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Sammanfattning   
Bygglovverksamheten i Norrköpings kommun har under en längre period önskat 
förbättra sin del av den kommunala hemsidan. De anställda upplever att 
allmänheten ringer och ställer liknande frågor, samt att handlingar från sökanden 
ofta är felaktiga och måste kompletteras. Byggnads- och miljöskyddsnämnden har 
dessutom gett direktiv till bygglovverksamheten att öka möjligheterna till 
information och rådgivning via kommunens hemsida. Den här rapporten beskriver 
framtagandet av den nya hemsidan, med fokus på utformning av ny information 
om bygglov och bygganmälan. Förutom framställande av ny information, har 
projektet dessutom innefattat upprättande av exempelritningar. Dessa ska kunna 
laddas ner från den nya hemsidan och användas vid framställningen av egna 
ritningar.  

Det finns mycket information som bör delges till den som ska söka bygglov eller 
göra en bygganmälan. Bygglov och bygganmälan krävs nästan alltid innan en 
byggnation påbörjas och behövs för att främja en god samt långsiktigt hållbar 
utveckling av livsmiljön i samhället. Vid en bygglovprövning kontrolleras att den 
planerade åtgärden uppfyller samhällets krav på placering och utformning. Om så 
är fallet ges ett skriftligt tillstånd att åtgärden får genomföras ut – ett bygglov. De 
tekniska egenskaperna måste också kontrolleras innan en byggnation får påbörjas. 
Det sker genom att den som önskar utföra byggnadsåtgärden måste lämna in en 
bygganmälan senast tre veckor före byggstarten. 



 

 

Abstract 
The building permits department in Norrköping’s municipality has for a long time 
wanted to improve their part of the municipal website. The employees feel like a 
lot of people are calling to ask similar questions and that documents from 
applicants often are incorrect and have to be completed. The local housing and 
environmental protection committee, has in addition been giving directive to the 
building permits department, to increase the information and possibilities to advice 
through the municipal website. This report describes the development of the new 
website, with a focus on designing new information about buildings permit and 
permit that the construction of the building is approved. Except from designing 
new information, this project also has contained creating drawing examples. It 
should be possible to download these from the new website and use them in the 
process of making your own drawings. 

There is a lot of information that should be communicated to the person who is 
going to seek planning permission or permission for the construction of the 
building. Buildings permit and permit for the construction are almost always 
needed before a construction work starts. This is needed to promote a good and 
sustainable development of the environment in the society. At the building permit 
review the authorities check that the planned action fulfil the laws in society 
regarding location and design. If the application isn’t against the law a written 
permission is handed to the applicant – a buildings permit. The technical parts also 
have to be checked by the authorities before you can start to build. That’s why 
you, at least three weeks before the construction work starts, also must seek permit 
for the construction of the building. 



 

 

Förord 
Först och främst vill jag tacka min handledare Elin Andersson på bygg- och 
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1 Inledning  

1.1 Syfte 

Detta examensarbete syftar till att granska och utforma ny information på 
bygglovverksamhetens sektion på Norrköpings kommuns hemsida. Hemsidans 
struktur ska ändras och exempelritningar ska upprättas i ritprogrammet CAD 
för att skapa illustrationer till texten. 

1.2 Frågeställningar 

• Vilken information behöver finnas på Norrköpings kommuns hemsida 
för att allmänheten ska kunna söka bygglov och göra bygganmälan? 

• Hur kan informationen om bygglov och bygganmälan på Norrköpings 
kommuns hemsida förbättras? 

• Hur ska de ritningar som skickas in vid ansökan om bygglov och vid 
bygganmälan se ut, samt hur kan bra exempel på dessa utformas? 

• Hur kan hemsidan anpassas bättre till läsaren och göras bättre ur 
webbutformningssynpunkt?  

1.3 Avgränsningar 

Bygglovverksamheten i Norrköpings kommun innefattar bygglov, 
bygganmälan samt energi- och klimatrådgivning. Detta examensarbete berör 
dock endast bygglov och bygganmälan. 

1.4 Metod 

Genom kontakt med min handledare Elin Andersson och övriga anställda i 
bygglovverksamheten i Norrköpings kommun, har jag underrättats om vilken 
information verksamheten saknar och önskar förändra på hemsidan. Dessutom 
har riklig information i ämnet inhämtats innan förslag på vilken information 
som borde finnas på hemsidan, och hur den borde struktureras, utarbetats. 
Förslagen har först presenterats för min handledare, men sedan även för övriga 
anställda för att samtliga ska ha fått möjlighet att komma med synpunkter. 
Justeringar har till viss del gjorts utifrån de synpunkter som funnits under 
projektets gång. 

Frågor som rört sidans utformning har diskuterats med bygg- och 
miljökontorets informatör och webbredaktör Lily Grey, som även har gett 
feedback på mina förslag i detta avseende. Lily har inte någon större kunskap 
om bygglov och bygganmälan. Därför har hon också fungerat som en 
testperson som kunnat svara på om det som skrivits kan förstås, även utan 
förkunskap i ämnet. 

För att få idéer till vad en bra internetsida av detta slag kan innehålla och hur 
den kan läggas upp har till viss del andra kommuners hemsidor studerats.  
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1.5 Rapportens struktur 

Rapporten inleds med en bakgrund till varför man vill göra om hemsidan och 
vad man önskar förändra. Dessutom beskrivs kort de grundläggande regler 
som finns vid utformning av webbsidor. 

Efter det följer en genomgång av den teori som valts ut till den nya hemsidan. 
Den består av grundläggande fakta om bygglov och bygganmälan, samt av 
information om bygglov- och bygganmälanprocessen i Norrköpings kommun. 
Sedan kommer vidare ett avsnitt som, i stora drag, beskriver resultatet av 
projektet och hur hemsidan har förändrats. Det fullständiga resultatet av hur 
den nya hemsidan blev visas i bilaga 1. 

