
SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Bygglov - Så fungerar det
I den här foldern får du en inblick i hur handläggningsprocessen går till, vad det kostar 
och hur lång tid det tar.  Du får även veta vad du behöver bidra med och vilken service 
vi erbjuder. 



Om du ska bygga ett nytt hus eller bygga om ditt gamla 
behöver du oftast ansöka om bygglov. Bygglovet 
innebär att kommunen bland annat prövar om ditt 
projekt stämmer överens med omgivningen och 
gällande detaljplan. Detaljplanen och områdes-
bestämmelserna styr storleken på byggrätten och 
ibland måste du ta särskild hänsyn till din närmiljö, 
exempelvis kulturmiljöer, växtlighet och natur.

Ärendets gång

Behöver du bygglov? 
Om du behöver bygglov eller inte beror på vad du vill 
göra och var du ska göra det. Du behöver bland annat 
bygglov om du ska bygga nytt, om eller till, eller ändra 
en byggnads användningssätt. Mer information om hur 
du söker bygglov och hur processen går till hittar du på 
www.gavle.se/bygglov. 
 
Beställ nybyggnadskarta 
När du ska göra en tillbyggnad eller nybyggnad, krävs 
oftast en nybyggnadskarta. Den använder du som ett 
underlag för att rita in var din byggnad ska placeras. 
Kartan beställer du via www.gavle.se/bygglov. 
 
Lämna in din ansökan 
Ansökningsblankett för bygglov hittar du på samma 
webbsida. Där hittar du även information om vad du 
ska ha med i din ansökan och du kan använda våra 
bygglovsbroschyrer på sidan som stöd. 

Handläggningstid 
När ansökan är komplett gör Samhällsbyggnad Gävle en 
bedömning och ser om din planerade åtgärd stämmer 
överens med gällande detaljplan och omgivning. I vissa 
ärenden skickar kommunen remisser till berörda 
grannar eller sakkunniga. Du har enligt lag rätt att få 
ett beslut inom 10 veckor, om du skickat in komplett 
ansökan (20 veckor vid komplicerade ärenden).

Bygglovsbeslut 
Ett beviljat bygglov innebär att kommunen godkänner 
det du vill göra. Men du får inte börja bygga förrän du 
har fått ett startbesked (läs mer nedan). Oftast får du 
det efter ett tekniskt samråd med handläggaren, 
alternativt samtidigt som bygglovsbeslutet. 
Information om vad som gäller för dig hittar du i 
bygglovsbeslutet.

Tekniskt samråd 
Du och din kontrollansvarige kallas till ett tekniskt 
samråd tillsammans med din handläggare. Där går ni  
igenom kontrollplanen och diskutera arbetets plan-
ering och organisation, eventuell rivningsåtgärd och 
behov av arbetsplatsbesök.

Startbesked - innan du får börja bygga 
För att kunna börja bygga behöver du ett startbesked. 
Ser allt bra ut på det tekniska samrådet kan du snabbt 
få ett startbesked av handläggaren. Vid enklare ärenden 
där tekniskt samråd inte krävs kommer startbeskedet 
samtidigt som bygglovet.

Utstakning 
I startbeskedet tas beslut om det behövs en utstakning. 
Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och 
innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks 
ut på marken enligt bygglovsbeslutet.

Arbetsplatsbesök 
Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar handläggaren 
bland annat att kontrollplanen och bygglovet följs. En 
rundvandring för att upptäcka uppenbara fel genom-
förs även. På arbetsplatsbesöket ska den kontroll-
ansvarige vara med, gärna även byggherren (du som 
bygger).

Slutsamråd 
När ditt byggprojekt börjar bli färdigt ska du i god tid 
meddela din handläggare för att boka in ett slutsamråd. 
Vid slutsamrådet går vi igenom att samtliga kontroller 
har genomförts enligt kontrollplanen och att alla 
åtgärder stämmer. På slutsamrådet närvarar även 
kontrollansvarig. 
 
Slutbesked - innan du får använda byggnaden 
För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa 
handlingar, vilka framgår av startbesked du har fått. 
När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av 
handläggaren. Byggnaden eller åtgärden får inte börja 
användas innan du har fått slutbeskedet, om inte 
samhällsbyggnadsnämnden beslutat annat. Det står i 
så fall i ditt startbesked.

