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Boverket informerar

• Aktuellt från Boverket

• Ändringsregler i BBR

• Kontrollansvariga, sanktionsavgifter m.m.



Ny organisation på Boverket
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Verksamhetsavdeldningen

Består av fyra enheter:

•Planering och bygglov

•Byggregler

•Boende, arkitektur och stadsutveckling

•Styrmedel för bostäder och bebyggelse
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Ny BBR den 2 maj 2011

• Ny grundförfattning BFS 2011:6 (BBR18)

• Hänvisningar görs till nya PBL (2010:900)

• Konsoliderad version med alla tidigare
ändringar införda

• Finns som Webb-version att skriva ut eller
beställa som bok
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Aktuella revideringar i BBR

• Nya brandkrav - avsnitt 5 i BBR

• Skärpta energikrav - avsnitt 9 BBR

• Ändringsregler i BBR

• Ny regelsamling

• Klart den 1 oktober 2011
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Boverket söker medarbetare bl a en
person med inriktning mot
anmälan/bygglov

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en byggnadsinspektör, arkitekt eller

motsvarande till enheten för planering och bygglov.
Du kommer att ingå i det arbetslag som tar fram
vägledning för den nya plan och bygglagen (PBL)
med inriktning mot anmälan/bygglov. Du ska även
svara på frågor från byggnadsnämnderna och
allmänheten. I arbetsuppgifterna ingår också att följa
upp och utvärdera tillämpningen av PBL och
processerna knutna till lagen. Du kommer även att
medverka i olika utredningar, projekt samt att skriva
yttranden.
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Ny medarb. forts

KVALIFIKATIONER
Du ska ha erfarenhet av mångårigt praktiskt arbete med

nuvarande bygganmälan och processen med
byggsamråd, kontrollplan m.m. samt dokumenterad
kunskap om regelverket i övrigt. Har du även arbetat
med handläggning av bygglov är det en merit. Vi ser
gärna att du är väl insatt i den nya plan- och
bygglagen som träder i kraft den 2 maj. Du är
utåtriktad, lyhörd och strukturerad. Pedagogisk
erfarenhet är meriterande. Du ska trivas att arbeta i
grupp och dela med dig av dina kunskaper internt och
externt, men du ska även kunna arbeta självständigt.
Du ser till helheten med Boverkets
myndighetsuppdrag i fokus. Arbetet kräver att du har
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
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Ny medarb. forts

KONTAKTPERSONER
Patrik Faming, chef för enheten planering och bygglov

Telefon 0455-35 31 93

Facklig(a) företrädare

Rolf-Erik Román, ST-Boverket
Telefon 0455-353206

Bengt Larsén, Saco- s- föreningen
Telefon 0455-35 31 16

ANSÖKAN

Senaste ansökningsdag 2011-05-13
Arbetsgivarens referensnummer 4601-1431/2011
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