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1 Tillstånd för byggande 

Tillstånd för byggande handläggs av byggnadstillsynscentralen och stadsplaneringscentralen. 
Bygglov och ringa avvikelser i anslutning till dessa beviljas av byggnadstillsynsmyndigheten. 
För avvikelser från detaljplanen eller andra bestämmelser som är större än ringa och för byg-
gande på områden som saknar detaljplan krävs att tillståndshandläggningen vid stadsplane-
ringscentralen beviljar tillstånd för byggande på ett område i behov av planering och/eller un-
dantag. Förutom tillståndet eller undantaget för byggande måste man också ha ett bygglov, 
som ska sökas inom den frist som anges i beslutet.  
 

1.1 Ringa avvikelse 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan vid beviljande av bygglov bevilja en ringa avvikelse från en 
bestämmelse eller en föreskrift. Ringa avvikelser är små till sin karaktär och omfattning. Avvi-
kelsen kan gälla en detaljplanebestämmelse eller en byggnads tekniska egenskaper. Typiska 
avvikelser från detaljplanen är överskridning av byggnadsytan, byggrätten eller högsta tillåtna 
antalet våningar och avvikelse från markanvändningsändamålet. Avvikelser från tekniska be-
stämmelser kan t.ex. gälla brandtekniska omständigheter. För undantag krävs att avvikel-
sen enligt byggnadstillsynsmyndighetens tolkning är ringa. 
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2 Beslut om undantag 

2.1 Det ska finnas särskilda skäl för en avvikelse 

Beslut om undantag behövs bland annat om projektet avviker från bestämmelserna i markan-
vändnings- och bygglagen eller förordningen, i en detaljplan, i en generalplan med rättsverk-
ningar eller i byggnadsordningen, om det råder byggförbud i området och/eller projektet gäller 
byggande i en strandzon som saknar detaljplan. Kommunen kan av särskilda skäl bevilja un-
dantag från en bestämmelse, en föreskrift, ett förbud eller en annan begränsning som gäller 
byggande eller andra åtgärder och som har utfärdats i denna lag eller med stöd av den (171 
§ i markanvändnings- och bygglagen). 
 
Du ska i ansökan tydligt ange vad som är en särskild orsak till avvikelsen och motivera 
den. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att främja genomförandet av detaljplanen, att främja 
trafikförhållandena, att bestämmelser eller omständigheter i omgivningen har ändrats efter att 
detaljplanen utarbetats, att främja målen för stadsbilden eller att använda tomten på ett ända-
målsenligt sätt. Avvikelsen ska i regel leda till en förbättring av till exempel stadsbilden, miljön, 
säkerheten, servicenivån, byggnadens användning, skyddsmål eller trafik, som inte vore möj-
lig om bestämmelsen följdes. Den särskilda orsaken till avvikelsen ska ha att göra med mar-
kanvändningen. Som särskilt skäl duger inte sådant som hänför sig till markägarens ekono-
miska eller sociala förhållanden eller sådant som är direkt tillämpligt även på andra fastigheter 
i området. 
 
Exempel på särskilda skäl: 

• ändamålsenligt byggande eller användning på en tomt eller en byggnadsyta, 

• förbättring av boende- eller verksamhetsmiljön, 

• ändamålsenlig användning av en byggnad, 

• harmonisering, förbättring eller berikande av stadsbilden och 

• främjande av näringslivets verksamhetsförutsättningar. 
 
Undantag med stöd av markanvändnings- och bygglagen omfattar inte till exempel procedur-
bestämmelser eller sådana preciserande anvisningar som inte har getts med stöd av markan-
vändnings- och bygglagen. Sådana anvisningar är bland annat RT-korten och de anvisningar 
för tolkning av bestämmelserna som byggnadstillsynscentralen iakttar (s.k. Topten-praxis). 
 

2.2 Förutsättningar för beviljande av undantag 

Förutsättningar för undantag är att byggandet inte 

• medför olägenheter med tanke på planläggningen, genomförande av planen eller an-
nan reglering av områdesanvändningen, 

• försvårar uppnående av målen för naturvården eller för skydd av den byggda miljön.  
 
Undantag får inte beviljas om det leder till byggande med betydande konsekvenser eller 
annars har avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda skadliga kon-
sekvenser. 
 
