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ankomststämpel 

i ByggR.
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ett brev  som anger 

hur man får 

åtkomst till 

handlingar digitalt 

samt att de kan 

lämna ev. erinran 

digitalt 

(Minuttjänst -

Remiss)

Eventuell erinran meddelas 

via e-mail sökande 

alternativt att SBK ställer sig 

negativt till föreslagen 

åtgärd. Sökande kan då 

begära via e-mail att få 

ärendet prövat av SBN.

Ev. överprövning 

som leder till

beslut/dom via 

e-mail från 

överinstans

När ett bygglov 

går i laga kraft 

börjar 2-års 

perioden löpa 

(markeras i 

ByggR)

Kallelse till ev. 

tekniskt samråd 

samt efterföljande 

mötesprotokoll 

skickas via e-mail

Anmälan (ej lovpliktig 

åtgärd) inkommer analogt.

Kunddisken registrerar och 

skannar lika bygglovs-

ansökan

Startbesked utfärdas

Åtgärd får ej påbörjas 

innan startbesked 

erhållits via e-mail

(bygglovet behöver 

inte gått i laga kraft)

Genomförandetiden är maximalt 5 år från 

bygglovsbeslutets laga kraft datum. 

Bygglovet gäller max 2 år från 

bygglovsbeslutets laga kraft datum.

Inför startbesked, slutsamråd och slutbesked kan 

kontrollansvarige, underentreprenörer etc. lämna in 

kontrollplaner, beskrivningar, intyg, relationsritningar, 

dokument etc. digitalt. (Minuttjänst - Intyg) 

4 veckor

Bygglovsansökan 

inkommer 

analogt.

Kunddisken 

registrerar enligt 

tidigare rutiner. 

Allt inkommit 

underlag skannas 

in i ByggR med 

digital ankomst-

stämpel.

Bygglovsbeslut med 

digital besluts-

stämpling

Kungörelse skickas till 

Post & Inrikes. Beslut 

meddelas till rågrannar 

och andra sakägare.

(Minuttjänst -

Beslut)

Bygglovsansökan 

inkommer digitalt 

via Mitt Bygge 

eller via e-post. 

Kunddisken gör en 

kontroll av 

underlaget och 

skapar ett 

diarienummer. Allt 

inkommit underlag 

får en digital 

ankomststämpel 

i ByggR.

Anmälan (ej 

lovpliktig åtgärd) 

inkommer digitalt 

via Mitt Bygge 

eller via e-post. 

Kunddisken 

hanterar ärendet 

likt bygglovs-

ansökan

Bygglovsbeslutet kan 

överklagas även av 

de som inte haft 

synpunkter innan 

beslutet fattades. 



Den digitala Bygglovsprocessen

Efter ärende-

genomgång skickas 

ett brev om 

komplettering, 

ankomstbesked eller 

ev. mottagnings-

bevis. Brevet om 

komplettering anger 

hur sökande kan 

delge dessa digitalt. 

(Minuttjänst -

Kompl)

Remissinstanser får 

ett brev  som anger 

hur man får åtkomst 

till handlingar 

digitalt samt att även 

remissvaret kan 

skickas digitalt 

(Minuttjänst -

Remiss)

Om remissvaren 

innebär ytterligare 

kompletterings-

behov

(Minuttjänst -

Kompl)

Är ansökan 

fullständig 

kan nu 

mottagnings-

bevis skickas 

via e-mail

10 veckor

Om föreslagen 

åtgärd strider mot 

gällande detaljplan 

ska berörda 

sakägare höras 

innan beslut i 

ärendet fattas 

Grannarna får då 

ett brev  som anger 

hur man får 

åtkomst till 

handlingar digitalt 

samt att de kan 

lämna ev. erinran 

digitalt 

(Minuttjänst -

Remiss)

Eventuell erinran meddelas 

via e-mail sökande 

alternativt att SBK ställer sig 

negativt till föreslagen 

åtgärd. Sökande kan då 

begära via e-mail att få 

ärendet prövat av SBN.

Ev. överprövning 

som leder till

beslut/dom via 

e-mail från 

överinstans

När ett bygglov 

går i laga kraft 

börjar 2-års 

perioden löpa 

(markeras i 

ByggR)

Kallelse till ev. 

tekniskt samråd 

samt efterföljande 

mötesprotokoll 

skickas via e-mail

Anmälan (ej lovpliktig 

åtgärd) inkommer analogt.

Kunddisken registrerar och 

skannar lika bygglovs-

ansökan

Startbesked utfärdas

Åtgärd får ej påbörjas 

innan startbesked 

erhållits via e-mail

(bygglovet behöver 

inte gått i laga kraft)

Genomförandetiden är maximalt 5 år från 

bygglovsbeslutets laga kraft datum. 

Ev. Arbets-

platsbesök bokas 

via e-mail liksom 

det  efterföljande 

mötes-

protokollet. Vid 

besöket kan 

åtkomst till  

ärendet ske via 

Reflextjänsten

Bygglovet gäller max 2 år från 

bygglovsbeslutets laga kraft datum.