Rapporten avslutas med en diskussion kring examensarbetet. 
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2 Bakgrund 

2.1 Norrköpings kommun 

Bygglovverksamheten i Norrköpings kommun verkar under byggnads- och 
miljöskyddsnämnden, se figur 1. Det innebär att de anställda i verksamheten 
förbereder beslut åt nämnden. Till stor del fattas dock delegationsbeslut, vilket 
betyder att de anställda fattar beslut på uppdrag från nämnden utan att deras 
åsikt hörs.1 

Den del av den kommunala hemsidan som ska förbättras är 
bygglovverksamhetens sektion. Bygglovverksamheten innefattar bygglov, 
bygganmälan samt energi- och klimatrådgivningen, se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 1. Organisationsschema över bygglovverksamheten i Norrköpings kommun.  

Källa:  Sofie Gezelius. 

                                                

1 Elin Andersson, bygglovingenjör bygg- och miljökontoret, Norrköpings kommun 
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2.2 Förbättring av hemsidan 

2.2.1 Verksamhetsplan 2010 

Byggnads- och miljöskyddsnämnden arbetar varje år fram en plan till bygg- 
och miljökontoret som beskriver vilka uppdrag som ska genomföras under det 
kommande året. I uppdragsplanen från 2010 står det skrivet att samtliga 
verksamheter ska ”öka möjligheterna till information och rådgivning via 
kommunens hemsida”. Utifrån uppdragsplanen arbetar sedan bygg- och 
miljökontoret fram en verksamhetsplan som redovisar hur och när byggnads- 
och miljöskyddsnämndens uppdragsplan ska genomföras. I verksamhetsplanen 
står det att verksamheterna kontinuerligt ska arbeta med att anpassa, uppdatera 
och öka informationen på hemsidan. En undersökning från 2009 gjord av SKL 
(Sveriges kommuner och landsting) om kommunala webbplatsers 
tillgänglighet finns till förfogande. Resultatet från denna undersökning ska 
integreras i det fortsatta arbetet med hemsidan. 

I verksamhetsplanen anges specifikt vad som ska göras med 
bygglovverksamhetens del av hemsidan. Exempelritningar ska läggas ut på 
hemsidan för att sökanden enkelt ska se hur de handlingar som måste inlämnas 
ska utformas. Diverse relevanta begrepp som till exempel byggnadshöjd, 
byggnadsarea och bruttoarea ska även förklaras och illustreras med bilder. 
Dessutom ska ett avsnitt vid namn ”Frågor och svar” läggas ut på sidan. 
Avsnittet ska innehålla de mest förekommande frågorna bygglovverksamheten 
får från allmänheten, samt svar och förklaringar till dessa. Bygg- och 
miljökontoret har ett digitalt tekniskt arkiv där man kan beställa detaljplaner 
med tillhörande bestämmelser samt gamla ritningar över byggnader. En 
hänvisning till arkivet ska läggas in på hemsidan under bygglov. Det ska även 
skapas länkar till Boverket, länsstyrelsen (angående strandskydd) och 
eventuellt MittBygge. 

2.2.2 Bygglovverksamhetens åsikter 

De anställda på bygglovverksamheten upplever att allmänheten ofta ringer och 
ställer liknande frågor. Detta är något som skulle kunna minska om 
allmänhetens möjlighet till information och rådgivning via hemsidan ökar. Det 
är även ett faktum att många av de handlingar som skickas in vid ansökan om 
bygglov på ett eller annat vis är felaktiga. Det kan räcka med att ett mått 
saknas för att omöjliggöra ett beslutsfattande i ett ärende. Det är med andra 
ord inte alltid så lätt för den som söker bygglov att veta hur handlingarna 
utförs korrekt och fullständigt. Om det saknas uppgifter eller om handlingarna 
är felaktiga får sökanden ett papper hemskickat där det står på vilket sätt de är 
felaktiga eller måste kompletteras. De får på så vis veta vad som måste göras 
för att en prövning av ärendet ska kunna genomföras.1 Den här processen, när 
felaktiga eller ofullständiga handlingar inkommer, är något som skapar 
merarbete för både bygglovingenjörerna och sökanden. Det tar längre tid 
innan ett beslut kan fattas och sökanden vill dessutom säkerligen undvika att 
behöva komplettera sin ansökan. Det skulle underlätta för alla parter om det 
fanns mer information för sökanden på hemsidan om hur handlingarna som 
lämnas in ska utformas och vilken information de ska innehålla.  
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När ärenden handläggs används Plan- och bygglagen (PBL). Denna lag kräver 
ganska vida tolkningar vilket innebär att olika kommuner till viss del tolkar 
lagen på olika sätt och därmed också har olika regler. Därför är det viktigt att 
allmänheten har tillgång till information om vad som gäller i just den kommun 
de söker bygglov i. Den information som finns idag angående detta på 
hemsidan skulle kunna utökas och struktureras på ett bättre sätt för att göra det 
lättare för allmänheten att hitta det som söks. Det här är något som också de 
anställda efterfrågar att man skulle förändra med hemsidan. 

De som arbetar i bygglovverksamheten önskar även att det överhuvudtaget 
läggs till mer information och att man gärna länkar vidare till bland annat 
Boverket. Då kan personer som vill ha ännu mer information på ett enkelt sätt 
hitta det. 

2.3 Undersökning 

Undersökningen om hemsidans tillgänglighet från 2009 visar hur många 
gånger samtliga rubriker under ”Bo-Bygga” visades mellan den 10-16 
november 2008. På så vis är det möjligt att se vilka sidor som har flest 
besökare och därmed också vilka sidor som bäst kan användas för att exponera 
information för läsaren. Självfallet har de sidor som ligger högre upp, med 
många underrubriker, flest besökare. Bygganmälan hade vid tillfället för 
undersökningen cirka en fjärdedel så många besökare som bygglov hade.  

Resultatet visar också den genomsnittliga tiden en person spenderar på en sida. 
Denna tid ligger på en minut och sju sekunder för sidorna under rubriken ”Bo-
Bygga”. Det är med andra ord ungefär en minut som finns tillgänglig för att nå 
ut med information till besökaren. 