Länkar till bestämmelserna om undantag: 
23 kapitlet i markanvändnings- och bygglagen 
14 kapitlet i markanvändnings- och byggförordningen 
 
 
 
 
 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132#L23
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132#L23
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990895#L14
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990895#L14
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3 Tillstånd att bygga på ett område som saknar detaljplan 

I Esbo räknas alla områden som saknar detaljplan som s.k. områden i behov av planering. Du 
måste först få ett tillstånd att bygga på ett område som saknar detaljplan när du ska söka om 
bygglov för en ny byggnad, utbyggnad av befintlig byggnad eller för ändring av användnings-
ändamålet t.ex. från fritidsbostad till permanent bostad. 
Du behöver inte ett sådant tillstånd för en ekonomibyggnad som hör till en redan befintlig 
bostad eller lantgård, en byggnad som behövs för bedrivande av jord- och skogsbruk eller en 
binäring till det och som hör till ett redan befintligt landsbygdsföretag eller för renovering av en 
byggnad eller mindre utvidgning av ett bostadshus.  
 

3.1 Förutsättningar för tillstånd för byggande på ett område som saknar detaljplan 

Förutsättningar för tillstånd att bygga på ett område som saknar detaljplan är att byggandet  

• inte förorsakar olägenheter med tanke på detaljplanläggningen, generalplanlägg-
ningen eller annan reglering av områdesanvändningen, 

• är lämpligt med tanke på skapande av samhällstekniska nät och trafikleder samt tra-
fiksäkerheten och tillgängligheten till tjänster, och 

• är lämpligt med tanke på landskapet och inte försvårar bevarandet av särskilda natur- 
eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven. 

 
Byggande på ett område i behov av planering får inte leda till byggande som har bety-
dande konsekvenser eller medföra betydande skadliga miljökonsekvenser eller andra 
betydande och skadliga konsekvenser. 
 
Länkar till bestämmelserna om tillstånd för byggande på områden i behov av planering:  
137 § i markanvändnings- och bygglagen 
14 kapitlet i markanvändnings- och byggförordningen 
 

 
  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132#L19P137
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132#L19P137
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990895#L14
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990895#L14
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4 Förfrågningar 

Innan du söker tillstånd att bygga i ett område som saknar detaljplan och/eller ansöker om 
undantag, fråga byggnadstillsynscentralen om projektet kan genomföras med bygglov så att 
avvikelserna kan tolkas som ringa. Om detta inte är möjligt, kontakta stadsplaneringscen-
tralen. 
Innan du lämnar in en ansökan, fråga handläggaren på stadsplaneringscentralen om 
tillståndsprocessen och förutsättningarna för ett tillstånd. Skicka e-post till handlägga-
ren, kskluvat@espoo.fi, eller lämna en begäran om återuppringning hos Stadsmiljösektorns 
kundtjänst, tfn 09 8162 5000. På kartan visas handläggarnas distrikt. 
 
Karta över handläggarnas distrikt 

 

5 Ansökan och bilagor 

Du kan lämna in ansökan om undantag och om byggande på område utan detaljplan (avgö-
rande om planeringsbehov) på vår e-tjänst. 
 
Esbo stads e-tjänst för byggande och markanvändning 
 
Alternativt kan du skriva ut ansökningsblanketten med anvisningar via länken nedan. Lämna 
in blanketten med bilagor till Stadsmiljösektorns kundtjänst (se 9 Kontaktuppgifter s. 11).  
 
Ansökan om undantag och/eller avgörande som gäller planeringsbehov 

 

5.1 Ansökans innehåll 

5.1.1 Kortfattad beskrivning av byggåtgärderna 

BYGGNADSPLATS 
Ange fastighetens areal. Om du ansöker om tillstånd att bygga på en gårdsdel eller ett out-
brutet område, ange också dess areal. 
 
BYGGNADER PÅ BYGGNADSPLATSEN 
Ange för alla befintliga byggnader användningsändamål, våningsyta, våningstal och antalet 
bostäder. 
 
