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Prioritera rätt och arbeta 
effektivt i praktiken
Vår resa från kaos till struktur!



UPPMÄRKSAMMADE BRISTER
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Hur fick vi resurser?
Resursplanera effektivt och följ din 
plan!



TILLSYNSPLAN
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NY TILLSYNSPLAN
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Hur började vi?
Att arbeta effektivt i praktiken



Sortering av tillsynsärende i 
arkivet
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Rutiner, rutiner och rutiner

• Skulle vi börja med att 
göra en hel rutin?
–Nej, vi gjorde per steg

• Mer verklighetsbaserad 
process.

• Utifrån respons ändrades rutin 
och utformning

• Resurser på rätt ställe

• Spar allt material från 
början!
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Rutiner, rutiner och rutiner
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Tillsynsprocessen
En översikt



Hur tillsynsprocessen ser ut

2018-11-26Gävle kommun 12



Mallar under processtegen
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Handläggningsverktyg
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• Utredningar sparas som PM
–Tidsbegränsade lov, växtlighet angående ovårdad tomt, 

omfärgning av småhus, genomgång av propositioner från 
1975 och framåt, uppställning av bilar, preskription mm.

• Särskilt värdefulla rättsfall sparas
• Lätt att hitta vid behov
• Prejudikat skrivs in som färdiga motiveringar i mallar

• Flygfoton i GIS
–Underlag vid avgörande av preskription



Gör vi rätt?
Upp till bevis!



Besök några månader in!
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Förvånansvärt snäll kritik
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Besök igen mars 2018!
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I huvudsak beröm för vårt arbete
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Tillsynsprocessen i 
praktiken
Våra bästa tips för en framgångsrik 
handläggning!



Genomgång av processflödet mm.
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Oanmälda tillsynsbesök
• JO-kritik mot oanmälda 

tillsynsbesök (JO 2007-816)
• Beträda/Inte beträda fastigheten
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Avsluta ärenden
• Glöm inte att ta ställning till 10:2 

PBL.
–Jämför med bygglov och liten avvikelse
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Genomgång av processflödet mm.
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MÖD P 3863-17
• Ett slutbesked utgör i sig inte något hinder mot att en nämnd 

senare beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift.

• I detta fall kan det dock för den enskilde inte uppfattas på 
annat sätt än som att nämnden även har fattat ett beslut om 
att det överhuvudtaget inte finns skäl för någon sanktion 
enligt 11 kap. PBL, inbegripande uttag av 
byggsanktionsavgift.
– ”Byggherren har uppfyllt sina åtaganden i enlighet med beslutad kontrollplan. Något skäl 

att ingripa enligt 11 kap. PBL finns ej.”

• Detta är ett gynnande förvaltningsrättsligt beslut som vinner 
negativ rättskraft. 
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Slutbesked kontra tillsyn?
• Ett slutbesked är ett beslut som i och för sig kan överklagas, 

men till och med rågrannar saknar besvärsrätt eftersom ett 
slutbesked inte berör dem. 

• Om slutbeskedet innehåller ett ställningstagande att inte 
ingripa enligt 11 kap. PBL kan nämnden inte senare ingripa 
med tillsynsåtgärder om byggherren byggt annorlunda 
jämfört med lovet.

• Så om slutbeskedet innehåller ett tillsynsbeslut att inte 
ingripa, kan grannen inte överklaga detta och nämnden kan 
inte senare ingripa om det visar sig att lovet inte följts. 

• Grannen blir i den situationen rättslös. Märkligt eftersom 
grannen skulle kunnat överklaga ett tillsynsbeslut separat 
från slutbeskedet.
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Slutbesked och byggsanktionsavgift

• MÖD Mål nr P 343-16
–Kravet på slutbesked 
fyller en självständig 
funktion.

• Ingen avgift för 
slutbesked om 
startbesked saknas.

2018-11-26Gävle kommun 27



Varsam med kommunikation!

• MÖD P 3047-15.

• Nämndens beslut är formulerat på ett sätt 
som är ägnat att uppfattas som bindande och 
tillsammans med upplysningarna i beslutet 
har det också en lydelse som kan medföra att 
det får verkan enligt sin lydelse. Med hänsyn 
till ovanstående måste därför beslutet kunna 
överklagas.
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Kommunicera med anmälaren?
• 25 § FL: ”Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende 

ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta 
den som är part om allt material av betydelse för beslutet 
och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över 
materialet.”

• Anmälare kan ha besvärsrätt, men saknar partsställning 
vid kommunens prövning. Därför kommunicerar vi aldrig 
med anmälaren, som dock delges beslutet i ärendet.