Hemsidans struktur med rubriker ser inte ut på exakt samma sätt idag som när 
undersökningen genomfördes. Därmed finns inte alla de rubriker idag som 
fanns på hemsidan då undersökningen genomfördes. 

2.4 Utformning av webbsidor 

Under projektets gång har hänsyn tagits till de mest grundläggande regler man 
bör ha i åtanke vid utformning av webbsidor. 

Först och främst är det viktigt att känna till att en person inte läser hela texten 
på en webbsida, utan letar efter nyckelord för att snabbt hitta den information 
som söks. Det är mer ansträngande att läsa direkt på skärmen än från ett 
papper. Därför finns mallar med inställningar som är anpassade för läsning på 
skärm.2 Vid publicering av information på Norrköpings kommuns hemsida 
används sådana anpassade mallar som gör att teckensnitt, storlek på rubriker 
och radlängd blir lika på alla sidor.  

När information till en hemsida utformas är det viktigt att hela tiden se texten 
ur läsarens perspektiv. Alla måste kunna förstå texten och därför ska inte 
svårbegripliga och gammaldags ord användas.2 

 

                                                
2 (2008), Skrivhandledning för Norrköpings kommun, Norrköpings kommun, s. 39 
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Här är några saker att tänka på vid utformning av hemsidor: 

• Skapa en tydlig struktur. 

• Skriv det viktigaste först och länka till mer information. 

• Stryk onödiga detaljer. 

• Skriv gärna i punktform. 

• Börja alltid med vad läsaren ska göra. 

• Använd olika medier, som exempelvis bilder och länkar. 

• Skapa tid för reflektion. 

• Använd du, vi och oss. 

• Skriv korta stycken med många underrubriker. 

• Markera nyckelord med fet stil. 

• Ha maximalt cirka 7 rubriker i menyn till vänster. 

• Försök att endast ta med så mycket information på en sida att den får 
plats utan att man behöver skrolla ned.2 3 

 

På den gamla hemsidan finns sidor som skulle kunna förbättras i avseende på 
ovanstående punkter. Figur 2 är ett exempel på en sida som skulle kunna 
förbättras. 

 

 
Figur 2. Exempel från den gamla hemsidan. Få medier och underrubriker används, samt ett 
stort antal rubriker i menyn till vänster. 

Källa:  www.norrkoping.se (2010-04-27). 

                                                
3 Lily Grey, informatör och webbredaktör bygg- och miljökontoret, Norrköpings kommun 
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3 Teori 
Följande avsnitt redovisar den teori som den nyutformade hemsidan baseras 
på. På den nya hemsidan ligger fokus på att publicera grundläggande fakta 
samt information som berör vad som gäller angående bygglov och 
bygganmälan i just Norrköpings kommun. Samtliga bilder i detta avsnitt är 
bilder till den nya hemsidan. 

3.1 Bygglov, marklov och rivningslov 

Bygglov, marklov och rivningslov är alla skriftliga tillstånd som medger att en 
byggnadsåtgärd får utföras. Tillstånden utfärdas av kommunens 
bygglovverksamhet som kontrollerar att den planerade byggnadsåtgärden 
följer de lagar och regler som finns.4 När sökanden har erhållit ett lov måste 
arbetena påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från dagen för 
beslutet. I det fall någon av tiderna går ut måste ansökan om nytt lov göras.5 I 
figur 3 visas en bild på en nybyggd villa i Brånnestad. Bilden finns under 
rubriken ”Bygglov, marklov och rivningslov” på den nya hemsidan. 

 
Figur 3. Nybyggd villa i Brånnestad. 

Källa:  Sofie Gezelius. 

 

3.1.1 Bygglov 

Vid en bygglovprövning granskas placeringen och utformningen av 
byggnaden. För att få bygglov krävs bland annat att den planerade åtgärden 
passar in i landskaps- eller stadsbilden samt att den stämmer överens med 
kraven i detaljplanen. Dessutom får inte åtgärden störa eventuella grannar och 
formen och färgen måste vara estetiskt tilltalande.6 

                                                
4 Elin Andersson, Norrköpings kommun 
5 (2004), Boken om lov, tillsyn och kontroll, Boverket, s. 35 
6 Boverket. www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-bygganmalan/Bygglov-och-
forhandsbesked/, 2010-03-17 
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Generellt behövs bygglov vid nybyggnad eller tillbyggnad. Med tillbyggnad 
menas någon form av volymökning – uppåt, nedåt eller åt sidan. Det krävs 
även bygglov vid ändrad användning av en byggnad, exempelvis om någon 
önskar bedriva näringslivsverksamhet i sin bostad.6 Beroende på om bygglov 
söks för en åtgärd inom detaljplanerat område eller ej gäller olika regler. Inom 
områden med detaljplan finns givetvis fler regler att ta hänsyn till, därför är 
det bra om sökanden beställer berörd detaljplan innan bygglovansökan skickas 
in.7 På så vis kan sökanden redan från början, när förslaget utarbetas, ta del av 
gällande regler och därmed minska risken att behöva göra stora förändringar 
efter bygglovverksamhetens granskning. 

Åtgärder som kräver bygglov kräver nästan alltid även bygganmälan, vilket de 
anställda på bygglovverksamheten upplever att många inte är medvetna om. 
Sökanden tror oftast att bygglov och bygganmälan tillsammans utgör ett 
beslut.7 

3.1.2 Marklov 

Marklov krävs för schaktning eller igenfyllning av mark som ändrar dess 
höjdläge avsevärt inom ett område med detaljplan. Detta gäller för 
markändringar inom en tomt eller på allmän plats. Det kan även behövas 
marklov för utförande av markåtgärder utanför detaljplanelagt område, om 
detta anges i områdesbestämmelser.8 

Vad som är en avsevärd förändring i höjdled kan vara svårt att bedöma och 
kräver erfarenhet. En förändring på en halv meter kan exempelvis bedömas 
som avsevärd. Sökanden bör kontakta bygglovverksamheten för att få hjälp 
med att bedöma om markarbetet kräver marklov eller ej.7 En vanlig åtgärd 
som kräver marklov är att anlägga en pool, men det kan även behövas marklov 
för trädfällning eller skogsplantering.8 