BYGGNADER SOM DU VILL RIVA 
Ange orsaken till rivningen av var och en av byggnaderna samt användningsändamål, vå-
ningsyta, våningstal och antal bostäder. Den egentliga rivningen får utföras efter att byggnads-
tillsynsmyndigheten beviljat tillstånd eller godkänt anmälan om rivning. 
 
BYGGPROJEKTET  
Beskriv kort byggprojektet, om det är fråga om nybyggnad, ersättande byggnad, utvidgning, 
ändring av användningsändamålet osv. Ange om du söker tillståndet permanent eller för viss 
tid. Ange orsaken till byggandet eller ombyggnaden av var och en av byggnaderna samt an-
vändningsändamål, våningsyta, våningstal och antal bostäder. 
 
 
 
 
 

mailto:kskluvat@espoo.fi
https://static.espoo.fi/cdn/ff/Yt08QTQZRJIsRz8-EfO7u0WJQW3j0FH7bu8nMQ_hllQ/1641366948/public/2022-01/Lupavalmistelijoiden%20aluejakokartta.pdf
https://easiointi.espoo.fi/ePermit/sv/Account?ReturnUrl=%2FePermit%2Ffi%2FPermitApplicant
https://easiointi.espoo.fi/ePermit/sv/Account?ReturnUrl=%2FePermit%2Ffi%2FPermitApplicant
https://static.espoo.fi/cdn/ff/3S5wY4nJ7OYJ25w8gSOmntBrKMHc1ATIZLgEkVVv4tY/1641366947/public/2022-01/Ans%C3%B6kan.pdf
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Våningsytan: 

• Fastighetens totala våningsyta omfattar befintliga byggnader och byggnader som ska 
byggas. 

• I våningsytan ingår arean i alla våningar inklusive ytterväggens yttre yta. 
 
UTREDNING OM VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÄGFÖRBINDELSER 
Berätta hur fastighetens vatten och avlopp ordnas, hur dagvattnet hanteras på fastighetens 
område och hur vägförbindelserna ordnas. 
 
MOTIVERING TILL ANSÖKAN OCH BEDÖMNING AV PROJEKTETS CENTRALA VERK-
NINGAR 
Berätta varför du ansöker om undantag. Motivera projektet ur markanvändningens synvinkel, 
det vill säga hur byggnadsplatsen eller byggnaden används bättre än om man byggde enligt 
bestämmelserna. Bedöm också de centrala verkningarna av projektet. Tillstånd att bygga i ett 
område som saknar detaljplan (avgörande som gäller planeringsbehov) beviljas om förutsätt-
ningarna i 137 § i markanvändnings- och bygglagen fylls. 
 
Projektbeskrivningen och tilläggsutredningar kan också bifogas (Övriga bilagor). 
 

5.1.2 Undantag 

Beskriv så noggrant som möjligt hur projektet avviker från bestämmelserna i markanvänd-
nings- och bygglagen eller förordningen, i en detaljplan, i en generalplan med rättsverkningar 
eller i byggnadsordningen, om det råder byggförbud i området och/eller projektet gäller byg-
gande i en strandzon som saknar detaljplan. Vid behov ger byggnadstillsynsmyndigheten råd 
om vilka avvikelser du måste få tillstånd för så att projektet senare kan beviljas bygglov. 
 
Vi handlägger inte ansökan innan vi har fått alla uppgifter och bilagor. Du ska motivera 
din ansökan väl. Sökanden ansvarar för att ansökningshandlingarna är korrekta. Mer 
information om ansökan och behövliga bilagor ges av tillståndshandläggaren. 
 

5.2 Bilagor som behövs 

5.2.1 Situationsplan 

Ur situationsplanen ska det framgå de uppgifter som projektets beskaffenhet, omfattning och 
särdrag kräver. Ur situationsplanen ska framgå situationen före och efter åtgärderna som an-
sökan gäller. Situationsplanen ska lämnas in i lämplig skala, t.ex. 1:500 eller 1:1000.  
 
Detta ska visas om byggnadsplatsen: 

• gränserna för en fastighet, ett outbrutet område eller en del av en lägenhet inklusive 
måtten 

• fastighetens och de angränsande områdenas fastighetsbeteckningar eller namn 

• befintliga byggnader 

• byggnader som ska rivas 

• gränser, höjdförhållanden och byggnader på fastigheter i näromgivningen 
 
Detta ska anges om byggnaden: 

• byggnader eller områden som ska byggas  

• byggnadens mått och avstånd från fastighetens gränser och strandlinjen 

• användningsändamål, våningsyta, våningstal och antal bostäder  
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Detta ska anges om gården: 

• fordonsanslutning, vägförbindelser och bilplatser, 

• arrangemang och konstruktioner på gården som ska bevaras och ändras. 
 

