
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport från Riksantikvarieämbetet 

Förenklad beredning av statliga 
byggnadsminnen 

Tydligt och ändamålsenligt ansvar i 
enklare processer 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

Riksantikvarieämbetet 2012
 

114 84 Stockholm
 

www.raa.se
 

riksant@raa.se  


Box 5405 


2 

mailto:riksant@raa.se
http:www.raa.se


 

 

 

 
  

  
  

   
  
  
  

  
   

   
  
  

  
  
  
  
   

   
  
   
  
   
  

 
   
   
   

   
   
   
  

  
  
  
   

   
   
   
  
  
  
  

   
   
   
   

Enklare beredning av statliga byggnadsminnen 

Innehåll 

1. Förord 	1
 

2 Sammanfattning	 3
 

3 Uppdraget 	5
 
3.1 Direktiven för uppdraget	 5
 
3.2 Avgränsningar	 5
 
3.3 Begreppsdefinitioner	 6
 
3.4 Utredningsarbetet 	7
 

4 Kartläggning	 9
 
4.1 Regler, roller och ansvar	 9
 

4.1.1 Roller och ansvarsområden enligt förordningen	 9
 
4.1.2 Skyddsföreskrifter 	11
 
4.1.3 Tillsyn	 12
 

4.2 Styrdokument 	12
 
4.2.1 Fastighetsförvaltningsförordningen	 12
 
4.2.2 Instruktioner	 13
 
4.2.3 Regleringsbrev	 13
 
4.2.4 Riksantikvarieämbetets arbetsordning	 14
 

4.3 Tillämpning och praxis	 14
 
4.3.1 Praxis genom överenskommelser m.m. 	 15
 
4.3.2 Vägledning för statliga byggnadsminnen	 17
 
4.3.3 	 Vårdprogram 17
 
4.3.4	 Riksantikvarieämbetets ärendeprocesser och ärendehantering 19
 
4.3.5	 Allmänt om förutsättningar för elektronisk beredning och särskilt för statliga
 

byggnadsminnen 20
 
4.3.6	 Ärenden om statliga byggnadsminnen 22
 
4.3.7	 Ärendeprocess och ansvarsfördelning vid ändringsansökningar 25
 
4.3.8	 Förvaltande myndigheters beredning 27
 

5. Enklare beredning - varför och hur?	 31
 
5.1 Behov av och möjligheter till förändring och förenkling	 31
 
5.2 Riksantikvarieämbetets utgångspunkter	 33
 
5.3 De förvaltande myndigheternas utgångspunkter och synpunkter 34
 

5.3.1 Statens fastighetsverk 	 35
 
5.3.2 Fortifikationsverket 	36
 
5.3.3 Naturvårdsverket 	36
 
5.3.4 Sjöfartsverket, Kungl. Djurgårdens förvaltning och Riksdagsförvaltningen 37
 

5.4 Problem och möjligheter vid tillämpning av förordningen	 37
 
5.4.1 Oklar ansvarsfördelning	 38
 
5.4.2 Ej definierad ansvarsfördelning	 38
 
5.4.3 Skyddsföreskrifter 	39
 
5.4.4 Tillsyn	 41
 
5.4.5 Samråd 	41
 
5.4.6 Vårdprogram	 41
 

5.5 Genomgång av förordningen	 42
 
5.5.1 Kvalifikationskriterierna för statligt byggnadsminne	 43
 
5.5.2 Beslut om förklaring för statligt byggnadsminne	 44
 
5.5.3 Beslut om skyddsnivå	 46
 



 
 

   
   
   
   
   
  
   
   
  
   
   
   
  

  
  
   

   
  
   
  
   
   
   
   

  
  
   
  
   

 

Enklare beredning av statliga byggnadsminnen 

5.5.4 Förslag till skyddsföreskrifter och samråd med förvaltande myndighet 47
 
5.5.5 Att utöva tillsyn 47
 
5.5.6 Att ändra statligt byggnadsminne 48
 
5.5.7 Att pröva tillstånd till ingrepp 50
 
5.5.8 Att överlåta ett statligt byggnadsminne 50
 
5.5.9 Meddela genomförd överlåtelse 53
 
5.5.10 Att jämka eller häva skyddet 54
 
5.5.11 Att utse slottsarkitekt och utfärda instruktion för slottsarkitekt 55
 
5.5.12 Att utse värdefull byggnad 56
 
5.5.13 Att ändra värdefull byggnad 57
 
5.5.14 Att utse och förvalta byggnad av byggnadsminnesklass 58
 
5.5.15 Att vårda och ändra byggnad av byggnadsminnesklass 60
 
5.5.16 Att utse och förvalta värdefull fastighet 61
 

5.6 Styrdokument 63
 
5.6.1 Instruktioner och regleringsbrev 64
 
5.6.2 Riksantikvarieämbetets arbetsordning 64
 

5.7 Tillämpning och praxis 64
 
5.7.1 Överenskommelser 64
 
5.7.2 Vägledning för statliga byggnadsminnen 65
 
5.7.3 Riksantikvarieämbetets ärendehantering och ärendeprocesser 65
 
5.7.4 Elektronisk hantering och beredning 65
 
5.7.5 Ärenden om statliga byggnadsminnen 66
 
5.7.6 Ärendeprocessen och ärenden vid ändringsansökningar 67
 
5.7.7 Förvaltande myndigheters beredning 68
 

6. Förslaget och konsekvenserna i kort form 70
 
6.1 Ändringar beträffande ansvar, skyldigheter och befogenheter 71
 
6.2 Enklare tillämpning 73
 
6.3 Enklare och tydligare processer 73
 
6.4 Enklare, snabbare och överskådligare med elektronisk ärendehantering 74
 

Bilagor 75
 

2 



 

 

  

    

 

   

   

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

      

 

 

    

  

                                                           
  

Förord 

1. Förord 
Ett av de nationella kulturpolitiska målen är att främja ett levande kulturarv som bevaras, 

används och utvecklas. Riksantikvarieämbetets vision Tänka i tid utgår från att samhälls

aktörerna inser kulturarvets värde och tar vara på det i arbetet för ett hållbart samhälle. Det 

innebär att hänsyn till kulturarvet ska prägla samhällsutvecklingen och bidra till långsiktiga 

beslut om utformningen av framtidens samhälle. Målet är ett levande kulturarv som 

bevaras, används och utvecklas för att vara angeläget och tillgängligt för alla. 

I linje med Riksantikvarieämbetes statliga förvaltningsuppdrag efterstävas att lag

tillämpningen vidareutvecklas mot ökad kvalitet, effektivitet och rättsäkerhet samt att den 

ska understödja demokrati och utgå från ett tydligt medborgarperspektiv. 

Staten är en stor fastighetsägare och förvaltar genom myndigheter och bolag en 

mängd kulturhistoriska miljöer och byggnader. Av dessa miljöer har ett fåtal ansetts ha ett 

så högt kulturhistoriskt värde att de har skyddats genom en särskild förordning. Ansvaret 

för att förordningen efterlevs delas av regeringen, Riksantikvarieämbetet och de fastighets

förvaltande myndigheterna. Förordningen reglerar skyddet och hanteringen av statliga 

byggnadsminnen, värdefulla byggnader och värdefulla fastigheter. Landets 266 statliga 

byggnadsminnen med 1513 byggnader1 utgörs av de kulturhistoriskt mest värdefulla 

byggnaderna, anläggningarna, parkerna och trädgårdarna i statens ägo. Kungliga slott, 

residens, regerings- och domstolsbyggnader, förvarsanläggningar, teatrar, bibliotek, univer

sitetsbyggnader, fyrar, fängelser m.m. förmedlar berättelser om Sveriges och den statliga 

förvaltningens historia samt utgör unika upplevelsemiljöer med höga kulturhistoriska 

värden. Riksantikvarieämbetet har tillsyn över alla dessa fastigheter som förvaltas av nio 

statliga myndigheter. Det är dock regeringen som har det yttersta ansvaret genom att den 

sätter upp regelverket kring statliga byggnadsminnen samt har rätten att utse och häva dem. 

Riksantikvarieämbetet arbetar kontinuerligt med frågor om hur ärenden om statliga 

byggnadsminnen kan beredas ändamålsenligt och effektivt. Efter det att utredningen 

K-märkt, Förslag till förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, lämnade sitt 

förslag år 2004 har Riksantikvarieämbetet upprättat en vägledning för statliga byggnads

minnen, introducerat en förenklad blankett för ansökningsändring och påbörjat ett arbete att 

i samråd med främst Statens fastighetsverk utveckla vårdprogram. Arbetet syftar till att 

1 Bebyggelseregistret, http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/resultat.raa, hämtad 
2012-03-14. 
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Förord 

tolka, förklara och förtydliga skyddsföreskrifterna i vårdprogram. Det har också ansetts 

vara möjligt att i samråd med förvaltande myndighet i vårdprogram undanta från tillstånds

plikt vissa mindre ändringar som enbart i liten utsträckning har bedömts påverka kultur

historiska värden. Genom att kulturhistoriskt känsliga delar på ett bättre sätt beskrivs och 

pekas ut blir det möjligt för förvaltare att med större förutsägbarhet planera vård, underhåll 

och ändringar. Detta arbete tillsammans med de ändringar som föreslås i denna utredning 

bör bidra till att det blir möjligt att hantera statliga kulturfastigheter på ett ännu enklare sätt, 

utan att dessa fastigheters värden riskeras. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
I denna rapport lämnas förslag till åtgärder hur ärenden om statliga byggnadsminnen kan 

beredas på ett enklare sätt. Åtgärderna ska gå i linje med de kulturpolitiska målen, vara 

rättssäkra och bidra till att bevara och utveckla de kulturhistoriska värdena, med minsta 

möjliga beredning. Rollerna mellan tillsyns- och förvaltningsansvar ska härmed bli ännu 

tydligare och besluten ska fattas i rätt ordning. 

De föreslagna ändringarna kan delas i tre kategorier, den första berör förordningen, 

den andra tillämpningen och den tredje rutinerna. En del av de föreslagna ändringarna kan 

göras inom befintliga ramar, men för att åstadkomma avsedd effekt krävs att förordningen 

förändras. Inom ramen för detta uppdrag har förordningen analyserats och förslag läggs 

fram som utifrån uppdraget bidrar till tydligare roll- och ansvarsfördelning och enklare be

redning. En del av förordningens bestämmelser föreslås utgå som ändamålslösa och en del 

nya bestämmelser införs i syfte att förenkla och förtydliga samt en del i syfte för att flytta 

ansvar till en mer ändamålsenlig nivå. Förordningen omdisponeras delvis, görs tydligare 

och torde därmed fungera mer effektivt. 12-16 §§ omarbetas vilket medför att 12-13 §§, 

värdefulla byggnader, utgår helt. 14-15 §§ formuleras om för att hantera byggnader och 

anläggningar m.m. av byggnadsminnesklass i paritet med motsvarande bestämmelser i 

kulturminneslagen. Värdefulla fastigheter tas bort som ett begrepp och 16 § utgår. Det som 

omfattas av 16 § integreras istället i 1 § som omformuleras så att den i högre grad mot

svarar dagens syn på kulturarv. Beslut om skyddsföreskrifterna föreslås bli delegerade från 

regeringen till Riksantikvarieämbetet. Denna förordningsändring medför omfattande för

enkling, effektivisering och bedöms kunna genomföras helt oberoende av andra utredningar 

varför den bör prioriteras. 

Tillämpningen blir ändrad till följd av förändrad förordning, men också genom att 

en ny vägledning som omfattar hela förordningen ska tas fram. Skyddsföreskrifterna ska 

fortsätta utvecklas och kunna revideras i snabbare takt. Det föreslås också att en generell 

vägledning för förvaltningsdokument/vårdprogram ska utarbetas. Det är nödvändigt att 

vårdprogram anger just vård, underhåll, material och metoder mer detaljerat än idag. Det 

ska vara möjligt att i vårdprogram ange vissa mindre ingrepp, vård- och underhållsåt

gärder som Riksantikvarieämbetet samlat kan pröva i samband med programmets gransk

ning. I och med att förvaltande myndighet ges större ansvar i frågor som berör åtgärder av 

mindre kulturhistorisk vikt reduceras Riksantikvarieämbetets arbetsinsats. En viktig 
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Sammanfattning 

förutsättning för att ansvar ska kunna lämnas till förvaltande myndighet är att antikvarisk 

kompetens, egen eller extern, involveras i förvaltningen. Om denna kompetens kommer 

tidigt in i processen leder det till att tillsynsmyndighetens arbete förenklas i ett senare 

skede.  

Förenkling och effektivisering av Riksantikvarieämbetets eget arbete berör hantering 

av ansökningar, enklare beredning av enklare ärenden och ökat tillvaratagande av möjlighe

ter med elektronisk och digital hantering av beredningsmoment. För en effektivare tillämp

ning föreslås system som ökar kvaliteten på beslutsunderlag. Vissa beslut utgår och andra 

kan fattas på en lägre nivå i organisationen. Att besluten skrivs under på ett av sökanden 

färdigställt underlag kommer att medföra en väsentlig avlastning av ändringsansökningar 

som är den största ärendekategorin. 

Eftersom de förvaltande myndigheterna får ett större ansvar minskar Riksantikvarie

ämbetes arbete med ärendeberedning. Riksantikvarieämbetet får därmed möjlighet att satsa 

mer på rådgivning, uppföljning och utvärdering. Vinsterna för de förvaltanden myndig

heterna består av minskad administration mot tillsynsmyndighet genom att vissa mindre 

frågor kan samlat beslutas av Riksantikvarieämbetet i samband med granskning av 

vårdprogram. Tydligare förutsättningar för förvaltning medför större förutsägbarhet vilket i 

sin tur bidrar till att kulturarvet blir mer användbart och tillgängligt. Därmed kan de 

kulturhistoriska värdena bevaras ännu bättre och värdena förmedlas samt upplevas av flera. 

Förenklingar kan inte ersätta, men troligen minska, behovet av samråd i enkla 

ärenden varvid tyngdpunkten i stället kan förskjutas till komplexa, principiella och över

gripande frågor. 
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Uppdraget 

3 Uppdraget 

3.1 Direktiven för uppdraget 

Riksantikvarieämbetet har i direktiv (Ku2011/914/KA) från den 5 maj 2011 fått av 

regeringen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för förenklad beredning av ärenden om statliga 

byggnadsminnen, bilaga 1. Tyngdpunkten i uppdraget ligger i att se över hur ansvars- och 

rollfördelningen mellan de berörda myndigheterna kan förtydligas. Uppdraget ska genom

föras i samverkan med Statens fastighetsverk och de andra berörda myndigheterna. 

Regeringen bedömde i skrivelsen Vissa kulturmiljöfrågor (Skr. 2009/10:74) att 

förslaget i betänkandet Kulturbebyggelseutredningen (SOU 2004:94) avseende statliga 

byggnadsminnen inte borde genomföras. I betänkandet föreslogs att reglerna om statliga 

byggnadsminnen skulle inordnas i 3 kap. lag (1988:950) om kulturminnen m.m. och att 

vissa uppgifter i ärenden om statliga byggnadsminnen skulle föras över till länsstyrelserna. 

Vidare skulle Statens fastighetsverk ges ansvar att inom vissa av länsstyrelsen givna ramar 

utöva s.k. egenkontroll över hur åtgärder på ett statligt byggnadsminne förhåller sig till 

skyddsföreskrifterna och ändamålet med byggnadsminnesförklaringen. 

Regeringen anser i skrivelsen Vissa kulturmiljöfrågor att det finns goda skäl att se 

över hur ärendehanteringen av statliga byggnadsminnen inom ramen för befintlig för

ordning kan förenklas och har nu lämnat frågan till Riksantikvarieämbetet att utreda. 

3.2 Avgränsningar 

I utredningen förutsätts att tillsynen över de statliga byggnadsminnena i enlighet 

med Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen även i fortsättningen ska utövas 

av Riksantikvarieämbetet. 

Uppdraget har tolkats så att det också kan inrymma föreslag till ändringar i förord

ningen i syfte att förtydliga ansvars- och rollfördelningen samt förenkla beredningen. 

I utredningen tolkas uppdraget brett och avser med beredning allt det arbete som 

behövs för att förvalta de statliga byggnadsminnena. Denna förvaltning omfattar det arbete 

som görs av regeringen, Riksantikvarieämbetet och de förvaltande myndigheterna, de sist

nämndas ofta biträdda av externa konsulter. 
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3.3 

Uppdraget 

Utredningen berör all den beredning som styrs av bestämmelserna i förordningen 

om statliga byggnadsminnen, andra regler och bestämmelser, tillämpning, praxis och övriga 

rutiner. Hantering av tillståndspliktiga ändringar i strid med skyddsföreskrifterna är den 

kategori som genererar flest ärenden och är därför mest intressant att utreda ur förenklings

synpunkt. 

Riksantikvarieämbetet kan inte påverka hur de förvaltande myndigheterna organi

serar sitt arbete med statliga byggnadsminnen och lämnar därmed inte heller detaljerade 

förslag på hur de på bästa sätt skulle kunna förenkla sin egen beredning. Dock förutsätts att 

antikvarisk kompetens används mer systematiskt i förvaltningen, oavsett om den är egen 

eller kommer utifrån. På så sätt kan förslaget medföra konsekvenser för de förvaltande 

myndigheternas beredning. 

Riksantikvarieämbetets beredning av ärenden om statliga byggnadsminnen med stöd 

av förordningen bör motsvaras i stort av länsstyrelsernas beredning med stöd av kulturmin

neslagen. Grunden för bedömning av hur de kulturhistoriska värdena bäst tillvaratas i för

valtningen bör göras enligt likvärdiga principer för de båda kategorierna byggnadsminnen 

eftersom urvalskriterierna2 är lika oavsett ägare. Att tillsynen för statliga byggnadsminnen 

utförs i en annan administrativ ordning får inte leda till omotiverade skillnader i hur de han

teras och ändringarna bedöms. Dock finns det möjligheter att inom staten fördela ansvar 

mellan myndigheter. Det är också möjligt att samarbeta för att finna den mest ändamåls

enliga hanteringen och att även ingå överenskommelser om det praktiska arbetet. Detta får 

dock inte leda till att gränsen mellan förvaltningsansvar och kulturhistoriskt motiverat till

synsansvar suddas ut eller blir otydlig. 

Begreppsdefinitioner 

Med ärendeberedning avses i denna utredning en process för handläggning av ett ärende 

från beredning till beslut och verkställighet enligt förvaltningslagen och kommunallagen, 

men även praktisk kontorsverksamhet, såsom postöppning, sortering, databehandling, 

protokollföring och expediering.3 

I rapporten används ordet ärendehantering och ärendehandläggning synonymt med 

ärendeberedning. Riksantikvarieämbetet avser med ärendeberedning av statliga byggnads

minnen den beredning som görs av samtliga myndigheter som är involverade i hanteringen, 

2 ”Synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde.” 
3 Nationalencyklopedin: beredning, handläggning. 
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3.4  

Uppdraget 

även om fokus ligger på Riksantikvarieämbetets egen beredning. 

Med statliga kulturfastigheter avses i utredningen fastigheter som skyddas enligt 

förordningen om statliga byggnadsminnen, det vill säga statliga byggnadsminnen enligt 1 §, 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader enligt 12, 14 §§ och värdefulla fastigheter enligt 16 §. 

Med förvaltningsdokument avses vårdprogram, vårdplan, skötselplan, förvaltnings

program, förvaltningsplan eller ett dylikt dokument som vägleder och ger anvisningar för 

att speciellt ta hand om kulturhistoriska värden. Begreppet används i utredningen synonymt 

med det vanligen använda begreppet vårdprogram. 

I förordningen används begreppet kulturhistoriskt värdefull byggnad som kan 

komma ifråga om byggandsminnesförklaring. I rapporten används synonymt ett kortare 

begrepp byggnad av byggnadsminnesklass alternativt presumtivt byggnadsminne. 

Utredningsarbetet 

Arbetet har utförts i samverkan med de nio statliga myndigheter4 som förvaltar statliga 

byggnadsminnen. Den 10 november 2011 anordnade Riksantikvarieämbetet en workshop 

för de förvaltande myndigheterna. Fortifikationsverket, Kungliga Djurgårdens förvaltning, 

Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Sveriges lantbruksuniversitet deltog, 

Riksdagsförvaltningen och Sjöfartsverket hade anmält hinder. Workshopen syftade till att 

informera om uppdraget, inhämta synpunkter om nuvarande ärendehantering och fånga upp 

idéer om hur framtida beredning skulle kunna göras enklare med bibehållen kvalitet. Inför 

workshopen skickades ett frågeformulär ut, bilaga 2. Frågorna handlade bland annat om hur 

myndigheterna uppfattar att den nuvarande ärendehanteringen fungerar avseende roll- och 

ansvarsfördelningen, operativa tillsynen och vägledningen inklusive ansökningshandling

arna. Frågor ställdes också om myndigheternas egenkompetens, hur de bereder ärenden, hur 

denna beredning skulle kunna förenklas, hur de säkrar kulturhistorisk kvalitet i förvaltnin

gen, i vilken utsträckning förvaltningsdokument har upprättats och hur förutsägbarheten i 

förvaltning skulle kunna ökas. Möjlighet lämnades också att ge förslag på mindre ändringar 

i förordningen om statliga byggnadsminnen. 

4 Fortifikationsverket (25), Kungliga Djurgårdens förvaltning (12), Naturvårdsverket (4), 
Riksdagsförvaltningen (5), Riksantikvarieämbetet (1), Trafikverket (22), Sjöfartsverket (25), Statens 
fastighetsverk (174) och Sveriges lantbruksuniversitet (1). Siffran inom parentes anger antalet 
byggnadsminnen som förvaltas av respektive myndighet. 
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Uppdraget 

Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk och Sjöfartsverket svarade på frågefor

mulären, Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Sveriges lantbruksuniversitet lämnade 

muntliga synpunkter på workshopen där frågorna och de inlämnade svaren diskuterades. 

Rapporten Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen, Preliminärt förslag 

2012-02-17, sändes i februari 2012 till de förvaltande myndigheterna för synpunkter som 

kunde lämnas vid en hearing som anordnades den 1 mars 2012. Det erbjöds också möjlig

het att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Fortifikationsverket, Naturvårdsverket och 

Statens fastighetsverk lämnade skriftliga synpunkter. Följande myndigheter deltog i 

hearingen: Fortifikationsverket, Kungliga Djurgårdens förvaltning, Naturvårdsverket, 

Riksdagsförvaltningen, Riksantikvarieämbetet Fastighetsavdelning, Trafikverket, 

Sjöfartsverket och Statens fastighetsverk. Sveriges lantbruksuniversitet hade anmält hinder. 

Relevanta synpunkter har inarbetats i det slutliga förslaget till riktlinjer som tillställs 

regeringen senast den 31 mars 2012. 
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Kartläggning 

4 Kartläggning 
I detta kapitel redovisas de nuvarande förutsättningarna och omständigheterna vid hantering 

av statliga byggnadsminnen. En kort tillbakablick på statlig förvaltning genom tiderna ges i 

bilaga 9. 

4.1 Regler, roller och ansvar 

Beredning av ärenden om statliga byggnadsminnen styrs direkt av förordningen om statliga 

byggnadsminnen och respektive objekts skyddsföreskrifter. Syftet med förordningen är att 

de kulturhistoriska värdena ska bevaras. Indirekt styrs beredningen av myndighetsinstruk

tioner, regleringsbrev, överenskommelser mellan myndigheter, interna arbetsordningar, 

vägledningar, handledningar för ärendehandläggning, praxis och mer eller mindre formali

serade rutiner och arbetssätt. 

Regeringen, Riksantikvarieämbetet och de förvaltande myndigheterna är de statliga 

aktörer som ansvarar för hantering av statliga byggnadsminnen. På regional nivå berör 

arbetet de statliga byggnadsminnena länsstyrelserna och på lokal nivå kommunerna. Andra 

berörda aktörer är länsmuseer, privata konsulter, arkitekter, antikvarier, entreprenörer, 

arrendatorer, hyresgäster och allmänheten. Rollerna utanför den statliga sfären berörs dock 

inte i denna utredning. 

Regeringen och Riksantikvarieämbetet beslutar i frågor om statliga kulturfastigheter. 

Riksantikvarieämbetet har tillsynsansvar och lämnar förslag och synpunkter till regeringen 

om dessa fastigheter. De förvaltande myndigheterna ansvarar för att förvaltningen utförs 

med hänsyn till kulturhistoriska värden. 

4.1.1 Roller och ansvarsområden enligt förordningen 

Roll- och ansvarsfördelning enligt förordningen kan sammanfattas på följande sätt: 

Regeringen fattar beslut avseende: 

•	 byggnadsminnesförklaring (2 §), skyddsföreskrifter (3 §) och värdefulla fastigheter 

(16 §) 

•	 ändringar som innefattar från kulturhistorisk synpunkt väsentliga ingrepp (7 §) 

•	 jämkning av skyddsföreskrifter och hävande av byggnadsminnesförklaring (10 §) 
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Kartläggning 

• undantag från föreskrifter för värdefull byggnad (15 §). 

Riksantikvarieämbetet har ansvar inför regeringen genom att: 

•	 lämna förslag till nya statliga byggnadsminnen (2 §) och värdefulla fastigheter (16 §) 

•	 lämna förslag till skyddsföreskrifter (4 §) 

•	 yttra sig om väsentliga ingrepp (7 §) 

•	 lämna förslag till jämkning av skyddsföreskrifter och yttra sig över förvaltande 

myndighets förslag till jämkning av skyddsföreskrifter (10 §) 

•	 lämna förslag till hävande av byggnadsminnesförklaring och yttra sig över förvaltande 

myndighets förslag till hävande av byggnadsminnesförklaring (10 §). 

Riksantikvarieämbetet fattar beslut avseende: 

•	 ändringar i strid med skyddsföreskrifter och får ställa villkor i beslut (6 §). 

Riksantikvarieämbetets myndighetsansvar innefattar också att: 

•	 utöva tillsyn över statliga byggnadsminnen (5 §) och värdefulla fastigheter (16 §) 

•	 föra förteckning över statliga byggnadsminnen (5 §), värdefulla byggnader som inte är 

byggnadsminnen (12 §) och värdefulla byggnader som kan komma ifråga för bygg

nadsminnesförklaring (14 §) 

•	 avgöra om ett ingrepp är väsentligt (7 §) 

•	 lämna råd om vården av värdefulla byggnader (13 §) 

•	 lämna föreskrifter om vården av värdefulla byggnader som kan komma ifråga för 

byggnadsminnesförklaring (14 §) 

•	 lämna föreskrifter i samband med ändring av värdefulla byggnader som kan komma 

ifråga för byggnadsminnesförklaring (15 §). 

Riksantikvarieämbetet har ansvar inför förvaltande myndighet genom att: 

•	 inhämta yttrande om förslag till skyddsföreskrifter (4 §). 
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Kartläggning 

Förvaltande myndighet har möjlighet hos regeringen att: 

•	 ansöka om överlåtelse av statligt byggnadsminne om Riksantikvarieämbetet motsätter 

sig överlåtelsen (8 §). 

Förvaltande myndighet har ansvar inför Riksantikvarieämbetet genom att: 

•	 inhämta yttrande inför en överlåtelse av ett statligt byggnadsminne (8 §) 

•	 ansöka om jämkning av skyddsföreskrifter och hävande av en 

byggnadsminnesförklaring (10 §) 

•	 samråda om slottsarkitektförordnande och slottsarkitektinstruktion (11 §) 

•	 samråda om vissa åtgärder hos värdefulla byggnader som kan komma ifråga om bygg

nadsminnesförklaring (14 §). 

Förvaltande myndighet har ansvar inför Riksmarskalksämbetet genom att: 

•	 samråda om slottsarkitektinstruktion (11 §). 

I förordningens bestämmelser finns på flera punkter otydligheter och oklarheter 

avseende roll- och ansvarfördelningen. Dessa redovisas och i kapitel 5 där också lösningar 

läggs fram. 

4.1.2 Skyddsföreskrifter 

Riksantikvarieämbetets tillämpning och hantering av statliga byggnadsminnen utgår i första 

hand från skyddsföreskrifterna som därmed utgör det viktigaste dokumentet vid tillstånds

prövningen. Krav på att ett statligt byggnadsminne ska förses med skyddsföreskrifter ställ

des i en förordning som trädde i kraft år 1988. 

Regeringen anger genom skyddsföreskrifter på vilket sätt ett statligt byggnadsminne 

ska vårdas och underhållas samt i vilka avseenden det inte får ändras. Skyddsföreskrifterna 

kan också innehålla bestämmelser om att ett område kring byggnaden ska hållas i sådant 

skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. Skyddsföreskrifterna ska 

återspegla de kulturhistoriska värden som ett byggnadsminne har och ge vägledning i hur 

dessa värden ska skyddas. 

Skyddsföreskrifterna är generella till sin karaktär, framför allt de först upprättade. 

De anger normalt att vård- och underhåll ska utföras med traditionella material/metoder 
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4.2 

Kartläggning 

eller med material/metoder som är anpassade efter byggnadsminnets egenart, på ett sådant 

sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar och att byggnadsminnet inte förfaller. Oftast 

anges att byggnadsminnet inte ytterligare får bebyggas eller på annat sätt förändras och att 

området ska hållas i sådant skick att karaktären inte förvanskas. Skyddsföreskrifterna inne

håller nästan alltid ett förbud mot att riva/flytta byggnad och ändra exteriör. Interiört för

bjuds ändring av ursprunglig/äldre rumsindelning/planlösning och ingrepp i stomme/

ursprunglig/äldre fast inredning. För kulturhistoriskt känsliga delar av ett byggnadsminne 

kan alla åtgärder förbjudas genom ett ytskiktsskydd eller skyddade rum. Om det finns sär

skilda skäl får ett statligt byggnadsminne ändras i strid med skyddsföreskrifterna efter en 

prövning av Riksantikvarieämbetet. 

För tillämpning av hur skyddsföreskrifterna ska utformas används handboken 

Skyddsbestämmelser vid byggnadsminnesförklaring enligt kulturminneslagen, 2003, som 

Riksantikvarieämbetet har upprättat för främst länsstyrelsernas arbete med skyddsbe

stämmelserna enligt 3 kap. lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 

4.1.3 Tillsyn 

Med tillsyn5 avser Riksantikvarieämbetet verksamhet som syftar till att granska att de 

förvaltande myndigheternas hantering av statliga byggnadsminnen uppfyller de krav som 

följer av förordningen och skyddsföreskrifterna samt att Riksantikvarieämbetets beslut 

efterlevs. Tillsynen kan delas i målstyrd/ärenderelaterad och händelsestyrd/egeninitierad.  