Vid ansökan om marklov måste en blankett inskickas tillsammans med en 
situationsplan som anger var markåtgärden ska utföras samt markhöjder före 
och efter åtgärden.7 

3.1.3 Rivningslov 

Rivningslov krävs vid rivning av en hel byggnad eller delar av en byggnad 
inom ett område med detaljplan. Dock kan rivningslov även behövas utanför 
detaljplanelagt område, om detta anges i områdesbestämmelse. Generellt 
gäller att det inte behövs rivningslov för att riva sådana byggnader eller delar 
av byggnader som får uppföras utan bygglov. Det kan dock vara så att 
rivningslov behövs även i dessa fall, om det anges i detaljplan eller 
områdesbestämmelse.9 Det är säkrast att sökanden kontaktar 
bygglovverksamheten för att säkert få veta vad som gäller i just dennes fall. 
Vid ansökan om rivningslov måste en blankett inskickas tillsammans med en 
situationsplan där byggnaden som ska rivas märks ut tydligt.7 

                                                
7 Elin Andersson, Norrköpings kommun 
8 Mitt Bygge. www.mittbygge.se/ide/viktigt/lov/Pages/default.aspx#rivningslov, 2010-03-17 
9 Boverket. www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-bygganmalan/Rivning/, 2010-03-17 
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3.2 Förhandsbesked 

Förhandsbesked är främst aktuellt vid planering av en åtgärd på landet, vilket 
oftast är ett område som inte har någon detaljplan och som inte har avstyckats. 
Ett förhandsbesked ger information om möjligheterna att i framtiden kunna få 
bygglov för en viss åtgärd på en viss plats. Det syftar till att minska risken att 
tid och pengar läggs ner i onödan på projektering för en byggnation som 
bygglov sedan inte kan beviljas för.10 

Ett positivt förhandsbesked är inte ett bygglov och betyder därmed att den 
planerade åtgärden inte får påbörjas. Ett positivt förhandsbesked innebär 
däremot att bygglov med säkerhet kan erhållas vid ansökan inom två år från 
dagen för förhandsbeskedets beslut. Detta gäller såklart dock under 
förutsättning att ansökningsförslaget stämmer överens med 
förhandsbeskedet.10 

3.3 Strandskydd 

Vid byggande nära vattendrag, insjöar och hav måste hänsyn tas till 
strandskyddet. Strandskyddet syftar till att värna om växter och djur som lever 
i strandområden. Dessutom ska det genom allemansrätten trygga tillgången till 
stränder, som ur många olika perspektiv är värdefulla miljöer för människan. 
Strandskyddet sträcker sig generellt 100 m från strandkanten, både in mot 
land, ut mot vattnet och ner i vattnet.11 Strandskyddet kan även sträcka sig 
ännu längre på vissa platser och i Norrköpings kommun finns ett utökat 
strandskydd till 150 m vid kusten och vid Göta kanal. 

Det är inte tillåtet att göra något som strider mot strandskyddets syften. 
Därmed får bland annat inte nya byggnader eller anläggningar uppföras i 
områden där strandskyddet gäller. Åtgärder som gör att allmänhetens 
tillgänglighet till ett strandområde minskar genom privatisering, får heller inte 
utföras. Det kan under vissa omständigheter vara möjligt att få dispens från 
strandskyddet, med andra ord exempelvis att en ny byggnad får uppföras i ett 
strandområde trots strandskyddet. För att få dispens måste ett så kallat särskilt 
skäl finnas, samtidigt som strandskyddets syften om allmänhetens 
tillgänglighet samt skyddandet av växt- och djurliv måste uppfyllas.11 

Strandskyddet gäller vid alla vattenområden, oavsett storlek. Även en mindre 
tjärn kan betyda mycket för den biologiska mångfalden.11 Länsstyrelsen 
granskar alla beslut som fattas av kommunen i ärenden som berörs av 
strandskyddet. Bilden på strandmiljön i figur 4 ligger invid informationen om 
strandskydd på den nya hemsidan.  
 

                                                
10 Boverket. www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-bygganmalan/Bygglov-och-
forhandsbesked/, 2010-03-17 
11 Länsstyrelsen. www.lansstyrelsen.se/ostergotland/amnen/Samhallsplanering/strandskydd/. 
2010-03-17 
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Figur 4. Strandmiljö. 

Källa:  Lily Grey. 

 

Strandskyddet är en relativt komplicerad och omfattande lag, vilket innebär att 
ovanstående information endast är en liten del av all den information som 
finns angående strandskyddet. Därför finns länkar till länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket på den nya hemsidan i anslutning till informationen om 
strandskydd, för att den som vill enkelt ska kunna läsa vidare om lagen. 

3.4 Bygganmälan 

Vanligtvis behöver en bygganmälan göras för åtgärder som inverkar på en 
byggnads konstruktion eller VVS. En bygganmälan krävs för att säkerställa 
att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller de samhällskrav som finns. En 
byggnadsåtgärd får inte påbörjas förrän ett bygganmälanbeslut är klart.12 

Bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor före byggstarten för att 
byggnadsinspektören som handlägger ärendet ska hinna se över i vilken 
omfattning byggnadsprojektet behöver kontrolleras. Åtgärden måste sedan 
påbörjas inom två år från dagen för anmälan. Påbörjas den senare måste 
byggnadsåtgärden anmälas på nytt.13 Många gånger kan en bygganmälan 
behöva göras även om inte bygglov krävs. 

                                                
12 Therese Jönsson, byggnadsinspektör bygg- och miljökontoret, Norrköpings kommun 
13 (2004), Boken om lov, tillsyn och kontroll, Boverket, s. 105. 



 

11 

Bygganmälan krävs vid: 

• Nybyggnad eller tillbyggnad.  

• Uppförande, anordnande eller väsentlig ändring av en anläggning.  

• Ändring som berör bärande konstruktion.  

• Installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler samt 
anordningar för ventilation, vatten och avlopp.  