5.2.2 Utredning över besittningsrätten till byggnadsplatsen 

För att en ansökan om avgörande om planeringsbehov eller undantag ska kunna behandlas 
behövs en utredning om besittningsrätten till byggnadsplatsen eller om en annan grund för 
ansökan. För detta behövs ett lagfartsintyg. Om du ännu inte har lagfart, ska du till ansökan 
foga en kopia av köpebrevet eller föravtalet. 
 
Om byggnadsplatsen har flera ägare ska du bifoga fullmakter av de andra eller så skri-
ver ni alla under ansökan. Om sökanden är 

• en person som inte äger byggnadsplatsen behövs för ansökan en fullmakt eller 
annat befullmäktigande av ägaren, 

• ett dödsbo behövs ett lagfartsbevis som utfärdats på grundval av boutredningen. Det 
duger också med det gamla lagfartsbeviset över den avlidnes äganderätt jämte en av 
magistraten fastställd delägarförteckning ur bouppteckningen. Dessutom behövs full-
makter eller underskrifter av dessa delägare. 

• ett bostadsaktiebolag behövs också ett utdrag ur bolagsstämmans protokoll som vi-
sar beslutet att ansöka om ifrågavarande tillstånd. I projekt av mindre betydelse räcker 
det med ett utdrag ur styrelsens protokoll. 
 

5.2.3 Utredning om hörande av grannarna 

Du kan höra grannarna själv eller låta staden göra det mot en avgift. 
 
Om du hör grannarna själv ska du till ansökan foga en utredning över att de nära grannarna 
har informerats om projektet och getts tillfälle att meddela sin ståndpunkt. Som utredning 
duger anmärkningsblanketter som grannarna undertecknat eller anmärkningar som 
grannarna sänt per e-post. Om du inte skaffar underskrifter av grannarna ska staden 
höra dessa grannar. Staden tar ut en avgift för hörande av grannar.  
 
Grannarna ska ges sju dagars frist att lämna en anmärkning mot ansökan. Grannarna kan 
höras per brev. Brevet ska innehålla ett kort följebrev om projektet, en blankett för hörande av 
grannar samt en planritning. Du får grannarnas namn och adresser hos Stadsmiljösektorns 
kundtjänst. (se 9 Kontaktuppgifter s. 11). 
 
Anmärkning om ansökningen 
 
Om du begär att staden hör grannarna debiterar staden dig enligt byggnadstillsynens gäl-
lande taxa (200 euro per granne som ska höras år 2017). Om du vill att staden hör grannarna 
ska du meddela tillståndshandläggaren om detta och fylla i faktureringsuppgifterna i ansökan. 
 
Tillståndsavgifter 
 
Vem räknas som granne? En granne är en ägare eller innehavare av en fastighet eller out-
brutet område som gränsar mot den ansökande fastigheten eller som är belägen mittemot 
denna (även på andra sidan en väg eller smalt mark- eller vattenområde). Som granne räknas 
också stundom den som har gett den ansökande fastigheten servitutsrätt till en väg som leder 
till byggnadsplatsen. Också grannar vars fastighet/område har en gemensam hörnpunkt med 
den ansökande fastigheten ska i regel höras.  

https://static.espoo.fi/cdn/ff/pFzxjmaV48of6gAdbAHeKuLLiMebpEOfO2UCuEBQE54/1641366947/public/2022-01/Anm%C3%A4rkning.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/NBcutyOtzZQRMEpmikPEo55rdZ6DWmn-55IVuCyZI_8/1641366948/public/2022-01/Avgifter%20f%C3%B6r%20undantagsbeslut%20och%20avg%C3%B6randen%20som%20g%C3%A4ller%20planeringsbehov%20fr%C3%A5n%20och%20med%20den%201.1.2021.pdf
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Om en grannfastighet ägs av Esbo stad behöver staden i allmänhet inte höras särskilt. Vid 
oklara situationer kan du fråga tillståndshandläggaren vid stadsplaneringscentralen. Om sta-
den har utarrenderat fastigheten/området är det arrendatorn som ska höras. 
 