Styrdokument 

I detta avsnitt tas upp hur myndighetsinstruktioner, regleringsbrev och arbetsordningar 

m.m. för de förvaltande myndigheterna styr hanteringen av statens kulturfastigheter. 

4.2.1 Fastighetsförvaltningsförordningen 

I regeringsbeslut Fi2010/1838 med stöd av Förordning (1993:527) om förvaltning av 

statliga fastigheter m.m. anges bland annat att förvaltningsuppdraget för Fortifikations

verket omfattar fastigheter avsedda för förvarsändamål, mark- och övningsområden, för 

Statens fastighetsverk utrikesfastigheter, de kungliga slotten, regeringsbyggnaderna, 

5 Granskning som genomförs med stöd av lag och (vanligen) en möjlighet för tillsynsmyndigheten att 
besluta om någon form av ingripande, SOU 2000:100, s. 50. 
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Kartläggning 

Djurgårdsmarken, vissa av statens kulturfastigheter, gamla fästen, monument, vissa älv-

sträckor och markområden samt vissa donationsfastigheter, för Riksantikvarieämbetet vissa 

fastigheter med fasta fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggnin

gar samt ruiner. För Trafikverket och Sjöfartsverket omfattar förvaltningsuppdraget bland 

annat fastigheter för den egna verksamhetens behov. För Trafikverket anges särskilt att upp

draget omfattar att förvalta fastigheter som är nödvändiga för den verksamhet som bedrivs 

enligt instruktionen. För Naturvårdsverket omfattar förvaltningsuppdraget nationalparks-

fastigheter, naturreservatsfastigheter samt vissa andra fastigheter för naturvårdsbehov. 

4.2.2 Instruktioner 

Enligt instruktion har Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket ansvar för en viss del 

av statens fasta egendom. Fortifikationsverket ska särskilt svara för fastigheter avsedda för 

försvarsändamål. Båda verken ska genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast 

egendom och för statens räkning förvärva fast egendom. Statens fastighetsverk ska därut

över avyttra fast egendom och bidra till hållbar förvaltning med en god resurshushållning 

och god ekonomisk effektvitet. Riksantikvarieämbetet ska vårda och visa de kulturmiljöer 

som myndigheten förvaltar. Riksdagsförvaltningen har till uppgift att vårda och bevara riks

dagens byggnader. Sveriges lantbruksuniversitet ska förvalta universitets fasta egendom. 

För de övriga myndigheterna, Kungliga hov- och slottsstaten/Djurgårdsförvaltningen, 

Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och Trafikverket berör instruktionen inte fastigheternas 

förvaltning. 

4.2.3 Regleringsbrev 

Enligt regleringsbrev för år 2012 ska Statens fastighetsverk förvalta sina fastigheter så att 

deras kulturvärden bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt 

lämplig nivå. Fastighetsverket ska också leva upp till de nationella kulturpolitiska målen, 

främst med att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Fortifika

tionsverket ska ta hänsyn till kulturvärden i tillämpliga delar som motsvarar vad som gäller 

för andra stora fastighetsförvaltare. Fortifikationsverket, Naturvårdverket, Sjöfartsverket 

och Statens fastighetsverk får under vissa förutsättningar föra över fastigheter till andra 

statliga myndigheter. De övriga förvaltande myndigheternas regleringsbrev behandlar inte 

hur fastigheterna ska förvaltas i förhållande till de kulturhistoriska värdena. 
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Kartläggning 

4.2.4 Riksantikvarieämbetets arbetsordning 

Riksantikvarieämbetets arbetsordning omfattar bestämmelser om ärendehandläggning. 

Fokus läggs här på hur de delar av Riksantikvarieämbetets arbetsordning som har relevans 

för beredning av statliga byggnadsminnen eventuellt kan förenklas. De övriga förvaltande 

myndigheternas arbetsordningar och deras påverkan på ärendeberedning har inte under

sökts och eventuella förenklingspotential redovisas inte heller i denna utredning. 

För varje ärende som inkommer till Riksantikvarieämbetet utses en handläggare som 

är ansvarig för beredningen. Handläggningen utförs så att ärendet ges en allsidig belysning, 

onödigt dubbelarbete undviks och varje möjlighet till kostnadsbesparing och förenkling i 

verksamheten tillvaratas. Ärenden avgörs som huvudregel efter föredragning. Ansvarig 

handläggare skriver ett förslag till avgörande, beslut, yttrande eller tjänsteanteckning i ett 

ärende. Samhällsavdelningen bereder ärenden om statliga byggnadsminnen. Förslaget 

bereds med chefen för Samhällsavdelningen om meningsskiljaktighet föreligger i för

hållande till den förvaltande myndigheten. I övrigt sker beredning med enhetschefen för 

Kulturminnen. Ärenden av principiell vikt och av komplex karaktär presenteras, diskuteras 

och förbereds mer djupgående i enhetsövergripande arbetslag. 

Handläggaren föredrar ärendet inför den beslutande. Föredragandens närmaste chef 

närvarar vid föredragningar inför avdelningschefen. Beslut innehåller uppgifter som visar 

datum för beslutet, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som har varit före

dragande och vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i 

avgörandet. Den föredragandes närmaste chef ansvarar för att beredningen har skett på rätt 

sätt, för riktigheten i de uppgifter som ligger till grund för beslutet, för utformningen och 

lagenligheten av beslutsförslaget samt för beslutets expediering. Beslut skrivs under av 

handläggare och den beslutande. 

I arbetsordningen anges beslutsordningen för statliga byggnadsminnen i en särskild 

tabell som anges i bilaga. (Bilaga 3, tabell I, i tabell II anges den tillämpade arbets

ordningen). 

Tillämpning och praxis 

I detta avsnitt beskrivs hur de statliga kulturfastigheterna idag praktiskt hanteras av 

Riksantikvarieämbetet och de förvaltande myndigheterna. Det anges vilka överens

kommelser som finns, hur processerna ser ut, hur organisationen är utformad med hänsyn 

till beredningen, de förekommande ärendekategorierna och hur ärendena bereds. 
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Kartläggning 

4.3.1 Praxis genom överenskommelser m.m.  

Riksantikvarieämbetet har slutit fyra överenskommelser med Statens fastighetsverk som 

berör arbetet med statliga byggnadsminnen. Dessa överenskommelser handlar om strate

gier, vårdprogram, skyddsföreskrifter och det nationella kulturarvet. Ett av Riksantikvarie

ämbetet upprättat promemoria anger riktlinjer för hur arbetet med värdefulla fastigheter ska 

bedrivas med Statens fastighetsverk. Frågor om Riksdagsförvaltningens statliga byggnads

minnen hanteras i särskild ordning. Riksdagsförvaltningen bereder ändringsansökningarna i 

samråd med Stockholms stadsmuseum. Riksantikvarieämbetet fattar inga beslut om 

ändringar enligt förordningen i dessa ärenden utan enbart yttrar sig över dem. Tre av 

Riksdagsförvaltningens fem byggnadsminnen saknar av regeringen beslutade 

skyddsföreskrifter. 

1. Överenskommelse om samverkan 

”Överenskommelsen om samverkan mellan Statens fastighetsverk och Riksantik

varieämbetet” handlar om grund och mål för samarbetet samt strategier för att uppnå målen, 

bilaga 5. 

2. Överenskommelse om skyddsföreskrifter och vårdprogram 

”Överenskommelsen om samverkan mellan Statens fastighetsverk och Riksantik

varieämbetet” handlar om samarbete mellan myndigheterna vid upprättande av skyddsföre

skrifter och vårdprogram. I överenskommelsen anges och beskrivs processerna, ansvars-

och rollfördelningen, bilaga 6. Där anges att Statens fastighetsverk ansvarar för framta

gande av vårdprogram och Riksantikvarieämbetet bistår med råd om vårdprogrammets 

ambitionsnivå, omfattning, inriktning samt om medverkan av nödvändig specialistkom

petens. Vidare framgår det att Riksantikvarieämbetet yttrar sig över vissa delar av vård

programmet. Syftet med överenskommelsen är bland annat att samordna arbetet med vård

program med framtagande av skyddsföreskrifter. Utöver det som redan regleras i förordnin

gen avseende skyddsföreskrifter anger överenskommelsen att Riksantikvarieämbetet ska 

remittera till länsstyrelse och kommun det förslag till skyddsföreskrifter som tas fram i 

samband med att ett vårdprogram upprättas. 

3. Överenskommelse/praxis om det nationella kulturarvet 

I skrivelsen ”Det nationella kulturarvet” är Riksantikvarieämbetet och Statens fastig

hetsverk överens om praxis avseende hur de gemensamt utser fastigheter till det nationella 

15 



 

 

  

   

 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

 

  

   

 

 

 

   

  

 

  

 

                                                           

 

 

 

Kartläggning 

kulturarvet, bilaga 4. Begreppet nationellt kulturarv definieras enligt följande: ”Till det 

nationella kulturarvet skall räknas fastigheter och anläggningar som i ett nationellt his

toriskt perspektiv är av utomordentligt stor betydelse. Dessa bör ägas och förvaltas av 

svenska staten genom Statens fastighetsverk.”6 Syftet med överenskommelsen är att fast

ställa den praxis som rådde vid tidpunkten för överenskommelsens ingående mellan 

regeringen, Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk avseende den förberedande 

hanteringen inför regeringens beslut om det nationella kulturarvet. Fastigheter som 

överenskommelsen berör kan även förvaltas av statliga bolag eller är i enskild ägo. Enligt 

överenskommelsen ska Riksantikvarieämbetet upprätta en rullande bevakningslista med 

förslag till de fastigheter som kan anses tillhöra det nationella kulturarvet och därmed bör 

förvaltas av Statens fastighetsverk på grund av deras kulturhistoriska värde. En förutsätt

ning för en överföring till Statens fastighetsverk är att fastigheten är förklarad för statligt 

byggnadsminne eller att byggnadsminnesförklaring äger rum i samband med överförandet 

till Statens fastighetsverk. Riksantikvarieämbetet ska således upprätta förslag till skydds

föreskrifter innan regeringen beslutar om överföring till Statens fastighetsverk. 

4. Överenskommelse om skyddsföreskrifter 

I Riksantikvarieämbetets yttrande ”Princip för hantering av ändring av statligt bygg

nadsminne under skyddsföreskrifternas fastställandetid hos regeringen” anges hur Riksanti

kvarieämbetet och Statens fastighetsverk ska hantera de fastigheter för vilka Riksanti

kvarieämbetet har gjort en hemställan hos regeringen om fastställande av skyddsföre

skrifter, bilaga 7. Med de övriga förvaltande myndigheterna tillämpas förfarandet ovan som 

praxis, utan en skriftlig överenskommelse. Detta förfarande nämns också i vägledningen. 

Under den tid regeringen handlägger frågan om skyddsföreskrifter finns det behov 

av att ha riktlinjer för hur myndigheterna förhåller sig till det föreslagna skyddet och där

med också till ändringar som strider mot det föreslagna skyddet. Statens fastighetsverk kan 

ha behov av att hävda bevarandeintresset i förhållande till sina hyresgäster.  

Enligt överenskommelsen ska Statens fastighetsverk samråda med Riksantikvarie

ämbetet inför ändringar i strid med det föreslagna skyddet och lämna in en ansökan om 

dessa ändringar. Detta medför att: 

6 SOU 1992:79, s. 99: ”Sammanfattningsvis kan till nationalarvet i första hand räknas sådana bygg
nader som haft en central funktion i den svenska historien, samhällsutvecklingen och den vetenskap
liga odlingen, dvs de kungliga slotten, rikets fästningar och de symbolbärande huvudmonumenten 
inom olika administrativa strukturer och vid de gamla lärosätena. Till nationalarvet kan också räknas 
byggnader och egendomar som sedan urminnes tider har tillhört kronan, såsom kungsgårdar och 
klosteregendom.” 
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Kartläggning 

•	 För ett statligt byggnadsminne som saknar skyddsföreskrifter prövas ändringarna i 

normal ordning med stöd av förordningens övergångsbestämmelser. Vid bedöm

ningen tas hänsyn till det föreslagna skyddet. 

•	 För ett statligt byggnadsminne som har skyddsföreskrifter prövas ändringarna också 

i normal ordning. Vid bedömningen tas hänsyn till det föreslagna skyddet. 

•	 För en fastighet som är föreslagen som statligt byggnadsminne innebär överenskom

melsen att Riksantikvarieämbetet får möjlighet att lämna synpunkter i ett yttrande 

över de föreslagna ändringarna.  

5. PM om riktlinjer för värdefulla fastigheter 16 § 

Promemorian innehåller gemensamma riktlinjer för Statens fastighetsverk och 

Riksantikvarieämbetet angående förvaltning och skydd av landskap och bebyggelse inom 

de 31 föreslagna värdefulla fastigheterna7, bilaga 8. Riktlinjerna handlar om den över

gripande målsättningen, skyddsnivån, skyddsföreskrifterna, den kulturhistoriska motiver

ingen och vårdplan. Avseende vårdplan slås det fast att de i detalj ska redovisa hur fastig

heterna ska skyddas och var/när/hur skötseln ska utföras. 

4.3.2 Vägledning för statliga byggnadsminnen 

Riksantikvarieämbete har för statliga byggnadsminnen år 2010 tagit fram en vägledning8 

som ersatte en dryg 10 år gammal Handläggningsordning. Vägledningen förklarar och 

underlättar vid upprättandet av en ansökan om ändring. Den syftar till att stödja förvaltning 

genom att förklara och förtydliga processen kring tillståndsprövningen. Den vänder sig 

främst till förvaltare, men den kan även vara till hjälp för antikvariska specialister, kon

sulter och entreprenörer. I vägledningen tas upp frågor om författningsskydd, tillsyn, 

process, tillståndsplikt, beslut och villkor för beslut, vård, underhåll, konservering och 

ansökningsblankett med tillhörande information. Vägledningen är i digital form allmänt 

tillgänglig och har utgivits i tryck. Avsikten är att den uppdateras kontinuerligt. 

4.3.3 Vårdprogram 

Sedan senare delen av 1970-talet har förvaltningsdokument, t.ex. vårdplaner, vårdprogram 

och förvaltningsprogram tagits fram av både Statens fastighetsverk och Fortifikations

7 I dag 30 st. 
8 http://www.raa.se/publicerat/917209396x.pdf 
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verket. Dessa dokument har som regel samråtts med och i några fall godkänts av Riksanti

kvarieämbetet. I ett fåtal skyddsföreskrifter anges att vård och underhåll ska utföras enligt 

ett (godkänt) vårdprogram. 

Syftet med vårdprogram är att underlätta inför beslut om den långsiktiga förvaltnin

gen och att på bästa sätt bruka, bevara och utveckla fastighetens kulturhistoriska värden. I 

ett vårdprogram ges riktlinjer för vård och underhåll. Det fungerar också som ett praktiskt 

styrdokument för förvaltare, myndigheter, entreprenörer, konsulter och hyresgäster, både i 

den dagliga och långsiktiga förvaltningen samt inför stora förändringar och vid akuta 

underhållsåtgärder. Det utgör ett värdefullt diskussions- och kunskapsunderlag, dels vid 

tillståndsprövning av ändringsförslag i strid mot skyddsföreskrifterna dels i samband med 

tillsyn av de statliga byggnadsminnena. De delar av ett vårdprogram som samråds med 

Riksantikvarieämbetet omfattar kulturhistorisk värdebeskrivning, målsättning med fastig

heten och beskrivning av speciella vårdkrav, strategier för bevarande och utveckling samt 

forskningsbehov. Övriga delar omfattar bland annat historik och nulägesdokumentation. 

Kulturhistorisk värdebeskrivning anger de värden som ligger till grund för byggnadsmin

nesförklaringen. En långsiktig målsättning för förvaltningen formuleras utifrån värdena. I 

jämförelse med ett vårdprogram är en drifts- eller underhållsplan mer detaljerad och har en 

kortare livslängd. 

Arbetsprocessen avseende vårdprogram är som följer. Statens fastighetsverk analy

serar de viktigaste delarna i samråd med förvaltare och antikvarisk expertis, intern och/eller 

extern, med syfte att föra en så bred diskussion som möjligt. Efter ett samrådsmöte med 

Riksantikvarieämbetet bearbetas de inlämnade synpunkterna i programmet som därefter re

mitteras till Riksantikvarieämbetet före ett fastställande genom ett särskilt beslut av 

ansvarig fastighetschef. Programmet är i grunden ett långsiktigt dokument (10 år) men 

delar av det kan uppdateras vid behov. 

Fortifikationsverket har upprättat vårdprogram för så gott som för hela sitt bestånd 

av statliga byggnadsminnen, Statens fastighetsverk för drygt en tredjedel. Kungliga Djur

gårdens förvaltning och Riksdagsförvaltningen avser att börja upprätta vårdprogram. 

Arbetet med vårdprogram utförs i regel av konsult. 

Vårdprogram fungerar som en del av ett kunskapsunderlag vid Riksantikvarieäm

betets tillståndsprövning. På nuvarande ansökningsblankett ska anges om ett vårdprogram 

för byggnadsminnet har upprättats och om hänsyn till vårdprogrammets intentioner har ta

gits. I beslut kan hänvisningar göras till vårdprogram. De förvaltande myndigheterna kan 
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Kartläggning 

referera till och motivera sina ansökningar med stöd av vårdprogram som därmed har fått 

en allt viktigare betydelse för tillämpningen. 

4.3.4 Riksantikvarieämbetets ärendeprocesser och 
ärendehantering 

Riksantikvarieämbetets principer för ärendehantering kan redovisas enligt följande 

generella modell9 som omfattar sju olika steg (moment). Startpunkten för ett ärende kan ses 

när en kund, person/företag/myndighet, behöver vända sig till Riksantikvarieämbetet i 

någon fråga. För att möjliggöra att frågan blir till ett ärende behöver kunden ta del av infor

mation om en tjänst. Informationen ska ge svar på vissa frågor, t.ex. avseende om/varför/

hur/av vem ett ärende ska initieras och vad som krävs för att ärendet ska kunna avgöras 

samt hur den fortsatta processen kommer att se ut. Det finns också ärenden som Riksanti

kvarieämbetet självt initierar, t.ex. om nya byggnadsminnen eller skyddsföreskrifter. 

Modellen inkluderar även delgivnings- och arkiveringsmoment. 

1. Möjliggörande: Tillhandahållande av information, t.ex. vägledning, ansökningsblan

kett. Ärenden postas till Stockholm eller Visby, per e-post till en central adress. 

2. Registrering och kontroll: Mottagning av insända uppgifter, diarieföring och 

kontroll av inkomna uppgifter. Ärenden registreras centralt eller på avdelningen i ett 

digitalt ärende- och handläggningssystem. 

3. Insamling och komplettering: Inhämtande av ytterligare uppgifter från den egna 

myndigheten och/eller från annan myndighet/sökanden. Kompletteringar kan begäras 

in via olika media. 

9 Enligt Statskontorets utredning Potential för inre effektivisering av offentlig förvaltning genom 
automatiserad ärendehantering, dnr 2004/86-5. 
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4.	 Beredning: Bedömning av inlämnade uppgifter utifrån författningar, t.ex. förord

ningen, skyddsföreskrifterna m.m. Arbetsordning styr beredningen. 

5.	 Beslut: Prövning av ärendet och beslut fattas. Arbetsordning styr på vilken nivå och 

av vem beslut fattas. 

6.	 Delgivning: Meddelande om och information av beslutet. Delgivning sker per post. 

7.	 Arkivering: Avslutande och arkivering av ärendet. Leverans till förvar hos 

Antikvarisk-topografiska arkivet. 

4.3.5 	 Allmänt om förutsättningar för elektronisk beredning 
och särskilt för statliga byggnadsminnen 

Potentialen för effektivisering med införande av e-tjänster i ett ärende beror på flera olika 

faktorer varav volym, komplexitet och nuvarande handläggningstid är de mest centrala. 

Möjlighet för införande av e-tjänster minskar med ärendets komplexitet. Utifrån den teo

retiska möjligheten för automatisk elektronisk handläggning, automatberedning, kan ären

den indelas i tre kategorier arketyper: A, B och C10, där kategori A är lättast att automatbe

reda och C svårast. 

Ärendearketyperna och deras förekomst i ärenden om statliga byggnadsminnen 

Arketyp A kännetecknas av att samtliga moment skulle kunna utföras automatiskt 

eftersom det finns tydliga kvantitativa regler och riktlinjer för hur beredningen ska göras 

och hur besluten ska tas. Riksantikvarieämbetet bedömer att det inte finns några ärenden 

om statliga byggnadsminnen som enbart tillhör denna kategori. 

Arketyp B innehåller både enkla och komplexa moment. De enkla ärendena skulle 

kunna beredas och avgöras automatiskt. De komplexa kräver manuell hantering i 

berednings-/beslutsfasen, de övriga momenten innan beredning och efter beslut kan göras 

automatiskt. Riksantikvarieämbetet bedömer att delar av systematisk tillsyn, systematisk 

uppföljning och ärendebaserad uppföljning av beslut skulle kunna bygga på automatisk 

inrapportering och hantering. 

Arketyp C består renodlat av komplexa ärenden vilka kännetecknas av att alla ären

den kräver helt manuell hantering av momenten 4 och 5 (beredning och beslut). Varje ären

de är unikt och kräver en handläggares erfarenhet av att göra en sammanvägd bedömning 

10 Statskontorets utredning Potential för inre effektivisering av offentlig förvaltning genom 
automatiserad ärendehantering, dnr 2004/86-5. 
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utifrån en rad kvalitativa aspekter. Riksantikvarieämbetet bedömer att flertalet ärenden om 

statliga byggnadsminnen tillhör denna kategori. 

Ärendevolym 

Antalet ärenden för statliga byggnadsminnen är ca 320 per år varav flertalet handlar 

om ansökningar om ändringar och samråd om vårdprogram. Ändringsfrågorna bereds allt 

mer genom tidiga samråd vilket medför att beslutsfattandet går snabbare och förutsägbar

heten i beslut ökar. Bland övriga ärendetyper finns upprättande av förslag till nya statliga 

byggnadsminnen, förslag till ändring av skyddsföreskrifter och yttranden vid förslag till 

avyttringar.  

Antalet ärenden om statliga byggnadsminnen kan anses vara för få för att det ska 

vara lönsamt att bygga upp och utveckla egna elektroniska system enbart för ärenden om 

statliga byggnadsminnen. Riksantikvarieämbetets hela ärendehantering inklusive samtliga 

ärendetyper är en lämplig utgångspunkt för att utveckla rationaliseringar med stöd av 

elektronisk ärendehantering och annan modern informationsteknik. 

Ärendekomplexitet 

Ett komplext ärende betecknas av att moment 4-5 (beredning och beslut) kräver 

professionell bedömning från fall till fall beroende på att praxis och regelverk inte är helt 

entydiga. Sådana ärenden är svåra, för att säga omöjliga, för en maskin att avgöra. Det 

krävs i stället en människas erfarenhet, flexibilitet och kompetens i att tolka, avväga och 

bedöma. De allra flesta ändringsansökningar bedöms vara komplexa. 

Nuvarande handläggningstider 

Enligt aktuell statistik för år 2011 var antalet timmar ca 4050 för arbete med ärenden 

om statliga byggnadsminnen. Handläggningstiden av ett ärende, från inregistrering till 

avslut, är i genomsnitt 13,6 arbetsdagar11. Handläggningstiden per inregistrerat ärende är i 

genomsnitt knappt 11 timmar som dock inte avser faktiskt nerlagd arbetstid för ett enskilt 

ärende utan omfattar all hantering som behövs för statliga byggnadsminnen. Endast två 

ärenden om ansökan om tillstånd överskred 60 arbetsdagar i handläggningstid. 

Riksantikvarieämbetets ärendehantering av statliga byggnadsminnen får betecknas 

som personaleffektiv. Införande av elektronisk ärendehantering lär inte erbjuda några större 

inre rationaliseringsvinster avseende den totala arbetstiden, särskilt med hänsyn till att de 

11 Ärendena är öppna i genomsnitt 20 kalenderdagar. 
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föreslagna lättnaderna kring vissa delar av enskilda ärenden förutsätter att systematiskt 

arbete med skyddsföreskrifter och vårdprogram samt uppföljning förstärks. 

4.3.6 Ärenden om statliga byggnadsminnen 

I detta avsnitt berörs frågor specifikt om hur ärenden om statliga byggnadsminnen hanteras 

avseende process, tillämpning och satsade resurser. 

Möjliggörande av ärende 

Riksantikvarieämbetet tillhandahåller på extern hemsida information om hur statliga 

byggnadsminnen hanteras. Informationen består av en vägledning och en ansöknings

blankett12. 

Ärendemoment inför beredning 

Inkommen ansökan registreras i ett elektroniskt ärendehanteringssystem vari 

assistent eller handläggare lägger in handlingar och aktiviteter som berör ärendet. Den 

sökande har inte tillgång till informationen i systemet. Kontroll av inkomna handlingar görs 

manuellt vid registrering/inskrivning och senare av handläggare avseende underlagets full

ständighet. Insamling och komplettering av uppgifter kräver att handläggare kontaktar den 

sökande genom telefon, e-post, post eller anordnar möte med sökanden eller gör platsbesök. 

Beredningen, ärendeprocessen och handläggningen  

Ärenden om statliga byggnadsminnen bereds av handläggare på Samhällsavdelning

en. Ärenden fördelas formellt av enhetschefen, enligt delegation av avdelningsassistenten i 

samråd med handläggare. Fördelningen strävar efter att tillgodose principen om att en och 

samma handläggare har kontakt med ett förvaltningsområde/en förvaltare men handläg

gares specialkompetens och arbetsbelastning kan också påverka ärendefördelningen. 

Ärendena om statliga byggnadsminnen hanteras i ett enhetsövergripande arbetslag 

som också bereder andra ärenden i bebyggelserelaterade frågor. Enkla ärenden föredras 

kontinuerligt till enhetschefen utan beredning i arbetslaget. Föredragningen är sällan 

muntlig. Komplexa, större och principiellt viktiga ärenden bereds en gång varannan vecka 

med handläggare från de tre enheterna på Samhällsavdelningen. Vid behov anlitas kom

petens från övriga avdelningar, främst antikvarisk-teknisk kompetens från Förvaltnings

12http://www.raa.se/cms/showdocument/documents/extern_webbplats/2010/juli/ansokningsblankett_s 
tatligt_byggnadsminne.pdf 
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avdelningen och juristkompetens från Administrativa avdelningen. I vissa frågor inhämtas 

externa experters synpunkter. Ärenden till verksledningen och avdelningsledningen före

dras en gång per vecka. Beslut och yttranden signeras dubbelt, av föredragande och 

beslutande. Verksledningen informeras också om ärenden av särskild vikt. 

Målsättningen är att ett ärende ska avgöras inom tre månader från den tidpunkt då 

ansökan har inkommit eller anses vara komplett för handläggning. Handläggningstiden 

varierar från någon dag och överskrider sällan tre månader vilket oftast beror på ärende

balanser eller att komplettringar måste inväntas. Vissa beslut tas på avdelnings- eller verks

ledningsnivå vilket medför att handläggningstiden kan bli förlängd med två till tre veckor. 

För upprättande av skrivelser, beslut och yttranden används digitala beslutsmallar. 

Beslutsordningen och ärendekategorierna 

Riksantikvarien beslutar enligt arbetsordningen i frågor som överlämnas till 

regeringen. Dessa beslut omfattar förslag till nya statliga byggnadsminnen inklusive 

skyddsföreskrifter, jämkning/revidering av skyddsföreskrifter, hävande av byggnadsmin

nen, prövning av väsentliga ingrepp och förslag till värdefulla fastigheter. Samrådsärenden 

vid större infrastrukturprojekt som berör statliga byggnadsminnen beslutas också av riks

antikvarien, i vissa fall delegeras de. 

Enhetschefen på Kulturminnen har delegation att besluta i de ärenden där tillstånd 

beviljas och ingen erinran lämnas. 

Hantering av ändringsansökningar som inkluderar tidiga samråd utgör den största 

ärendekategorin och tar mest tid att bereda. Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter 

är samråd om vårdprogram, förslag till nya byggnadsminnen, förslag till och revidering av 

skyddsföreskrifter, ajourhållande av förteckningar och operativ tillsyn. Arbetsuppgifter som 

förekommer mera sällan utgörs av att lämna synpunkter vid fastighetsavyttringar, väsent

liga ingrepp, jämkning av skyddsföreskrifter, hävande av byggnadsminnesförklaringar och 

yttranden över slottsarkitektförordnanden. Arbete med värdefulla byggnader förekommer 

ytterst sällan. 

Delgivning, avslut och arkivering 

Beslutsoriginal delges sökanden per post. Kopior för kännedom sänds till berörd 

länsstyrelse, länsmuseum e.d., kommun, slottsarkitekt/annan ansvarig konsult, föreslagen 

antikvarisk kontrollant och annan berörd part, t.ex. slottsförvaltning vid Ståthållarämbetet.  
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Då beslut har fattats avslutats ärendet elektroniskt i det digitala ärendehanterings

systemet. Handläggare stämplar manuellt ärendet som ad acta/avslutat. Registrator samt 

assistent på avdelnings- och/eller enhetsnivå har behörighet att digitalt skriva in ärendet 

som avslutat. Handlingarna i pappersformat levereras till arkivet. Handlingar som inkom

mer efter ett avslutat ärende, t.ex. antikvariska kontrollrapporter, arkivläggs i akten efter att 

ha skrivits in i ärendet. 

Samråd 

Tidiga samråd genomförs med förvaltare avseende planerade tillståndspliktiga 

åtgärder. Samråden är behovsstyrda och initieras av förvaltare. Vid dessa samrådsmöten 

deltar i regel också slottsarkitekt eller annan ansvarig konsult och kulturarvsspecialist13. 