Inför startbesked, slutsamråd och slutbesked kan 

kontrollansvarige, underentreprenörer etc. lämna in 

kontrollplaner, beskrivningar, intyg, relationsritningar, 

dokument etc. digitalt. (Minuttjänst - Intyg) 

4 veckor

*Beskrivs i separat processbeskrivning

Bygglovsansökan 

inkommer 

analogt.

Kunddisken 

registrerar enligt 

tidigare rutiner. 

Allt inkommit 

underlag skannas 

in i ByggR med 

digital ankomst-

stämpel.

Bygglovsbeslut med 

digital besluts-

stämpling

Kungörelse skickas till 

Post & Inrikes. Beslut 

meddelas till rågrannar 

och andra sakägare.

(Minuttjänst -

Beslut)

Bygglovsansökan 

inkommer digitalt 

via Mitt Bygge 

eller via e-post. 

Kunddisken gör en 

kontroll av 

underlaget och 

skapar ett 

diarienummer. Allt 

inkommit underlag 

får en digital 

ankomststämpel 

i ByggR.

Anmälan (ej 

lovpliktig åtgärd) 

inkommer digitalt 

via Mitt Bygge 

eller via e-post. 

Kunddisken 

hanterar ärendet 

likt bygglovs-

ansökan

Bygglovsbeslutet kan 

överklagas även av 

de som inte haft 

synpunkter innan 

beslutet fattades. 



Den digitala Bygglovsprocessen



Den digitala Bygglovsprocessen

Efter ärende-

genomgång skickas 

ett brev om 

komplettering, 

ankomstbesked eller 

ev. mottagnings-

bevis. Brevet om 

komplettering anger 

hur sökande kan 

delge dessa digitalt. 

(Minuttjänst -

Kompl)

Remissinstanser får 

ett brev  som anger 

hur man får åtkomst 

till handlingar 

digitalt samt att även 

remissvaret kan 

skickas digitalt 

(Minuttjänst -

Remiss)

Om remissvaren 

innebär ytterligare 

kompletterings-

behov

(Minuttjänst -

Kompl)

Är ansökan 

fullständig 

kan nu 

mottagnings-

bevis skickas 

via e-mail

10 veckor

Om föreslagen 

åtgärd strider mot 

gällande detaljplan 

ska berörda 

sakägare höras 

innan beslut i 

ärendet fattas 

Grannarna får då 

ett brev  som anger 

hur man får 

åtkomst till 

handlingar digitalt 

samt att de kan 

lämna ev. erinran 

digitalt 

(Minuttjänst -

Remiss)

Eventuell erinran meddelas 

via e-mail sökande 

alternativt att SBK ställer sig 

negativt till föreslagen 

åtgärd. Sökande kan då 

begära via e-mail att få 

ärendet prövat av SBN.

Ev. överprövning 

som leder till

beslut/dom via 

e-mail från 

överinstans

När ett bygglov 

går i laga kraft 

börjar 2-års 

perioden löpa 

(markeras i 

ByggR)

Kallelse till ev. 

tekniskt samråd 

samt efterföljande 

mötesprotokoll 

skickas via e-mail

Anmälan (ej lovpliktig 

åtgärd) inkommer analogt.

Kunddisken registrerar och 

skannar lika bygglovs-

ansökan

Startbesked utfärdas

Åtgärd får ej påbörjas 

innan startbesked 

erhållits via e-mail

(bygglovet behöver 

inte gått i laga kraft)

Genomförandetiden är maximalt 5 år från 

bygglovsbeslutets laga kraft datum. 

Ev. slutsamråd 

hålls på arbets-

platsen. Kallelse 

och efterföljande 

mötesprotokoll 

skickas via e-

mail. Åtkomst 

till ärendet kan 

ske via 

Reflextjänsten

Bygglovet gäller max 2 år från 

bygglovsbeslutets laga kraft datum.

Inför startbesked, slutsamråd och slutbesked kan 

kontrollansvarige, underentreprenörer etc. lämna in 

kontrollplaner, beskrivningar, intyg, relationsritningar, 

dokument etc. digitalt. (Minuttjänst - Intyg) 

4 veckor

Bygglovsansökan 

inkommer 

analogt.

Kunddisken 

registrerar enligt 

tidigare rutiner. 

Allt inkommit 

underlag skannas 

in i ByggR med 

digital ankomst-

stämpel.

Bygglovsbeslut med 

digital besluts-

stämpling

Kungörelse skickas till 

Post & Inrikes. Beslut 

meddelas till rågrannar 

och andra sakägare.

(Minuttjänst -

Beslut)

Ev. Arbets-

platsbesök bokas 

via e-mail liksom 

det  efterföljande 

mötes-

protokollet. Vid 

besöket kan 

åtkomst till  

ärendet ske via 

Reflextjänsten

Bygglovsansökan 

inkommer digitalt 

via Mitt Bygge 

eller via e-post. 