• Vår länsstyrelse har godtagit detta när en rågranne 
klagade på förfarandet: ”En enskild som anmäler en åtgärd 
till kommunen är inte automatisk part i ärendet hos 
kommunen. Vad klaganden anfört om nämndens brister i 
handläggning av ärendet motiverar inte att nämndens 
beslut ska upphävas på formella grunder.”
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När kan avgiftsbefriad rättelse inte 
längre ske?

• En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om 
rättelse sker innan frågan om sanktion eller 
ingripande enligt detta kapitel har tagits upp 
till överläggning vid ett sammanträde med 
tillsynsmyndigheten(11:5 PBL).

• Delegationsbeslut om användningsförbud 
kunde inte jämställas med att fråga om 
sanktion eller ingripande hade tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med 
tillsynsmyndigheten(se MÖD P 3047-15).
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Genomgång av processflödet mm.
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Fel lagrum i beslut

• MMD P 4156-13
–Vite dömdes ut trotts att nämnden hänvisat till 10:14 ÄPBL 

istället för 10:16 ÄPBL i ett föreläggande.

• MÖD P 3070-17
–Byggsanktionsavgift kunde tas ut trots att nämnden 

hänvisat till 9:8 PBF istället för 9:12 PBF i beslutet.
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Ställningstagande om lov i 
föreläggande

• Byggnadsnämnden har ansetts skyldig att 
fatta beslut i bygglovsfrågan senast i 
samband med att nämnden utfärdar 
föreläggande att riva det olovligen 
uppförda(se RÅ 1995 ref. 36). 
–Detta gäller om bygglov sökts i efterhand för det olovligen 

uppförda.
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Bilder tillräckligt precist

• Mark- och miljödomstolen mål P 966-13. 
Nämnden hade preciserat vilka föremål som 
skulle forslas bort från tomten genom att 
bifoga bilder till beslutet.

• I ett av våra ärenden ansåg länsstyrelsen att 
denna bild var tillräckligt precis.
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När rättelsen kräver lov?

• MÖD mål nr P 1476-13
• ”Förelägga fastighetsägaren att enligt Plan- och bygglagen 

11 kap. 20 § återuppföra den rivna boden till sin ursprungliga 
volym och utseende. Byggnaden skall vara återuppförd 
senast den 23 oktober 2012”
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Ansökan om utdömande mm.

• En ansökan om utdömande av vite är ett 
beslut(se MMD dom, Mål nr M1749-14).
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Angående viten

• Enligt MMD i Vänersborgs TR dom mål nr P 
154-18 får ett första föreläggande inte 
slentrianmässigt förenas med vite. 

• Enligt MÖD dom mål nr P 118-18 bör inte ett 
föreläggande med vite kopplas till laga kraft.
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Inhibition och genomförande

• Erfarenheter från att driva ärenden till 
kronofogdemyndigheten.

• Möjligt att driva en del ärenden till rättelse 
innan rättsinstanserna hanterat klart 
besluten. 

• Omedelbart genomförande i 11:38 PBL. 
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Juridiska sakfrågor
Konkreta svar på vanliga problem! 



Preskription
Hos vem ligger bevisbördan?



Bevisbördan för preskription vid 
svartbyggen

• Svartbyggen preskriberas efter 10 år såvitt 
gäller rättelseförelägganden och efter 5 år 
såvitt gäller byggsanktionsavgifter. OBS 
ingen preskription såvitt gäller 
lovförelägganden! 

• Finns ofta bevissvårigheter för 
tillsynsmyndigheten.

• Vore bra för tillsynsmyndigheten om 
bevisbördan låg på fastighetsägaren. 

• Vem har bevisbördan?
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Bevisbördan för preskription vid 
svartbyggen, forts.

• MMD P 5004-13: Bevisbördan vandrar 
mellan fastighetsägaren och 
tillsynsmyndigheten. 

• MÖD P 3559-15: I ärenden om 
byggsanktionsavgift ligger bevisbördan hos 
tillsynsmyndigheten.
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Tack för oss!
Kontaktuppgifter

rickard.westling@gavle.se
niklas.friden@gavle.se

Enligt Justitieombudsmannen 
uttalande, JO 2010/11 s 549, kan 
man självfallet ha uppfattningen att 
tillämpningen av regler i enskilda fall 
ger otillfredsställande resultat. 

Allmänna åsikter av det slaget kan 
emellertid inte anföras som stöd för 
att bryta mot en entydig rättslig 
reglering.
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