• Nästan alla åtgärder som kräver bygglov.13  

3.4.1 Rivningsanmälan 

Vid önskan att riva delar av eller en hel byggnad måste en rivningsanmälan 
göras senast tre veckor innan rivningsarbetet startar. Dock behöver inte 
rivningsanmälan göras för komplementbyggnader.14 

Syftet med en rivningsanmälan är att främja återvinning av byggnadsmaterial 
och att säkerställa en riktig hantering av farligt avfall. I samband med en 
rivningsanmälan upprättas vanligtvis en rivningsplan, vilket är en plan över 
hur rivningsmaterialet ska hanteras. I de fall en rivningsplan behövs ska 
byggherren även utse en kvalitetsansvarig som måste godkännas av bygg- och 
miljökontoret före rivningsarbetets start. Dessutom måste 
byggnadsinspektören som handlägger ärendet ha beslutat om rivningsplanen 
innan rivningen får påbörjas.14  

3.4.2 Kvalitetsansvarig 

I de fall ett byggnadsarbete kräver en bygganmälan eller en rivningsplan ska 
byggherren utse en kvalitetsansvarig. Denne ska anmälas till bygg- och 
miljökontoret i god tid före byggstart och byggsamråd, samt måste antingen ha 
riksbehörighet eller kunna godkännas av kommunen för det aktuella arbetet.15 

Den kvalitetsansvarige ska bland annat se till att kontrollplanen följs. Om 
punkterna i kontrollplanen kontrolleras och godkänns förutsätter kommunen 
att byggnaden uppfyller samhällskraven. Den kvalitetsansvarige ska alltid 
närvara vid eventuella byggsamråd.15 

En kvalitetsansvarig behöver inte utses i alla bygganmälanärenden. Vid 
mindre åtgärder kan byggherren själv vara kvalitetsansvarig. Vad som bedöms 
som en mindre åtgärd kan vara svårt för en privatperson att avgöra och därför 
bör personen som gjort bygganmälan ta kontakt med en byggnadsinspektör för 
att få vägledning.16 

                                                
14 (2004), Boken om lov, tillsyn och kontroll, Boverket, s. 131. 
15 Mitt Bygge. www.mittbygge.se/bygga/bygganmalan/Pages/kvalitetsansvarig.aspx, 2010-03-17 
16 Therese Jönsson, Norrköpings kommun 
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3.4.3 Kontrollplan 

Kontrollplanen fungerar som en säkerhet för byggherren att den färdiga 
byggnaden kommer att uppfylla samhällskraven. Trots att det är den 
kvalitetsansvariges uppgift att se till att kontrollplanen följs, är det byggherren 
som har det fulla ansvaret för att byggnadsprojektet uppfyller samhällets 
krav.16 

Byggherren ansvarar för att det finns ett förslag till kontrollplan, vilket ska 
medtagas och presenteras på byggsamrådet. Därefter beslutar 
byggnadsinspektören om kontrollplanen. Det är inte säkert att en kontrollplan 
behöver upprättas i alla ärenden, vid mindre byggnadsarbeten är det oftast inte 
nödvändigt.16 

En kontrollplan anger: 

• Vilka kontroller som ska utföras.  

• Vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till oss.  

• Vilka anmälningar som ska göras och till vem.17  

Bygg- och miljökontoret har färdiga exempel på kontrollplaner vilka 
privatpersoner kan använda vid upprättandet av egna kontrollplaner. 
Exemplen innehåller i stort sett samtliga kontrollpunkter som förekommer, 
vilket gör att man som privatperson endast behöver justera/ta bort de punkter 
som ej är relevanta. Kontrollplanen kan inte läggas ut på hemsidan då den 
ständigt uppdateras, men däremot kan information ges på den nya hemsidan 
om att färdiga exempel finns. Den som utför bygganmälan kan kontakta bygg- 
och miljökontoret för att ta del av dessa.18 

När byggnadsarbetet är klart ska kontrollplanen skrivas under av den 
kvalitetsansvarige. Därefter ska den skickas in till bygg- och miljökontoret 
tillsammans med de intyg och relationsritningar som angivits i kontrollplanen 
för att få slutbevis.  

3.4.4 Byggsamråd 

Ett byggsamråd är ett möte mellan bygg- och miljökontoret, byggherren och 
den kvalitetsansvarige där byggprojektet gås igenom. När en bygganmälan 
gjorts kallar den utsedde byggnadsinspektören till byggsamråd om denne anser 
att det behövs. Om byggnadsinspektören inte anser att det behövs, kan ett 
samråd ändå anordnas om byggherren begär det.19 Ibland kan även andra 
personer närvara på samrådet, som exempelvis entreprenörer, husleverantörer 
eller brandingenjörer. 

På samrådet går man bland annat igenom planeringen av byggnadsarbetena 
och vilka kontroller som behöver genomföras under byggnadsprojektet för att 
säkerställa att samhällets krav uppfylls.19 

                                                
17 (2004), Boken om lov, tillsyn och kontroll, Boverket, s. 121 
18 Anna Carlsson, byggnadsinspektör bygg- och miljökontoret, Norrköpings kommun 
19 Boverket. www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-bygganmalan/Bygganmalan/, 
2010-03-17 
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Till samrådet ska byggherren ta med ett förslag till kontrollplan och de 
handlingar som begärts i kallelsen. Efter samrådet skriver byggnadsinspektören 
ett protokoll, där de viktigaste punkterna som diskuterats tas upp. Detta 
protokoll skickas sedan till byggherren.20 

3.4.5 Slutbevis 

När byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen, ska den 
kvalitetsansvarige skriva under den. Sedan ska den skickas in till bygg- och 
miljökontoret tillsammans med de intyg och relationsritningar som angivits i 
kontrollplanen. När detta genomförts utfärdas ett slutbevis och därefter 
avslutas och arkiveras ärendet.20 

Slutbeviset är en bekräftelse på att kontrollplanen följts och visar därmed att 
byggnadsprojektet uppfyller gällande samhällskrav. Om det finns 
anmärkningar tar inspektören ställning till i vilken utsträckning byggnaden får 
användas innan bristerna är åtgärdade. Om grova anmärkningar finns kan 
byggnaden i värsta fall bli belagd med användningsförbud.21 

3.5 Blanketter och ritningar 

De blanketter och ritningar som skickas in vid ansökan om bygglov och vid 
bygganmälan benämns handlingar. Ett ärende kan inte handläggas förrän alla 
handlingar är inskickade och korrekt utförda. 

