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Interpellation av Theo Papaioannou (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om
stadsbyggnadskontoret handläggningstider för bygglov och andra byggärenden
Göteborg den 6 november 2017

När man ska ansöka om bygglov och andra byggärenden på Stadsbyggnadskontorets
hemsida möts man av följande meddelande:
Ditt bygglov tar längre tid
17 oktober 2017
Just nu tar det längre tid än vanligt innan en handläggare börjar arbeta med din
ansökan.
Ditt ärende kommer inte att få ett beslut inom tio veckor från det att ärendet är
fullständigt.
Det är många som hör av sig till oss för att fråga om just sina ärenden. Vi arbetar så
effektivt vi kan men kan i dagsläget inte säga när ditt ärende kommer att få en
handläggare. Just nu arbetar vi med ärenden som kommit in under juni månad och
tidigare. Vi tar ärenden i turordning efter ankomstdatum.
Vi beklagar väntetiden, och tackar för ditt tålamod.
Din ansökan behandlas snabbare om den är fullständig. Se till att alla handlingar som
behövs till din ansökan är korrekt utförda. Använd gärna våra checklistor som stöd.
Vi har även fått klagomål om att Stadsbyggnadskontoret stängt möjligheten att träffa en
bygglovsarkitekt för rådfrågning i bygglovsfrågor. Detta gäller även möjligheten att per
telefon ställa frågor.
Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 27 § ska byggnadsnämnden handlägga
ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller
förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till
nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas
en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska
informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har
gått ut.
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Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande:
Vad är din förklaring till att denna situation har uppstått?
Vad för åtgärder ämnar du tillämpa för att komma till rätta med att upprätthålla
lagstadgad handläggningstid?

Theo Papaioannou (VägV)
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