Tillsyn 

Nuvarande tillsyn av de statliga byggnadsminnena är både målrelaterad och händel

sestyrd. Den målrelaterade omfattar vissa objekt/områden, den händelsestyrda utgår i första 

hand från det förändringstryck som det enskilda byggnadsminnet utsätts för. Tillsynsmöten 

initieras i regel i samråd. Sammankallande är antingen Riksantikvarieämbetet eller förval

tande myndighet som för anteckningar. Förvaltande myndighet representeras normalt av 

förvaltare, i förekommande fall myndighetens antikvariska specialist och slottsarkitekt samt 

extern antikvarie. Vid tillsynen följs upp efterlevnaden upp av utförda tillståndspliktiga 

ändringar och i beslut ställda villkor. Årligen hålls ett till två möten för ett objekt/område 

varvid de utförda tillståndspliktiga arbetena följs upp och kontroll görs huruvida de villkor 

som ställts om utförande, dokumentation och antikvarisk kontroll har uppfyllts. Inkommen 

dokumentation och antikvariska rapporter inregistreras till respektive ärende. Samtidigt 

görs en erfarenhetsåterföring i utvecklingssyfte som en del av en lärande process. 

Tillsynsmöten kombineras ofta med tidiga samråd inför planerade ändringar. 

Antalet ärenden och satsade resurser 

Antalet ärenden om statliga byggnadsminnen har minskat något under de senaste 

åren. Orsaken till minskningen kan inte anges med säkerhet eftersom minskningen kan bero 

på flera faktorer såsom bättre information till förvaltare via fler kanaler, t.ex. om vilka 

åtgärder som ät tillståndspliktiga, vägledningen, ökat samråd, operativ tillsyn och vård

program som bidrar till att klargöra regelverket och medför att ”omöjliga” åtgärder avstyrs 

13 Avser Statens fastighetsverk. 
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och att ansökningar om icke tillståndspliktiga åtgärder uteblir. Antalet ärenden om 

ändringar är dessutom konjunkturberoende. 

250 

350 
Registrerade ärenden 

Avslutade ärenden 

Utgående handlingar, 
enl reg. datum 

Antalet ärenden om statliga byggnadsminnen åren 2001-2010 och antalet nerlagda timmar/10 åren 

2007 och 2010. Blå linje avser registrerade ärenden, cerise avslutade, gul utgående handlingar och 

ljusblå timmar delat med 10. 

Den sammanlagda tiden för arbetet med statliga byggnadsminnen har minskat 

väsentligt, t.o.m. halverats under de senaste åren och även antalet personer som arbetar med 

dem. För närvarande arbetar sex personer med ärenden om statliga byggnadsminnen. Den 

sammanlagda planerade årsarbetstiden för år 2011 var 2855 timmar vilket motsvaras av 

knappt två årsarbeten (årsarbete 1500 timmar). Bland de viktigaste orsakerna till minsk

ningen av arbetstid utgörs av, utöver färre inkomna ansökningar, även av det utvecklings

arbete för effektivisering som har bedrivits sedan år 2007. Dit kan räknas införande av 

beslutsmallar och ansökningsblankett som styr hur ansökan ska utformas, vad den ska 

innehålla och att antikvarisk kompetens involveras i processen. Andra bidragande orsaker 

kan vara det väl utvecklade samarbetet med de förvaltande myndigheterna i tidiga samråd 

och i arbete med vårdprogram. En inte oväsentlig orsak är också att ansökningarnas kvalitet 

i kulturhistoriskt hänseende har höjts med anledning av ökad användning av antikvarisk 

kompetens vid planering av ändringarna. 

4.3.7 Ärendeprocess och ansvarsfördelning vid 
ändringsansökningar 

Flertalet ärenden om statliga byggnadsminnen handlar om ändringar i strid med skydds

föreskrifterna. Följande figur visar schematiskt skeden vid en ansökan om ändring av ett 

statligt byggnadsminne. 
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Av figuren ovan framgår hur ansvaret fördelar sig mellan tillsynsmyndigheten 

Riksantikvarieämbetet och den förvaltande myndigheten. Det framgår också vilka moment 

som krävs vid kulturhistorisk enkla eller normala respektive komplexa åtgärder och 

ändringar. Samtliga sju steg i processen är utförligt beskrivna i Vägledning för statliga 

byggnadsminnen. Ett kulturhistoriskt enkelt ärende består av tre steg och ett komplext kan 

omfatta upp till sju steg. 

Behov av ändring och särskilda skäl 

Exempel på ändringsbehov som kan utgöra särskilda skäl för ändring anges som 

förval på ansökningsblanketten och begreppet förklaras ytterligare i vägledningen. 

Ändringsbehoven kan diskuteras i ett samråd varvid det kan framkomma att ärendet är 

komplext. I sådant fall kan behoven och skälen för ändringarna behöva redovisas noggran

nare innan en ansökan lämnas in. Vid ett sådant tillfälle rekommenderas att ett preliminärt 

förslag insänds till Riksantikvarieämbetet för synpunkter som lämnas i ett yttrande. 

Ansökan 

Detaljerad information om ansökan finns på Riksantikvarieämbetets hemsida. Infor

mationen består av en vägledning, en ansökningsblankett som kan fyllas i digitalt, anvis

ningar till blanketten och en ifylld exempelblankett. Blanketten är målinriktad och fungerar 

delvis som en checklista. Det finns ett flertal förvalsalternativ vilket förenklar ansöknings

förfarandet för sökanden. Ifyllandet av blanketten förutsätter i komplexa ärenden att sökan-

Ansvar: Gemensamt  
RAÄ - förvaltare 

Kulturhistoriskt enkel/mindre omfattande cfgÄndring/ 
process: 

Kulturhistoriskt normal/komplex/omfattande c-i

RAÄFörvaltare 

Ändrings- 
behov Ansökan Ev. 

samråd 
Ev. antikv. 

kontrollBeslut Ev. kontroll
rapport 

c f

Ev. 
yttrande 

g

c 2 e f hg i
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Kartläggning 

den har tillgång till antikvarisk kompetens. Om kulturhistoriskt kunskapsunderlag redan har 

tagits fram (i ett vårdprogram) ska ändringarna i regel relateras till detta. Blanketten måste 

skrivas ut för en manuell underskrift och expediering. Till ansökan ska bifogas handlingar 

som redovisar varför och hur ändringarna måste utföras och hur de ska utformas. Hand

lingarna kan bestå av beskrivningar, illustrationer och ritningar samt ska vara i pappers

format. 

Beslut och villkor som kan anges i beslut 

Handläggare granskar och bedömer om beslutsunderlaget behöver kompletteras i 

något hänseende av sökanden, t.ex. med en särskild antikvarisk undersökning/dokumen

tation. Ytterligare information om objektet kan behöva tas fram av handläggaren, t.ex. 

skyddsföreskrifter från bebyggelseregistret, kulturhistorisk värdebeskrivning från ett vård

program, arkiverade äldre handlingar och litteratur. En bedömning görs av de angivna 

skälen för ändring, det föreslagna utförandet och behovet av villkor inför och i samband 

med ändringen avseende t.ex. antikvarisk kontroll/medverkan och dokumentation före, 

under eller efter ändringen. 

Dagens beslutsskrivelser hänvisar och refererar till ansökan samt resonerar kring 

skälen för ändringar, kommenterar utförandet och ställer vid behov villkor om utförandet 

och antikvarisk medverkan. Utöver att vara ett juridiskt dokument ska beslutet också vara 

transparent och för allmänheten kunna förmedla varför och hur staten ändrar det gemen

samma kulturarvet samt hur de kulturhistoriska värdena blir påverkade. I det pågående 

effektiviseringsarbetet finns långtgående planer på att ersätta den nuvarande mallbaserade 

beslutskrivelsen med en ny blankett, som fungerar både som ett underlag för ansökan och 

efter att ha blivit ifylld och undertecknad som ett underlag för en beslutsskrivelse, 

bilaga 10. Beslut kommer, efter införande av en sådan blankett, att i innehåll fullt ut mot

svara den nuvarande beslutsskrivelsen. För avslagsbeslut kommer dock individuellt upp

rättade beslutsskrivelser att upprättas. 

4.3.8 Förvaltande myndigheters beredning 

Statens fastighetsverk förvaltar knappt två tredjedelar (63 %) av de statliga byggnads

minnena14. Fastighetsverkets operativa verksamhet är lokalt organiserad med ansvariga för

valtare som planerar vård, underhåll och ändringar. Lokalkontoren samlas i grupper efter 

14 Siffran avser av totala antalet utnämnda statliga byggnadsminnen. Av det totala antalet byggnader 
förvaltar Fastighetsverket ca 65 %. 
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Kartläggning 

byggnadsslag och i regionala kontor som leds av en fastighetschef som fattar beslut om för

valtningen. Fastighetsverket har under senare år byggt upp kulturhistorisk kompetens på 

central nivå. På huvudkontoret arbetar för närvarande 22 kulturarvsspecialister på en egen 

enhet där det finns rådgivande specialister till förvaltningens stöd inom fackområden 

arkitektur, arkitekturhistoria, byggnadsvård, levandegörande, tillgänglighet, landskap och 

park, teknik och installation, kvalitetssäkring respektive inredning. Enheten hör till staben 

och har enbart en stödjande och rådgivande funktion. 

Den egna specialistkompetensen nyttjas främst i tidiga skeden i underhålls- och i 

byggprojekt. Specialisterna stödjer dels förvaltningen i att utreda projektets förutsättningar 

genom att definiera värden och dels i beställarrollen genom att ställa krav på projekteringen 

med utgångspunkt i dessa värden. 

Fastighetsverket anordnar årligen en intern obligatorisk två dagars kulturarvs-

utbildning för samtliga medarbetare. Syftet är att genom föreläsningar, platsstudier och 

dialog skapa ett gemensamt förhållningssätt och en fördjupad förståelse för vad kulturarv 

är. Det klargörs vad som krävs innan beslut om kulturarv kan fattas och var man ska söka 

information och råd. Vid behov anordnas fördjupade utbildningar exempelvis i teknik- och 

materialfrågor såsom i kalkputs och måleri. 

Den regionala förvaltningen har ett eget budgetansvar och egen beslutsrätt i ärenden 

rörande de fastigheter som tillhör området. De lokala förvaltarna avgör alltså om kultur-

arvsspecialister, interna eller externa, behöver involveras i de enskilda frågorna i samband 

med tillståndspliktiga ändringar m.m. Statens fastighetsverk har förordnat 34 slottsarkitek

ter och 25 husarkitekter som stöd för de mest värdefulla och kompetenskrävande statliga 

byggnadsminnena. Fastighetsverket har fastställda rutiner i sina styrande dokument för 

framtagande av vårdprogram och tillsättande av slottsarkitekt. Förvaltningen bereder till

ståndsärenden och ansvarar för att rätt kompetens involveras samt att ansökningar görs 

enligt förordningen. 

Fastighetsverket säkrar kulturhistorisk kvalitet i förvaltningen med stöd av ett 

kvalitetsledningssystem, Vårt sätt att arbeta (VSA), som beskriver arbetssätt och fungerar 

som ett stöd i det dagliga arbetet. I det styrande dokumentet Kulturarv anges arbetssätt som 

berör fastigheters kulturvärden. Rutiner med utgångspunkt i de krav som beskrivs i det 

styrande dokumentet avser att arbetas in i de processer som också ingår i VSA. 

Fastighetsverket anlitar extern kulturarvskompetens framförallt i samband med 

underhålls- och byggprojekt, vid framtagande av vårdprogram och i olika utredningar. 
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Kartläggning 

Fastighetsverket har upprättat 185 vårdprogram och ser ett framtida behov av att cirka 110 

ytterligare vårdprogram tas fram. 

Fortifikationsverket förvaltar drygt nio procent15 av de statliga byggnadsminnena. 

Ansökningarna bereds av projektledare från driftsorganisationen, förvaltningen eller pro

jektledare från Byggavdelningen centralt. Byggavdelningens kulturarvsspecialist involveras 

ofta i projekten. Specialisten stödjer vid utformandet av ansökningar och tolkar skyddsföre

skrifter. De inom kulturhistoriskt underhåll erfarna fastighetsingenjörerna bidrar till vården 

av statliga byggnadsminnen. Fortifikationsverket har förordnade slottsarkitekter som, ut

över externa konsulter, medverkar vid ändringar. Extern antikvarisk kompetens anlitas vid 

beredning av ansökningar, förundersökningar, projektering, uppföljning och antikvarisk 

kontroll. 

De allra flesta av Fortifikationsverkets statliga byggnadsminnen är försedda med 

vårdprogram. Vissa kulturhistoriskt betydande anläggningar har heltäckande förvaltnings

dokument i form av vårdprogram, vårdplaner, skötselplaner, garnisonsplaner och färgsätt

ningsplaner. Dessa dokument uppdateras kontinuerligt och omfattar samtliga skyddade 

byggnader och mark. 

Sjöfartsverket förvaltar 11 procent16 av de statliga byggnadsminnena. Verket bereder 

sina ärenden om statliga byggnadsminnen genom sina förvaltare och deras chefer. Samråd 

med Riksantikvarieämbetet sker vid större åtgärder varvid även extern kompetens anlitas 

för att säkra kulturhistorisk kvalitet. Verket har en lång tradition i förvaltning av kultur

historiska miljöer och använder erfarna projektledare och extern kompetens vid renove

ringsåtgärder. Verket har ett underhållssystem vari besiktningar ingår men har inte upprättat 

några vårdprogram för sina statliga byggnadsminnen. 

Kungliga Djurgårdens förvaltning, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 

Riksdagsförvaltningen, Trafikverket och Sveriges lantbruksuniversitet förvaltar tillsammans 

drygt en sjättedel17 (17 %) av de statliga byggnadsminnena. Dessa myndigheter, bortsett 

Riksantikvarieämbetet, har inte besvarat utredningens frågor om beredning m.m. Kungliga 

Djurgårdens förvaltning och Sveriges lantbruksuniversitet lämnade dock muntliga synpunk

ter på workshopen varvid bland annat efterfrågades förtydligande av begreppen vård och 

15 Av det totala antalet byggnader förvaltar Fortifikationsverket ca 20 %. 
16 Av det totala antalet byggnader förvaltar Sjöfartsverket ca 7 %. 
17 Av det totala antalet byggnader är dessa förvaltares andel ca 8 %. 

29 



 

 

 

  

 

Kartläggning 

underhåll och tillståndspliktigt underhåll. Det ställdes också frågor om upphandling av 

antikvarisk kontroll och dokumentation. 
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5.1 

Enklare beredning – varför och hur? 

5. 	 Enklare beredning - varför 
och hur? 

I detta kapitel diskuteras, problematiseras och analyseras förutsättningar för, behov av och 

möjligheter till förenklad beredning och tydligare roll- och ansvarsområden. En viktig fråga 

är hur långt tillsynsuppdrag och förvaltningsuppdrag kan kombineras inom en och samma 

myndighet. Förordningen gås systematiskt igenom med hänsyn till oklarheter och problem i 

tillämpningen. Förslag läggs fram till ändringar som behövs för att åstadkomma en tyd

ligare roll- och ansvarsfördelning i besluts-, tillsyns- och förvaltningsuppgifterna mellan 

Riksantikvarieämbetet och de förvaltande myndigheterna. Alternativa tillvägagångssätt att 

lösa problemen presenteras. 

Oklarheter i roller och ansvar kan medföra att myndighetsansvaret och kraven på 

förvaltning inte uppfylls och därmed kan kulturhistoriska värden riskeras. Viss ansvars

fördelning kan å andra sidan framstå som ändamålslös och onödig. När det gäller förord

ningen uppmärksammas otydliga, odefinierade och ej tillämpade ansvarsförhållanden och 

roller. Otydlig roll- och ansvarsfördelning kan korrigeras men frågan är om det alltid är det 

mest effektiva sättet att åstadkomma en förenkling. I vissa fall behöver rollerna omdefi

nieras och ansvaret läggas på en annan aktör, delvis eller i sin helhet. 

Behov av och möjligheter till förändring och 
förenkling 

Beredningen av statliga byggnadsminnen ska ske med största möjliga nytta för kulturmiljö 

och allmänhet. En målsättning bör vara att förenklad beredning effektiviserar den samman

lagda hanteringen av statens kulturfastigheter. Detta arbete berör alltså fler myndigheter. 

För Riksantikvarieämbetets egen del bedöms de mindre personella vinster som kan tas hem 

i tillståndsprövning behöva satsas på utökad generell och ärendebaserad rådgivning, tillsyn 

och uppföljning/utvärdering. Det finns andra vinster med en enklare beredning, sådana som 

inte är direkt kopplade till resurser. Sådana kan vara att minskad tid i hantering av enklare 

ärenden i stället kan satsas på att lösa de komplexa frågorna på ett ännu bättre sätt. 

Sedan förordningen om statliga byggnadsminnen trädde i kraft år 1989 har om

världen förändrats när det gäller synen på vad som kan avses med kulturhistoriska värden, 
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Enklare beredning – varför och hur? 

kulturmiljöer och hur de ska skyddas, förvaltas, användas och utvecklas. Utöver skydd och 

bevarande har fokus allt mer riktats mot den nytta som kulturmiljöerna, rätt använda och 

utvecklade, kan utgöra för människorna. Antikvariska utbildningar har utvecklats och fler 

experter än tidigare arbetar med kulturhistoriska byggnader ute i civilsamhället medan 

antalet experter på central nivå har minskat. Därutöver har ett par av de myndigheter som 

förvaltar statliga byggnadsminnen byggt upp sin antikvariska egenkompetens, vilket öppnar 

för möjligheter att lämna dem ett större ansvar. För förvaltare som klarar av att hantera 

även de kulturhistoriska värdena på ett kompetent sätt skulle behovet av detaljstyrning från 

tillsynsmyndigheten kunna minska. Genom samverkan kan förvaltningen göras mer förut

sägbar. Till detta kan också bidra att vård och underhåll anges ännu mer detaljerat i vård

program. 

Det förekommer delvis dubbelt arbete om statliga byggnadsminnen. Riksantikvarie

ämbetet och framför allt Statens fastighetsverk gör ett likartat arbete vid hantering av an

sökningar. Riksantikvarieämbetet begär i ansökan in vissa uppgifter som är väsentliga vid 

prövning av tillstånd. Utöver att det i beslutsskrivelsen sedan hänvisas till dessa uppgifter 

upprepas de och refereras till för att åstadkomma ett transparent beslut. Om ansöknings

blanketten istället utformas så att den också utgör en beslutsskrivelse kan handläggningen 

förenklas betydligt, särskilt för Riksantikvarieämbetet. Ett förslag till en sådan blankett har 

tagit fram. Blanketten avses bli introducerad under 2012, bilaga 10. 

De förvaltande myndigheterna låter konsulter (antikvarier, arkitekter m.m.) ta fram 

detaljerade underlag för åtgärder och ändringar. Om dessa konsulter redan i förfrågan får 

tydliga krav på att planera sin redovisning särskilt med hänsyn till den kommande ansökan 

skulle därmed förutsättningar kunna skapas för att handlingarna på ett bättre sätt anpassas 

till ansökan. Detta medför en förenkling där de befintliga resurserna utnyttjas eftersom 

projekteringshandlingar ändå måste upprättas. 

Den samlade kunskap som finns i ett vårdprogram kan användas mer systematiskt 

som en del av ett planeringsunderlag. Det är av stor betydelse att konsulter, beställare men 

även tillsynsmyndighet har tillgång till detta kunskapsunderlag. För Riksantikvarieämbetets 

del påskyndar och förenklar en väl motiverad och tydlig ansökan handläggningen. 

Om processen vid ansökan och innehållet i beslutsunderlaget styrs bättre och till 

relevant nivå kan ytterligare vinster uppnås. Ett utökat elektroniskt stöd vid ärendehantering 

påskyndar processen och kan ge bättre service för sökanden. 
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5.2 

Enklare beredning – varför och hur? 

Riksantikvarieämbetets utgångspunkter 

En viktig utgångspunkt för Riksantikvarieämbetet är att de förslag till förenklingar som 

kommer till genomförande medför att de kulturhistoriska värdena kan säkras och tillvaratas 

på ett minst lika bra sätt som idag. En annan aspekt är att hantering av statliga kulturfastig

heter kan ske transparent. Frågorna på vilken nivå och av vilken myndighet besluten ska tas 

och de slutliga intresseavvägningarna ska göras kan inte enbart bero på var kompetensen 

för tillfället finns. Förvaltningsuppdraget innebär många andra hänsynstaganden än enbart 

de kulturhistoriska. Den förvaltande myndigheten kan också ha rollen som byggherre, 

hyresvärd och hyresgäst och ha de intressena att bevaka jämsides med de antikvariska. Att 

en och samma myndighet på egen hand, med alla dessa roller och medföljande krav, skulle 

kunna göra avvägningar som tillräckligt tar hänsyn till kulturhistoriska värden är tveksamt, 

framför allt vid beslut om ekonomiskt betydelsefulla åtgärder. Däremot kan många frågor 

av mindre kulturhistorisk vikt överlåtas till förvaltande myndighet under förutsättning att 

antikvarisk kompetens, egen eller extern, anlitas. Detta förutsätter dock att detaljerad 

objektknuten kunskap införs i vårdprogram och att Riksantikvarieämbetet inför systematisk 

tillsyn och uppföljning av de statliga byggnadsminnena. 

Antikvarisk kompetens finns idag integrerad i samhället på ett annat sätt än tidigare. 

Ändringar av statliga byggnadsminnen och andra kulturhistoriskt skyddade miljöer planeras 

med stöd av externa aktörer, restaureringsarkitekter som ”håller i pennan” och i bästa fall 

av antikvarier som klargör de kulturhistoriska förutsättningarna och bevakar dem. Upp

giften för de förvaltande myndigheterna är att vara en kunnig beställare och kunna ge både 

generella och objektspecifika råd. För de myndigheter som har antikvarisk egenkompetens 

gäller det, från Riksantikvarieämbetets synpunkt sett, att denna kompetens kommer syste

matiskt till användning i myndighetens egen beredning av enskilda ärenden. En annan vik

tig utgångspunkt för de förvaltande myndigheterna som beställare är att tillhandahålla sina 

konsulter kulturhistorisk information om de egna fastigheterna. I detta sammanhang fram

står betydelsen av ett heltäckande fastighetsknutet kunskapsunderlag som en framgångs

faktor för kulturhistoriskt lyckad förvaltning. Detta framstår särskilt betydelsefullt mot bak

grund av att byggnader i statens ägo saknar ”en person” som ägare, med allt det som ägar

skapet kan medföra i form av personligt intresse, kontinuitet och kunskap om objektet. Mot 

denna bakgrund framstår vårdprogram som en ännu nödvändigare länk i säkrandet av de 

kulturhistoriska värdena. 
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5.3 

Enklare beredning – varför och hur? 

Den bild som de deltagande förvaltande myndigheterna förmedlat, inte enbart under 

denna utredning, är att Riksantikvarieämbetets tillståndsprövning fungerar utmärkt och att 

Riksantikvarieämbetet som tillsynsmyndighet är uppskattat och efterfrågat, både när det 

gäller expertrollen, rollen som en central aktör med överblick och även rollen som en obe

roende och utomstående myndighet. Den sistnämnda rollen uttrycks vardagligt som ”det 

tredje ögat”, särskilt av de myndigheter som själva har påtagit sig rollen som antikvarisk 

rådgivare, en roll som behöver konfronteras med och relateras till de övriga krav som före

kommer inom en fastighetsförvaltning som förutsätts bemöta alla de krav som det moderna 

samhället ställer. 

De förvaltande myndigheternas 
utgångspunkter och synpunkter 

Följande redovisning refererar till de synpunkter som de förvaltande myndigheterna har 

lämnat till utredningen i workshopen och hearingen, skriftligt eller muntligt. Gemensamt 

för de förvaltande myndigheterna är att Riksantikvarieämbetets tillsynsroll efterfrågas. 

Samtliga svarande anser det problematiskt att arbeta utifrån skyddsföreskrifterna eftersom 

dessa upplevs vara otydliga, svårtolkade och alltför generella. Det som efterfrågas är tydli

gare skyddsföreskrifter som möjliggör en mer förutsägbar förvaltning samt bättre kan förut

se om vård, underhåll och ändringar är tillståndspliktiga. 

De förvaltande myndigheterna var eniga i sina svar om de förslag till ändringar i 

förordningen som lades fram i rapporten Preliminärt förslag 2012-02-17: 

Synpunkter på förslaget Hantering av synpunkterna 

Förordningen i sin helhet bör ses över18 Förslag enligt föreliggande rapport kan ut

göra utgångspunkt för en sådan översyn 

Beslut om skyddsföreskrifterna bör delegeras 

till Riksantikvarieämbetet 

Enligt förslaget  

Riksantikvarieämbetet bör tillgängliggöra 

förteckningen över statliga byggnadsminnen 

Enligt förslaget 

Vårdprogram bör inte förankras juridiskt Förslaget är reviderat i föreliggande rapport 

18 Statens fastighetsverk förordar att översynen görs som ett särskilt uppdrag. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

Förvaltande myndighet ska inte ansvara för Förslaget är reviderat i föreliggande rapport 

kulturhistorisk konsekvensbeskrivning vid 

överförande/avyttring 

Övriga synpunkter som var gemensamma för myndigheterna handlade bland annat 

om riktlinjer för och ändringar av nuvarande tillämpning. Det ansågs att de framlagda för

tydligandena avseende roller/ansvar vid tillsyn, tidiga samråd och arbete med skyddsföre

skrifter bör genomföras samt att vägledningen om statliga byggnadsminnen bör göras hel

täckande. 

Avseende beställarkompetens och större eget ansvar ser Naturvårdsverket, 

Sjöfartverket och Trafikverket farhågor i om antalet statliga byggnadsminnen de förvaltar 

blir för få. Fler myndigheter ser möjligheter att via samverkan med Statens fastighetsverk 

säkra den kulturhistoriska kompetensen i förvaltningen. 

5.3.1 Statens fastighetsverk 

Statens fastighetsverk poängterar betydelsen av att samråd med Riksantikvarieämbetet 

behålls i tidiga skeden om tillståndspliktiga ärenden. Samråd om vårdprogram anses vara 

av stor betydelse. Rollerna på tillsynsmöten anses vara oklara och i behov av ett förtydli

gande. Fastighetsverket anser vidare att beslut om skyddsföreskrifter bör delegeras från 

regeringen till Riksantikvarieämbetet i de fall myndigheterna är överens, i annat fall ska 

regeringen besluta om dem. Fastighetsverket lyfter fram betydelsen av vårdprogram i 

förvaltningen och nämner särskilt kapitlen om värde och mål som viktiga att utveckla. 

Fastighetsverket lämnade bland annat följande synpunkter på det preliminära 

förslaget: 

•	 Ändringar av förordningen, utöver delegering av beslut av skyddsföreskrifterna, bör 

göras i särskild ordning och/eller samordnat med utredningen om ”Omstrukturering 

av statens bestånd av vissa kulturfastigheter”, (2012:7) 

•	 Det nuvarande tillståndsförfarandet är berättigat med hänsyn till den betydelse och 

dignitet som statliga byggnadsminnen har 

•	 Är positivt: till att ta emot mer ansvar enligt det framlagda förslaget; till rollerna och 

ansvaret förtydligas avseende tillsyn, tidiga samråd och revidering av 

skyddsföreskrifter; till den föreslagna ansökningsblanketten; till utvecklad digital 

hantering och till arbete med vägledningen. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

5.3.2 Fortifikationsverket 

Fortifikationsverket ser förenklingsmöjligheter för beredningen genom att det finns utsedda 

kontaktpersoner hos Riksantikvarieämbetet för respektive objekt och att minst ett samver

kansmöte hålls årligen. Verket anser att förvaltningsdokument/vårdprogram ska vara 

tydliga avseende det som är skyddsvärt och föreslår att skyddsföreskrifterna ska preciseras. 

De kulturhistoriska värdena ska i detalj fastslås och de material och metoder som är lämp

liga vid underhåll och förändringsåtgärder ska anges. Samråd kring en aktuell underhålls

plan skulle ytterligare kunna bidra till en mer förutsägbar och enklare förvaltning. Enligt 

verket kan det i vissa fall vara möjligt att i vårdprogram peka ut sådana tillståndspliktiga 

ändringar och åtgärder som kan befrias från tillstånd utan att de kulturhistoriska värdena 

riskeras. Kontinuerlig kontakt med Riksantikvarieämbetets handläggare anses också bidra 

till att förenkla beredningen eftersom tillsynsmöten och samråd bidrar särskilt till att klar

göra innebörden av skyddsföreskrifterna. Fortifikationsverket efterfrågar en enklare ansök

ningsblankett för enklare ärenden och ett förtydligande av skillnaderna i praktisk hantering 

mellan ett statligt byggnadsminne och ett byggnadsminne enligt kulturminneslagen. 

Fortifikationsverket lämnade bland annat följande synpunkter på det preliminära 

förslaget: 

•	 Blankett för anmälan och enkla ärenden bör tas fram. Synpunkten tas med i det
 

fortsatta arbetet med utvecklad tillämpning 


•	 Påpekar att ett mer detaljerat beslutsunderlag ger merarbetet för sökanden 

•	 Är positivt till att ta emot mer ansvar enligt det framlagda förslaget. 

5.3.3 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket lämnade bland annat följande synpunkter på det preliminära förslaget: 

•	 Avstyrker att begreppet tillhör staten tas bort. Synpunkten har beaktats i 


föreliggande rapport 


•	 Påpekar att förfarande vid anmälan till Lantmäteriet/fastighetsregistret om nya 


statliga byggnadsminnen och överlåtelser till annan ägo än staten bör samordnas 


med Lantmäteriet/fastighetsregisterförordningen19. Frågan bör utredas vidare. 


19 Förordning (2000:308) om fastighetsregister. 
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5.4 

Enklare beredning – varför och hur? 

5.3.4 	 Sjöfartsverket, Kungl. Djurgårdens förvaltning och 
Riksdagsförvaltningen 

Sjöfartsverket efterlyser skyndsammare hantering av ärenden om fastigheter som är före

slagna som statliga byggnadsminnen. Verket avser förse sina statliga byggnadsminnen med 

förvaltningsdokument/vårdprogram som ska innehålla tidsatta underhållsåtgärder, kostnad

er och historiska uppgifter samt vara förankrade med Riksantikvarieämbetet. Verket anger 

vidare att tillsynsmöten och tidiga samråd uppfyller syftet väl och ser inga uppenbara behov 

till att förordningen ändras. 

