
Pressmeddelande - Fredag den 12 mars 2021

Erbjuder professionell hjälp med hela bygglovsprocessen 
Bygglovstjänst och JM Stugor & Fritid inleder ett samarbete som underlättar för alla kunder 
som behöver ett bygglov. Denna service innebär att rätt handlingar skickas i bygglovsansökan 
till ett förmånligt pris, snabbare handläggningstid och förenklad process - kunden kan istället 
fokusera på att planera och förverkliga sitt byggprojekt. 

Bygglovstjänst har lång och bred erfarenhet av bygglovsansökningar i hela landet och hjälper till med 
samtliga  handlingar kommunen kräver, till fasta förmånliga priser. 

 Bygglovstjänst är navet mellan ditt bygglov, kommunen och handlingarna som krävs. Ändringar och
korrigeringar ingår kostnadsfritt på handlingar som vi tagit fram. Vidare så hjälper vi till att hitta en
pålitlig kontrollansvarig och olika entreprenörer om det behövs. Vi har även koll på plan- 
och bygglagen, säger Roman Ahmad, VD Bygglovstjänst.

Att bygga en ny byggnad exempelvis ett fritidshus, garage, carport, altan eller göra en tillbyggnad kräver 
oftast bygglov. För att få reda på om det man vill bygga kräver bygglov kontaktar man byggnadsnämnden i  
den kommun där fastigheten ligger. En bygglovsansökan ska vara skriftlig och komplett. Den skall innehålla 
ritningar, detaljplan, situationsplan och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga 
ansökan och fatta beslut och kunden få ett så snabbt beslut som möjligt. Om handlingarna är undermåliga 
och saknar viktiga uppgifter så tar processen mycket längre tid och riskerar bli en tråkig “energibov”.

 Vi ser fram emot det nya samarbetet med Bygglovstjänst. Att vi nu kan erbjuda våra kunder 
profesionell hjälp med hela bygglovsprocessen från start till mål till ett rabatterat pris ligger helt i 
linje med vår ambiton om att ständigt förbättra servicen för kunderna. Vi hjäper dem att spara 
både tid och pengar och  kan istället fokusera på sitt byggprojekt, säger Joachim Mårtensson, 
ansvarig  JM Stugor & Fritid.
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