På strandområden ska också nära grannar på den motsatta stranden höras. 
 
Som innehavare av en landsväg som ägs av staten räknas vid hörande ansvarsområdet för 
trafik och infrastruktur vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. 
 
På bilderna visas de grannar som ska höras vid ansökan om avgörande om planeringsbehov 
och undantag med en stjärna. De större rutorna är kvarter och de mindre rutorna är tomter 
eller fastigheter. Den ansökande fastigheten visas med en boll, gatorna/vägarna med namn 
och ett smalt grönområde med V. 
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5.2.4 Kungörelse 

I vissa fall räcker det inte att endast höra grannarna. Ansökan kungörs då av staden på dess 
webbplats och i åtminstone en dagstidning med allmän spridning på det område som påverkas 
av projektet. På så sätt bereds de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas 
betydligt av projektet tillfälle att lämna en skriftlig anmärkning.  
 

5.2.5 Övrigt klargörande material 

Du kan vid behov bifoga byggnadsritningar, fotografier och andra bilagor som klargör pro-
jektet. Om ansökan gäller en utbyggnad eller en ändring av tomtens användningsändamål i 
ett område med detaljplan, krävs det ofta en planritning och bilder av fasaden. Vid behov kan 
tillståndshandläggaren t.ex. begära en bullerutredning eller en utredning över granskningen 
av byggnadens skick. 
 

6 Handläggning av ansökan 

Stadsplaneringsdirektören fattar ett tjänsteinnehavarbeslut om ansökan. Tillståndsberedaren 
vid stadsplaneringscentralen ber om de utomstående utlåtanden som behövs till stöd för be-
slutet. Beslutet kan avvika från ansökan och det kan innehålla villkor, t.ex. för att förhindra 
skadliga verkningar på miljön eller om hänsyn till omständigheter i detalj- eller generalplanen.  
 
Avgörandet om planeringsbehov och/eller undantaget är i kraft den tid som meddelas i beslu-
tet, högst två år. Beslutet ger dig inte tillstånd att bygga. Du ska söka bygglov eller åt-
gärdstillstånd inom den tid som beslutet är i kraft. Går tiden ut, måste du söka ett nytt 
tillstånd innan du kan söka bygglov eller åtgärdstillstånd. Det är alltså viktigt att uppmärk-
samma giltighetstiden och noga läsa eventuella villkor som ska beaktas i den fortsatta 
planeringen och vid ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd. 
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7 Tillståndsavgifter 

Stadsplaneringsnämnden bestämmer avgifterna för stadsplaneringscentralens tjänster. De 
aktuella avgifterna finns på länken nedan. 
 
Tillståndsavgifter 

 

8 Delgivning av beslutet till parterna och sökande av ändring 

Beslutet ges efter anslag och det är avgiftsbelagt. Beslutet kungörs på Stadsmiljösektorns 
anslagstavla och på Esbo stads webbplats. Beslutet anses därefter ha meddelats alla parter. 
Beslutet sänds till sökanden digitalt samt vid behov per post. Beslutet faktureras med en se-
parat faktura.  
 
Besvärstiden är 30 dagar från delgivningsdagen. Inom denna tid kan parter söka ändring ge-
nom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Om inget besvär lämnas in, vinner beslutet 
laga kraft. Efter besvärstiden ska sökanden skaffa ett intyg om laga kraft hos Helsing-
fors förvaltningsdomstol och foga det till ansökan om bygglov. Läs mera på länken. 
 
