Statistik –byggnadsnämnden oktober 2015
Redovisning av ärenden som beslutats i oktober


Statistiken grundar sig på 31 beslutade ärenden i oktober (29 delegationsbeslut & 2 nämndbeslut
varav 1 tillsynsärende).

Kompletta ärenden




42% av (50% - nämndmål 2014) av lovärendena var kompletta vid ansökan.
41% av Attefallärendena var kompletta vid ansökan.
42% av lov & Attefallsärenden var kompletta vid ansökan.

Handläggningstid - lov





Medeltiden från ansökan till begäran om komplettering: 8 dagar (max 10 dagar nämndmål 2013).
Medelhandläggningstid från kompletta handlingar till beslut enligt PBL: 3,5 veckor (10 veckor
enligt PBL) median 1,6 veckor.
Medelhandläggningstid från ansökan till expediering: 6,5 veckor, median 4,9 veckor.
29 av 30 ärenden klarade 10 veckors handläggningstid (tillsynsärendet räknas inte).

Handläggningstid - Attefall



Vi har fattat 17 beslut om startbesked för Attefallärenden. Medelhandläggningstiden har varit 5,0
veckor från kompletta handlingar till startbesked.
3 ärenden har avvaktat beslut om bygglov.
Startbeskeden var fördelade enligt följande:
9 Tillbyggnad av huvudbyggnad
3 Nybyggnad av komplementbyggnad
2 Tillbyggnad av huvudbyggnad, inredning av ytterligare en bostad & nybyggnad av
komplementbyggnad
2 Inredning av ytterligare en bostad
1 Nybyggnad av komplementbostadshus

Mittbygge


15% lov- och Attefallärenden har inkommit via Mittbygge (nämndmål 2015 - 10%).

Tillsynsärenden
1 ärende.

Redovisning av lov & Attefallärenden inkomna i oktober



8% av de ärenden som inkom i oktober var kompletta (lov & Attefall).
14% av de ärenden som inkom i oktober inkom via Mittbygge (lov & Attefall).

Redovisning av antal dagar (i genomsnitt) inom respektive ärendekategori från
registrering till expediering

Förklaringar
Registreringsfas: Antal dagar från att ansökan registreras till begäran om komplettering skickas ut
till sökande.
Kompletteringsfas: Antal dagar från att begäran om komplettering skickas till alla begärda
handlingar har inkommit från sökande.
PBL-fas: Antal dagar från det att ärendet är komplett till att beslut fattas i ärendet.
Justeringsfas: Antal dagar från sammanträde till justering.
Expedieringsfas: Antal dagar från beslut fattats till det att besluten expedieras (delegationsbeslut)
alternativt antal dagar från justering till expediering (nämndbeslut).

