
Bygglovsansökan 
handlingar
lämnas in

Ärendegenomgång
(Varje måndag)

Komplettering krävs
Du får info per post att 

ytterligare dokument behövs
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Remiss
Grannehörande
Kungörelse

3 v. svarstid

Förslag till beslut till 
Miljö- och bygg 

nämnden

Eventuellt

Tjänstemanna-
beredning

Presidie-
beredning

NÄMND

Tekniskt samråd

10 v.

Du lämnar in ifylld kontrollplan 
med underskrift samt 

utlåtande från byggherre

Du lämnar in handlingar 
inför startbesked 

(förslag på kontrollplan)

Beslut 
om 
avslag

Beslut 
om lov

Beslut 
om 
avslag

Beslut 
om lov
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Mottagningsbevis 
När din ansökan är 
komplett får du ett 

mottagningsbevis per post

Ändring

Kommunicering 
om avslag

Tips: Lämna ditt förslag på kontrollplan med 
din ansökan så sparar du tid.

Berörda sakägare och instanser har 3 veckor för att yttra 
sig när vi skickar remiss/grannehörande och/eller gör en 
kungörelse (9 kap. 25 § PBL).

När det finns många berörda sakägaren publicerar vi 
kungörelsen (5 kap. 35§ PBL).

Kungörelse publiceras i NSD samt Kuriren. Den finns 
också på stadshusets anslagstavla (5 kap. 35§ PBL).

Ett bygglov ska handläggas inom 10 veckor från det att 
den fullständiga ansökningen kom in. Om det är 
nödvändigt får tiden förlängas (9 kap. 27 § PBL).

Mer information på: http://www.kiruna.se/Kommun/Bygga-bo-miljo/Bygga-riva--och-

marbereda/

Bygglovskontoret 0980 70140 eller bygglov@kommun.kiruna.se

Bygglovsprocessen

Ett beslut  om lov kan överklagas (inom 4 veckor från dagen 
att beslutet har publicerats i Post och Inrikes Tidningar eller 
inom 3 veckor från det att sakägare delgivits eller blivit 
meddelad om beslutet) 13 kap. 16§ PBL, FL 23§. Eventuellt 
kan bygglovsprocessen börjas om.

Återtagande. Du kan bestämma att avsluta ditt 
ärende. 
En kostnad på nedlagd handläggningstid tas ut om 
handläggning hunnit påbörjas

Ansökan avvisas
Om komplettering begärts 

två gånger och ingen 
komplettering inkommit 

avvisas ansökan.
(En kostnad tas ut)

Startbesked
Fastställande av kontrollplan

Åtgärden får påbörjas

Ni lämnar in ifylld kontrollplan 
med underskrift, utlåtande från 

KA + övriga handlingar

Slutbesked

Åtgärden får 
tas i bruk
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Slutsamråd

Arbetsplatsbesök

3 v. svarstid

Interimistiskt 
slutbesked

Interimistiskt 
slutbesked

Startbesked
Fastställande av kontrollplan

Åtgärden får påbörjas

Slutbesked

Åtgärden får 
tas i bruk

Slutbesked
Åtgärden får 

tas i bruk

Slutbesked
Åtgärden får 

tas i bruk

2 v. 
Innan
nämnd



Du lämnar in 
bygglovsansökan

Du lämnar in ifylld kontrollplan 
med underskrift samt 

utlåtande från byggherre

Beslut 
om lov

Mottagningsbevis 
När din ansökan är 
komplett får du ett 

mottagningsbevis per post

Handläggning
max 10 veckor

Din ansökan kan kräva grannehörande, remiss 
till olika instanser, Kungörelse. Är åtgärden 
utanför detaljplan, blir det Miljö- och 
byggnämnden som fattar beslut. Inom 
detaljplan har byggnadsinspektör delegation 
att fatta beslut.

Din ansökan delas ut 
till byggnadsinspektör

Förenklad bygglovsprocess
för beviljat bygglov som inte kräver kontrollansvarig, utan överklagan

Mer information på: http://www.kiruna.se/Kommun/Bygga-bo-miljo/Bygga-riva--och-

marbereda/

Bygglovskontoret 0980 70140 eller bygglov@kommun.kiruna.se

Tips: Lämna ditt förslag på kontrollplan med 
din ansökan så sparar du tid.

Berörda sakägare och instanser har 3 veckor för att yttra 
sig när vi skickar remiss/grannehörande och/eller gör vi 
en kungörelse (9 kap. 25 § PBL).

När det finns många berörda sakägaren publicerar vi 
kungörelsen (5 kap. 35§ PBL).

Kungörelse publiceras i NSD samt Kuriren. Den finns 
också på stadshusets anslagstavla (5 kap. 35§ PBL).

Ett bygglov ska handläggas inom 10 veckor från det att 
den fullständiga ansökningen kom in. Om det är 
nödvändigt får tiden förlängas (9 kap. 27 § PBL).

Du lämnar in handlingar 
inför startbesked 

(kontrollplan)

Startbesked
Fastställande av kontrollplan

Åtgärden får påbörjas

Slutbesked

Åtgärden får 
tas i bruk


