
• Förvaltningslag (2017:900)

• Plan- och bygglag (2010:900)

• Miljöbalk (1998:808)

• Trafikförordning (1998:1276)
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• Byggnadsnämnden har det politiska ansvaret för plan- och byggfrågor och 
geografisk information. Det innebär bland annat att ta beslut om bygglov och 
detaljplaner.

• Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 1 §
I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd

BYGGNADSNÄMNDEN



Sakområden 1 §
Byggnadsnämnden är kommunens nämnd enligt plan- och bygglagen 1 2 kap § 1.
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste 
inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter 
som enligt annan lag, förordning eller lokala föreskrifter ska utföras av den kommunala nämnden inom plan-
och byggnadsväsendet. Till nämndens
ansvarsområde hör även tillsyn enligt miljöbalken vad avser strandskydd. Nämnden har även funktionen som 
kommunens trafiknämnd vilket innefattar att besluta om lokala trafikföreskrifter och parkeringstillstånd.

Byggnadsnämnden ansvarar dessutom för:
- Trafikplanering och kommunens allmänna trafiksäkerhetsarbete.
- Kommunens MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kortframställning).
- Fastställande av namn på gator, kvarter, lägesadresser på fastigheter samt registrering i

LINA (Lantmäteriets INsamlingsApplikation), lägenhetsregister och nationella vägdatabasen.
-Tomtkön.

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN 
KARLSBORGS KOMMUN



• Personal 6§

Till byggnadsnämndens förfogande finns plan- och byggenhetens personal, som organisatoriskt 
tillhör kommunstyrelsen.
Byggnadsnämnden ska till sitt biträde ha minst en person med arkitektutbildning och i övrigt ha 
tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för attnämnden
ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt.

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN 
KARLSBORGS KOMMUN



Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ger byggnadsnämnden möjlighet att delegera 
beslutanderätten i vissa ärenden/ärendegrupper. Genom sådan delegering kan nämnden skapa en 
tydlig och ändamålsenlig mellan de förtroendevalda i nämnden och tjänstemännen inom 
förvaltningen. En sådan fördelning kan också främja effektiviteten i handläggningen av ärenden.

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN 
KARLSBORGS KOMMUN



Organisation

Kommun-
styrelsen

Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Plan- och
byggenheten

2 bygglovshandläggare
1 bygglovsadministratör

1 planarkitekt
1 kart- och mätningsingenjör

Byggnads-
nämnden