Anvisning för anskaffande av intyg om laga kraft 
 

 

  

https://static.espoo.fi/cdn/ff/NBcutyOtzZQRMEpmikPEo55rdZ6DWmn-55IVuCyZI_8/1641366948/public/2022-01/Avgifter%20f%C3%B6r%20undantagsbeslut%20och%20avg%C3%B6randen%20som%20g%C3%A4ller%20planeringsbehov%20fr%C3%A5n%20och%20med%20den%201.1.2021.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/EzeFC5uxWYhA5VAesJ2fkFe13HEgSTXXsUMXAwo9njQ/1641366948/public/2022-01/Anvisning%20f%C3%B6r%20anskaffande%20av%20intyg%20om%20laga%20kraft.pdf


11 
 

 

9 Kontaktinformation  

 
Stadsmiljösektorns kundtjänst  
 
Öppen mån–fre kl. 8–15.30 
 
Besöksadress:  
Teknikvägen 15, 2. våning 
02150 ESBO  
 
Telefon: 09 8162 5000 
mån–fre kl. 10–15.30  
 
Postadress:  
Esbo stad  
Teknik- och miljösektorn 
PB 41  
02070 Esbo stad 
 
 
Stadsplaneringscentralen 
 
Besöksadress: 
Teknikvägen 15, 1. våning 
02150 ESBO  
 
E-post: kskluvat@espoo.fi 
 
Postadress:  
Esbo stad  
Stadsplaneringscentralen 
PB 43  
02070 Esbo stad 
 

 
Helsingfors förvaltningsdomstol 
 
Öppen mån–fre kl. 8–16.15 
 
Besöksadress:  
Sörnäsgatan 1  
00580 HELSINGFORS 
 
Telefon: 029 564 2069 
mån–fre kl. 8–16.15 
 
E-post: helsinki.hao@oikeus.fi 
 
Postadress:  
Helsingfors förvaltningsdomstol 
Sörnäsgatan 1  
00580 HELSINGFORS

  
 
  

mailto:kskluvat@espoo.fi
mailto:helsinki.hao@oikeus.fi
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BILAGA 1 Exempel på ansökan 
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BILAGA 2 Situationsplanens innehåll och framställningssätt 

Ur situationsplanen ska det framgå de uppgifter som projektets beskaffenhet, omfattning och 
särdrag kräver. Ur situationsplanen ska framgå situationen före och efter åtgärderna som an-
sökan gäller. Situationsplanen ska lämnas in i lämplig skala, t.ex. 1:500 eller 1:1000.  
Detta ska visas om byggnadsplatsen: 

• gränserna för en fastighet, ett outbrutet område eller en del av en lägenhet inklusive 
måtten 

• fastighetens och de angränsande områdenas fastighetsbeteckningar eller namn 

• befintliga byggnader 

• byggnader som ska rivas 

• gränser, höjdförhållanden och byggnader på fastigheter i näromgivningen 
 
Detta ska anges om byggnaden: 

• byggnader eller områden som ska byggas 

• byggnadens mått och avstånd från fastighetens gränser och strandlinjen 

• användningsändamål, våningsyta, våningstal och antal bostäder 
 
Detta ska anges om gården: 

• fordonsanslutning, vägförbindelser och bilplatser 

• arrangemang och konstruktioner på gården som ska bevaras och ändras 
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BILAGA 3 Anvisning för sökning av uppgifter om markplaner i Esbo karttjänst  

Esbo karttjänst 
 
Titta på detaljplanen: 

• Skriv adressen i adressfältet och klicka på förstoringsglaset till höger. 

• Välj kartvy. 
 

 
 
Läs detaljplanens bestämmelser: 

• Välj uppgifter som visas på kartan > Planläggning > Gällande detaljplaner och bestäm-
melser.  

• Klicka på kartan på den valda adressen och klicka på Avaa kaavamääräys (Öppna 
planbestämmelse). 
 

 

https://kartat.espoo.fi/IMS/sv/Map
https://kartat.espoo.fi/IMS/sv/Map
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BILAGA 4 Schema över handläggning av beslut om undantag och tillstånd att bygga på 
område som saknar detaljplan  

 
 

Betala avgiften 
Överklaga hos 

HeFD, HFD 

Anskaffa intyg om 
laga kraft 

SÖKA BYGGLOV 

Anmärkningar 
 

Ansökan prövas och 
beslutet bereds 

BESLUT 

Delgivning och  
anslag om beslutet 

Fakturering av  
avgiften 

Projektet  
aktualiseras 

Handlingarna bereds 
och grannarna hörs 

av den sökande 

ANSÖKAN OM 
TILLSTÅND 

Grannarna hörs av 
staden (om de inte 

hörs redan) 

 
Utlåtanden 