Vid ansökan om bygglov krävs i de flesta fall: 

• Ansökningsblankett. 

• Nybyggnadskarta och situationsplan. 

• Fasadritning. 

• Planritning. 

• Sektionsritning, vid nybyggnad.22 

Vid bygganmälan krävs i de flesta fall: 

• Anmälningsblankett. 

• Teknisk beskrivning. 

• Anmälan kvalitetsansvarig. 

• Konstruktionsritningar för det som anmälan avser. 

• Ritningar över VA och ventilation. 

• VA-situationsplan för VA-anslutningar.23 

 

                                                
20 Therese Jönsson, Norrköpings kommun 
21 Mitt Bygge. www.mittbygge.se/bygga/bygganmalan/Pages/slutbevis.aspx, 2010-03-17 
22 Elin Andersson, Norrköpings kommun 
23 Anna Carlsson, Norrköpings kommun 
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Det är svårare att ange vilka handlingar som oftast krävs vid bygganmälan, 
eftersom det varierar mycket beroende på vilken åtgärd bygganmälan avser.23  

3.5.1 Ritningar 

Generellt gäller för både bygglov och bygganmälan att den planerade 
förändringen styr vilka ritningar som ska skickas in. Exempelvis ska 
fasadritningar endast tas fram för åtgärder som berör exteriören. Är man som 
sökanden osäker på vilka ritningar som behövs kan alltid bygg- och 
miljökontoret kontaktas.24 

Ritningarna ska skickas in i tre exemplar vardera, då inspektörerna behöver ett 
exemplar och bygglovingenjörerna två exemplar. Av bygglovingenjörernas 
upplagor sparas den ena för arkivering och den andra skickas tillbaka stämplad 
till sökanden. Ritningarna behöver inte vara gjorda av arkitekt eller 
motsvarande, men de ska vara fackmässigt utförda. De måste kunna skannas 
in digitalt och får därför inte vara utförda på rutat papper. Det är dessutom 
viktigt att de är tydliga, skalenliga och måttsatta. Det kan finnas gamla 
ritningar för byggnaden som kan vara till hjälp när nya ritningar upprättas. 
Dessa kan i så fall beställas från stadsarkivet eller från det digitalt tekniska 
arkivet (DTA) på bygg- och miljökontoret.24 

Gemensamt för alla ritningar är att de ska innehålla information om: 

• Fastighetens beteckning, alltså namn och nummer. Är sökanden osäker 
på vilken beteckning fastigheten har kan lantmäteriet eller bygglov 
kontaktas. De kan enkelt ta fram den aktuella beteckningen.  

• Vad som ska förändras och i vilken omfattning.  

• Vem som gjort ritningen och datum för utförandet. Vilken skala som 
använts och vilken åtgärd ritningen visar. Placeras i nedre högra 
hörnet.24 

Alla ritningar som kan behöva skickas in förklaras på den nya hemsidan. 
Dessa är nybyggnadskarta, situationsplan, fasadritning, planritning, 
sektionsritning och konstruktionsritning. Det beskrivs vad respektive ritning 
visar och dessutom finns exempelritningar tillgängliga som nedladdningsbara 
pdf-filer under den beskrivande texten. Vad skala är och hur det används 
förklaras under en egen rubrik. Rubrikerna ”Skala” och 
”Konstruktionsritning” innehåller endast text utan ritningsexempel. 

Nybyggnadskarta 

En nybyggnadskarta är en karta som ger en översiktlig bild av tomten och den 
ligger ofta till grund för situationsplanen. Det finns två typer av 
nybyggnadskartor – enkel och fullständig. Vid nybyggnation inom område 
med detaljplan och kommunalt VA krävs en fullständig nybyggnadskarta, 
vilken bland annat visar markkonturer, höjder, befintliga byggnader, 
tomtgränser, planbestämmelser och fastighetsbeteckning.24 

                                                
24 Elin Andersson, Norrköpings kommun 
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En enkel nybyggnadskarta ger inte lika mycket information som den 
fullständiga nybyggnadskartan, utan visar endast tomtgränser, vägar, befintliga 
byggnader och fastighetsbeteckning. Den enkla nybyggnadskartan behövs 
exempelvis vid tillbyggnader.24 

Situationsplan 

För att upprätta en situationsplan ritas den planerade byggnaden och mått till 
fastighetsgränser ut på nybyggnadskartan. Det krävs tre mått för att fixera 
byggnaden i ett specifikt läge, varav två mått ska utsättas till samma tomtgräns 
och ett mått ska utsättas till en tomtgräns som inte ligger mittemot den först 
valda. Exempelritning visar hur måtten förslagsvis kan sättas ut. Sockelhöjd på 
byggnaden måste också anges då högsta/lägsta tillåtna sockelhöjd kan regleras 
i detaljplanen. Dessutom behöver bygg- och miljökontoret sockelhöjden för att 
kontrollera att eventuell fyllning eller schaktning är relevant och kan 
godkännas. Tillbyggnader och byggnader som eventuellt ska rivas måste också 
märkas ut väl på situationsplanen. Skalan som vanligtvis används är 1:400 
eller 1:500.24 

Vid bygganmälan måste ofta en VA-situationsplan skickas in för att visa var 
de vatten- och avloppsledningar som ansluts till byggnaden går.25 

Fasadritning 

Fasadritningar behövs i de fall en åtgärd medför att byggnadens exteriör 
ändras. På fasadritningarna måste befintliga och blivande markkonturer 
redovisas, samt var dessa möts. Det krävs för bedömning av hur omfattande 
schaktning eller fyllning som kommer att behöva göras vid byggnadsprojektet. 
Vid tillbyggnad ska denna märkas ut på fasadritningarna genom måttsättning. 
Vanligast är att använda skala 1:100.26 