Din roll i ärendet som beställare

Du ska redovisa dina ritningar på ett vitt (ej rutat) 
papper och dessa ska vara fackmannamässigt utförda.
Ritningarna kan vara handritade, det finns inget krav 
på att de ska vara ritade av en arkitekt eller annan 
yrkesman utan det avgörande är kvalitén. Du ska även 
förse dina ritningar med mått.

Vad kan du förvänta dig av oss?

•	 Att vi finns för personligt möte via vår bygglovsråd-
givning (läs mer på www.gavle.se/bygglov)
•	 Att vi nås på våra telefoner under kontorstid.
•	 Att du får bekräftelse när din ansökan har  
kommit in.
•	 Att du får besked om ärendet måste tas upp i 
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samhällsbyggnadsnämnden.
•	 Snabba svar på enkla frågor via vår kundtjänst.
•	 Att våra avgifter och handläggningstider är i nivå 
med jämförbara kommuner (7-stadskommunerna: 
Gävle, Eskilstuna, Norrköping, Linköping, Uppsala, 
Västerås, Örebro). 
•	 Handläggningstider på högst tio veckor om inte 
större utredningar krävs.

Prisexempel - enligt 2015 års taxa 

Bygglov nybyggnad av villa 
Exempelvis nybygge av 100-200 m2 plan- 
enlig villa inom detaljplanerat område.

ca 20 000 
- 30 000 
kr

Bygglov för nybyggnad av garage mindre 
än 50 m2 
Exempelvis nybygge av 40 m2 planenligt 
garage inom detaljplanerat område.

ca 3 000 
kr

Bygglov för nybyggnad av garage större 
än 50 m2 
Exempelvis nybygge av 80 m2 planenligt 
garage inom detaljplanerat område.

6 000 kr

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus 
16-49 m2 
Exempelvis planenlig tillbyggnad med 
nytt sovrum på 20 m2 inom detalj- 
planerat område.

6 000 kr

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus 
50-129 m2 
Exempelvis planenlig tillbyggnad med 
nytt sovrum och badrum på 60 m2 inom 
detaljplanerat område.

12 500 kr

Övriga kostnader 
Utöver själva kostnaden för bygglovet kan följande  
tillkomma:

Om vi behöver skicka en remiss till dina grannar, som vid 
en avvikelse från detaljplanen: 
1-5 grannar - 1 800 kr. 6-9 grannar - 2 700 kr

Kungörelse i post- och inrikes tidningar:
260 kr

Utstakning vid nybyggnad eller om en byggnad  
placeras närmare tomtgräns än 2 meter: 
2 000 kr
Utstakning av villa:  
4 000 – 6 000 kr 

Nybyggnadskarta
Nybyggnadskartan faktureras innan avgiften för lovet 
om en sådan behövs.

Om bygganden gäller utanför detaljplanerat område, i 
kulturmiljöområde eller om åtgärder innebär ett avsteg 
från gällande detaljplan tillkommer ett tillägg som 
varierar mellan 1,1 – 1,25 gånger avgiften. Mer 
information finns i foldern för nybyggnadskarta.

Handläggningstider 
 
2 – 3 veckor
För enkla ärenden som till exempel inglasade uterum 
som överensstämmer med detaljplanen.

4– 6 veckor
För normala ärenden som till exempel inglasade 
uterum som inte överensstämmer med detaljplanen. 
Det innebär att grannar behöver höras.

6 – 8 veckor
För större ärenden. Nybyggnad av till exempel villor 
eller vårdboenden.

9-10 veckor
För avancerade ärenden. Exempelvis förhandsbesked, 
villor utanför detaljplanerade områden eller fler-
bostadshus.

11-20 veckor
För avancerade ärenden.  Exempelvis förhandsbesked, 
villor utanför detaljplanerade områden eller fler-
bostadshus som kräver större utredningar. Beslut om 
förlängd handläggningstid kan fattas.

Undantag under högsäsong
Ansökningar om bygglov som kommer in under 
perioden 1 april -31 augusti kan ta längre tid att 
handlägga på grund av hög arbetsbelastning.

Handläggningsprocessen
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Gävle kommun
801  84 Gävle
www.gavle.se
026-17 80 00

Foto: Gävle kommun

Scanna QR-koden för
att läsa mer om
bygglov på 
Gävle kommuns hemsida.


