ska följa den allmänna utvecklingen, samarbeta med andra och
ge råd och upplysningar.
Byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen ansvar för prövning och hantering
av lov och förhandsbesked. Byggnadsnämnden ansvarar även för frågor om startbesked, slutbesked, att fastställa kontrollplaner, kontrollansvariga samt anordnar
tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd när det gäller den fortsatta
byggprocessen.
PBL 12 kap 2 §
Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsbild
som även ska vara estetiskt tilltalande. Nämndens ansvar för dessa frågor ligger inte
enbart i myndighetsutövningen, utan även i nämndens arbete i övrigt. I prövningar
om lov har byggnadsnämnden en direkt möjlighet att se till att krav på god byggnadskultur och tilltalande stads- och landskapsmiljöer uppfylls, och dessa mål kan med
fördel även tas upp vid rådgivning och upplysningsverksamhet.
Byggnadsnämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen i kommunen
och dess närmaste omgivning och ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning,
byggande och fastighetsbildning. Eftersom byggnadsnämnden ansvarar för
lovärenden och rådgivning i byggärenden finns det ett behov av samverkan mellan
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen om kommunfullmäktige har delegerat
ansvaret för detaljplaner till någon av dessa.
Lämna råd och upplysningar
Byggnadsnämnden ska lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens
arbete. Att byggnadsnämnderna har en väl fungerande information om regler för
byggande är en förutsättning för att bestämmelserna ska följas i praktiken.
Byggnadsnämnden bör därför vara serviceinriktad genom att ge råd, upplysa om och
förklara de regler som en byggherre ska följa.
PBL 12 kap 3 §
Om någon begär det, ska byggnadsnämnden ge skriftliga upplysningar om
planläggning, byggande och fastighetsbildning. Upplysningarna kan vara av olika
karaktär. Det kan till exempel handla om en fastighetsköpare som vill ha
upplysningar om vilka planförhållanden som gäller för den aktuella fastigheten eller
om huruvida det finns ansökningar om lov på fastigheten eller i närheten.
Byggnadsnämnden kan ta ut avgifter för tids- och kostnadskrävande åtgärder. En del
begärda upplysningar kan byggnadsnämnden alltså ta ut en avgift för att lämna.

PBL 12 kap 8 §
Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41–41 b §§, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Tillhandahålla nybyggnadskarta
I bygglovsärenden bedömer byggnadsnämnden om det behövs en nybyggnadskarta
utifrån ansökans karaktär. Om det behövs en karta är byggnadsnämnden skyldig att
tillhandahålla en sådan karta om en sökande begär det.

