
• 1,5-årig distansutbildning på heltid.

• Utbildningens längd: 56 veckor.

• Efter utbildningen erhåller du en yrkeshög- 
skoleexamen Bygglovhandläggare.

• Efter utbildningen kan du arbeta som  
bygglovhandläggare i en kommun.

• 35 utbildningsplatser. 

• Ansökningstid: 1 mars–20 april 2017.

• Start i augusti 2017.

• Utbildningsanordnare: 
Komvux 
Värmdö kommun

Detta gör en bygglovhandläggare/
byggnadsinspektör:

 – handlägger bygglov från inkommet ärende till 
slutbesked. 

 – tolkar lagar, förordningar och tillämpar dessa i 
alla moment i en bygglovprövning.

 – tolkar översikts-och detaljplaner, använder kart- 
och ritmaterial och olika typer av beräkningar i 
handläggningen av bygglov. 

 – bedömer samspel mellan ny och äldre bebyggelse. 

 – håller tekniska samråd, utövar tillsyn och gör 
platsbesök på byggen. 

 – kommunicerar muntligt och skriftligt med sökan-
den, byggherrar och kontrollansvariga.  

 – för diskussioner med sökande av bygglov  och pre-
senterar bygglovärenden inför byggnadsnämnden.

www.komvuxvarmdo.se

Byggnadsinspektör
/



www.komvuxvarmdo.se

Urval
Om fler söker än det finns platser gör vi 
ett urval. Då är det den som har längst 
yrkeserfarenhet (utöver två år) inom 
relevant yrkesområde som tas in först. 
Betyg används inte som urvalsfaktor.

Ansökan
Ansökningstid: 1 mars-20 april 2017  
Du kan även ansöka efter i mån av plats. 
Så här gör du:

1. Skriv ut ansökningsblanketen som du 
hittar på komvuxvarmdo.se. Klicka 
på fliken Bygglovshandläggare. 

2. Fyll i blanketten.

3. Bifoga intyg/betyg som styrker din 
behörighet.

4. Skicka in ansökan med bilagor till: 
Komvux Värmdö 
Bygglovhandläggarutbildningen 
Skärgårdsvägen 7 
134 81 Gustavsberg

Du kan också e-posta ansökan och 
bilagor som bifogade filer till  
yh@varmdo.se. 

Utbildningens upplägg
• Distansföreläsningar varje tisdag 

kväll som du följer via din dator i 
realtid eller när det passar dig.

• Fysiska träffar en gång per månad  
fredag – lördag i Gustavsberg

• Virtuella gruppmöten via datorn.

• Reella projekt och problemställningar 

• LIA - lärande i arbete, dvs. praktik på 
heltid på en bygglovsavdelning i en 
kommun.

Kurser
Utbildningen omfattar följande kurser.  
Längden anges i yrkeshögskolepoäng.  
(5p = 1 vecka.) totalt 280p

• Arkitektur- och kulturhistoria ....30 p
• Bygglov  .................................40 p
• Byggteknik .............................45 p
• Den kommunala förvaltningen  ..10 p
• Hållbarhet  .............................15 p
• Miljöbalkens koppling till PBL .....10 p
• Kontroll och tillsyn ...................40 p
• Lärande i arbetslivet (LIA) ........70 p 
• Kommunikation och bemötande .10 p
• Samhällsplanering  ..................10 p

Utbildningsanordnare
Komvux Värmdö 

Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg 

08-570 483 31 alt. yh@varmdo.se

Efter avslutad utbildning har 
du kunskaper om:
• Lagar och förordningar inom samhälls-

byggnad, förvaltning och miljö. 

• Bygglovprocessen, handläggning av 
bygglovansökan, tjänsteutlåtanden,  
samråd, platsbesök och slutsamråd. 

• Byggnaden som tekniskt system, bäran-
de delar, brandsäkerhet, fuktsäkerhet, 
inneklimat, vatten och avlopp. 

• Byggnadshöjd, area- och volymberäk-
ningar. 

• Översiktsplaner och detaljplaner. 

• Arkitekturstilar, hållbart byggande,  
miljölagstiftning. 

• Presentationsteknik, konflikthantering, 
skriftligt bemötande, tjänsteskrivelser

Komvux Värmdö 
i Stockholms skärgård

Komvux Värmdö ligger i Gustavsberg på 
Värmdö i Stockholms skärgård. Från  
Stockholm går bussar var tionde minut. 
Bussfärden tar cirka 25 minuter.

Inträdeskrav
För att bli antagen till utbildningen  
måste du ha grundläggande behörighet 
samt uppfylla särskilda förkunskapskrav. 
Det kan också finnas möjlighet att tas in 
på s.k. fri prövning (ca 6 platser)

Grundläggande behörighet har du om du 
har slutbetyg från gymnasiet eller från 
Komvux eller om du har skaffat dig kom-
petens på annat sätt.

Särskilt förkunskapskrav är minst 2 års 
yrkeserfarenhet på heltid från samhälls-
byggnadssektorn, t ex teknisk förvalt-
ning, arkitektkontor, relevant erfarenhet 
från byggarbetsplats. 

Godkända gymnasiebetyg i Svenska 2/
Svenska B eller Svenska som andra-
språk 2/Svenska som andraspråk B eller 
motsvarande.

Om du har rätta kunskaper och erfaren-
heter sedan tidigare så behöver du inte 
läsa en kurs du redan kan. Du kan då 
ansöka om tillgodoräknande. 

VÄRMDÖ KOMMUN
Komvux Värmdö

Studiemedel
Utbildningen är studiemedelsberätti-
gad. Sök studiemedel på www.csn.se

Mer information
komvuxvarmdo.se. 
Här finns mer information om utbildningen samt 
ansökningsblankett.

Studie- och yrkesvägledning 
Hillevi Mild: hillevi.mild@varmdo.se
08-570 475 08

Utbildningsansvarig
Jan-Erik Selenius: jan-erik.selenius@varmdo.se 
073-682 79 68

Verksamhetsansvarig
Agneta Ericsson: agneta.ericsson@varmdo.se
08-570 474 65