Sjöfartsverket lämnade bland annat följande synpunkter på det preliminära förslaget: 

•	 Byggnader på ofri grund bör omfattas av förordningen. Detta har beaktats i
 

föreliggande rapport (motiveringen till 1 §) 


•	 Påpekar att avyttring av 14 § fastighet bör regleras i förordningen. Synpunkten har 

beaktats i föreliggande rapport. 

Kungliga Djurgårdens förvaltning och Riksdagsförvaltningen avser att upprätta 

vårdprogram för sina statliga byggnadsminnen. Kungliga Djurgårdens förvaltning anser att 

det preliminära förslaget är positivt i sin helhet. Riksdagsförvaltningen påpekar det 

konstitutionella problemet att förvaltningen inte lyder under regeringen vilket medför 

oklarheter avseende hur förordningen ska tillämpas. Frågan om i vilken ordning Riksdags

förvaltningens statliga byggnadsminnen ska beredas bör särskilt utredas eftersom den 

nuvarande praxisen inte förefaller helt tillfredsställande när det gäller rättssäkerhet. 

Problem och möjligheter vid tillämpning av 
förordningen  

I förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. finns fler oklarheter i 

bestämmelserna avseende roller och ansvar. Praxis och omvärlden kan också ha ändrats så 

att de inte motsvaras av de nuvarande bestämmelserna. Det finns anledning att systematiskt 

granska förordningen avseende tillämpningen och analysera vilka lösningar som kan göras i 

syfte att förenkla och förtydliga. Förslag till lösningar kan i vissa fall enbart bestå av att 

redaktionellt förtydliga, i andra fall behöver ändringarna vara mer omfattande. 

De mest centrala begreppen i förordningen är kulturhistoriskt värde och bevara. 

Dessa i sig är inte svåra att förstå men frågan om hur, med vilka medel och i vilken 
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Enklare beredning – varför och hur? 

omfattning kulturhistoriskt värde ska bevaras är mer komplicerad. Det är inte alltid själv

klart att de föreskrivna skyddsnivåerna känns relevanta mot dagens syn på kulturhistoriskt 

värde. Andra centrala begrepp är ingrepp, förvanska, åtgärd, ändring och karaktär. Ingrepp 

antyder att ändringar som endast påverkar fysiskt skulle medföra ett minskat kulturhisto

riskt värde. Dagens värderingssystem innehåller immateriella värden och upplevelsevärden 

som kan påverkas av åtgärder som inte i sig medför ingrepp. Det motsatta kan också gälla 

genom att åtgärder som medför ingrepp enligt skyddsföreskrifterna inte nödvändigtvis 

behöver påverka de kulturhistoriska värdena. Ingrepp graderas i förordningen i två katego

rier, väsentliga ingrepp och övriga frågor (ingrepp). Skillnaderna mellan begreppen åtgärd 

och ändring är inte heller självklara och behöver förtydligas. Om påverkan på karaktär ska 

kunna bedömas måste karaktären också vara definierad i en beskrivning. Flertalet av de 

ovan nämnda oklarheterna kan tas hand om i tillämpningen genom förtydliganden i vägled

ning och i det praktiska arbetet medan andra kräver ändringar i förordningen. 

5.4.1 Oklar ansvarsfördelning 

I nedanstående lista uppräknas ansvarfördelning som är otydligt uttryckt i förordningen. 

Oklart uttryckt ansvar råder avseende vem som ska: 

•	 underrätta Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen om (genomförd) överlåtelse av 

statligt byggnadsminne (9 §), [bör vara förvaltande myndighet] 

•	 ansökan om jämkning av skyddsföreskrifter (10 §), [bör vara förvaltande myndighet] 

•	 samråda med Riksantikvarieämbetet inför en åtgärd som kan minska det kulturhisto

riska värdet av värdefull byggnad som kan komma ifråga om byggnadsminnesför

klaring (14 §), [bör vara förvaltande myndighet]. 

5.4.2 Ej definierad ansvarsfördelning 

I nedanstående lista uppräknas ansvarsfördelning som saknas, inte anges eller inte regleras i 

förordningen. 

Ansvar som saknas, inte anges eller inte regleras avseende: 

•	 att meddela lantmäteriet om genomförd byggnadsminnesförklaring (3 §), [bör vara 

regeringen] 
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Enklare beredning – varför och hur? 

•	 att meddela förvaltande myndighet om förtecknad värdefull byggnad (12 §), värde

full byggnad som kan komma ifråga om byggnadsminnesförklaring (14 §) och värde

full fastighet (16 §), [bör vara Riksantikvarieämbetet] 

•	 att ansvara för att ta fram underlag inför en byggnadsminnesförklaring (4 §) [bör vara 

förvaltande myndighet] 

•	 att för förvaltande myndighet tillgängliggöra förteckning över statliga byggnadsmin

nen (5 §), värdefulla byggnader (12 §), värdefulla byggnader som kan komma i fråga 

om byggnadsminnesförklaring (14 §) och värdefulla fastigheter (16 §), [bör vara 

Riksantikvarieämbetet] 

•	 att underrätta berörd kommun om förtecknad värdefull byggnad (12 §) och värdefull 

byggnad som kan komma ifråga om byggnadsminnesförklaring (14 §), [bör vara 

Riksantikvarieämbetet] 

•	 att definiera förfarandet vid ändring/revidering av skyddsföreskrifter (nya begrepp) 

•	 att ange vem som avgör och hur/när en ändring av värdefull byggnad är nödvändig 

(13 §), [bör vara Riksantikvarieämbetet] 

•	 att meddela Riksantikvarieämbetet om planerad vård av värdefull byggnad (12 §), för 

att möjliggöra lämnande av råd om vård, [bör vara förvaltande myndighet] 

•	 att meddela Riksantikvarieämbetet ändring av värdefull byggnad som kan komma 

ifråga för byggnadsminnesförklaring (15 §), för att möjliggöra utfärdande av före

skrift vid ändring, [bör vara förvaltande myndighet] 

•	 hur följande kategorier hanteras (bedöma, meddela) vid överföring till annan ägo än 

statlig myndighet: värdefulla byggnader (12 §), värdefulla byggnader som kan 

komma i fråga om byggnadsminnesförklaring (14 §) och värdefulla fastigheter 

(16 §), [Riksantikvarieämbetet har ansvar att föra förteckning] 

•	 hur följande kategorier hanteras (bedöms, blivande kulturhistoriskt skydd, meddela) 

vid avyttring av en del: statligt byggnadsminne (1 §), värdefull byggnad (12 §), vär

defull byggnad som kan komma i fråga om byggnadsminnesförklaring (14 §) och 

värdefull fastighet (16 §), [Riksantikvarieämbetet ansvarar för att föra förteckning]. 

5.4.3 Skyddsföreskrifter 

Skyddsföreskrifterna anger på vilket sätt ett statligt byggnadsminne inte får ändras och på 

vilket sätt det ska vårda och underhållas. Hos Riksantikvarieämbetets pågår arbete med att 

utveckla skyddsföreskrifterna i syfte att förenkla hanteringen av vård och underhåll och öka 
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Enklare beredning – varför och hur? 

förutsägbarheten i förvaltningen. I de senast upprättade skyddsföreskrifterna har skyddet 

objektanpassats på ett bättre sätt. För att vissa åtgärder ska få genomföras utan tillstånds

prövning har det t.ex. föreskrivits att åtgärderna inte får genomföras utan samråd med 

antikvarisk expertis. Detta bidrar till förenkling genom att Riksantikvarieämbetets till

ståndsprövning för dessa åtgärder utgår. 

Skyddsföreskrifterna utgår sällan från det enskilda objektets kulturhistoriska 

förutsättningar vilket kan medföra att skyddsnivån för vissa delar är för låg och för andra 

för hög. Rätt skyddsnivå befrämjar förutsägbarheten i förvaltningen och medför större 

möjligheter att använda och utveckla byggnadsminnet. För att fungera som ett mer 

ändamålsenligt förvaltningsinstrument behöver generellt utformade skyddsföreskrifter i 

ökad grad individualiseras. De behöver också lätt kunna uppdateras vid behov. 

Skyddsföreskrifterna innehåller en mängd begrepp som behöver förklaras. Under 

senare år har Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk utvecklat en metod att tolka 

skyddsföreskrifter i vårdprogram. Tolkningen innebär att skyddsföreskrifternas restriktioner 

jämförs med de kulturhistoriska värdena hos ett byggnadsminne och de ändringsbehov som 

för närvarande är kända. Det föreliggande skyddet förklaras, förtydligas och tolkas. En för

klaring definierar begrepp, t.ex. vad som avses med stomme, planlösning, rumsindelning, 

fast inredning, egenart och karaktär o.s.v. i det aktuella fallet. Ett förtydligande anger vad 

som avses med t.ex. ursprunglig eller äldre planlösning/fast inredning samt visar var i 

byggnaden dessa delar finns. I en tolkning tas slutligen ställning till om det nuvarande 

skyddet är relevant i förhållande till de kulturhistoriska värdena. I detta sammanhang skulle 

det också kunna vara rimligt peka ut kulturhistoriskt möjliga åtgärder för genomförande 

med hänvisning till att de antikvariska konsekvenserna är av mindre vikt. Till sådana 

åtgärder skulle t.ex. kunna räknas återkommande eller tidsbegränsade arbeten. Statens 

fastighetsverk har upprättat i samråd med Riksantikvarieämbetet ett antal vårdprogram som 

har försetts med tolkningar. Det vore också av intresse att utveckla metoder i att upprätta 

kulturhistoriska tålighetsanalyser som kan bidra till att förutse framtida möjligheter att 

bevara de kulturhistoriska värdena samt ändra och utveckla byggnadsminnet. 

Ett alternativ till att tolka skyddsföreskrifter är att revidera dem. För revidering utgör 

den samlade kunskap som finns i vårdprogram ett viktigt underlag. Arbetet med att revidera 

skyddsföreskrifter skulle kunna koordineras bättre i tid med upprättande av vårdprogram 

om Riksantikvarieämbetet på egen hand fick besluta om ändring av skyddsföreskrifter. 

Hittills har Riksantikvarieämbetet på grund av ett omständligt förfarande reviderat skydds

föreskrifter endast när de har varit uppenbart felaktiga från början eller att omständig
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Enklare beredning – varför och hur? 

heterna har förändrats t.ex. genom att en del av ett byggnadsminne har avyttrats varvid 

skyddsföreskriften blivit inaktuell genom gränsändringen. 

5.4.4 Tillsyn 

Det finns oklarheter i vägledningen och i praxis mellan begreppen tillsyn och tidiga samråd. 

Tillsyn och tidiga samråd utförs av praktiska skäl ofta vid ett och samma tillfälle som då 

har kallats för tillsynsmöte vilket har medverkat till sammanblandning av begreppen. De 

förvaltande myndigheterna har framfört behov av att ansvarsfrågan för tillsyn och samråd 

klargörs. Det som behöver redas ut handlar om vem som kallar till möten, vem som står för 

anteckningar och vad som ska kontrolleras. Vägledningen behöver revideras avseende 

dessa frågor. 

Riksantikvarieämbetet bör använda både målrelaterad/systematisk och händelse

styrd/ärendebaserad/egeninitierad/operativ tillsyn eftersom dessa tillsammans bedöms leda 

till bästa resultat. Operativ tillsyn med direktkontakter bidrar till att frågor om skydds

föreskrifter och skyddsnivå kan redas ut. 

5.4.5 Samråd 

Tidiga samråd i ärenden kan bidra till att ärenden redan från början kan styras i kultur

historiskt rätt riktning varmed eventuellt onödigt arbete kan undvikas. I samråd kan också 

kulturhistoriska förutsättningar diskuteras, vilket beslutsunderlag som behöver tas fram och 

behov av specialistmedverkan. 

5.4.6 Vårdprogram 

Riksantikvarieämbetet ser en stor potential för förenklad beredning om vårdprogram kan 

användas mer i tillståndshanteringen. Om all vård och allt underhåll avseende material och 

metoder definieras och motiveras i vårdprogram skulle Riksantikvarieämbetet i samband 

med granskningen i större utsträckning är nu kunna lämna tillstånd till vård- och under

hållsåtgärder i strid med skyddsföreskrifterna. Sådana tillstånd skulle kunna omfatta fortsatt 

användning av moderna material/metoder i stället för de i skyddsföreskrifter föreskrivna 

traditionella, t.ex. rollad plastfärg på tidigare kvastad kalkad yta, om detta bedöms inte 

negativt påverka det kulturhistoriska värdet. I andra fall kan det vara lämpligare att 

omarbeta skyddsföreskrifterna. 

41 



  

 

 

 

  

  

  

  

   

  

 

  

    

 

   

  

  

 

   

   

  

   

5.5 

Enklare beredning – varför och hur? 

Ett antal ansökningar om tillstånd till ändringar handlar om åtgärder av kultur

historiskt mindre betydelse och är av rutinkaraktär. Om sådana tillståndspliktiga åtgärder 

anges i vårdprogram skulle Riksantikvarieämbetet kunna tillståndspröva dessa åtgärder 

under förutsättning att åtgärderna är tillräckligt väl definierade och kan kulturhistoriskt 

konsekvensbedömas utan särskilda antikvariska undersökningar. Dessa åtgärder kan handla 

om håltagningar i sentida/sekundära betongstommar, mindre genomföringar för framdrag

ning av elektricitet, borrning av hål för upphängning av tavlor, tillfälliga skyltningar/

arrangemang, omplanteringar av träd etc. 

Ett framtagande av vårdprogram innebär initialt en ökad arbetsbelastning som dock 

på längre sikt bör resultera i att administrativ hantering av tillstånd minskar, att kultur

historiska värden bättre kan tas om hand och att vård/underhåll samt framtida användning/

ändringar kan planeras med större förutsägbarhet. Komplettering av befintliga vårdprogram 

innebär ett visst merarbete. 

Riksantikvarieämbetet ser ett stort behov av att en generell vägledning för vårdpro

gram eller motsvarande förvaltningsdokument upprättas. En sådan vägledning skulle ha 

giltighet för andra kategorier kulturmiljöer än bara statliga byggnadsminnen. Byggnads

minnen i enskild ägo, kyrkliga kulturminnen, Q/q-märkta byggnader och kulturreservat har 

också behov av förvaltningsstödjande dokument. 

Genomgång av förordningen 

I detta avsnitt gås förordningen igenom paragraf för paragraf. Den nuvarande paragrafen 

presenteras i en textruta och därefter, i förekommande fall, ett förslag till ändrad lydelse i 

den efterföljande textrutan med en röd ram. Den föreslagna lydelsen gör inte anspråk på att 

vara ett juridiskt korrekt och färdigt berett förslag utan får ses som ett inspel till att kunna 

nå målet i detta regeringsuppdrag. Ändringarna motiveras, i annat fall lämnas förslag till 

hur de framlagda problemen kan lösas på ett annat sätt, t.ex. genom ändrad tillämpning/

praxis eller att ett svar kan ges först efter en fördjupad utredning. Alternativa förslag och 

lösningar presenteras och diskuteras. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

5.5.1 Kvalifikationskriterierna för statligt byggnadsminne 

1 § En byggnad som tillhör staten får förklaras för statligt byggnadsminne, om den är 

synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller ingår i ett kulturhistoriskt 

synnerligen märkligt bebyggelseområde. 

   Bestämmelserna om statliga byggnadsminnen i denna förordning får också tillämpas på 

park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde. 

1 § Fastigheter eller delar av fastigheter som tillhör staten får förklaras för statligt 

byggnadsminne om de är synnerligen märkliga genom sitt kulturhistoriska värde eller 

representerar en särskild betydelsefull del av det statliga kulturarvet. 

Begreppet tillhör staten motsvarar inte längre de ändrade ägoförhållandena inom 

staten sedan förordningen trädde i kraft varefter statliga bolag/affärsverk har bildats. För

ordningen kan tillämpas endast för statliga myndigheters fastigheter, inte för statliga bolag, 

vars fastigheter är privaträttsligt ägda. Definitionen tillhör staten är därför för oprecis och 

skapar oreda i tillämpningen avseende roller och ansvar, både hos förvaltare och tillsyns

myndigheterna länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Det föreslås ändå inte att förord

ningen ändras på denna punkt eftersom begreppet är inarbetat och ingår i andra regelverk20. 

Det finns därmed ett behov att i en vägledning införa ett förtydligande om att det endast är 

de fastigheter som förvaltas av statlig myndighet som kan komma ifråga om statlig bygg

nadsminnesförklaring. Detta medför att tillämpningen stämmer överens med bidragsför

ordningen21. 

Det kulturhistoriska värdet utgör grunden för en byggnadsminnesförklaring. Några 

andra kvalifikationskriterier finns inte. Begreppet synnerligen märklig indikerar att det är 

fråga om ett smalt och exklusivt urval som representerar sällsynt förekommande värden. 

Vid urval av byggnadsminnen förutsätts att det kulturhistoriska värdet är väl definierat. 

Som en vägledning för definition av kulturhistoriskt värde används Riksantikvarieämbetets 

publikation Kulturhistorisk värdering av bebyggelse22. Riksantikvarieämbetet arbetar för 

närvarande med att i en handledning upprätta nya riktlinjer för värdering och urval av 

kulturhistoriska miljöer. Detta arbete bör framdeles bidra till en tydligare och mer 

20 T.ex. 7 kap. 2 § miljöbalken och 1 kap. 1 § expropriationslagen.
 
21 Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, 14 §. 

22 Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, Riksantikvarieämbetet, 2002. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

transparent process samt till att förtydliga och förenkla när förslag till nya statliga bygg

nadsminnen läggs fram, men även vid förvärv och avyttring. 

Förordningens nuvarande begrepp (byggnad, bebyggelseområde, park, trädgård och 

annan anläggning) är för oprecisa och motsvarar inte längre dagens syn på vad som kan bli 

föremål för byggnadsminnesförklaring. Det föreslås att 1 § omskrivs. Följande nya begrepp 

föreslås bli införda: fastighet23 och del av fastighet, begrepp som motsvarar det som kan 

uppfylla kvalifikationsgränsen för en byggnadsminnesförklaring. Införandet av begreppet 

fastighet medför att 16 § kan utgå, eftersom det som omfattas av nuvarande 16 § kommer 

att omfattas av den föreslagna 1 §, se närmare 5.5.16. De nya begreppen förklaras enligt 

följande. En fastighet utgör en rättslig enhet och är ett mark- eller vattenområde eller en 

volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör, till exempel byggnader, 

andra anläggningar och växtlighet. Även park, trädgård och annan anläggning enligt den 

nuvarande lydelsen avses kunna omfattas av byggnadsminnesförklaring, vilket också ska 

gälla för en av staten ägd byggnad på ofri grund. I dagligt tal används ordet fastighet ofta 

felaktigt om en byggnad, trots att denna användning inte har stöd i lagen. Begreppet delar 

av fastigheter införs för att möjliggöra en avgränsning som baseras på de kulturhistoriska 

värdena, ej på fastighetsgränserna. 

Införandet av representerar en särskild betydelsefull del av det statliga kulturarvet 

möjliggör att de fastigheter som motsvaras av nuvarande 16 § blir möjliga att förklara för 

statliga byggnadsminnen. Det problematiska begreppet nationellt kulturarv i nuvarande 16 

§ utgår därmed.  

Förslaget medför att all den fasta statliga egendom som kan bli skyddad som statligt 

byggnadsminne får en enhetlig benämning. Den enhetliga benämningen statligt byggnads

minne medför dock inte att skyddsnivån blir enhetlig, tvärtom, skyddet i skyddsföre

skrifterna ska utformas efter varje byggnadsminnes kulturhistoriska förutsättningar. 

5.5.2 Beslut om förklaring för statligt byggnadsminne 

2 § Frågan om en byggnad skall förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen 

efter framställning från Riksantikvarieämbetet. 

23 Definitionen ska följa jordabalken. 

2 § Frågan om fastigheter eller delar därav ska förklaras för statligt byggnadsminne 

prövas av regeringen efter framställning från Riksantikvarieämbetet. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

Den föreslagna ändringen är en följd av att 1 § ändras. Tillämpningen är oklar vid 

byggnadsminnesförklaring avseende när Riksantikvarieämbetet ska göra en framställan 

direkt till regeringen eller när byggnaden först ska förtecknas som en värdefull byggnad 

(12 §) som först vid ett senare tillfälle kan komma ifråga om byggnadsminnesförklaring 

(14 §). Detta förfarande återspeglar förhållandena när statlig egendom bolagiserades varvid 

ställning togs till ett stort antal fastigheter ur skydds- och bevarandesynpunkt. 

Överenskommelsen ”Principer för hantering av ändring av statligt byggnadsminne 

under skyddsföreskrifternas fastställande hos regeringen” (bilaga 7) reglerar tillämpning av 

föreslagna statliga byggnadsminnen tillhörande Statens fastighetsverk medan Vägledning 

för statliga byggnadsminnen vägleder de andra förvaltande myndigheterna i denna fråga. 

Dessa två sätt att hantera frågan är inte tillfredsställande. Riksantikvarieämbetet föreslår att 

överenskommelsen med Statens fastighetsverk därför sägs upp eftersom frågan kan regleras 

genom att använda bestämmelserna i de föreslagna eller nuvarande 14-15 §§. 

För närvarande saknas en strategi för hur det statliga byggnadsminnesbeståndet ska 

utvecklas. Riksantikvarieämbetet har år 2008 tagit fram en metod, en s.k. berättelsemodell, 

som vägleder i att välja vilka fastigheter som av kulturhistoriska skäl bör förvaltas av 

staten. Metoden utgår inte ifrån ett kategoriserande eller fokus på inomvetenskapliga 

kriterier utan fokuserar i stället på att värdera utifrån berättelser och den materialitet 

(material som relaterar till kulturhistoriskt värde) som är viktig för att objektet ska fortsätta 

berätta. Vid urval av vad staten bör förvalta av kulturhistoriska skäl har den enbart tilläm

pats på det befintliga fastighetsinnehavet. Denna metod bör utvecklas vidare för att bättre 

kunna tillämpas på objektnivå vid urvalssituationer, men även vid beslut om nya byggnads

minnen. En strategi för statliga byggnadsminnen bör utvecklas. Strategin ska också inklu

dera de byggnader som inte längre förvaltas av staten men som tidigare har ägts av staten 

eller annars har haft en väsentlig koppling till statlig verksamhet. 

Riksantikvarieämbetet har i samråd med Statens fastighetsverk, enligt överens

kommelse som uttrycks i skrivelsen Det nationella kulturarvet, (bilaga 5), upprättat en 

gemensam lista, s.k. bevakningslista, över sådana fastigheter som vid förvärv av Statens 

fastighetsverk bör bli statliga byggnadsminnen. Eftersom denna överenskommelse föreslås 

upphöra utgår även bevakningslistan. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

5.5.3 Beslut om skyddsnivå 

3 § När en byggnad förklaras för statligt byggnadsminne anger regeringen genom 

skyddsföreskrifter på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka 

avseenden den inte får ändras. Skyddsföreskrifterna kan innehålla bestämmelser om att 

ett område kring byggnaden skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och 

karaktär inte förvanskas. 

3 § När fastigheter eller delar därav förklaras för statligt byggnadsminne anger 

Riksantikvarieämbetet genom skyddsföreskrifter på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas 

och underhållas samt i vilka avseenden det inte får ändras. Skyddsföreskrifterna kan 

innehålla bestämmelser om att ett område kring byggnadsminnet ska hållas i sådant skick 

att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. 

Om förvaltande myndighet motsätter sig skyddsföreskrifterna krävs regeringens 

medgivande.

   Beslut om statlig byggnadsminnesförklaring ska anmälas till fastighetsregistret. 

De föreslagna ändringarna i första stycket är till en del följd av att 1 § ändras. Där

utöver föreslås det att regeringen delegerar rätten att besluta om skyddsföreskrifter till 

Riksantikvarieämbetet vilket innebär att regeringens beslut enligt 2 § omfattar enbart bygg

nadsminnesförklaring, inte skyddsföreskrifter. Dock ska Riksantikvarieämbetets fram

ställan till regeringen om nya statliga byggnadsminnen innehålla ett förslag till skyddsföre

skrifter (4 §).  

Det föreslås bli införd en ny bestämmelse om att statlig byggnadsminnesförklaring 

även ska anmälas till fastighetsregistret. Bestämmelsen motsvaras av 8 §, kap. 3 i kultur

minneslagen. Frågan behöver dock utredas närmare av Riksantikvarieämbetet i samråd med 

Lantmäteriet. Det behöver övervägas om fastighetsregisterförordningen24 behöver komplet

teras för att säkerställa att beslut om statlig byggnadsminnesförklaring utan dröjsmål 

aviseras Lantmäteriet för införande i fastighetsregistret. 

24 Förordning (2000:308) om fastighetsregister. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

5.5.4 Förslag till skyddsföreskrifter och samråd med 
förvaltande myndighet  

4 § Riksantikvarieämbetets framställning att en byggnad skall förklaras för statligt 

byggnadsminne skall innehålla förslag till skyddsföreskrifter. Till framställningen skall 

fogas yttrande från den myndighet som förvaltar byggnaden. 

4 § Riksantikvarieämbetets framställning att fastigheter eller delar därav ska förklaras för 

statligt byggnadsminne ska innehålla skyddsföreskrifter och en motivering till framställan. 

Till framställningen ska fogas yttrande från den förvaltande myndigheten. 

Genom ändringen bekräftas praxis att Riksantikvarieämbetets framställning om 

byggnadsminnesförklaring innehåller en motivering. I övrigt är ändringarna redaktionella 

eller till följd av att 1 § ändras. 

Enligt nuvarande förordning krävs att en byggnadsminnesförklaring ska innehålla ett 

förslag till skyddsföreskrifter. Utöver skyddsföreskrifter föreslås att framställningen också 

ska innehålla en motivering som bör bestå av kulturhistorisk värdebeskrivning, kort besk

rivning av byggnadsminnet och dess historik. Många tidigt upprättade byggnadsminnen är 

inte kulturhistoriskt motiverade eller motiveringen är bristfällig. För att kunna garantera att 

urvalet av nya statliga byggnadsminnen baserar sig på kulturhistoriskt värde bör en fram

ställan innehålla en motivering. Införandet av bestämmelsen bekräftar nuvarande praxis och 

i stort motsvarar de krav som ställs om byggnadsminnen i 4 §, 3 kap, kulturminneslagen. 

5.5.5 Att utöva tillsyn 

5 § Riksantikvarieämbetet har tillsyn över de statliga byggnadsminnena. Ämbetet skall 

föra en förteckning över dem. 

5 § Riksantikvarieämbetet har tillsyn över de statliga byggnadsminnena. 

Riksantikvarieämbetet ska föra en förteckning över dem och förse förvaltande myndighet 

med förteckningen. 

Riksantikvarieämbetet för dels en intern förteckning över statliga byggnadsminnen 

på intranätet dels ett publikt internetbaserat register i bebyggelseregistret25. Den interna 

25 http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/home.raa 
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Enklare beredning – varför och hur? 

förteckningen utgör ett arbetsredskap i uppföljning av arbetssituationen avseende 

skyddsföreskrifter och föreslagna byggnadsminnen/värdefulla byggnader/värdefulla 

byggnader som kan komma ifråga om byggnadsminnesförklaring. Bebyggelseregistret 

innehåller uppgifter om bland annat skyddsföreskrifter, historik, beskrivningar och foto

grafier för vissa objekt.  

Det finns oklarheter hos förvaltande myndigheter om det nuvarande beståndet av 

statliga byggnadsminnen. Det föreslås att en ny bestämmelse införs i förordningen om att 

Riksantikvarieämbetet ska förse de förvaltande myndigheterna med en aktuell förteckning 

över de statliga byggnadsminnena. Denna kan med fördel också vara den som är publikt 

tillgänglig, t.ex. bebyggelseregistret, som dock bör kompletteras med uppgifter om för

valtande myndighet och en sökfunktion för sortering efter förvaltare. 

5.5.6 Att ändra statligt byggnadsminne 

6 § Om det finns särskilda skäl får ett statligt byggnadsminne ändras i strid mot 

skyddsföreskrifterna. 

   Tillståndet till ändring kan förenas med villkor om 

1. utförandet av ändringen, 

2. dokumentation av ändringen, 

3. antikvarisk undersökning och kontroll. 

Ansökan om tillstånd till ändring görs hos Riksantikvarieämbetet. 

6 § Om det finns särskilda skäl får ett statligt byggnadsminne ändras i strid mot 

skyddsföreskrifterna. 

   Tillståndet till ändring kan förenas med villkor om 

1. utförandet av ändringen, 

2. dokumentation av ändringen, 

3. antikvarisk undersökning och medverkan. 

   Förvaltande myndighet ska göra en ansökan om tillstånd till ändring hos 

Riksantikvarieämbetet. 

Antikvarisk kontroll/medverkan 

Begreppet antikvarisk kontroll ska inte användas enligt den vägledning26 om 

antikvarisk medverkan som Riksantikvarieämbetet utgav år 2009. Begreppet antikvarisk 

26 http://www.raa.se/publicerat/varia2011_40.pdf 
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Enklare beredning – varför och hur? 

kontroll förekommer inte i kulturminneslagen. Det nya begreppet heter antikvarisk 

medverkan och personen som utför medverkan kallas för antikvarisk expert/specialist/

medverkande. Syftet med det nuvarande begreppet antikvarisk kontroll enligt förordningen 

är detsamma som för antikvarisk medverkan enligt riktlinjerna i vägledningen. 

Enligt praxis27 föreslår den förvaltande myndigheten om antikvarisk kontroll ska 

utföras, på vilken nivå kontrollen ska utföras och ger förslag till kontrollant som Riks

antikvarieämbetet i beslut bifaller eller avslår. Det finns behov av att Riksantikvarieämbetet 

i vägledning förtydligar vad specialistens roll och ansvar är i förhållande till förvaltande 

myndighet och tillsynsmyndighet. Förvaltande myndighet bör i ansökan ange vad antikva

risk medverkan ska omfatta i det aktuella fallet. Detta kan förenkla beredningen genom att 

behov av antikvarisk medverkan övervägs noggrannare och den medverkan som föreslås 

får rätt nivå. Mot specialisten förtydligas därmed uppdragets omfattning och art. 