Planritning  

På planritningen ska huset måttsättas från utsidan av ytterväggarna. En del 
sökanden skickar in planritningar som är måttsätta från insidan av 
ytterväggarna vilket är felaktigt. Den planerade förändringen ska alltid märkas 
ut tydligt på ritningen. En tillbyggnad märks ut genom att ytterväggarna 
skrafferas och måttsätts. Planritningar ritas oftast i skala 1:100.26 

Sektionsritning 

Det som väsentligen ska visas på sektionsritningen är rumshöjder och 
taklutning. Detta behövs bland annat för att kunna avgöra om eventuellt övre 
eller undre plan ska räknas som våning eller vind/källare. Många detaljplaner 
reglerar byggnadshöjd och antal våningar.26 

Vid bygganmälan ska sektionsritningen visa byggnadens konstruktion samt 
vilket material du tänker använda eller redan har i byggnaden. Ritningen 
uppförs vanligtvis i skala 1:100.25 

                                                
25 Anna Carlsson, Norrköpings kommun 
26 Elin Andersson, Norrköpings kommun 
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Konstruktionsritning 

Konstruktionsritningar behövs endast för bygganmälan. De kan visa 
exempelvis grundkonstruktionen, stommen, avväxlingar i väggar eller 
takstolarna. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen 
visar.25 

4 Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet uppdelat i information, lista över vanliga ord 
och åtgärder, struktur samt ritningar. För att se fullständigt resultat av den nya 
hemsidan, se bilaga 1. För att ta del av exempel på hur hemsidan såg ut innan 
projektets början, se bilaga 2. 

4.1 Information 

Den nyutformade informationen är tydligare och har riktats mer till läsaren än 
informationen på den gamla hemsidan. Bygglovverksamheten arbetar mycket 
med olika lagstiftningar och texten på internetsidan kan därför lätt bli en aning 
byråkratisk och invecklad. Därmed är det extra viktigt att försöka utforma 
texten så att alla kan förstå den. Samtidigt måste dock en viss grad av lagspråk 
användas för att textens innebörd ska bli korrekt. Webbredaktören Lily Grey 
på bygg- och miljökontoret anser att texten på den gamla hemsidan inte är 
anpassad till läsaren och att den på många ställen är svår att förstå. 

Upplägget på informationen har ändrats på den nya hemsidan. Texten 
innehåller nu fler underrubriker och fler medier, som exempelvis länkar och 
bilder. Texten är mer levande och det blir inte lika ansträngande att läsa på 
skärmen. 

Samtliga texter är utformade utifrån fakta och bygglovverksamhetens 
erfarenheter. Informationen på hemsidan har utökats och den som vill läsa mer 
kan dessutom på flertalet ställen hitta länkar till externa webbplatser. 
Informationen på den gamla hemsidan har studerats och det som varit relevant 
har behållits, flyttats runt och omformulerats, till den nya hemsidan. Genom 
ordlistan har en stor mängd ny information kunnat läggas in på hemsidan. 

4.2 Lista över vanliga ord och åtgärder 

En alfabetisk lista över vanliga ord och åtgärder finns på den nya hemsidan. 
Bakgrunden till att denna skapats är bland annat att PBL är en lagstiftning som 
kräver relativt vida tolkningar. Exempelvis står i PBL 3 kap 1 §  

”Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. 
Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för 
byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.” 27 

 

 

                                                
27 Riksdagen. www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1987:10, 2010-03-26 
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Här inser man snart att denna lagtext kommer att få olika innebörd, beroende 
på vem som tolkar. Vad som anses passa in i stads- eller landskapsbilden, eller 
vara estetiskt tilltalande, är frågor som ger subjektiva svar. Därför uppstår 
automatiskt olika regler i olika kommuner. I Norrköpings kommun är 
bygglovverksamheten mycket noggrann med att alla anställda är överens om 
hur lagen ska tolkas för att man inte ska kunna få olika svar från olika 
anställda. Det är viktigt att allmänheten har tillgång till information om vad 
som gäller i just den här kommunen. Eftersom informationen är ganska 
omfattande behövs ett bra sätt att organisera den på. Därför har den alfabetiska 
listan skapats. På så sätt kan läsaren enkelt hitta den information som söks. 
Ska en person exempelvis bygga en altan går denne bara in i den alfabetiska 
listan och tittar under bokstaven A. Där finns då information om vad som 
gäller angående bygglov och bygganmälan för en altan. 

4.3 Struktur 

Vid utformandet av en hemsida är det viktigt att strukturen blir tydlig och att 
menyn till vänster inte innehåller för många rubriker. Den gamla strukturen 
innehåller på vissa sidor upp till tio rubriker i menyn, se figur 5. Som besökare 
blir det svårt att få en överblick och snabbt hitta vad som söks om det finns för 
många rubriker att välja mellan. Därför har maximalt sju rubriker använts i 
menyn på den nya hemsidan och de har dessutom strukturerats i en logisk 
följd, se figur 6. 

 
Figur 5. Gamla menyn.   Figur 6. Nya menyn. 

Källa:  www.norrkoping.se (2010-04-13). Källa:  www.norrkoping.se (2010-05-17). 
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Menyn är utformad på så vis att det ska vara enkelt att förstå vilken rubrik 
man ska klicka på för att hitta den information som söks. Den gamla 
hemsidans meny var inte utformad och strukturerad på det här sättet överallt. 
Exempelvis kan man i den gamla menyn se att rubriken ”Ritningar” ligger 
under bygglov, trots att en person som ska göra en bygganmälan också kan 
behöva information om ritningar. Denne går då naturligt in under rubriken 
”Bygganmälan” där det inte finns någon information om ritningar. Dessutom 
ligger inte rubrikerna i en logisk följd. Exempelvis borde handlingar och 
ritningar, samt marklov och rivningslov ligga i anslutning till varandra. 

