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Daniel Holdenmark är kommunens  
nya bygglovschef 
 
 
Stadsbyggnadskontoret förstärker sin organisation med en ny chef 
för bygglovsavdelningen. Daniel Holdenmark kommer närmast från 
en liknande tjänst i Lidköpings kommun. – Daniel har den 
kompetens och erfarenhet som behövs för att leda 
bygglovsverksamheten i en kommun som växer och utvecklas, säger 
stadsbyggnadschef Cecilia Strömer. 
 
Daniel Holdenmark, som har en arkitektutbildning i botten, har arbetat både som 
stadsarkitekt, planchef och bygglovschef i flera olika kommuner. Nu väntar 
uppdraget att leda och utveckla bygglovsverksamheten i Varbergs kommun. 
Stadsbyggnadschef Cecilia Strömer är nöjd över rekryteringen: 
 
- Vi är väldigt glada över att Daniel börjar hos oss. Han har med sig den breda 

kompetens och erfarenhet som behövs för att utveckla bygglovsverksamheten 
i en växande kommun. 

 
Lösningsorienterad vägledning med kunden i fokus 
Bygglovsavdelningens roll är att handlägga och inspektera så att det som byggs 
följer plan- och bygglagen. En viktig del i det arbetet är den dagliga kontakten 
med invånare och andra som vill bygga. För Daniel är kundperspektivet och 
bemötandet centralt:  
 
- Kundperspektivet är jätteviktigt. Vi finns till för dem som bor och verkar i 

Varberg, både invånare och näringsliv. Därför måste vi vara duktiga på att 
förstå behoven, ha mycket dialog med både sökande och styrande politiker 
och även vägleda på ett så bra sätt möjligt. Vi ska följa lagen, men vi ska också 
vara lösningsorienterade och vända på alla stenar för att hitta möjliga 
alternativ och lösningar som ligger inom ramen för lagen.  

 
Stegvis utveckling ger mervärde 
Många vill bygga i Varberg och trycket på bygglovsavdelningen har länge varit 
högt. Under vintern avdelades resurser för att komma ikapp med gamla 
bygglovsärenden och nu är kön helt borta.  
 
- Daniel kommer in i ett skede där förutsättningarna för att ta nya 

utvecklingssteg är goda. Ett av dessa steg är att förbereda för digitalisering 
och tjänster som förenklar för de sökande, berättar Cecilia. 
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Daniel, som påbörjat sin första arbetsvecka i Varberg, ser fram emot sitt nya 
uppdrag: 
 
- Det händer mycket i Varberg och jag ser fram emot att lära känna 

verksamheten och möta människorna här. Jag har fått ett spännande uppdrag 
som handlar om att skapa mervärde för kommunens invånare och näringsliv. 
Bygglovsavdelningen är varbergarnas myndighet och mitt mål är att de alltid 
ska känna sig nöjda i kontakten med oss och med arbetet vi utför. 

 
 

 
 
För mer information, kontakta: 

Cecilia Strömer, stadsbyggnadschef 

Tel: 0340-69 70 50 

E-post: cecilia.stromer@varberg.se 

 