För att harmonisera begreppen mellan kulturminneslagen och förordningen, skapa 

tydlighet och förenkla beredningen samt undvika missförstånd föreslås att begreppet antik

varisk kontroll i förordningen utgår och ersätts med begreppet antikvarisk medverkan. Det 

finns också behov av att se över om bestämmelser enligt andra lagrum som hanterar frågor 

om antikvarisk medverkan/kontroll/sakkunnigkontroll av kulturvärden, t.ex. plan- och 

bygglagen och EU:s tjänstedirektiv, kan påverka förordningen eller tillämpningen. 

Ansvarig att upprätta ansökan 

Förordningen anger inte specifikt vem som ska upprätta ändringsansökan vilket 

medför oklarhet i frågan om vem som får ansöka om tillstånd. Enligt vägledningen är det 

den förvaltande myndigheten som upprättar en ansökan. Där anges också att en förvaltare 

eller en person som är behörig att företräda myndigheten får underteckna en ansökan. 

Slottsarkitekt anses också vara en behörig företrädare för myndighet vilket också anges i 

slottsarkitektinstruktionen upprättad av Statens fastighetsverk. Detta betyder att en hyres

gäst, arrendeinnehavare, ägare till enskild ägd byggnad inom statligt byggnadsminnes-

område, annan statlig myndighet eller bolag eller en annan part inte kan söka tillstånd. 

27 Uttrycks i vägledning och ansökningsblankett. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

5.5.7 Att pröva tillstånd till ingrepp 

7 § Frågor om tillstånd till ändring prövas av regeringen, om ändringen innefattar från 

kulturhistorisk synpunkt väsentliga ingrepp. I övrigt prövar riksantikvarieämbetet frågor 

om tillstånd.

   Om riksantikvarieämbetet finner att ämbetet inte får pröva frågan, ska ämbetet 

överlämna ärendet till regeringen tillsammans med eget yttrande.

   Sådana beslut av riksantikvarieämbetet som avses i första stycket får inte överklagas. 

Det saknas en definition av vad begreppet kulturhistoriskt väsentligt ingrepp innebär 

för sig och i förhållande till hur övriga (tillståndspliktiga) frågor förhåller sig till väsentligt 

ingrepp28. Detta medför oklarhet avseende på vilka grunder Riksantikvarieämbetet ska 

överlämna ett ärende till regeringen att avgöra. Ytterst få ändringar har hitintills prövats av 

regeringen varav ännu färre med hänvisning till att ingreppet har varit väsentligt. De 

ändringar som regeringen har prövat har i första hand handlat om jäv, att åtgärderna har 

berört rikets säkerhet eller förhållande till främmande makt. Det finns behov av att definiera 

begreppet kulturhistoriskt väsentligt ingrepp i vägledning och att utreda om det kan finnas 

andra skäl än kulturhistoriska som kan ligga till grund för regeringens prövning. 

5.5.8 Att överlåta ett statligt byggnadsminne 

8 § Ett statligt byggnadsminne får inte överlåtas till annan, om det finns risk för att 

överlåtelsen kan leda till att dess kulturhistoriska värde minskar. 

   Innan ett statligt byggnadsminne överlåts från staten till annan skall den myndighet som 

förvaltar byggnadsminnet inhämta riksantikvarieämbetets yttrande. Om ämbetet 

motsätter sig överlåtelsen krävs regeringens medgivande. 

8 § Ett statligt byggnadsminne eller del av det, får inte överlåtas till annan, om det finns 

risk för att överlåtelsen kan leda till att dess kulturhistoriska värde minskar.

   Innan ett statligt byggnadsminne överlåts från staten till annan ska den myndighet som 

förvaltar byggnadsminnet inhämta Riksantikvarieämbetets yttrande. Myndigheten ska till 

Riksantikvarieämbetet redovisa skälen för planerad överlåtelse. Om Riksantikvarieämbetet 

motsätter sig överlåtelsen krävs regeringens medgivande. 

28 Skäl som medför att regeringen kan upphäva byggnadsminnesförklaring kan anses motsvara 
väsentliga ingrepp. Dit räknas rivning och flyttning. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

Ett statligt byggnadsminne får inte överlåtas till annan ägo än staten om det finns 

risk för att överlåtelsen kan leda till att dess kulturhistoriska värde minskar. För att påverka 

att sådana överlåtelser inte sker ska Riksantikvarieämbetet enligt nuvarande förordning 

avge ett yttrande i frågan. I de fall Riksantikvarieämbetet motsätter sig överlåtelsen, krävs 

regeringens medgivande. 

Av 3. kap. kulturminneslagen framgår att ett statligt byggnadsminne som övergår till 

annan ägo än staten (automatiskt) genom överlåtelsen blir ett byggnadsminne enligt den 

lagen. Detta medför problem i tillämpningen eftersom vissa länsstyrelser har uppfattat att 

det vid överföring ska utföras en prövning om kvalifikationskriterierna uppfylls. Detta är 

dock inte avsikten eftersom de kulturhistoriska värdena är desamma före och efter en över

låtelse. Att länsstyrelsen enligt kulturminneslagen ska utföra en byggnadsminnesförklaring 

ska enbart ses som en administrativ uppgift med syfte att upplysa den nya ägaren om för

hållandet och informera denne om innebörden av skyddet. När det gäller en överlåtelse av 

en del av ett statligt byggnadsminne bör den överlåtna delens kulturhistoriska betydelse för 

helheten redan ha utretts. Utredningen ska sedan vara vägledande för länsstyrelsens vidare 

ställningstagande om skyddsstatusen behöver ändras genom hävandet. Ovan nämnda 

tillämpningsproblem kan lösas med riktad vägledning till länsstyrelserna. 

För att Riksantikvarieämbetet ska kunna göra en vederhäftig bedömning av om en 

föreslagen överföring kan leda till att de kulturhistoriska värdena riskeras måste överlåtaren 

redovisa skälen för överlåtelsen. Det föreslås att det i förordningen inskrivs att förvaltande 

myndighet ska för Riksantikvarieämbetet redovisa skälen för en planerad överlåtelse. För

slaget medför en tydligare roll- och ansvarsfördelning, särskilt för förvaltande myndighet, 

och utökade förutsättningar för Riksantikvarieämbetet att kunna göra en väl grundad be

dömning av överlåtelser. Förslaget bör inte medföra några ändringar avseende arbets

mängd. 

Överlåtelse/avyttring av del av statligt byggnadsminne 

Förordningen reglerar inte när endast en del av ett statligt byggnadsminne överlåts 

vilket medför problem, otydlighet och rättsosäkerhet med tillämpningen eftersom sådana 

överlåtelser sker utan att Riksantikvarieämbetet tillfrågas eller meddelas. Detta medför att 

lämpligheten av dessa överlåtelser inte prövas. Ändrad gräns kommer inte heller till Riks

antikvarieämbetets kännedom vilket kan påverka rättstillämpningen vid en prövning. Det 

föreslås att begreppet överlåtelse av del av statligt byggnadsminne införs i bestämmelsen 
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Enklare beredning – varför och hur? 

om överlåtelser. Detta motiveras särskilt med hänsyn till att det kan förmodas att sådana 

överlåtelser kan komma att öka i omfattning. 

Riksantikvarieämbetets synpunkter på överlåtelser och förvärv 

Grunden för Riksantikvarieämbetets ställningstagande är att bedöma om förut

sättningar för att de kulturhistoriska värdena inte riskeras, alltså kan anses bli långsiktigt 

tillvaratagna, av en annan ägare än staten. Prövningen handlar om att riskbedöma kon

sekvenser av överförandet. Trots att det generellt kan antas att staten bör ha större möjlig

heter att långsiktigt hållbart förvalta kulturfastigheter och dessutom anses behöva vara en 

förebildlig förvaltare går det ändå inte att generellt eller säkert konstatera att andra fastig

hetsägare skulle sakna förutsättningar att förvalta kulturhistoriska fastigheter. En uppfölj

ning av hur kulturhistoriska värden hos överlåtna statliga byggnadsminnen har tagits hand 

om skulle kunna belysa frågan. 

Det finns behov av att utveckla strategier och principer för statens ägande av kultur

fastigheter. De generella riskerna vid överlåtelser måste identifieras och vid en enskild 

överlåtelse måste jämförelser göras mot de specifika egenskaper, värden och den allmänna 

kulturmiljönytta som det enskilda objektet har. Sådana egenskaper skulle kunna bestå av att 

ett objekt har utomordentligt höga kulturhistoriska värden, är ytterst känsligt mot ändringar 

och måste tas hand om på ett mycket kvalificerat sätt. Dessa kriterier sammantaget medför 

att förvaltningen av dessa fastigheter är mer resurskrävande och att ekonomisk avkastning 

inte kan förutsättas kunna bekosta förvaltningen. När det gäller allmän kulturmiljönytta 

måste målsättningen vara att nuvarande nivå av publikt tillträde och allmän tillgänglighet 

kan behålla/ökas. Vid sådana lägen framstår staten som en tillräcklig resursstark förvaltare 

för att klara det långsiktiga åtagandet att bevara miljöerna för framtiden. 

Det finns också behov av att utveckla arbetsmetoder i att bedöma förutsättningar för 

både avyttring och förvärv. Det bör utredas vad som ska vara styrande utöver säkrandet av 

de kulturhistoriska värdena, t.ex. betydelsen av ekonomisk bärkraft, långsiktighet i förvalt

ningen och kulturhistorisk kompetens hos en tilltänkt ägare. De legala förutsättningarna kan 

anses vara uppfyllda i och med att kulturminneslagen tar över vid en överlåtelse. Riksantik

varieämbetet kan däremot inte bedöma/förutse framtida risker, t.ex. avseende den nya 

ägarens vilja/förmåga att långsiktigt förvalta fastigheten och utveckla det publika tillträdet, 

inte heller framtida ägarbyten. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

5.5.9 Meddela genomförd överlåtelse 

9 § Om ett statligt byggnadsminne överlåts till annan, skall riksantikvarieämbetet och 

länsstyrelsen i det län där byggnadsminnet finns omedelbart underrättas. Av lagen 

(1988:950) om kulturminnen m.m. framgår att om ett statligt byggnadsminne övergår till 

annan ägare än staten blir det byggnadsminne enligt den lagen. 

9 § I samband med överlåtelse av ett statligt byggnadsminne eller del av det till annan, 

ska den överlåtande myndigheten omedelbart underrätta Riksantikvarieämbetet, 

länsstyrelsen i det län där byggnadsminnet finns och fastighetsregistret. Av lagen 

(1988:950) om kulturminnen m.m. framgår att om ett statligt byggnadsminne övergår till 

annan ägare än staten blir det byggnadsminne enligt den lagen. 

Den redaktionella delen av ändringen medför ingen ändring i sak och enbart för

tydligar tidpunkten för när en underrättelse ska göras samt att det är den förvaltande 

myndigheten som ska underrätta om en överlåtelse. Detta föranleds av att överlåtelser 

genomförs utan att den förvaltande myndigheten meddelar Riksantikvarieämbetet eller 

länsstyrelsen. Det föreslås införas en ny bestämmelse om att en överlåtelse även ska anmä

las av förvaltande myndighet till fastighetsregistret. Att Lantmäteriets fastighetsregister 

underrättas vid överlåtelse av statligt byggnadsminne har betydelse för vid hantering av 

tillståndsfrågor och därvid även för andra parter, t.ex. vid åtgärder på angränsande fastig

heter. Frågan behöver dock utredas närmare av Riksantikvarieämbetet i samråd med Lant

mäteriet. Det behöver övervägas om fastighetsregisterförordningen29 behöver kompletteras 

för att säkerställa att beslut om överlåtelse av statligt byggnadsminne utan dröjsmål aviseras 

Lantmäteriet för införande i fastighetsregistret. 

29 Förordning (2000:308) om fastighetsregister. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

5.5.10 Att häva eller jämka skyddet 

10 § Om bibehållandet av ett statligt byggnadsminne medför hinder, olägenhet eller 

kostnad som inte står i rimligt förhållande till byggnadsminnets betydelse, kan regeringen 

jämka skyddsföreskrifterna eller häva byggnadsminnesförklaringen. Regeringen kan också 

häva en byggnadsminnesförklaring som framstår som ändamålslös.

   Ansökan om jämkning av skyddsföreskrifterna eller hävande av 

byggnadsminnesförklaring ges in till riksantikvarieämbetet. Ämbetet överlämnar 

ansökningen till regeringen tillsammans med eget yttrande. Ämbetet får också på eget 

initiativ föreslå regeringen jämkning eller hävande. 

10 § Om bibehållandet av ett statligt byggnadsminne medför hinder, olägenhet eller 

kostnad som inte står i rimligt förhållande till byggnadsminnets betydelse, kan regeringen 

häva byggnadsminnesförklaringen. Regeringen kan också häva en 

byggnadsminnesförklaring som framstår som ändamålslös. 

   Ansökan om hävande av byggnadsminnesförklaring ges av förvaltande myndighet in till 

Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet överlämnar ansökningen till regeringen 

tillsammans med eget yttrande. Riksantikvarieämbetet får också på eget initiativ föreslå 

regeringen hävande.

   Om bibehållandet av ett statligt byggnadsminne medför hinder, olägenhet eller kostnad 

som inte står i rimligt förhållande till byggnadsminnets betydelse får 

Riksantikvarieämbetet jämka skyddsföreskrifterna.

   Ansökan om jämkning av skyddsföreskrifterna ges av förvaltande myndighet till 

Riksantikvarieämbetet. Om Riksantikvarieämbetet motsätter sig den ansökta jämkningen 

krävs regeringens medgivande. 

   Riksantikvarieämbetet får ändra av regeringen beslutade skyddsföreskrifter. Om 

förvaltande myndighet motsätter sig ändringen krävs regeringens medgivande. 

Ändringarna i andra stycket förtydligar roll- och ansvarsfördelningen. I tredje styc

ket föreslås att regeringen delegerar jämkning30 av skyddsföreskrifter till Riksantikvarie

ämbetet. I fjärde stycket klargörs förfarandet och ges förvaltande myndighet möjlighet att 

överklaga till regeringen Riksantikvarieämbetets beslut om jämkning. Där föreslås att 

regeringen också delegerar övriga ändringar av skyddsföreskrifter till Riksantikvarie

ämbetet. Om förvaltande myndighet motsätter sig föreskrifterna hänskjuts frågan till 

regeringen. 

30 Med jämka avses i detta sammanhang att anpassa skyddsnivån för att komma överens. Jämka avser 
särskilt de fall då parterna inte är överens om åtgärderna. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

Hävning av byggnadsminnesförklaring och jämkning av skyddsföreskrifter före

kommer sällan. Det finns behov av att i en vägledning klargöra begreppet jämkning av 

skyddsföreskrifter och särskilt i förhållande till att revidera skyddsföreskrifter. Frågor som 

behöver förklaras är när behovet av att jämka skyddet uppstår och vilka andra lösningar 

som finns istället för jämkning. Det finns också behov av att klargöra förfarandet vid en 

utökning/minskning av ett statligt byggnadsminne genom enbart gränsändring (ej över

låtelse) eftersom förfarandet inte regleras i förordningen. 

Riksantikvarieämbetet har under senare år arbetat med att revidera felaktiga eller 

föråldrade skyddsföreskrifter och tolka dem. Behovet av detta arbete bedöms öka i takt med 

att ny och ökad kunskap tas fram om byggnadsminnen i samband med att allt fler vård

program upprättas samt att byggnaderna under ändring dokumenteras på ett utförligare sätt 

varvid ny kunskap framkommer. Allt snabbare samhällsförändringar och behov av att 

kulturarvet används och utvecklas ställer ökade krav på ännu tydligare skyddsföreskrifter. 

Avstyckningar av statliga byggnadsminnen skapar också behov av att revidera skyddsföre

skrifterna med hänsyn till ändrade gränser. Detta sammantaget medför ett ökat behov av att 

ha en större beredskap i att vid behov lätt kunna revidera innehållet och skyddsnivån. Att 

regeringen beslutar om rättelser, justeringar, revideringar, utökningar, jämkningar och 

andra ändringar är en tidskrävande process. Riksantikvarieämbetet föreslår därför att 

sådana ändringar av skyddsföreskrifter bör delegeras från regeringen till Riksantikvarie

ämbetet. Regeringen och i viss mån Riksantikvarieämbetet skulle avlastas och processen bli 

snabbare. För de förvaltande myndigheterna skulle detta medföra effektiviseringar och för

enklingar samt bidra till ett snabbare besked i frågan. I de fall Riksantikvarieämbetet och 

förvaltande myndighet inte är överens om jämkning eller annan ändring av skyddsföre

skrifterna föreslås istället att regeringen avgör frågan. 

5.5.11 	 Att utse slottsarkitekt och utfärda instruktion för 
slottsarkitekt 

11 § För att säkerställa en noggrann och väl kvalificerad omvårdnad om statens slott och 

andra statliga byggnadsminnen som har särskilt behov av det får slottsarkitekt utses för 

ett eller flera byggnadsminnen.

   Slottsarkitekt förordnas av den myndighet som förvaltar byggnadsminnet efter samråd 

med Riksantikvarieämbetet. För slottsarkitekten skall den förvaltande myndigheten utfärda 

en instruktion. Det skall ske efter samråd med Riksantikvarieämbetet och, i 

förekommande fall, med Riksmarskalksämbetet. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

En slottsarkitekt kan utses för att säkerställa en noggrann och väl kvalificerad 

omvårdnad av statens slott, men även andra statliga byggnadsminnen som har ett särskilt 

behov av det. I dagligt tal förekommer även benämning fästningsarkitekt för denna 

funktion. 

Statens fastighetsverk har för närvarande utsett 34 slottsarkitekter samt 24 s.k. hus

arkitekter som har liknade uppdrag som slottsarkitekt men som inte har samråtts med Riks

antikvarieämbetet. Även Fortifikationsverket har utsett slottsarkitekter. 

Ärenden avseende ändringar och vård/underhåll av ett statligt byggnadsminne som 

har slottsarkitekt och ett fastställt vårdprogram borde kunna prövas på ett enklare sätt av 

Riksantikvarieämbetet. På ansökningsblanketten ska anges om en slottsarkitekt har med

verkat i planering av en ändring. Det är lämpligt att det anges i en vägledning att Riks

antikvarieämbetet beaktar detta vid tillämpningen/tillståndsprövningen. 

5.5.12 Att utse värdefull byggnad  

12 § Riksantikvarieämbetet ska, i samråd med de myndigheter som förvaltar 

byggnaderna, upprätta en förteckning över sådana byggnader i statens ägo som inte är 

statliga byggnadsminnen men som ändå är kulturhistoriskt värdefulla. Den förvaltande 

myndigheten svarar för att det finns nödvändigt underlag för bedömningen huruvida en 

byggnad bör tas upp i förteckningen. I fråga om sådana byggnader gäller, utöver vad som 

följer av 2 och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), bestämmelserna i 13–15 §§ 

Förordning (2011:359). 

12 § (Paragrafen utgår, övergångsbestämmelser måste tas fram.) 

De nuvarande 12-13 §§ om värdefulla byggnader som inte är statliga byggnads

minnen har ingen direkt motsvarighet i kulturminneslagen. Avsikten med bestämmelserna i 

12-13 §§ torde vara att möjliggöra ett urval av statligt ägda byggnader som är av byggnads-

minnesklass och säkra att de förvaltas med hänsyn till kulturhistoriska värden i avvaktan på 

ett avgörande om de ska föreslås bli statliga byggnadsminnen. 

De flesta av de tidigare förtecknade värdefulla byggnaderna31 enligt 12 § har vid 

bolagiseringar förlorat sin kulturhistoriska status eftersom bestämmelser saknas vid över

låtelse. Den förvaltande myndigheten har inte skyldighet att underrätta länsstyrelsen om en 

31 409 st enligt förteckning 1991-07-12. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

genomförd överlåtelse/avyttring och därmed blir frågan om byggnaden ska få ett skydd 

enligt kulturminneslagen eller plan- och bygglagen inte heller aktuell. Ett fåtal statliga 

byggnadsminnen inkluderar byggnader enligt 12 § (även 14 §§). Några av dessa byggnader 

har under senare år förklarats för statliga byggnadsminnen i samband med översyn av 

skyddsföreskrifterna. 

Bestämmelserna i 12 § är oklara och ofullständiga både avseende ansvar, roller och 

förfarande vilket medför stora problem med tillämpningen. T.ex. har ett antal värdefulla 

byggnader som ligger inom område för statligt byggnadsminne tagits upp i regeringsbeslut 

enligt 1 §. Ett försök att förtydliga32 bestämmelserna i denna paragraf gjordes i samband 

med denna utredning. Riksantikvarieämbetet kom dock fram till att ett sådant förtydligande 

enbart skulle medföra att skillnaden till statliga byggnadsminnen enligt 1 § skulle bli ytterst 

liten och omotiverad varför behovet av värdefulla byggnader som en egen kategori ifråga

sätts. Riksantikvarieämbetet anser att urval av statliga byggnadsminnen bör kunna göras i 

en annan ordning än den som anges i 12 §. Därför föreslås paragrafen utgå. De nuvarande 

förtecknade värdefulla byggnaderna33 får hanteras genom övergångsbestämmelser. Riks

antikvarieämbetet får i samråd med de berörda förvaltande myndigheterna avgöra om några 

av dessa byggnader bör bli statliga byggnadsminnen eller kulturhistoriskt säkras på ett 

annat sätt. 

5.5.13 Att ändra värdefull byggnad 

13 § De byggnader som avses i 12 § får ändras bara om det är nödvändigt. 

Riksantikvarieämbetet lämnar råd om vården av dem. 

13 § (Paragrafen utgår, övergångsbestämmelser måste tas fram.) 

Paragrafen utgår till följd av att 12 § utgår. Dessutom saknar 13 § förfaranderegler 

avseende vad som kan anses vara en nödvändig ändring, vem som bedömer/avgör om en 

ändring är nödvändig och om/hur Riksantikvarieämbetet ska aviseras om planerad vård för 

att kunna lämna vårdråd. 

32 De förtydliganden som prövades handlade bland annat om skyldighet att informera länsstyrelse, 
kommun och lantmäteriet, att förtydliga hur vård/underhåll, att reglera ändringar och överlåtelser, att 
klargöra avförande ur förteckning och relation till plan- och bygglagen/den kommunala hanteringen. 
33 Åtta stycken i en ej kvalitetssäkrad förteckning. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

Med hänsyn till att det behövs relativt stor arbetsinsats att förtydliga reglerna och 

tillämpningen samt att de förtydligade reglerna skulle medföra ökad administration och 

ökat arbete anser Riksantikvarieämbetet att det varken av kulturhistoriska eller av andra 

skäl är motiverat att ha 12-13 §§ kvar varmed begreppet värdefulla byggnader utgår. 

5.5.14 Att utse och förvalta byggnad av 
byggnadsminnesklass  

14 § Om riksantikvarieämbetet finner att en byggnad kan komma ifråga för 

byggnadsminnesförklaring skall det anges i den förteckning som föreskrivs 12 §. 

Beträffande sådana byggnader skall samråd ske med riksantikvarieämbetet innan det 

vidtas någon åtgärd som kan minska byggnadens kulturhistoriska värde. 

14 § Riksantikvarieämbetet ska, efter hörande med förvaltande myndighet, upprätta en 

förteckning över sådana fastigheter eller delar därav i myndighetens förvaltning som inte 

är statliga byggnadsminnen men som kan komma ifråga för byggnadsminnesförklaring. 

Den förvaltande myndigheten svarar för att det finns nödvändigt kunskapsunderlag för 

Riksantikvarieämbetet att bedöma huruvida sådana fastigheter bör tas upp i 

förteckningen. Riksantikvarieämbetet ska förse förvaltande myndighet med förteckningen. 

   Fastigheter eller delar därav enligt första stycket får inte avyttras före 

Riksantikvarieämbetet har meddelat huruvida Riksantikvarieämbetet avser framställa ett 

förslag till byggnadsminnesförklaring till regeringen eller att regeringen har avgjort en 

genomförd framställan. 

De nuvarande 14-15 §§ i förordningen motsvaras i stort av 4-5 §§ i 3 kap. kultur

minneslagen. En skillnad är dock att i förordningen tidsbegränsas varken processen för 

byggnadsminnesförklaring, hur långe restriktioner kan utfärdas eller får tillämpas medan 

det i kulturminneslagen ges länsstyrelsen möjlighet att under en begränsad tid förbjuda 

åtgärder som minskar eller förstör kulturhistoriska värden för byggnader som är under 

utredning för byggnadsminnesförklaring. Båda nuvarande författningar ger tillsyns

myndigheterna möjlighet att utan samråd med ägare peka ut byggnader av byggnads-

minnesklass och skydda dem under utredning om byggnadsminnesförklaring, i avvaktan på 

att ett beslut har fattats. Förfarandet enligt denna (nuvarande/föreslagen) paragraf kan med 

fördel tillämpas vid tillfällen då förutsättningar saknas att byggnadsminnesförklara, t.ex. 

när tillsynsmyndighet och förvaltande myndighet har skilda uppfattningar om objektet i 
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Enklare beredning – varför och hur? 

fråga överhuvudtaget ska bevaras och vid oenighet om det kulturhistoriska värdet/

skyddsnivån.  

De flesta av de tidigare förtecknade byggnaderna34 enligt 14 § har vid bolagiseringar 

förlorat sin kulturhistoriska status eftersom bestämmelser saknas vid överlåtelse. För när

varande finns tre värdefulla byggnader som kan komma ifråga för byggnadsminnesför

klaring upptagna i en förteckning som dock inte är kvalitetssäkrad. 

Bestämmelserna i denna paragraf har inte kommit till användning i processen för 

byggnadsminnesförklaring. I stället har ändringsärenden som berört framställda förslag till 

statliga byggnadsminnen uteslutande hanterats med stöd av överenskommelser och praxis. 

Om de möjligheter som den nu föreslagna paragrafen erbjuder utnyttjas kan arbetet med 

föreslagna statliga byggnadsminnen förtydligas och förenklas. Detta medför också att 

överenskommelsen enligt bilaga 7 kan utgå och samma regler gäller för alla. 

Utöver på de punkter som tidigare i rapporten har angetts om 12 § är bestämmelser

na i 14 § också otydliga även avseende om vem som ska samråda med Riksantikvarie

ämbetet inför åtgärder som kan minska det kulturhistoriska värdet. Det är också oklart vad 

som avses med begreppet samråd och hur det ska tillämpas. Ytterligare oklarhet gäller när 

denna paragraf ska användas i processen för urvalet av statliga byggnadsminnen och när 4 § 

ska användas i dess ställe. 

Till följd av att 12-13 §§ föreslås utgå måste 14 § skrivas om. Det första stycket me

dger förvaltande myndighet att lämna synpunkter på Riksantikvarieämbetets förslag till att 

uppta en fastighet på en förteckning över presumtiva statliga byggnadsminnen. Riksanti

kvarieämbetet får dock förteckna byggnaden utan att hänsyn behöver tas till inlämnade 

synpunkter, detta i linje med nuvarande bestämmelse och motsvarande bestämmelse i 

kulturminneslagen.  

Nuvarande förordning lägger ansvar på den förvaltande myndigheten att förse Riks

antikvarieämbetet med ett nödvändigt underlag för att kunna bedöma det kulturhistoriska 

värdet av en värdefull byggnad (12 §). Av dessa byggnader har avsikten varit att välja dem 

som kan bli statliga byggnadsminnen enligt 14 §. Praxis har också varit att förvaltande 

myndighet förser Riksantikvarieämbetet med nödvändig basinformation om sina fastigheter 

som utreds inför en byggnadsminnesförklaring. Det föreslås att den nuvarande bestämmel

sen om att förvaltande myndighet ska ansvara för att ta fram kunskapsunderlag inför en 

byggnadsminnesförklaring överförs till 14 §. Detta medför ingen regeländring jämfört med 

34 119 st enligt förteckning 1991-07-12. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

nu och bör inte heller vara betungande eftersom det kan antas att förvaltande myndighet 

ändå har den bästa detaljkunskapen om sina fastigheter. 

5.5.15 Att vårda och ändra byggnad av 
byggnadsminnesklass 

15 § Riksantikvarieämbetet får meddela närmare föreskrifter om hur de byggnader som 

avses i 14 § skall vårdas med hänsyn till deras kulturhistoriska värde. Sådana föreskrifter 

får inte vara mer betungande än vad som är skäligt med hänsyn till användningen av 

fastigheten och till de kulturhistoriska värdena.

   Beträffande sådana byggnader som avses i 14 § får ämbetet också lämna föreskrifter 

om följande i samband med ändring av byggnaden 

1. utförandet av ändringen, 

2. dokumentation av ändringen, 

3. antikvarisk undersökning och kontroll. 

   Regeringen kan medge undantag från sådana föreskrifter som riksantikvarieämbetet har 

meddelat med stöd av denna paragraf. 

15 § Förvaltande myndighet svarar för vården av de fastigheter som kan komma ifråga 

för byggnadsminnesförklaring enligt 14 § första stycket. 

   För fastigheter enligt 14 § första stycket ska förvaltande myndighet göra en anmälan till 

Riksantikvarieämbetet innan det vidtas någon åtgärd som väsentligt kan minska 

fastighetens kulturhistoriska värde eller byggnaden rivs (anmälningsplikt). 

Riksantikvarieämbetet ska inom tre månader från det att anmälan inkom, i ett yttrande 

avgöra, om den anmälda ändringen ska få vidtas eller förbjudas. Under denna tid får den 

anmälda åtgärden inte vidtas. 

   Om Riksantikvarieämbetet motsätter sig den anmälda åtgärden enligt andra stycket 

krävs regeringens medgivande. 

Nuvarande 15 § motsvaras i huvudsak av 5-6 §§ i kulturminneslagens tredje kapitel. 

En skillnad mot kulturminneslagen är att Riksantikvarieämbetet får lämna detaljerade före

skrifter avseende vård, underhåll och ändring medan länsstyrelsen antingen kan meddela 

förbud mot åtgärder eller förordna att anmälan görs avseende rivning eller ändring. 

