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Behandling av bygglovsansökningar

Kommunikationerna mellan medborgarna och kommunen när det gäller bygglovsansökningar 
är långt ifrån tillfredställande. Detta visar sig i ett stort antal artiklar och uttalanden i pressen 
men framförallt utmärker sig Härryda med ett oproportionellt stort antal bygglovsrelaterade 
överklaganden i Länsstyrelsen jämfört med grannkommunerna.

Under 2006 hade Härryda 60 bygglovsöverklaganden i Länsstyrelsen jämfört med 13 i lika 
stora Partille, 23 i Lerum och 29 i dubbelt så stora Mölndal. Detta förklaras av förvaltningen 
med att antalet ”okynnesöverklaganden” är större i Härryda än i andra kommuner. En riktigare 
bedömning är snarast att kommunikationen mellan myndigheten och medborgarna i Härryda i 
är väsentligt sämre än i grannkommunerna. 

Medborgarna upplever att deras ansökningar behandlas på olika sätt, även inom samma 
detaljplaneområden, och att åtgärder som föreslagits av ansvariga tjänstemän plötsligt ändras 
och i efterhand t.o.m. leder till förelägganden. Medborgarna måste känna att de blir korrekt och 
likabehandlade och att kommunens i sitt agerande ser som sin uppgift att på bästa sätt tjäna 
medborgarna. Därmed skulle en onödig belastning av bygglovskontorets tjänstemän  elimineras, 
Länsstyrelsen befrias från onödiga överklaganden och den enskilde bygglovssökanden slippa 
onödiga fördröjningar och kostnader. 

Resurser måste därför läggas på att väsentligt förbättra servicen till bygglovssökande och på 
kommunikation vid negativa besked eller avslag. Avslag på bygglovsansökan skall endast ske 
på saklig grund och ett negativt besked eller förslag till avslag skall vara utförligt motiverat. 
Före beslut bör bygglovsnämnden, om den sökande så begär, besöka den aktuella platsen för 
genomgång av ärendet med den sökande. Kostnader får inte vara ett skäl att inte på ett 
medborgarvänligt sätt tjäna de medborgare som söker kommunens tjänster inom 
bygglovsområdet. Erforderliga medel bör därför anslås för att säkerställa ett genomförande av 
ovanstående förslag.

Med hänvisning till vad som ovan sagts yrkas
• att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utfärda sådana instruktioner och 

tillföra sådana resurser att förslaget ovan snarast kan genomföras.  
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