Eftersom antalet rubriker sammanlagt har minskat på den nya hemsidan 
betyder det att en hel del rubriker har försvunnit. Informationen under dessa 
har antingen integrerats under andra rubriker eller lagts in i ordlistan.  

4.4 Ritningar 

Samtliga exempelritningar som upprättats kan ses i bilaga 3. De ritningar som 
uppförts är planritningar, fasadritningar, en sektionsritning, situationsplaner 
samt en enkel och en fullständig nybyggnadskarta. Alla exempelritningar 
följer bygglovverksamhetens riktlinjer, som angivits under rubrik 3.5.1 
Ritningar. 

En fiktiv villa, se figur 7, har skapats och använts till samtliga ritningar. Huset 
är en rektangulär tvåplansvilla på 196 m2 som är placerat på en cirka 1 140 m2 
stor tomt som döpts till Stortomten. Planlösningen har hållits enkel och villans 
utseende är ordinärt. Ritningarna har upprättats i två versioner – den första 
visar ritningarna som krävs vid nybyggnation av villan och den andra visar 
ritningarna som krävs vid tillbyggnad av villan. 

 

 

 
Figur 7. Fasad på villan som skapats till exempelritningarna. 

Källa:  Sofie Gezelius. 
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5 Diskussion 
Det här examensarbetet har både varit intressant och gett mig mycket kunskap 
om bygglov och bygganmälan, samtidigt som jag självklart även har stött på 
en del svårigheter under arbetets gång. Då framför allt utmaningen med att 
välja ut den mest väsentliga informationen. 

Jag har under arbetets gång försökt kombinera verksamhetens, 
webbredaktörens och min egen vilja för att uppnå ett så bra resultat som 
möjligt. Jag har givetvis strävat efter att följa de råd och riktlinjer som funnits 
tillgängliga så mycket jag kunnat, både kring informations- och 
webbutformningen. Direktiven i verksamhetsplanen har uppfyllts, dock har jag 
inte lagt ut ett avsnitt vid namn ”Frågor och svar” på hemsidan, trots att detta 
var ett direktiv. Tanken från början var att avsnittet skulle finnas med på den 
nya hemsidan, men när sedan idén om ordlistan kom upp kändes den mer 
fördelaktig. Genom ordlistan kan man få med ännu mer information. Det blir 
dessutom lättare för läsaren att hitta det som söks i en alfabetisk ordlista, än att 
leta efter en fråga som möjligtvis kan innehålla den information som eftersöks. 

Verksamhetsplanen sade även att en undersökning utförd av SKL skulle 
integreras i arbetet med den nya hemsidan. Jag har studerat undersökningen 
väl, och tagit till mig innehållet, men tycker inte att den tillfört en betydande 
del till projektet. Den informationen från undersökningen jag i huvudsak 
använt mig av är att läsaren i genomsnitt är inne cirka en minut på varje sida. 
Det gav mig en ungefärlig uppfattning om hur mycket text som var rimligt att 
ha på en sida. Jag satsade på att göra en kort och koncis text som skulle 
innehålla det absolut viktigaste och verkligen bli läst. Detta istället för att även 
ta med mer detaljerad information, vilket skulle ha ökat textmassan och gjort 
att läsaren kanske inte orkat ta sig igenom texten. Det kändes också som att 
den här strategin ökade chanserna att verkligen nå ut till allmänheten med den 
information som ville förmedlas. 

Eftersom det finns mycket information tillgänglig om bygglov och 
bygganmälan, och jag endast kunde välja en liten del av denna, var jag 
tvungen att välja ut information noggrant. Därmed var jag tvungen att sätta 
mig in i bygglov och bygganmälan ordentligt, för att få en känsla för vad som 
var viktigast att få med. Något som jag valde att ta med som inte fanns innan, 
är vad olika saker syftar till. Exempelvis vad syftet med bygglov och 
strandskydd är. Personligen tror jag att det kan vara bra att skriva ut syftena, 
då det kanske kan skapa en större motivation hos människor att skicka in en 
bygglovansökan eller göra en bygganmälan. Kan hända blir det lättare att 
genomföra något som möjligen känns lite besvärligt, om man vet varför man 
måste göra det. 

Jag har lärt mig oerhört mycket om bygglov och bygganmälan under 
projektets gång, men jag vet att det finns otroligt mycket kvar att lära. Jag 
tillbringade cirka tre veckor på bygglovverksamheten i vintras när jag läste 
kursen ”Tillämpad byggteknik TNBI80”. Tack vare det hade jag redan innan 
projektets gång grundläggande kunskap om bygglov och bygganmälan, samt 
om hur bygglovverksamheten i kommunen fungerar. Jag slapp sätta mig in i 
verksamheten från början, vilket hade tagit ganska lång tid. Egentligen har nog 
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denna grundläggande kunskap varit en avgörande förutsättning för 
genomförandet av mitt examensarbete. 

I projektets början var det tal om att jag eventuellt skulle genomföra någon 
form av undersökning för att få veta vad privatpersoner har tyckt om hemsidan 
när de sökt bygglov. Då hade man kunnat få fram uppgifter på om sökanden 
saknat något eller önskat att någon speciell information skulle ha funnits på 
hemsidan. Dock skulle en stor grupp människor ha behövt deltaga i 
undersökningen för att man skulle ha fått fram ett rättvisande, användbart 
resultat. Bygglovverksamheten har tidigare genomfört undersökningar hos 
sökanden, men menar att få är villiga att medverka. Därför skulle det 
antagligen ha varit relativt tidskrävande att göra en undersökning, eftersom det 
dessutom inte går att veta vilka sökanden som använt hemsidan. Jag har därtill 
mycket svårt att tro att jag skulle ha haft tid att ta fram, genomföra och 
utvärdera en sådan typ av undersökning. 

Jag vill avsluta med att säga att jag är nöjd med resultatet och hoppas att det 
kan vara till nytta för allmänheten. Det ska bli spännande att se om det blir 
någon skillnad på inkommande handlingar, samt om de som söker bygglov 
och gör bygganmälan har några åsikter om den nya hemsidan. 
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