Bestämmelserna i nuvarande 12-15 §§ är otydliga och likartade sinsemellan vilket 

har orsakat missförstånd. Båda kategorierna värdefulla byggnader har också hanterats på ett 

likartat sätt, ifall de alls har hanterats. Dessutom liknar 6 § och 15 § varandra i innehåll och 

lydelse vilket har inneburit att det för byggnader enligt 15 § har tagits fram förslag till 

60 



  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

   

 

  

  

 

  

 

  

 

 
   

 

   

  

  

 

Enklare beredning – varför och hur? 

föreskrifter som felaktigt har benämnts för skyddsföreskrifter och behandlats som sådana. 

Avsikten med 15 § är att säkra de kulturhistoriska värdena inför en planerad ändring, inte 

ett långsiktigt skydd så som det anges i 6 §. Det saknas rutiner för hantering av byggnader 

enligt 14-15 §§ och ärenden är få. Det har också hänt att ändringar avseende byggnader 

enligt 15 § har prövats enligt 6 §. 

Riksantikvarieämbetet anser att ett förtydligande av 15 § med de nuvarande bestäm

melserna i behåll skulle medföra att skillnaden mot 6 § blir omotiverad liten varför större 

ändringar behövs. Målsättningen är att de restriktioner som läggs på fastigheter som är 

under utredning för byggnadsminnesförklaring ska vara mindre betungande för fastig

hetsägaren och lättare att administrera är de för redan utsedda statliga byggnadsminnen. 

I första stycket föreslås att förvaltande myndighet får eget ansvar för att vårda 

förtecknade byggnader av byggnadsminnesklass. Detta innebär ett förtydligande och en 

förenkling i och med att ansvaret flyttas från tillsynsmyndighet till förvaltningsmyndighet.  

I andra stycket föreslås tidsbegränsad anmälningsplikt för rivning och vissa andra 

åtgärder. Riksantikvarieämbetet får antingen tillstyrka eller avstyrka en anmälan i ett 

yttrande. Om förvaltande myndighet inte är nöjd med Riksantikvarieämbetets ställnings

tagande får frågan överlämnas till regeringen för beslut. Förslaget medför en förenkling 

eftersom nuvarande detaljreglering utgår och förfarandet förtydligas. 

5.5.16 Att utse och förvalta värdefull fastighet  

16 § En fastighet som ägs av staten och som representerar en viktig del av det nationella 

kulturarvet eller annars är av stort kulturhistoriskt värde skall förvaltas så att det 

kulturhistoriska värdet inte minskar. Regeringen beslutar, efter förslag från 

Riksantikvarieämbetet, vilka fastigheter som skall anses ha ett sådant värde och hur 

kulturvärdena skall skyddas. 

   Riksantikvarieämbetet har tillsyn över de fastigheter som avses i första stycket. Ämbetet 

skall föra en förteckning över dem. 

16 § Paragrafen utgår, övergångsbestämmelser måste tas fram. 

Det som avses i nuvarande 16 § med begreppet fastighet motsvaras inte av det som 

avses med fastighet i jordabalken, se även 5.5.1. De hitintills framlagda förslagen till värde

fulla fastigheter har inte formellt utgått från den rättsliga enheten fastighet utan från de 

kulturhistoriska värdena. För att det ska bli enklare samt tydligare mot annan lagstiftning 
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Enklare beredning – varför och hur? 

föreslås att bestämmelserna i 16 § förs över till 1 §. Det är möjligt att skydda kultur

historiskt synnerligen märkliga bebyggelseområden enligt nuvarande 1 § som även tidigare 

borde ha kunnat omfatta sådana fastigheter som avses med nuvarande 16 §. Huvudskälet till 

att bestämmelserna överföra är dock att förtydliga och förenkla förordningens begrepps

apparat och tillämpning. Detta medför också att förordningen bättre stämmer med det som 

kan skyddas enligt 3 kap. kulturminneslagen. 

Avsikten med värdefulla fastigheter enligt 16 § torde vara att säkra de kultur

historiska värdena av större historiskt sammanhållna statliga (fasta) egendomar. Hitintills 

har försök gjorts att skydda enbart större sammanhållna jordbruksfastigheter, s.k. kungs

gårdar. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en lista på 30 värdefulla fastigheter som anses 

motsvara kraven i 16 §. Dessa fastigheter förvaltas av Statens fastighetsverk. 28 av dessa 

egendomar har kulturhistoriska kärnområden som är statliga byggnadsminnen enligt 1 §. 

Ännu har inga värdefulla fastigheter utsetts genom beslut, därmed finns det inte heller 

några fastlagda former för hur dessa fastigheters kulturvärden ska skyddas. Följande förslag 

har tagits fram till ett generellt skydd enligt vilket värdefull fastighet ska: 

•	 bevaras i statlig ägo som en viktig del av det nationella kulturarvet 

•	 till omfattning och innehåll bidra till att återspegla den gods- och förvaltningspolitik 

som statsmakten fört historiskt 

•	 förvaltas som en sammanhållen helhetsmiljö och i övrigt så att det kulturhistoriska 

värdet inte minskar. 

Hos Statens fastighetsverk fortgår arbetet att färdigställa vårdprogram för de före

slagna värdefulla fastigheterna. Praxis är att Riksantikvarieämbetet yttrar sig över vård

program och större ändringar med stöd av ett framtaget kunskapsunderlag som består av 

kulturhistorisk motivering/värdebeskrivning och förslag till skyddsföreskrifter. Vissa 

kommuner inhämtar Riksantikvarieämbetets synpunkter vid prövning av bygglov eller i 

samband med planarbete. 

Riksantikvarieämbetet föreslår att 16 § utgår och att bestämmelserna övertas av 1 § 

som omformuleras för att kunna omfatta det som föreskrivs i nuvarande 16 §. Detta medför 

att skyddsnivån ska anges i skyddsföreskrifterna och att dessa fastigheter kallas för statliga 

byggnadsminnen. Det är lämpligt att den ovan presenterade generella skyddsnivån utgör 

skyddsnivån i föreskrifterna. Dock föreslås att begreppet statligt kulturarv används i stället 

för nationellt kulturarv som därmed utgår. Begreppet nationellt kulturarv används både i 

överenskommelsen om det nationella kulturarvet (bilaga 4) och i nuvarande 16 § där 

kvalifikationskravet för en sådan fastighet är ”av stort kulturhistoriskt värde” och som 
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Enklare beredning – varför och hur? 

”representerar en viktig del av det nationella kulturarvet”. Enligt överenskommelsen är 

kravet att en sådan fastighet ska vara ”av utomordentligt stor betydelse i ett nationellt 

historiskt perspektiv”. Begreppet nationellt kulturarv är på flera sätt problematiskt. T.ex. 

räknas med nuvarande definition enligt 16 § nationalscenerna, kungliga slott, residens och 

fängelser m.m. inte till det nationella kulturarvet. Begreppet kan ge en föreställning om att 

det existerar en särskild, mer betydelsefull, kategori av statliga byggnadsminnen. Det finns 

därmed behov av att se över begreppet nationellt kulturarv. Det nya begreppet bör direkt 

återspegla att dessa fastigheter har med statens historia och kulturarv att göra. Ett förslag 

till ny formulering läggs fram i 1 § och lyder: representerar en särskild del av det statliga 

kulturarvet, se 5.5.1. Begreppet bör dock klargöras ytterligare, t.ex. i en vägledning. 

Överenskommelsen om det nationella kulturarvet (bilaga 4) kan tolkas så att staten 

via Statens fastighetsverk ska förvalta allt nationellt kulturarv. Det framstår dock som 

orimligt att en och samma förvaltare ensamt skulle ansvara för allt detta. Vid urval av de 

fastigheter som Statens fastighetsverk ska förvalta bör också andra faktorer än bara de 

kulturhistoriska beaktas, t.ex. förmåga och vilja till långsiktigt hållbar förvaltning, tillgång 

till ekonomiska resurser, kulturhistorisk kunskap och möjligheter att göra de kulturhisto

riska miljöerna tillgängliga att uppleva för allmänheten. Som tidigare angetts föreslås att 

överenskommelsen om det nationella kulturarvet sägs upp. Det behöver utredas ifall urvals

processen om vilka fastigheter som staten av kulturhistoriska skäl ska förvalta kan göras på 

ett mer ändamålsenligt sätt och vara mer lika för alla förvaltande myndigheter. F.n. pågår 

en utredning35 om vissa av statens kulturfastigheter. 

I avvaktan på att regeringen har klargjort/beslutat hur de föreslagna värdefulla 

fastigheterna ska hanteras avstår Riksantikvarieämbetet från allt myndighetsarbete med 

dessa fastigheter. Detta innebär att Riksantikvarieämbetet inte tar ställning i enskilda fall i 

frågor som berör fler än den förvaltande myndigheten. Frågor kan beröra t.ex. remissvar till 

förvaltande myndighet, kommun eller andra parter avseende ändringar, avyttringar, 

planfrågor m.m. Samråd om vårdprogram kommer dock att fortgå. 

Styrdokument 

I följande redovisning anges vilka konsekvenser de föreslagna förenklingarna har för 

styrdokumenten och vad som behöver beaktas. 

35 Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter (2012:7). 
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5.7 

Enklare beredning – varför och hur? 

5.6.1 Instruktioner och regleringsbrev 

Samtliga förvaltande myndigheters ansvar för fastigheternas kulturvärden bör förtydligas i 

instruktioner och regleringsbrev. Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket ska för

värva fast egendom enligt instruktion. Frågan är om statliga myndigheters förvärv av fast 

egendom ska behöva regleras i kulturhistoriskt hänseende. 

5.6.2 Riksantikvarieämbetets arbetsordning 

Enligt nuvarande arbetsordning och praxis ”skriver handläggare” ett förslag till avgörande, 

en individuell beslutsskrivelse för varje ansökan. Ett införande av en ansökningsblankett 

som kan utgöra beslutsskrivelse medför en förenkling och effektivisering för samtliga 

berörda parter. 

Vissa ärenden utgår vilket medför en förenkling och effektivisering eftersom behov 

av beredning, föredragningar och arbete utgår eller minskar. En del beslut föreslås bli dele

gerade, se bilaga 3, beslutstabell III. Förslaget medför en avlastning även för de förvaltande 

myndigheterna. 

Tillämpning och praxis 

Avseende tillämpning och praxis föreslås följande ändringar för att förenkla beredningen. 

5.7.1 Överenskommelser 

Överenskommelsen om skyddsföreskrifter/vårdprogram (bilaga 6) behöver revideras. 

Målsättningen är att överenskommelsen ska utgå efter det att en vägledning om vårdprog

ram har utarbetats. Efter detta kan Riksantikvarieämbetets medverkan i upprättande av 

enskilda vårdprogram trappas ner och koncentreras kring frågor om det formella skyddet, 

dess tillämpning och det kulturhistoriska värdet i riksperspektivet. 

Överenskommelsen om det nationella kulturarvet (bilaga 4) föreslås på kort sikt bli 

reviderad med hänsyn till de fastighetsutredningar som på sistone har utförts eller pågår. På 

längre sikt bör överenskommelsen ersättas av generella riktlinjer för statens ägande av kul

turfastigheter. 

Överenskommelsen om skyddsföreskrifter (bilaga 7) föreslås utgå om beslut av änd

ring av skyddsföreskrifter delegeras till Riksantikvarieämbetet. Den omarbetade 15 § kan 

börja användas under skyddsföreskrifternas fastställandetid. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

PM om samarbete om värdefulla fastigheter (bilaga 8) ska inte tillämpas tills vidare 

avseende myndighetsutövning fram till det att beslut om sådana fastigheter har fattats av 

regeringen. Överenskommelsen utgår om 16 § inkorporeras i 1 §. 

5.7.2 	 Vägledning för statliga byggnadsminnen 

En omarbetning av den nuvarande vägledningen är nödvändig om de åtgärder som föreslås 

i denna utredning kommer till genomförande. Vägledningen bör täcka all hantering som 

föranleds av förordningen, inte bara tillståndsprövning. Vägledningen bör vara webbaserad 

och enkel att kontinuerligt revidera. Eventuellt kan en enkel komplettterande broschyr 

behöva tas fram. Begreppen tillsyn och samråd behöver särskilt ses över. 

5.7.3 	Riksantikvarieämbetets ärendehantering och 
ärendeprocesser 

Ett väl utformat digitalt stöd för flertalet av de nuvarande momenten i ärendeprocesserna 

skulle bidra till en snabbare ärendegång. Systemet skulle också kunna göras interaktivt där 

ärendeinitieraren omedelbart får ett automatsvar om när en insänd fråga har mottagits och 

att ärendet har fått ett diarienummer. Delgivning bör lätt kunna digitaliseras, dock ej beslut 

med dubbla manuella underskrifter. Den processkartläggning som Riksantikvarieämbetet 

nyligen gjort bör kunna utgöra en grund för arbetet i att digitalisera delar av ärendepro

cessen. Det föreslås att avslagsbeslut delegeras från avdelningsnivå till enhetsnivå. 

5.7.4 	Elektronisk hantering och beredning 

Riksantikvarieämbetets nuvarande ärendehantering bör kunna utvecklas betydligt avseende 

elektronisk hantering. Det behöver analyseras hur ärenden om statliga byggnadsminnen 

bäst kan integreras i den. Det behöver också tas ställning till om och hur Riksantikvarie

ämbetets digitala system behöver samordnas med de förvaltande myndigheternas system. 

Ett antal moment i ärenden om statliga byggnadsminnen kan i större utsträckning 

hanteras med hjälp av digital teknik. Dock kan moment som innehåller komplexa bedöm

ningar som inkluderar sammanvägningar av en rad kvalitativa aspekter utförda av erfarna 

handläggare inte automatberedas. Exempel på digitala lösningar som kan underlätta och 

förenkla ärendehandläggning är att skapa mer utvecklade system för digitalt lagrad och 
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Enklare beredning – varför och hur? 

samlad information i ett handläggarsystem. Ett annat exempel är att vårdprogram till

gängliggörs på nätet, förslagsvis på den förvaltande myndighetens hemsida. 

Informationen om statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets hemsida 

fungerar i dag mer som en informationskanal än som en integrerad del i ansökningsför

farandet. Den digitala exempelsamlingen på webben behöver kompletteras med ett exempel 

på en väl utförd ansökan inklusive bilagor. 

Digital information ses idag mer som hjälpmedel medan hanteringen är till stor del 

manuell. Digital hantering av samtliga till ärendet hörande handlingar försvåras av att det 

anses att ärendehandlingar, ritningar och kartor m.m., utskrivna på papper, lagda bredvid 

varandra på bordet, ge den bästa överblicken. Att ta emot stora ritningar och kartor digitalt 

kräver utskriftsmöjlighet för större format än A3 vilket saknas idag, likaså viss program

vara att hantera ritningar m.m. Digital granskning av handlingar i stort format skulle kräva 

ett par stora bildskärmar per handläggare. Presentation av dessa handlingar skulle också 

kräva stora bildskärmar och bildvisningsmöjlighet t.ex. vid föredragningar. 

Nuvarande ansökningsblankett kan fyllas i digitalt men inte skickas in digitalt efter

som system för verifiering av person/underskrift inte används av myndigheten. Blanketten 

kan inte sparas digitalt vilket medför problem i hanteringen, dock pågår arbete att vidare

utveckla blanketten för att avhjälpa bristerna. På längre sikt utformas en blankett som utgör 

en viktig del av ett elektroniskt förenklingsarbete. Nuvarande krav på dubbla signaturer på 

beslut utesluter digital hantering av beslut. Om beslut i enkla ärenden får fattas av handläg

gare skulle dessa kunna hanteras i större utsträckning elektroniskt. 

Systematisk objektbaserad uppföljning skulle kunna automatiseras avseende t.ex. 

antikvariska rapporter och anmälan av vård, underhåll och enkla ärenden. Målsättningen 

bör dock vara att ärenden om statliga byggnadsminnen ska kunna tas emot och beslut 

expedieras elektroniskt. 

5.7.5 Ärenden om statliga byggnadsminnen 

Informationen om ärenden om statliga byggnadsminnen och hur de hanteras ska lätt kunna 

hittas på Riksantikvarieämbetes externa webbsida och också kunna nås via länkar från 

förvaltande myndigheternas egna webbsidor. Ett digitalt nätbaserat underlag för ändrings

ärenden ska tillhandahållas och kunna levereras digitalt till Riksantikvarieämbetet. Auto

matisering av moment vid inregistrering leder till effektivare rutiner. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

Om de i utredningen föreslagna åtgärderna genomförs kan följande förenklingar och 

effektiviseringar uppnås avseende beslutsordningen om ärenden om statliga byggnads

minnen. 

•	 Om ändringar av skyddsföreskrifter får beslutas av Riksantikvarieämbetet delegeras 

beslut från riksantikvarien till avdelningschefen 

•	 Om ändringar av en föreslagen byggnad av byggnadsminnesklass får anmälas till 

Riksantikvarieämbetet beslutas dessa av avdelningschefen vid avstyrkan, i övrigt av 

enhetschefen. 

Nuvarande delgivning kan förenklas genom digital expediering av beslut till de mot

tagare som får kopia av beslutet för kännedom. Om handläggare får avsluta ett ärende i det 

digitala ärendehanteringssystemet erhålls en ytterligare förenkling. 

5.7.6 	 Ärendeprocessen och ärenden vid 
ändringsansökningar 

Moment före ansökan 

Behovet av tidiga samråd och skriftliga yttranden före ett inlämnande av ansökan 

bör kunna minskas genom att information tillhandahålls både om processen och om 

objektet i fråga. Detta kan dock inte ersätta behovet av kontakter mellan handläggare på 

tillsynsmyndighet och förvaltare/dennes ombud. 

Ansökan och beredning 

Att nuvarande ansökningsblankett inte kan sparas digitalt medför problem vid 

ifyllandet som måste ske i en session. Digital överföring t.ex. mellan konsult, förvaltare och 

tillsynsmyndighet är inte möjlig. Nuvarande blankett bör revideras på kort sikt och göras 

mer användarvänlig. På längre sikt bör en helt digitaliserad blankett tas fram. Blanketten 

ska möjliggöra automatisk inregistrering och generering av diarie- och dossiernummer samt 

ärendemening. Blanketten bör vara ”intelligent” genom att den kopplas till olika register 

varifrån uppgifter kan hämtas avseende t.ex. fastighetsbeteckning, värdebeskrivning, 

skyddsföreskrifter m.m. Innan ansökan kan insändas måste de obligatoriska uppgifterna på 

blanketten vara ifyllda. Automatisering och digitalisering av ansökningsförfarandet effekti

viserar och förenklar processen, både för tillsynsmyndigheten och för sökanden. 
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Enklare beredning – varför och hur? 

Beslut och ställda villkor 

Behov av att komplettera ansökan kan minskas genom att det som behövs för ett 

ärendes avgörande tydligt efterfrågas i ansökningshandlingarna. Till detta bidrar också att 

relevant information finns lätt att tillgå. Om förvaltande myndighet redan vid ansökan 

definierar behov av antikvarisk medverkan och vilket syfte/vilken nivå medverkan ska ha, 

kan den medverkan som föreslås koncentreras i stället på de fall där behovet är som störst. 

En ansökningsblankett som också utgör en beslutshandling effektiviserar ytterligare 

hanteringen. På kort sikt ska blanketten fungera som beslutsskrivelse vid ärenden där beslut 

beviljas. Den nuvarande rutinen att för varje ansökan upprätta en separat beslutskrivelse 

utgår. Förfarandet kommer att avsevärt minska tidsåtgången för ansökningshanteringen. 

För avslagsbeslut ska utarbetas mallar/förlagor. En mall för standardiserad villkorsbilaga 

behöver också tas fram för alla typer av beslut. 

Ett elektroniskt system för inrapportering skulle förenkla uppföljningen av de villkor 

som ställs i beslut, t.ex. avseende kontroll av om antikvariska slutrapporter har inkommit. 

Ett elektroniskt förfarande skulle även underlätta inrapportering av föreslagna anmälningar. 

5.7.7 Förvaltande myndigheters beredning 

Om förvaltande myndigheters kulturhistoriska egenkompetens, särskilt hos Statens fastig

hetsverk, kom till systematisk användning för ärenden om statliga byggnadsminnen skulle 

det medföra en stor avlastning för Riksantikvarieämbetet, dock inte nödvändigtvis för 

Fastighetsverket. För att Fastighetsverkets antikvariska kompetens ska kunna utnyttjas 

effektivt och systematiskt bör dess organisatoriska placering inom myndigheten vara 

ändamålsenlig. Det är också av vikt att besluten i organisationen fattas på en nivå och på ett 

sådant sätt att de antikvariska kraven blir tillgodosedda. 

Fastighetsverket upprättar generella, ej objektbaserade, publikationer som liknar 

handböcker, handledningar och anvisningar m.m. Riksantikvarieämbetet och de förvaltande 

myndigheterna bör i ökad utsträckning kunna samverka kring publikationer som ger rikt

linjer för eller perspektiv på kulturmiljöområdet i stort. 

För de övriga förvaltande myndigheternas beredning är det av vikt att beställarkom

petensen är hög avseende när och i vilka skeden det är lämpligt att involvera antikarisk 

medverkan i förvaltning och ändringsprocesser. 

Samverkan mellan de förvaltande myndigheterna skulle även kunna ökas avseende 

erfarenhetsöverföring och kunskapsutbyte i frågor om statliga byggnadsminnen. Den 
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Enklare beredning – varför och hur? 

samlade antikvariska förvaltarkompetensen skulle därmed kunna generera ett ännu bättre 

omhändertagande av de kulturhistoriska värdena. 
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Förslaget och konsekvenserna i kort form 

6. 	Förslaget och 
konsekvenserna i kort form 

De förslag till ändringar som berör förordningen fattar regeringen beslut om. Det finns 

behov av en översyn av förordningen. Detta bör dock göras i särskild ordning och med 

hänsyn till andra utredningar om statens kulturfastigheter. Dock beslut om skyddsföre

skrifterna kunna delegeras till Riksantikvarieämbete utan vidare utredning. Ändringar 

avseende framför allt tillämpnings- och rutinfrågor kan Riksantikvarieämbetet genomföra 

på egen hand eller i samverkan med förvaltande myndigheter. 

Tillämpningen ändras delvis till följd av förändrad förordning, men den ändras 

också genom att vägledningar görs mer heltäckande. Därutöver utvecklas ett antal doku

ment såsom skyddsföreskrifter och vårdprogram i syfte att bereda möjligheter för de för

valtande myndigheterna att så långt som möjligt på egen hand ta ansvar för de kulturhis

toriska värdena. En del rutiner utgår till följd av de tidigare nämnda ändringarna, andra kan 

förenklas och effektiviseras genom att digitala lösningar införs. 

Riksantikvarieämbetets målsättning med de föreslagna effektiviseringarna är att de 

påtagligt, upp till 30 %, ska minska den tid som åtgår till tillståndsprövningar. Full effekt 

nås först efter det att en ändrad förordning har trätt i kraft. Ytterligare vinster i hanteringen 

kan åstadkommas med införande av mer avancerade elektroniska lösningar som dock måste 

samordnas för hela myndigheten och även beakta de andra myndigheternas system. 

Vinsterna för de förvaltanden myndigheterna består av minskad administration mot 

tillsynsmyndighet genom att vissa tillståndspliktiga åtgärder av mindre kulturhistorisk vikt 

får anges i vårdprogram och kan prövas samlat av Riksantikvarieämbetet i samband med 

granskning av vårdprogram. Förutsättningarna för en förutsägbar förvaltning ökar vilket 

kan bidra till att kulturarvet blir mer användbart och tillgängligt samt att de kulturhistoriska 

värdena bättre kan bevaras, förmedlas och upplevas av flera. 

Förenklingar kan inte ersätta, men troligen minska behovet av det samarbete och 

samråd i enskilda ärenden som redan finns. De kontakter som därmed har skapats är värde

fulla för en fortsatt samverkan mellan tillsyns- och förvaltningsmyndighet. Detta bidrar till 

fler konstruktiva lösningar, såväl i komplexa ärenden som i frågor av principiell och 

övergripande karaktär. 
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6.1 

Förslaget och konsekvenserna i kort form 

Ändringar beträffande ansvar, skyldigheter 
och befogenheter 

I de följande tabellerna anges hur ansvarsfördelningen mellan aktörerna ändras jämfört med 

i dag och hur det bedöms påverka arbetsmängden hos respektive aktör. Följderna av de för

ändrade ansvarsförhållandena förutsätts på kort sikt förenkla beredningen men sannolikt får 

förslagen ännu större effekt på längre sikt, när nödvändiga beslut om förordningen har 

fattats och kompletterande kulturhistoriska kunskapsunderlag (vårdprogram) tagits fram. 

Nedan anges hur förändringarna bedöms påverka berörd myndighet avseende arbetsmängd 

och ansvar, jämfört med nuvarande situation. 

Följande gradering används avseende arbetsmängd: 

☺ Minskad arbetsmängd 

. Oförändrad arbetsmängd 

/ Ökad arbetsmängd 

//./☺ Ökad arbetsmängd på kort sikt, därefter oförändrad eller minskad. 

Förändringarna i ansvar beskrivs utifrån följande kriterier: 

•	 Minskat eller utökat ansvar 

•	 Befintligt eller nytt ansvar 

•	 Förtydligat ansvar (befintligt ansvar är oklart uttryckt i förordningen) 

•	 Formaliserat ansvar (av befintlig praxis) 

•	 Ansvar utgår. 

För regeringen medför förslaget följande ändringar i ansvarsföredelning: 

•	 ☺ ansvar utgår avseende beslut om skyddsföreskrifterna, 3 § (ansvaret delegeras till 

Riksantikvarieämbetet) 

•	 . nytt ansvar i att upphäva Riksantikvarieämbetets beslut om att riva/utföra annan 

åtgärd som väsentligt kan minska kulturhistoriskt värde av fastigheter, 15 § 

•	 . nytt/förtydligat ansvar i att meddela Lantmäteriet statlig byggnadsminnes-

förklaring, 3 §. 
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Förslaget och konsekvenserna i kort form 

För Riksantikvarieämbetet medför förslaget följande ändringar i ansvarsfördelning: 

•	 //./☺ initialt utökat befintligt ansvar med granskning av vårdprogram där vård, 

underhåll och mindre ingrepp i strid med skyddsföreskrifter får anges 

•	 ☺ ansvar utgår avseende beslut om detaljutformning vid ändring av fastigheter, 15 § 

•	 ☺ ansvar utgår avseende beslut om vård av fastigheter, 15 §  

•	 ☺ nytt ansvar (befogenhet) införs i att besluta om skyddsföreskrifterna, 3, 10 §§ 

(framställan till regeringen utgår) 

•	 ☺ nytt ansvar (befogenhet) införs avseende beslut om rivning och annan åtgärd som 

väsentligt minskar kulturhistoriskt värde av fastigheter, 15 § (befintligt ansvar om 

föreskrifter utgår) 

•	 . förtydligat/befintligt, nytt ansvar avseende beslut om överlåtelser av statliga 

byggnadsminnen, 8 § (nytt delansvar: införande av skälighetsbedömning) 

•	 . förtydligat/nytt ansvar införs i att förse förslag till byggnadsminnesförklaring med 

en motivering, 4 § (befintlig praxis) 

•	 . förtydligat/nytt ansvar införs i att förse förvaltande myndighet med den förteck

ning som Riksantikvarieämbetet för över de statliga byggnadsminnena, 5 §. 

För förvaltande myndighet medför förslaget följande ändringar i ansvarsföredelning: 

•	 ☺ utökat ansvar (befogenhet), tillståndspliktiga vård-/underhållsåtgärder samt 

mindre ingrepp får föreslås i vårdprogram för tillståndsprövning (ska regleras via 

tillämpning/vägledning) 

•	 ☺ nytt ansvar (befogenhet) införs i att ansvara för vården av fastigheter, 15 § 

•	 ☺ nytt ansvar (befogenhet) införs i att detaljutforma ändringar av fastigheter, 15 § 

• ☺ nytt ansvar att inhämta Riksantikvarieämbetets yttrande inför ändring av fastighet 

enl. 15 § (befintligt ansvar att följa föreskrifter utgår) 

• . nytt ansvar (skyldighet) införs i att förse Riksantikvarieämbetet med nödvändigt 

kunskapsunderlag för att utreda byggnadsminnesförklaring, 15 § (befintlig praxis) 

•	 . nytt/förtydligat ansvar i att redovisa skälen för en överlåtelse, 8 § 

•	 . befintligt/förtydligat ansvar i att som överlåtare anmäla överlåtelse av ett statligt 

byggnadsminne/en del av det, 9 § 
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Förslaget och konsekvenserna i kort form 

• . befintligt/förtydligat ansvar i att ansöka om jämkning eller hävande, 10 §. 

6.2 Enklare tillämpning 

Omarbetad vägledning för statliga byggnadsminnen ska omfatta hela förordningen. En 

särskild vägledning/handbok ska upprättas för vad vårdprogram ska innehålla och hur de 

ska upprättas. Dessa dokument bidrar till att tidiga samråd och yttranden antas minska i 

omfattning. Vårdprogram som definierar och motiverar i detalj just vård och underhåll 

bidrar till att tillvarata de kulturhistoriska värdena och göra dem kända och accepterade. 

Samråd i komplexa ärenden antas stanna kvar på nuvarande nivå. Medverkan i 

samråd om vårdprogram antas minska efter det att vägledning har upprättats. Antikvarisk 

medverkan antas minska något i genomförandeskedet men i stället öka i planeringsskedet. 

Genom att Riksantikvarieämbetet beslutar om skyddsföreskrifterna blir processen enklare 

och effektivare för alla parter eftersom besluten fattas snabbare på lägre nivå. Att skydds

föreskrifterna revideras och individualiseras bidrar till större förutsägbarhet i 

förvaltningen. 

På kort sikt ändras ansökningsblanketten för att utgöra en beslutshandling, bilaga 

10. Eftersom blanketten ersätter individuellt upprättade beslutsskrivelser i de allra flesta 

ärendena avlastas tillståndsprövningen betydligt. 

Ett antal beslut i Riksantikvarieämbetets beslutshierarki utgår eller kan fattas på 

lägre nivå, vilket minskar administrativt arbete enligt följande: 

•	 ändring av skyddsföreskrifter beslutas på lägre nivå  

•	 ändring av fastighet enligt 15 § ska anmälas till Riksantikvarieämbetet, vilket med

för ett förenklat förfarande eftersom beviljad anmälan beslutas på lägre nivå än idag 

6.3 Enklare och tydligare processer 

I följande lista anges hur Riksantikvarieämbetets beslut fördelar sig om de föreslagna 

ändringarna genomförs. (Se också bilaga 3, tabell III). 