Kunddisken gör en 

kontroll av 

underlaget och 

skapar ett 

diarienummer. Allt 

inkommit underlag 

får en digital 

ankomststämpel 

i ByggR.

Anmälan (ej 

lovpliktig åtgärd) 

inkommer digitalt 

via Mitt Bygge 

eller via e-post. 

Kunddisken 

hanterar ärendet 

likt bygglovs-

ansökan

Bygglovsbeslutet kan 

överklagas även av 

de som inte haft 

synpunkter innan 

beslutet fattades. 



Den digitala Bygglovsprocessen

Efter ärende-

genomgång skickas 

ett brev om 

komplettering, 

ankomstbesked eller 

ev. mottagnings-

bevis. Brevet om 

komplettering anger 

hur sökande kan 

delge dessa digitalt. 

(Minuttjänst -

Kompl)

Remissinstanser får 

ett brev  som anger 

hur man får åtkomst 

till handlingar 

digitalt samt att även 

remissvaret kan 

skickas digitalt 

(Minuttjänst -

Remiss)

Om remissvaren 

innebär ytterligare 

kompletterings-

behov

(Minuttjänst -

Kompl)

Är ansökan 

fullständig 

kan nu 

mottagnings-

bevis skickas 

via e-mail

10 veckor

Om föreslagen 

åtgärd strider mot 

gällande detaljplan 

ska berörda 

sakägare höras 

innan beslut i 

ärendet fattas 

Grannarna får då 

ett brev  som anger 

hur man får 

åtkomst till 

handlingar digitalt 

samt att de kan 

lämna ev. erinran 

digitalt 

(Minuttjänst -

Remiss)

Eventuell erinran meddelas 

via e-mail sökande 

alternativt att SBK ställer sig 

negativt till föreslagen 

åtgärd. Sökande kan då 

begära via e-mail att få 

ärendet prövat av SBN.

Ev. överprövning 

som leder till

beslut/dom via 

e-mail från 

överinstans

När ett bygglov 

går i laga kraft 

börjar 2-års 

perioden löpa 

(markeras i 

ByggR)

Kallelse till ev. 

tekniskt samråd 

samt efterföljande 

mötesprotokoll 

skickas via e-mail

Anmälan (ej lovpliktig 

åtgärd) inkommer analogt.

Kunddisken registrerar och 

skannar lika bygglovs-

ansökan

Startbesked utfärdas

Åtgärd får ej påbörjas 

innan startbesked 

erhållits via e-mail

(bygglovet behöver 

inte gått i laga kraft)

Genomförandetiden är maximalt 5 år från 

bygglovsbeslutets laga kraft datum. 

Slutbesked utfärdas

Byggnad/lokal etc. får 

ej tas i bruk innan 

slutbesked lämnats. 

Skickas med e-mail

Bygglovet gäller max 2 år från 

bygglovsbeslutets laga kraft datum.

Inför startbesked, slutsamråd och slutbesked kan 

kontrollansvarige, underentreprenörer etc. lämna in 

kontrollplaner, beskrivningar, intyg, relationsritningar, 

dokument etc. digitalt. (Minuttjänst - Intyg) 

Arkivering 

genomförs i 

samråd med 

Arkivet. 

(AGS Direkt-

arkivering + 

Viewer) 

4 veckor

Bygglovsansökan 

inkommer 

analogt.

Kunddisken 

registrerar enligt 

tidigare rutiner. 

Allt inkommit 

underlag skannas 

in i ByggR med 

digital ankomst-

stämpel.

Bygglovsbeslut med 

digital besluts-

stämpling

Kungörelse skickas till 

Post & Inrikes. Beslut 

meddelas till rågrannar 

och andra sakägare.

(Minuttjänst -

Beslut)

Ev. Arbets-

platsbesök bokas 

via e-mail liksom 

det  efterföljande 

mötes-

protokollet. Vid 

besöket kan 

åtkomst till  

ärendet ske via 

Reflextjänsten

Ev. slutsamråd 

hålls på arbets-

platsen. Kallelse 

och efterföljande 

mötesprotokoll 

skickas via e-

mail. Åtkomst 

till ärendet kan 

ske via 

Reflextjänsten

Bygglovsansökan 

inkommer digitalt 

via Mitt Bygge 

eller via e-post. 

Kunddisken gör en 

kontroll av 

underlaget och 

skapar ett 

diarienummer. Allt 

inkommit underlag 

får en digital 

ankomststämpel 

i ByggR.

Anmälan (ej 

lovpliktig åtgärd) 

inkommer digitalt 

via Mitt Bygge 

eller via e-post. 

Kunddisken 

hanterar ärendet 

likt bygglovs-

ansökan

Bygglovsbeslutet kan 

överklagas även av 

de som inte haft 

synpunkter innan 

beslutet fattades. 
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