•	 beslut till regeringen fattas av riksantikvarien 

•	 beslut om ändring av skyddsföreskrifter fattas av avdelningschefen vid avslags

beslut, i övrigt av enhetschefen
 

•	 beslut om anmälan om ändring av fastighet enligt 15 § fattas av avdelningschefen 

vid avstyrkan, i övrigt av enhetschefen 
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6.4 

Förslaget och konsekvenserna i kort form 

• beslut om samråd över vårdprogram fattas av enhetschefen. 

Enklare, snabbare och överskådligare med 
elektronisk ärendehantering 

På kort sikt kan förslaget om digital expediering av beslutskopior genomföras. 

På längre sikt bör ärenden om statliga byggnadsminnen integreras i ett mer di

gitaliserat ärendehanteringssystem som också tar hänsyn till de förvaltande myndigheternas 

system. Med det framtagna systemet bör det vara möjligt att använda helt digitaliserade 

ansökningsblanketter som kan signeras/godkännas och hanteras av alla berörda. Samtliga 

till ärendet hörande handlingar bör kunna levereras och hanteras digitalt. Vissa delar av 

uppföljning som berör inhämtning av uppgifter samt kontroll av om ställda krav uppfylls 

ska vara automatiserad. Målsättningen är att även arkivering ska kunna ske i digital form. 
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REGf.RINGEN .3tJ/-/6J!/-../~// 2 ~11 ·J5-CS J>nri ......... .................... ~ ... ,. ..• K.u201J / ':>'14/ KA 

Kullurdep;utementet Riks :mr'.k\r.1rie<1mhe1e1 
llox 54C5 
lH 84 STOCKHOLM 

Uppdrag ttll Rlllsantikvarieämbetet om att lltatbeta riktlinjer för förenklad 
betedntng av ärenden om stat:lga by_ggn_a_d_s_m_in_n_e_n ______ _ 

Rl!geringens beslut 

Rcgcriugen llppdrar till Rik.~:mrikv.HiP-ll.mbeu~t at t ut:i.rbcm riktlinjP.r föt• 
förcnkbd hcredning r.v armJcn om 11tatli~:i byggn01dsmin;ic:n. I upp
dragl:t :ngh att ~c övr:r hur <\lts·.-ai:.- m.11 ru]fön.lelningcn m::.llan berörd~ 
rn:mdii;hcrcr kan fort)'dliga~ . 

Uppdraget .1ka l!Cnomforas i samverkan rtit!cl StHr:·1.~ foui~hetsverk o{h 
:mdr~ berörd~ myndi~hetcr. Riks:i.ncih~.irieilmbtte: .s:~a n:t.lovi~a 

uppdrage: scna.~t den 31 lll<\1 ~ 2012. 

Bakgrund 

I Ku:mrbebn~gelst!UttC<lningcus ~lu:betinkandc: K-mlirkr - rön lag Lill 
förbätt:-ar skydd lör kul:urhistoriskt värdefol: hehyg~c:sc (~OU 
2:l:i4:9L) :örcslogs atL reglc:rna om s:atliga byggnadsrninnen hi\r innrcln.i !o: 
i 3 k:ip. kulturminnesfagen. Vidan ang1v6 att -li55a uppgifte r i än:n<lcn 

om statliga byr,~:'lad~minncn sku[c IU1~ ö,·er fn'ln Kksamikvr.rie
iimbctct til1 lfu1ssLyrehen. Enligt bctän:-GtndeL skulle St<itcns fo.srighcts
verk i;~:s ansvar arc inom viss.i av lämst}'rdsen givna ramar utöva en s.k. 
egc:n:,llntroll över hur ;\1gllrd~ql:i ett statligt hyggnadsmiun: förhH!cr 
sig till )kydtlsbcstimmelsern:i. och änJam:ilet med hggnadsmin.11es 
förklarini;cn. 

1 regerit1ge1L~ .~krivdsc Vissa k.ulti.:rmiljöfr:'l~or (skr. 2:)09;'10:74) gjorde 
regeringen bedö11111ingc:n att försh gN ime hon.le: ~t'.nnmfi\rn~ . Drn-.k 
ruuii)! regeringen ;Ht det fonn~ i;oc:i fklil :nt. .5e ö,·er hur :in:ndchanrcrin~
en av Je :;<acliga hyggnadH:1iuncna k m förcnld~ oc.h ;ut lliM.ullikv,i1ii: 
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Kopi~ till 

S ocial<l~p ancn1cn ~c tiSl; ( > 
fi mmsdcpar 1e1~ t:ncc t/ LIA 
.St:1tcr.s fastigh.,t.svcrk 
Foni rikationsve rl1<~1 
Sf Ö;:lnsvc.-rkc·t 
'J' mfi !~verket 
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o.d_e ~l~ll1i) lltl.>.TOtl.>.Llll ~11 n~1 t;D.>.r.IJ 

V RIKSAl\TIKVARIE.\MBET F.T 

l'1,r1V. Klll'. N\''i. 11.-\..\ F.,,1. Xjo'li\.', 
l\i l:<.l~~!i'>'."V31tttin~cn. JRV, SFV. SI.I I 

Frågor inför workshop om Förenklad beredning av statliga 
byggnadsminnen 10 november 2011 

Svara kort"a.ttm flå thige1rr.a 11cda11 och ~'\ntl in svfl1~n ~ern1 :,1 tJi.:n ,., ni. h•" · , hdsl per e-post 
till lcna.ncttel stad;iilria..~e e ller t il Rik sa n I i k \'irri t:ii n 1 bt:lcl, ~ i1ml1iilh aH.I d ningcn. Att Lena 
Ncttc~stad, Br1x :54115, 114 8L SU'ICkl'()h l. Fnig<1m<1 ku1umcr i1 ll di:;kul(~·i.s mer detaljerat i 
workshopen. Tad.: ffil' medvt!1·kan! 

l b. 

2h. 

2c 

4h. 
4c. 

5-. 

6. 

'T 

l!a. 
8h. 
8c. 

ll. 

Fitms det old 11rl~tcr LVflt:~'1de \'il"k<!n mil och \i l kel ;mwiff RA.Ä. oc'1 Er myndighcf hal' 
gcmcmol va1m1J1a uv::;c·;;llJi.: lta11lt!ri 11g d\· ::;l;,Lli~a hygsm1\l:,min11~11 ? 
1'<1 vilkc:. stltt k:n mll·!am:va1sfördelningen andr;is e· l~r fortydligu:> for 1111 untl;;rliilta l:..r 
förvaltning'! 

På vilkc( siitt bc:cde1· l•:r myndighet fö'<!'nderi t>m s·a1li!;'.» h:r·!?rnHi l o;minn:~n? 10m '1i h:ir 
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Hur s!lkmr Ni kulturhistorisk haLtc1 i :?lrva:ming.en? 

Vilken c~ctlk.i>mptlcn!; har E; myndighet au för\'al1r. l<Jll 11rl1 i:-;1(11isku miljVl'l''! 
t\iir ~.mviind~ cgl·nkompctcnscn'> 
Viil vilkl 1' lltHll r.n :mlitar ·i ~'Cte..i·u :-m1l.'\'ar:s:k J..1.11npdt!ns!konsulli.:r? 

Hm miirgn !1\' F.rn st11di~11 l>yggmd5.1ninn.:u {ob.idd, ej byggna<lt:r) h11T c.ft l11:ltät'k-
1111Jc l'i.in-uJ11:1inv,,~dokumcnt (\'årdp:·oµram, v~.rdpk.ner. sköL<:elplaner, fön·a l 111 i11g.~

Jll'Of! r'illn. förvu huing~plum .. '1 t~. tl.) som cmfät;ar samtliga sk ydilade by ggnadf:r ui.;J1 
mirl<':' 
I lu- m~11gu förvallningsfokumcnt har ~i samrnanla~t t1p,it fram? 
1111~ miingi1 förvallningsJokumcnt räknar Ni al t d~1 finns :1dto'' av ull 111 liwn'! 

Vu.d hd1·:iv;)r dl förv1:lt11ings.<loknlllC:lt främst innd1'1lht mr llll del sl.;a ViJl'il ::ll ellC:IOi\'I 
i11.~Lru1111:~1 1I Rir P.r? 

I Ju1· skulle liJ1 -,1i1m.'~vlikliga iindrinp;ar och tillståndspliktig.1 ur1de rhull lu11m. fönil::;t:t; 
l'•d1 dfirrni,,-<l h:m1crns 'Jit ~~ll cnklrux: sätr~ 

J lur fun~'-·mr .{k:.'cldsfön:skriftema med h1lnsyn till Ilirvaltningen':' J lur "kan de 
l'iirbiillru.•:? 

Tlur fun~erar <U1s(\b1ingsbhmh.cncn'! 
11 ur f"un~erflr Vä~lednini{ fjr wotlif].a hyg2n&l.'1,111im1t•tl'.' 
Il 1n f'ung~~rnr '.illliy11smöltn od.1 tidif,\a samråd? 

A11 ~t~r 1\' ~m debir :w ''F.Jrorlining (l ~88 : 1~2Y) om !.ll1llign 1'.y,Ll~)l<'l.dsminnc11 m.111." 
l-:d1iiv:.:din:lr~!-> l<ir at.1 rorcnkla ba.nte:in_c;en'? Om ja, pu \'ilkd :;iitf.1 

llnr ~01 ·1li55-201 I 
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Bilaga 3 

1:2 

Riksantikvarieämbetet beslutstabeller för hantering av statliga 

byggnadsminnen 

Riksantikvarieämbetets beslutstabe/l / för ärenden om statliga byggnadsminnen enligt 

nuvarande arbetsordning 2012 

Beslutstabell I, statliga byggnadsminnen 
--

Särskilt för chefen för Särskilt för chefen för kultunninnesenheten 
samhällsavdelningen 

Beslut om avslag enligt 7 § första stycket Beslut i de fall ingen meningsskiljaktighet föreligger i förhållande 
förordningen (1988: 1229) om statliga till den förvaltande myndigheten i ärenden som gäller tillstånd till 
byggnadsminnen m.m. (SBM-förordningen) ändring enligt 7 § första stycket SBM-förordningen, yttrande om 

Yttrande över överlåtelse i enlighet med 8 § andra överlåtelse av statliga byggnadsminnen enligt 8 § andra stycket 

stycket SBM-förordningen SBM-förordningen samt råd om vården av kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader i statens ägo enligt 13 § SBM-förordningen 

Riksantikvarieämbetets beslutstabe/111 för ärenden om statliga byggnads minnen 2012, 

anpassad efter nuvarande praxis 

Beslutstabell 11, statliga byggnadsminnen 

Riksantikvarien Chefen för Chefen för kulturminnesenheten samhällsavdelningen 
-----

Beslut om framställning Beslut om avslag, 7 § Beslut i de fall ingen meningsskiljaktighet föreligger i förhål-
om byggnadsminnes- första stycket lande till den förvaltande myndigheten i ärenden om tillstånd 
förklaring, 4 §. Yttrande över överlåtelse, till ändring, 7 §första stycket 

Yttrande om väsentliga 8 § andra stycket. Yttrande över överlåtelse av statliga byggnadsminnen, 8 § 
ingrepp, 7 § andra Beslut om värdefull bygg- första stycket. 
stycket. nad, 12 §. Yttrande över samråd om vården av kulturhistoriskt värdefulla 
Yttrande över hävande Beslut om värdefull bygg- byggnader, 13 §. 
av byggnadsminnesför- nad av byggnadsminnes- Beslut om föreskrifter vid ändring av värdefull byggnad av 
k laring, 10 §andra klass, 14 §. byggnadsminnesklass, 15 §. 
stycket. 

Yttrande över och för- Samrådsyttrande över förslag till slottsarkitekt och över 

slag till jämkning av instruktion för slottsarkitekt, 11 § andra stycket. 

skyddsföreskrifter, 1 o §. 
(Även ändringar av 

Praxis: 

I skyddsföreskrifter) Samrådsyttranden över vårdprogram. 

Förslag till värdefull 
I 

fastighet, 16 §. I 
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Förslag till ny bes/utstabell (fil) för Riksantikvarieämbetet vid genomfört 

förenklingsarbete. Genomstruken text medför att ansvar utgår, röd text medför att ansvar 

tillkommer e/lerflyttas mellan beslutsnivåer. Chefen för kulturminnesenheten beslutar i 

frågor då ingen meningsskiljaktighet föreligger i förhållande till förvaltande myndighet. 

Riksantikvarien 

Beslut om framställning 
om byggnadsminnesför
klaring, 4 §. 

Yttrande om väsentliga 
ingrepp, 7 §andra 
stycket. 

YttraAde över hävaAde av 
byg!JAadsmiAAesför 
klafiflg,-W-§-aA4i:a 
~ 
Ytti:aA4e-&vef-OOh-försla9 
till-jäffikfliR!l av skydds
fereskfift~ (ÅveA 
äMfffigaF-av-skydds.fär-e
skfifteq 

liärsffig-till-v-äfEleMI 
fasli!jhet, 1 e §. 

Chefen för samhälls
avdelningen 

Beslut om avslag, 7 § första 
stycket. 

Yttrande över överlåtelse, 8 § 
andra stycket. 

Beslut om ändring av skyddsföre
skrifter vid meningsskiljaktighet 
med förvaltande myndighet, 10 § 
fjärde stycket. 

8es-11,it-em-väfElefwll-ey9!JAad,-42+. 

Beslut om fastighet av 
byggnadsminnesklass, 14 §första 
stycket. 

Yttrande över anmäld ändring av 
fastighet enl 14 §första stycket, 
vid meningsskiljaktighet med 
förvaltande myndighet, 15 § andra 
stycket. 

~·:i:: ;~rkult~r:inn•::n••~"--~ ____ , 
Beslut om ändring av skyddsföreskrifter 1 O § 

Beslut i de fall ingen meningsskiljaktighet i 
ärenden om tillstånd till ändring, 7 § första stycket 

Yttrande över överlåtelse av statliga byggnadsmin
nen, 8 §första stycket. 

Samrådsyttrande över förslag till slottsarkitekt och 
över instruktion för slottsarkitekt, 11 § andra 
stycket. 

YttFaAGe ö'ler samråd om •JåfEieA-aV-lwlt.ifr
llistoriskt väfEleflltta-9-Y!l!JAad~ 

Yttrande över anmäld ändring av fastighet av 
byggnadsminnesklass, 14 §första stycket 

Beslut om föreskrifter •1id äAdriR!l av värdefwll 
by!J!JAad av by!J!JAadsmiAAesklass, 1 a ~ 
Beslut om anmälan om väsentliga åtgärder, 15 § 
andra stycket. 
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DET NATIONELLA KULTURA.RVET 

Definition av begreppet nationellt kulturarv . 

Till det uatiouel/a kultura,,,et skall räknas fastigheter och 
a11läggniugar som i ett 11atiouellt historiskt perspektiv är 
av utomordentligt stor betydelse. Dessa blJr ägas och . 
fo,,,a[tas av sveuska staten genom Stateus fastighetsverk. 

Dänned avses fastigheter och anläggningar som haft en central 
t~n i den svenska historien samt byggnader och egendomar 
som sedan urminnes tid tillhört Kronan. Hit räknas i första hand 
fastigheter inom den statliga admin!grationen, försvaret, den 
vetenskapliga och kulturella odlingen samt kungsgärds- och kloster
egendom. 

Identifikation av fastigheter och anläggningar som skall räknas tlll 
det nationella kulturarvet 

Fastigheter somforvaltas av statliga myudigheter 

I samband med att SFV bildades prövades fastighetsbeståndet i 
Byggnadsstyrelsen, Domänverket och Fortifikationsförvaltningen 
beträffande klassificering som nationellt kulturarv. Efterhand uppstår 
motsvarande frågeställningar också för andra fastighetsförvaltande 
myndigheter och statliga bolag, d.v.s. behov av att identifiera evcncuella 
objekt som bör riiknas som nationellt kulturar\' och ta sttillning till om och 
i så fall när de skall överföras till SFV. 

* Urvalet skall vara rcstrikti vt. 

* En rullande bevakningslista upprtittas uv RAÄ på objekt som kan vara 
tHnkbarn som nationellt kulturarv att i framtiden övc1föras till SFV 
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* Inom ramen för RAÄ:s tillsyn för de statliga byggnadsminnenn kan den 
förvaltande myndigheten underrättas om vilka objekt som pa sikt kan bli 
aktuella som nationellt kulturarv. 

"' Nuvarande förvaltande myndighet förvaltar objektet tills dess utt 
speciella förhf1llanden aktualiserar en överföring till SFV och därrned 
regeringens eventuella beslut om nationellt kulturarv. Förhållanden som 
aktualiserar en överföring till SFV är normalt all myndigheten ej längre 
kan nyttja objektet för den verksamhet det var avsett för. 

* Ansvar för SBM-förklarade byggnader/mark/anläggningar som~ lir 
att betrakta som nationellt la1lturarv och som inte längre kan anvlindas i 
verksamheten åligger den förvaltande myndigheten. Erforderligt underhåll 
skall utföras och bekostas av myndigheten. Om det blir aktuellt att 
överlåta ett statligt byggnadsminne från staten till annan skall 
myndigheten först inhämta yttrande från RAÄ. Om RAÄ motsätter sig 
överlåtelsen krävs regeringens medgivande (SFS 1988: 1229). 

Fastigheter som förvaltas av statliga bolag 

Det kan finnas anledning all filiyo pröva huruvida vissa objekt inom 
Vasakronan AB och andra statliga fastighetsbolag har karaktär av 
nationellt kulturarv. 

* Bevakning och initiering av disla1ssion om eventuell överföring till SFV 
görs av RAÄ och Jtinsstyrelsema. 

Fastigheter och miljöer som ägs och förvaltas av icke statliga 
fastighetsägare 

Propåer framställs om att staten genom SFV skall ta ansvar för 
byggnadsminnen med icke statlig bakgrund men som kan sägas ha haft 
stor betydelse för den svenska samhällsutvecklingen och därmed !..."Unnat 
klassificeras som ett nationellt kulturarv . 

* Det skall vara möjligt alt överföra fastigheter till SFV som idag ligs och 
förvaltas av icke statliga fastighetsägare. 

*Urvalet skall vara ytterst restriktivt och komma ifråga först nl!r alla 
andra förvaltningsaitemativ prövats. Det kan exempelvis gälla komplexa 
miljöer av nationellt intresse, som vissa industri:mläggningar och 
anläggningar för hälsovård och kommunikation. 

* Bevakningslist:i av ovan nämnd typ lir ej möjlig all upprätta för denna 
grupp av objekt. Bevukning och initieiing av diskussion om eventue ll 
överföring till SFV görs av RAÄ och länsstyrelserna. 
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Dcslutsordning 

En viss praxis har utvecklats mellan regcring/depancment, RAÄ och SFV 
när det gt11lcr beslut om nationellt kulturarv och dess förvaltning av SFV. 
Framställan till regeringen om utredning av överföring/köp görs av RAÄ 
efter samråd med SFV. Regeringen begt\r in underlag frän SFV 
beträffande kostnader för överföring/köp, behov av åtglirder p.g.a. 
eftersatt underhåll samt årskostnader för förvaltning (drift och underhåll ). 
Regeringen fattar dtirefter beslut om avslag eller ger SFV i uppdrag att 
förhandla om överföring/köp. 

En förutsättning för att ett statligt objekt skall förklaras som nationellt 
kulturarv och överföras till SFV är att objektet är förklarat som statligt 
byggnadsminne. Om så inte är fallet skall byggnadsminnesförklari ng ske 
senast i samband med att objektet förs över till SFV. RAÄ skall således 
handHlgga byggnadsminnesförklaring och upprtitta förslag till 
skyddsföreskrifter innan regeringen beslutar om överföring till SFV. 

SFV och RAÄ arbetar fortsättningsvis enligt denna praxis. 

Rl.KSANTIKV AR.IEÄMBETET 
1999-06-~ ( 

Riksantikvarie 

STATENS FASTIGHETSVERK 
1999-06- z. z.. 

~-/·-~ 
Christer Wadelius 
Generaldirektör 
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kewb/raa/bevli Slt yp2 

Bevakningslistan för Statens fastighetsverks kommande fastighetsbestånd 
UTKAST 
Underli'\g för diskussion med RAÄ 
i\rl'l<!I•' 111.:u att sbpa h;iure framförhallning när Jet giillcr ur vidgning av SFY s fastighctsbest:lnd pr1gilr 
i samarbct.:: med RAÄ. En diskussion har därför p:ibörjats om vilka kategorier fastigheter som 
bestånckt skall omfatta i framtiden. Denna PM lir avsedd som underlag för en sådan diskussion. 
Redv1·irni11ge11 0111jl11tar: 
-beskriv11i11g av fa.,tiglretstyper i 1111varmule fastiglretsbestånd samt 
-förslag till kriterier för 1111timwlan' oclr till vilka kategorier fastigheter som bör i11!(ti i 1111tio11ella 
an-et i }iw111idt'11. 

Fastighetstvper i nuvarande fastighetsbestånd 
/11de/11i11ge11 111gårfrå11 den verksamhet .\'VIII }c1stig/1eten iir tillko111111e11 for oc;h inte från 
1111wira11de ji111ktion.( Ull(/cmtaget om 1111vara1uie verksamhet påga11 mycket liinge) 
~aktut.Qyni11_g 

\1:1s:1slo11 och hnrgar I 'llO 1:il 
-Kungliga slou och fd kungliga s lou från 16, 17, 1800 tal 
-Adelsgods och palats fr?m stormaktstiden 
.\.amla Riksdagshuset på Riddarholmen 
Eörsvar 
-Flistningar från 1100-tal till tidigt 1900 tal 
-Muderna fästningar tidigt 1900 tal 
-Moderna fästningar sent 1900 tal, (kalla kriget) 
-Kaserner och andra forti fikatoriska anlilggningar tex marinbaser 
Klostcrceendom. översteboställen och kungsgårdar 
Kyrkor 
Statver och monument 
Teatrar museer 
Forskn ings och utbildninesbveenader 
I ndustri/brukssamhäl len 
Administration/laestiftnig 
Bornerskapets stadspalats 1800 tal 
Fyrar 

Kronoholmar. Skvddadc Ulvar och Ulvsträckor 
Fjiil lsamehvarnas :iretruntrnarker (ovan odlingsgränsen och renbetesfjallen) 
Övrigt 

I bilagan redovisas vilka fastigheter som finns inom resp kategori idag. 

Fnigor so111 biir pt'11etrerns djupare är: 
-1·i/ka kriterier bör gii/111j(ir11atio11a/an' '! 
-vilka kategorierfastigheter bör i11gå i det 11arionella c1r1•e1? Sak11as nagon kategori? 
-bör beji111/igt fastighetsbe.1·Tå11d ko111ple1teras resp ev 111i11skas på 11ågo11 p1111kT 
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Kriterier för nationalarv Förslag hör vägns pt1 guldvåg kompletteras!! 
SFV s förval tningsuppdrag preciseras i proposition 1992/93:37 som "sådana byggnader som haft .:n 
..:emral funktion i den svenska historien. samh111lsutvecklingen och den vetenskapliga odlingen. 
dvs ... Till nationalarvet kan också rUknas byggnader som sedan urminnes tider tillhön kronan. såsom 
kungsgårdar och tidigare klosteregendomar". Kriterier för nationellt arv utöver detta bör vara att 
fas tigheten i svensk historia representerar: 
För oss .n·e11skar 
-viktig period (t ex Yasatid. refo rmation. stormaktstid. frihetstid. indusuialism??) 
-viktig förcteelse(maktutövn .. . . sjukvård,. .. svenska mode I len, folkhemmet,. .. ) 
-viktig händelse. utvccklingssteg eller personlig insats (tex freden i Brömsebro .. Olof 
Rudbecks .. ., Carl v Linnes .... Gustav Dahlens .. ) 
Med i111emmio11ellt perspektiv 
-före teelse, uppfinning, verksamhet eller personlig insats som gjort S verige känt (tex svensk 
1700 talsarkitektur, Asplund, svenska modellen, nera steg i järnframställning, AGA fyren, en 
% regeln fö r konst) 
· för S verige typisk företeelse(tex midsommarfirande, 

Kntcgoricr fastighete r som bör ingi1 i d et nationella arvet (miiste kompletteras! !) 
Utifrån kriterierna ovan bör följande kategorier ingå (dvs viss utökning relativt nuläge): 
_Maktu_t_övning 

.va~a;; loll, kungl iga s lott finns hm represe111erade 
-Adelspatats från stormaktstid bra representerade 
-Aclcbpalats från frihets tidens adels välde. lnget fi1111s med 
-B yggnader för demokratins framväxt e11fi1111s med 
Försvar 
-rustningar från 1100-tal till tidigt 1900 tal bra represemerade 
-Moderna fästningar mm tidigt 1900 tal (beredskapstid) Civilförsvar sak11as 
-Moderna fästningar sent 1900 tal, (kalla kriget) fllget bes/111 
-Kaserner och andra fo11i fikatoriska anliiggningar OK? 
Klosteregendom, översteboställen och kungsgårdar 
För välrepresemerat ? ? 
Kvrkor 
Fön,alras i princip i hiig11et av svenska kyrkan 
Statver och monument?? Ka11ske finns de viktigaste med? 
Konstnärlig verksamhet 
-Teatrar och museer finns väl represcnterde dock ej museenned 111gå11gsp1111ktfrå11 historiskt 
värde 
-Arkitektur (tex 1700 tal o klassisism), litteratur(! ex Lagerlöf, Strindberg, Lindgren) och 
musik? Måleri? Skulptur? finns inte representerade 
Samhällsliv. sjukvard. socialvård 
-före ningsliv, folkparker ej represemerat men bör det vara det ? 
-den svenska modellen, folkhemmet represemerarHarps1111d deua ? 
-idrott !11get fi1111s med. Bör det mm det? Kan Moraloppets kringmiljö riik1ws ? 

-sjukvård. socialvård ? 
Fors knings och utbildning 
-Aldre universitetsbrnor Fi1111s representerade 
-Forskar miljöer. 15-. 16- och 1700 tal finns tex Tycko Brahe. Rudbeck o Linne men 
11w1svara11de 1111der 18- och 1900 tal saknas vm/?Alfred Nobel? lv/edici11 '! 
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Industri och till verkning 
Brnkssamhilllen. fab1ikcr. kraftverk . . 1·iirski/1J800· 1900 ral sl1k11as Po/11e111 '.'Dllhle11 ? 
Admmistr:uion/ lagsti ftnig och polisviiscndets byggnader 
Tul lhus. doms to lar. polishus. Der mesw rnk11as. Tex .1wrskif1e1. llktiebolugslage11 .. 
Handel och samfördsel 
-Borgerskapets stadspalats 1800 tal Någor fi1111.1· är der vikrigt? 
-Sjöfa11. ham nar. varv. fyrar I lw1111w1/iigg11i11gar och l'Wl' Sllkllll.\" /1e/1 
·fornväg, ll ygterminaler mm d v 
-Post och teleanlllggningar d o 

Fastighetsbeståndet bör kompletteras med: 
Av ovanstående genomg!mg av kriterier för nationalarv och av det aktuella fastighetsbeståndet 
kan man dra s lutsatsen all resonemang bör föras om kompletlering av följande kategorier 
fastigheter: 
Maktutöv111ng 
-Adelspalats från f1ihetstidens adelsvälde. Inger ji1111s med 
För~var 

-Civilförsvar som saknas 
·Moderna lästningar sent 1900 tal, (kalla kriget) Inger bes/111 men vikriga 
Konstnärlig verksamhet 
-Museer (de11 hisJoriska 11rveck/i11ge11 har i11ge11 slit/ fokus på) 
1\rh11«k1 11r I ( ' \ 170() 1:il ,., kl:1s~i ~is1n li11erat11r, måleri?, skul ptur? och musik? 

Samhällsliv. s jukv1\rd. socialv1\rd 
·Den svenska modellen och fo lkhemmet? 
fQiskn in!!s och utbildnirn~ 
. [),·stora upptäckterna under 1800-1900 tal som resulterade i världsledande industri 
Administration och lagstiftni g 
-Institutioner mm som var tidiga och resulterade i framgångar såväl fred ligt som militärt tex 
aktiebolag, jordreform, malmprospekteringslagar 
Handel och samfårdsel 
-Sjöfart, hamnar, varv stor ledande verksamhet liven internationellt 
-Järnväg. flygterminaler mm ? 
-Post och teleanläggningar Sverige tidigt och världsledande 

Möjligt att avyttra 

Bilaga 1 
Befintligt fostighets bes tund. fastigheter under utredning indelat efter fastighetskatcgori 
som biir ingå i natio nala rvet 
Indelningen nedan utg;\r fran den verksamhet för vil ken fastigheten är byggd för dvs inte frrm 
nuvarande funktion. Den lir ett utkast endast avsedd att ge en snabb si1uationbikl och mås te 
korrigeras och kompletteras 

Maktutövning 
VaSlls/01, borgar 111111 i 500 wl 
Kalmar slott, Västerås slotl, Gävle slott, Uppsala slott, Vadstena s lott, L inköpings slott. 
Ö rebro slott. Nyköpingshus. 
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Orniisloftct. kungsladan i Rankhyttan resp [sala 

K1111gliga s/011111111 oclr f d kungliga slou 15. 16. 17. /SOO- wl 
Stockholms slott, Drottningholms s lott, Haga s lott, Uhiksdals slott, Strömsholms slott. 
Tullgarns slott. Gripsholms slou, Rosersergs slott. Kung Djurgarden 
Svartsjö slou. Borgholms s lottsruin 
Kungliga hovstallet. Ridskolan i Strömsholm. 

Fd danska: Varbergs fästning, Landskrona citade ll. Malmöhus, Halmstads slott, Ho vdala slott 

1\delsgods och pata1sfrå11 s1or111akwide11 
1500 tal: Läckö slott, 1600 tal: Skokloster s lott. 1700 tal :Salsca s lott, Johannisborgs 
s lottsruin. Bogcsunds slott 

Adelsgods och palats från fri11etstide11 
Under utredning: Thureholms slott 

Byggnader for den framviixande de111okra1i11 
Gamla Riksdagshuset på Riddarholmen 

l.:QfSVfil 
Fiis111i11gr11 f n i11 1100 · ·Wl 1il/ 1idig1 1900- 10/ 
1100-tal och framåt: bla Vasaslottens aldre delar 
1600 tal: Dalarö skans och Vax hoims kastell i Stockholm. Drottningskärs kastell, God natt, 
Smörasken och bastion Aurora i Karlskrona. Grimskärs fäsining i Kalmar 
Carlstens fästning, Nya Älvsborg, Skansen Kronan, Skansen Lejonet och Bohus fästning i 
Göteborg 
1700 tal: Fredriksborgs fästning i Stockholm, Sträckningsmuren, Bastion Söderstjärna och 
Stora Kruthusct i Karlskrona 
1800-tal: Oskar Fredriksborgs fästning, Rindö redutt och Korsö tom i Stockholm, 
Ku1Tholmen. Västra hästholmen i Karlskrona, Södra strandverket i Marstrand, Karlsborgs 
fästning, 

1Wodema fiismi11gar tidigt 1900 tal 
Siarö fort, Fårösunds fästning, Tingstäde fästning, Oskar Il s fort i Göteborg, 
Västra Hästholmen i Karlskrona, Södra strandverket i Marstrand, Vabergets fästning i 
Karlsborg, Hemsö fästning, Bodens fästning 
U11der 111red11i11g: 1910 tal: Karlskrona: Ellenabbens fort, Batteri Jutudden, Stockholm: 
Yärmdölinjen. Järtlotta, 40 tal: Karlskrona: Aspöberg. Bollösund, Stenbrottsbatteriet, 
Tjurköbatteriet Stockholm Yttre hamnskär. Landsort. l\orrland: Kalix linjen 
U11da 111red11i11g: Spannmålsmagasin i Eslöv (civilförsvar), 

i'vlodema fäs///i11gar sent 1900 rnl. (kalla kriget J 

Ull(for 111red11i11g: Karlskrona: nya Ellenabben. Gruvan. Gotland: Enholmen, Göteborg: 
Stfalholrncn. Galterö Stockholm: Ersta pt1 Landsort . Arholma. Norrland: Töre S iknäs. 
Vuollerim. 

Kasem er och amlm fortijikawriska w1/iigg11i11gar 
An illcrigarden. Kv Krubban. Kv Kusen (Kronobageri et). Stumholmen Karlskrona mm. 
Skcppsholmen med Repslagarbana. kase rner. förrad. kyrka mm 

Bilaga 4 

7:9 



Klusteregendom, överstebosllillen och kungsg1irdar 
Bäckaskogs s lott, Tommar-p. Biskops Amö. Klosterträdgårdarna, Birgitta, Munkklostret i 
Vadstena, Nunneklostret i Vadstena, Roma kloster, Rankhyttans kungslada. Åholmen. Frövi 
överstebostäl le. kungsladug1\rdcn i Gripsholm. kungsladugården i Nyköping. !sala kungslada. 

Kungsgrrrdar: (Dronningholm. Svansjö. Gripsholm. Tullgarn. Strömsholm. Bogcsunds 
kronopark. Salsta, U ickö. Huseby) Landsberga . .Ådö. Kungsberg, Tuna. Alvastra, HerrsUt1er. 
Visingsö. Kronoberg, Ottenby, Roma. Lillö. Hjlilmshull, Dalby, Uranicnborg, Kastell agiirden. 
I löjen torp. Parentesen hc1y1kr all kungsg;irllc11 historiskt hcir ihop med slon ~ Jy som finns nämnt på annar 
,i:ill~. 

Kvrkor 
Riddarholmskyrkan, Uppsala domkyrka. 

Statver och monument 
Karl I V Johan. Gustav Il Adolf, Karl XII, Karl Xlll, obelisken på s lottsbackcn 
Johan Lriksson monumentet, Kvidingemonumcntet, Brömsebromonumentet, 
Va~amonumentet vid Utm, l'rins gustavs monument vid So Vasamonumentet i Utmeland 

Konstnärlig verksamhet och museer mm 
T<'oler· Dramatiska teatern, Operan. 
Museer: Riksmuseet, Nationalmuseet, Sjöhistoriska, Nordiska museet, Kungl Biblioteket 
Arkiteklllr: 1600 tal: Tcssinska palatset, ingen fastighet är med utifrån kriteriet världskänd 
arki tektur · 
Li11era/11r, måleri, skulplltr, musik:---

Samhällsliv. sjukvård, socialv!1rd 
Före11i11gsli. folkparker e/c:----
Den svenska modellen, folkhe111111et: Harpsund 
ldro11: ---
Sjukvård: Under wred11i11g: Karantänstation på Känsö 

Forskning. utbildning 
U11iversitetskiimor, a11liigg11i11gar som represemerarforsk11i11gsi11satser 111111 

Bergianska trädgården i Stockholm. Observato1iet i Saltsjöbaden. Carolina Rediviva, 
Universitetsparken. Botaniska trUdgården. Munken och Örtedalen, Linneanum. Gustavianum i 
Uppsala, Linnes Hammarby. Lunds unive rs itet, Gamla Gymnasiebyggnaden Jönköping. 
Tycko Braheminnena Uranienborg, Manillaskolan, Gymnasiehuset i Växjö 

Industri och tillverkning 
Brukssa111lliille11 1600 och 1700 wl: Huseby bruk, Malingsbo herrgård, Löfsta bruk (ingen av 
dem har kommit till SFV med utgångspunkt från nationell vikt avseende industri) 
Fabriker kraftverk: ---Tumba pappersbruk 

Administration. lagstiftning och polisväsendets bvggnader 
1600 tal: Södra Bankohuset. Non·a 8.im:ohuset. Strandridarbostället på Gotland. Gamla 
biskopsgårdcn. paulinska gt1rden. Rektorsgården. Malmenius g&rd, Roggeborgen i Strängnäs 
1700 tal: Tullmuseet i Dalarö, Gymnasiehusen, Kv Västen om , Viby by, 1800 tal: Riksarki vet, 
Gaml.i Riksdagshuset. 1900 tal: Haga tingshus, Gamla skogsinstitutet, Falken Karlstad, 
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Swcklw/111s s/011 oc/1/ d addspa/111.1·: Gamla Kungshusct. Kammarr;lue ns hus. Sparrcska 
palatset. Bondeska Palatset och Hcsscnstcinsku huset på Riddurholmen, (hell anpassade till 
nuvarande funktion)Götu hovrätt Jönköping 

Lw1dshövdi11gereside11s: 
Kristianstad. Karlskrona. Jönköping. Växjö, Vlinersborg. Mariestad. Karlstad, Malmö 
Umeå, Östersund, Härnösand. Visby. Nyköping, Luleå 

I regeri11gskvar1ere11: KV Lejonet. Kv Brunkhuvudet, Rosenbad, Röda bodarna, KV Björnen 
(Ej nationellt arv) 

Handel och samf:irdsel 
Borgerskapets swdspalml· 
1800 tal : Hallwylska, 1900 tal: Valdemars udde, Thiclska galle1iel 

Sjöfart, ha11111ar, van', fyrar 
Hamnanlliggningar: ----Varv: Beckholmen, Fyrar: Pater Noster, Tylön, Rödkallen 
Övere11sko111111else 0111 hevak11i11gsli.waför fyrar: S tockholm: Söderarm. Understen, Landsort, 
Örskär. Kalmar: Ölands norra resp södra udde, Gotland: stora Karlsö. Gotska sandön, Fårö. 
Hoburg, Blekinge: Utklippan, S kilne: Falsterbo. He lsingborg, Kullen. Nidingen, Göteborg. 
VanUs, Vinga, Milseskär, Norrland: Högbonden, Bjuröklubb. Raraskär, Bergudden 

Jämväg, jlyg, Gamla Uppsalajärnvägsstation, Flyghangaren på Stumholmen 
Post, tele: 1600-tal Bejerska huset 

Nva museer ej SBM 
Tekniska museet, Vasamuseet, Etnografiska, Moderna museet, Marinmuseum 

Övrigt 
Yxtaholm Flen, Villa Lusthusponcn, Borgen ??? 
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STc\T ENS F:\STIGHETS\'ERK 

RlKSA!'iTIK V:-\RlEAMBETET 

Ö V E R E :"..; S K 0 ~l :\I E L S E 

2<J00-0~-2:! 
Re' 20()(J. 1 0-2~ 

Re' 200'.!· I0-:9 

om samverkan mellan Statens fastighctswrk och 
Riksuntikvarieämbetel 

Statens fastighctsvcrk. i fonsäuni ngen kallat SFV. och 
Riksantikvarieämbetet, i fo11sättningen kallat RAÄ, vill med detta 
samarbetsdokument understryka vikten av en väl fungerande samverkan 
mellan de båda myndigheternas respektive verksamhetsområden. 

För att bevara och utveckla kultunniljön och kulturarvet på bästa sätt är det 
viktigt med ett kuntinuerl igt och väl fungerande samarbete mell:m vara 
myndigheter. 

SFV förvaltar fastigheter som ingar i det nauonella kultu r:.tr\'Ct. ch·s 
fastigheter som i ett natione llt kulturhisto1iskt perspektiv är av 
utomordentligt stor betydelse. RA.:\ h;1r tillsynsansv:1r för kultu1mi ljö\'ilrden 
i landet. Detta stliller särski lda krav på en gemensam kraftsamling och på 
tydliga gemensamma mål för samarbetet 

Det är de båda verkens intention att utveckla och effekti visera samarbetet 
och att utveckla en samsyn när det gäller målen för verksamheten. 
Samarbetetsavt::tlet ska främja ömsesidig respekt och förståelse för 
varandras ansvarsområden. roller och arbetssätt. 

Grund för snmnrbelel 
Målen och föruts!ittningarna för SFVs och RAÄs verksamheter framgår av 
rege1ingens förordningar och instmktioner och av regleringsbreven. 

I förordningen om statl iga byggnadsminnen regleras 
Riksantikvarieämbetets roll som tillsynsmyndighet. 

• RA.Ä. lir central förvaltningsmyndighct för fr:1gor om kulturmi ljön 1i.:h 
kulturarve t. RAi-\s arbete syftar til l 

- ett försvarat och bevarat kulturarv 
ett hi1llba11 samhälle med goda och stimulerande miljöer 

- kulturmiljöarbetel som en drivande kraft i omställningen 
- allas förståelse. delaktighet och ansvarstagande för den egna kultunni ljön 
- nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers 

kulturarv 
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• SFV lir en central förvahningsmyndighct m.:d uppgift all fiin aha' iss del 
av statens iasta egendom s•lsom u1nkesfas1ighe1cr. de kungliga slollen. 
djurg<irdsmarken u..:h r..:geringsbyggnadcma. \·1ssa a\· statens 
kult urfastigheter. gamla fästen. monum..:nl. vissa lil vscräckor och 
markomraden samt \"issa donationsfastigheter. 

Statens fastighe tsverk skall förvalta fastighetsbest:lndet p:l eu säll som: 
innebär god resurshushilllning och hög ekonomisk effektivitet 

- ger verkets hyresgäster bra och konkurrenskraftiga lokaler 
- långsiktigt t:ir till vara. v5rdar och utvecklar fastigheternas värden 
Kuhur- och nal111111iljövärden i verkets fasti ghetsbestånd skal l brukas. 
bevaras, förädlas och levandegöras. Verket skall vidare pil uppdrag av 
regeringen genomföra byggnadsföretag för statens räkning. 

Verken har formulerat sina verksamhetsideer enligt följande 

RAÄ s verksamhetside 
Riksantikvarieämbetet verkar aktivt för all kuh um1iljön och kulturarvet 
bevaras. berikas och brukas av människor nu och i framtiden . 

Deua åstadkommer vi i samverkan med myndigheter och organisation..:r pa 
alla nivåer. 

Verksamheten omspänner 
• myndighetsarbcte 
• kunskapsuppbyggnad 
• arkeologisk uppdragsverksamhct 
• vård 
• publikarbete 

SFV s verksamhetside 
Statens fastighetsverk bevarar och utvecklar det nationella kulturarvet. Vi 
arbetar affärsmässigt och för kundernas bästa. 
• Vi bevarar och utvecklar ku lturbyggnader och kulturmiljöer 
• Vi skapar och förva ltar nationella symbolbyggnader 
• Vi skyddar och brukar rennäringens åretruntmarker 

Verksamheten omspänner 
• fas tighetsförvaltn ing 
• byggproduktion 

Mål för samarbetet 
Förebildlig förva ltning av och tillsyn över kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader, an!Uggningar. parker, trädgårdar. bebyggelse - och 
markområden. Möjlighet för allmänheten au nu och i framtiden tillgodogöra 
sig det gemensamma kulturarvet och att känna bcräuigad delaktighet. 

Detta innebär alt: 
fastigheternas kulturhistoriska värden s kall bevaras 

:2(3) 
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den kulturella m;h ekonomiska resurs som fastighete rna representerar 
skall utvecklas och brukas kreativt och e ffekth·t 

- atgärder skall genomföras uufr:ln kvalificerade vl\rdideologiska 
överväganden 
kompetens i paritet med objekten skall anlitas för att god 
arkite ktonisk och ku lturhisrnrisk kvalitet skall uppnils 

- uthyrning skall s ke med medvetenhet till hyresgäster som passar i 
fastigheterna och som ser Jet kuhurhisto1i ska vllrde t som en tillgang 
engagemang o.:h stolthet hus a llmänheten ~J..:.111 dtcrstr:h as genom 
infmmation <)lll fastigheterna •>.:h ;;;n strli\-;m att göra Jcm tillgängliga 
cr(;m.:nhctcr _,!..all fora:. ut .1.:h leda ull 111,p1ratll111 .i.:h Ut\<.:-:1..ling 
hos :.mdra fön .dtarc 
arbetet s ka ll genomföras uti från en mec.h-.:tet rni ljötllnkanc.Je 

Strategier för alt uppnå m ålen för samarbetet 
Verken kommer an stöc.Jp varandras arbete och ut veckling i si na respekti ve 
roller. bl.a. genom att: 
tydliggöra roll. ansvar och kompetens hos resp m yndi ghet 
följa upp handläggningsordningens efterlevnad 
fullfölja och utveckla arbete t med skyddsföreskrifter 
utveckla medvetenheten om betydelsen av väl genomarbetade 
målbeskrivningar för enskilda fasti gheter och projekt 
regelbundet diskutera byggnads- och markvtlrds frl\gor på alla nivåer 
utveckla kontaktnät för kompetensutnyttjande bilde inom och mellan 
myndigheterna och med forskare, konsulter och entreprenörer 
verka för kunskapsuppbyggnad och utveckling vad gtiller förvaltning av 
kulturhiswriskt värdefulla fastigheter 
upprätta och åjourhalla en handlingsplan Ö\Cr gemensamma akti viteter och 
prnjekt av siirskild bct~c.Jebc för samarbetet 

Översyn av samverkansdokumentet 
Samverkansdokumentet gälle r ti lls vidare. Det skall <irl igc n utvlirdcras •>Ch 
vid behov revideras. Detta görs Himpligen i samband med planeringen"' 
verksamheten för nästföljande 5r. 

För S tens fastighets verk 

' ~'--~~~~~-_____ ,, 
För Riksantikvarieämbetet 

Christer Wadelius Erik egrceus I 

Bilaga: Handlingsplan 

u.il..l.'\\h/ .i\tJl/1a.1'1\•il..: 
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ST . .\TENS FASTIGHETSVERK 

RIKSANTIK V ARIEÄ.\.IB ETET ~001-10-17 

Överenskommelse 
om samverkan mellan Statens fastighetsverk och 

Riksantikvarieämbetet 

Bakgrund 

Skyddsföreskrifter 
Merparten av de fastigheter som Statens fastighetsverk förvaltar är statliga byggnadsminnen 
och skyddas av Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. Enligt förord
ningen skall regeringen genom skyddsföreskrifter ange på vilket sätt statliga byggnadsminnen 
skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden de inte får ändras. Förslag till skyddsfö
reskrifter skall upprättas av Riksantikvarieämbetet (RA.Ä). Ansökningar om tillstånd till änd
ringar som strider mot skyddsföreskrifterna prövas av RAÄ. Vissa statliga byggnadsminnen 
saknar ännu skyddsföreskrifter. Detta gäller framförallt sådana byggnadsminnen som har 
byggnaclsminnesförklarats enligt den tidigare skyddslagstiftningen, kungörelsen (1920:744) 
medfdreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet. För sådana byggnadsminnen skall 
21 §i kungörelsen fortsätta att tillämpas till dess regeringen har lämnat skyddsföreskrifter. 
Förordningen omfattar även bestämmelser om värdefulla fastigheter som ägs av staten och 
som representerar en viktig del av det nationella kulturarvet. RAÄ arbetar med att ta fram 
förslag till skyddsföreskrifter för värdefulla fastigheter och med utveckling av skyddsföre
skrifternas utformning. Framförallt avser RAÄ utveckla skyddsföreskrifterna till att omfatta 
även motiv för och syfte med byggnadsminnesförklaringen. Det kulturhistoriska värdet be
skrivs i motiveringen. Kortfattad beskrivning och historik skall ingå i skyddsföreskrifterna. 

Vårdprogram 
Statens fas tighetsverk skall enligt lntema bestämmelser nr 7 upprätta vårdprogram för varje 
byggnad, park eller markområde som är statligt byggnadsminne (resp värdefull fastighet). I 
bestämmelserna anges vad vårdprogrammet ska innehålla samt hur det ska handläggas. Bl a 
skall skyddsföreskrifter, om sådana finns, liksom mer omfattande byggnadshistoria och be
skrivning, kulturhistorisk värdebeskrivning samt målsättning för bevarande och användning 
finnas med. 

Vårdprogrammen är förutom i det dagliga förvaltningsarbetet också som ett diskussions- och 
beslutsunderlag värdefullt dels vid tillståndsprövning av ändringsförslag i strid mot skyddsfö
reskrifterna dels i samband med den tillsyn som RA.Ä. skall bedriva enligt 5 § i förordningen. 

Samverkan 
Det idealiska är att skyddsföreskriftema görs innan vårdprogrammet tas fram och utgör ut
gångspunkt för detta. Men för att underlätta och därmed påskynda arbetet med att upprätta 
såväl skyddsföreskrifter som vårdprogram har RAÄ och SFV beslutat att eftersträva en sam
verkan i de delar av arbetet där detta är möjligt. Gemensamma resurser kan utnyttjas för att 
sammanstäl la respektive byggnadsminnes historik och beskrivning samt definiera det kultur
historiska värdet. Detta låter sig bäst gör:i om arbetena :ned skyddsföreskrifter och vårdpro
gram utförs unge för samtidigt. 
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Lämplig process för samverkan mellan Statens fastighetsverk och Riksantikva
rieämbetet i framtagande av värdprogram 

Arbetet med v:irdprogram 

SFV tar fram grundmaterial till vårdprogrammet (b;isdata) dvs: 
-historik utifrån litteratur och arkivstudier samt inventering av anläggningen med hjälp av 
antikvarisk kompetens 
-beskrivning av anlliggningen i nultiget utifrtln den gjorda inventeringen på plats 

Dessutom kan andra undersökningar avseende tex natur/miljö eller turism krävas. 

RAÄ bistår med råd om vårdprogrammets ambitionsnivå, omfattning, inriktning och med r!id 
om vilken antikvarisk specialistmedverkan som kan krävas avseende grundmaterialet. 

SFV tar fram utkast till vårdprogrammets värdebeskrivning och målbeskrivning. 
RAÄ bistår med råd avseende värdebeskrivning och målbeskrivning. 

Arbetet fullföljs med att: 
värdebeskrivningen utvecklas 
målbeskrivningen detaljeras och· kompletteras med åtgärder för att konkretisera målen 
beskrivning av speciella vårdkrav läggs till 
eventuellt återsttlende arbete med byggnads/rums/markbeskrivning etc görs klart. 

SFV skickar vårdprogrammet till RAÄ för synpunkter 

RAÄ yttrar sig över värdebeskrivningen och vid behov över den föreslagna inriktningen för 
fastighetens användning, utveckling och eventuella forskningstltgärder. 
SFV inarbetar eventuella synpunkter från RAÄ 
SFV beslutar om fastställande av vårdprogrammet. RAÄ:s yttrande skall framg6 av det färdi
ga programmet. 

SFV kompletterar vårdprogrammet successivt när nytt material tillkommer vid tex tillstånds
prövning och efter genomförd åtgärd. Nytt fastställande respektive g~nomförande av rutinen 
ovan görs enbart vid principiell förändring av värdebeskrivning och eller av m61 för fastighe
tens underhåll och utveckling. 

Om av regeringen fastställda skyddsföreskrifter finns förs de in i vårdprogrammet. 



) 

I 
I 

I 
l 

Bilaga 6 

Arbetet med skyddsföreskrifter 

RAA formulerar med stöd bl. a :iv SFV:s framtagn:i kunskapsunderlag försl:ig till skydds
föreskrifter. 

RAÄ remitternr förs laget till SFV, berörd länsstyrelse och kommun för yttrande. 

Frnmkomna synpunkter inarbetas. 

Färdigt försl:ig sänds av RAÄ, efter beslut av verksledningen. till regeringen för prövning 
och fostställelse. SFY:s yttrande bifogas enligt förordningen om statliga byggnadsminnen 
förslaget. 

Regeringens förklaring om statligt byggnadsminne och fastställelse av skyddsföreskrifter till
ställs RAÄ och SFV. 

Beslutet förs in i RAÄ: s förteckning över statliga byggnadsminnen. 

Erik Jegraeus r 
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Kulunninnesenheten 

YTTRANDE 

2007-10-12 

Ert datum.2007-08-29 

Dnr: 3 11-3763-2007 
Er ref: Anna Sundqvist 

Statens fastighetsverk 
Box 2263 
103 16 STOCKHOLM 

Princip för hantering av ändring av statligt 
byggnadsminne under skyddsföreskrifternas 
fastställandetid hos regeringen 

Ärendet 

I (I) 

Statens fastighetsverk (SFV) önskar ett klarläggande av rutiner för hantering av 
ändringar av statliga byggnadsminnen under skyddsföreskrifternas fastställandetid 
hos regeringen. 

Det kan ibland ta lång tid från det att ett förslag till skyddsföreskrifter har upp
rättats tills förslaget blir fastställt. Under tiden kan det finnas behov av åtgärder 
som strider mot det föreslagna men ännu inte gällande skyddet. Detta har 
betydelse bland annat för SFV hantering av kontrakt med hyresgästerna då SFV 
anser sig ha svårt att hävda bevarandeintresset utöver det lagliga skyddet enligt 
gällande byggnadsminnesförklaring. 

Riksantikvarieämbetets synpunkter 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) föreslår följande tillvägagångssätt. 

Efter det att RAÄ hemställt om regeringens fastställande av skyddsföreskrifter för 
ett statligt byggnadsminne enligt förordningen (1988: 1229) om statliga byggnads
minnen m.m. samråder SFV med RAÄ om sådana ändringar som strider mot det 
framställda förslaget fram till den tidpunkt då regeringen fattar beslut om 
skyddsföreskriftema. 

Ändringar i strid med det gällande skyddet enligt byggnadsminnesförklaringen 
hanteras med stöd av övergångsbestämmelser, punkt 3, förordningen om statliga 
byggnadsminnen. Detta innebär att 21 § kungörelsen (1920:744) med föreskrifter 
om det offentliga byggnadsväsendet tillämpas och ändringarna prövas av RAÄ. 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Margareta Gavatin efter föredragning 

'~ekten Oiva Isola. ' 

' Margar~~~ 
Oiva Isola 

Riksantikvaric!mbclct 
Box S40S 
114 84 S!ockhobn 
Besöksadrcss: Stori,'lllan 41 

Tel 
Fax 
E-posl 
Hemsida 

08 . 5191 8000 
08 . 660 72 84 
riksanl@raa.se 
www.ma.sc 

Org nr 
Plusgiro 
Bankgiro 

202100. 1090 
59994-4 
5052-3620 
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Nik1/i11jerfor viirdefulla fastigheter 16§ 03-09-05 

Samarbete gällande förvaltning och skydd av värdefulla fastigheter 

Delta PM har utarbetats som en bakgrund till samarbetet mellan S tatens Fastighetsvcrk (SFV) 
och Riksantikvmicämbetet (RAÄ) och gäller förvaltning och skydd av värdefulla fastigheter 
en ligt 16 § i förordningen o m statliga byggnadsminnen (FSBM, 1988: 1229). Syftet är att 
formulera gemensamma riktlinjer för förvaltningen och skyddet av landskap och bebyggelse 
inom fastigheterna. 

Dokumentet utg11r från de 31 fastigheter (bilaga I) som hittills föreslagits som värdefulla 
fastigheter enligt 16 §. Arbetet med att värdera de föreslagna fastigheternas kulturhistoriska 
betydelse och bedöma konsekvenser av detta har utformats som en trestegsprocess bestående 
av riktlinjer, skyddsföresklifter och vårdplaner. Riktlinjerna är utformade som ett dokument 
som omfattar de föreslagna fastigheterna, där den övergripande målsättningen med 
förvaltningen redovisas. Skyddsföreskdfterna inneh1111er grunden för beslutet, m11lsällningen 
och skyddsföreskrifter utformade för varje enskild fastighet. V11rdplanen är ett komplement 
till skyddsföreskriftema och redovisar i detalj var, när och hur skötsel och skydd av 
fastigheten skall utföras. 

De fastigheter som valts ut för att skyddas enligt 16 §, har betydande ku lturvärden genom att 
viktiga historiska händelser har utspelats på platserna. Platserna är ofta knutna till skeenden 
som haft betydelse för den svenska statens utveckling. Genom att det sedan medeltiden 
kontinuerligt har bedrivits jordbruk inom fastigheterna, och i mindre utsträckning även andra 
typer av verksamheter, har dessa kulturvärden bevarats i form av genuina landskap med 
värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer. För att 11\ngsiktigt kunna säkra de värdefull a 
fastigheternas fortlevnad krävs all de kärnverksamheter som finns inom fast igheterna, vilket i 
flerta le t fall innebär jordbruk, även i framtiden bedrivs med en ekonomisk medvetenhet. 
Övergri pande 1iktl injer för skydd och förvaltning är att: 

• bevara fastighetenuis jordbrukskaraktär och behålla egendomarnas omfattning i syfte att 
säkra den kulturella identiteten på lång sikt. Målet är att bedriva ett bärkraftigt jord- och 
skogsbruk där värdefulla kulturspår och markslag bevaras. Betydelsefulla naturvärden 
som uppkommit genom historiens olika brukningsmetoder ska tas ti llvara i landskapet. 

• eftersträva e11 god eko110111iskfårvalt11i11g av egendomarna genom att bedriva bärkraftiga 
verksamheter inom fastigheterna i samspel med de befintliga kulturhistoriska värdena. 

• eftersträva att huvudgården ska vara brukningscentrum i jordbmksföretaget och utgöra 
bostad åt brukaren i syfte all det historiska samspelet mellan byggnader och mark ska 
förbli tydligt. Det är ocks11 betydelsefullt all bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och genuin bebyggelsestruktur inom fastigheterna. · 

• skydda hela mi ljöer i syfte all öka förståelsen för historiska hii11delser vilka speglas i 
lm1dskape1. Inom flera av de 31 egendomarna finns ofta sp11r e fter betydelsefulla händelser 
som utgjort milstolpar i den svenska historien. Skyddet ska eftersträva autencitet inom 
fastigheterna och motverka stöITe turistanltlggningar, men fastigheterna ska hällas 
tillgängliga för allmänheten där så är möjligt. 
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Historien bakom 16 § 

Skäl för statens engagemang 

Kronan och staten har genom åren samlat på sig ett omfattande fastighetsbestånd i landet, 
framför allt genom reformationen under Gustav Vasas tid och reduktionen under Karl XI:s tid 
En stor del utgörs av jordbruksfastigheter vilka har spelat en avgörande roll i rikets 
förvaltning. De utgjorde rikets ekonomiska bas genom en all sidig jordbruksproduktion som 
försedde kronan med hushållsprodukter, material mm. Fastigheterna, som oftast var 
strategiskt belägna, kunde utgöra logi åt kungen då han färdades genom landet. De har även 
anvlints som "belöning" genom att de förlänats åt förtjänstfulla personer, ofta sådana som 
utmärkt sig i k1igstider. 

Under l 990-talet har staten sålt ifrån stora delar av det statligt ägda fastighetsbeståndet i 
samband med bolagiseringen av Domänverket och Byggnadsstyrelsen, eftersom fastigheterna 
förlorat sitt ekonomiska värde i sin ursprungliga form, dvs. som jordbruksfastighet. Vissa 
fastigheter bedömdes vara av så stort ku lturhistoriskt värde att de borde utgöra ett nationellt 
ku lturarv och därför borde de behållas i statl ig ägo. Det är SFV som förvaltar dessa 
fastigheter. 

Regler för skydd av statens kulturhistoriska egendomar 

För att skydda statens kulturegendomar tillkom ett tillägg, 16§, i FSBM, som innebar att det 
blev möjligt att skydda hela fastigheter som representerade en viktig del av det nationella 
kulturarvet eller annars var av stort kul turhistoriskt värde. De 31 fastigheter som valts ut som 
potetiella värdefulla fastigheter har både mark och byggnader som är kulturhistoriskt 
värdefulla. Fastigheternas ställning, plats och roll i den svenska historien och svenska statens 
utveckling tillmäts stor betydelse. 

RAÄ har, som sektorsmyndighet, uppdraget att precisera vilka regler som ska gälla för 
skyddet av de kulturegendomar som omfattas av 16§. Syftet med reglerna är att ge riktlinjer 
för hur samspelet mellan mark och byggnader ska fungera inom egendomarna. 

Bevara fastigheternas jordbrukskaraktär 

Grunden för förvaltn ingen bör utgöras av de värdefulla fastigheternas jordbruksproduktion, 
välbevarade byggnader och bebyggelsestruktur samt platsernas särski lda historia. Målet är att 
behålla fast igheternas omfattning och bedriva ell modernt jord- och skogsbruk och 
kreatursskötsel i syfte att hålla landskapet öppet och tillgängligt så att de historiska värdena 
förblir tydliga. 

Olika ambitionsnivåer vid förvaltningen 

Utifrån hur fastigheten ser ut idag, vilka andra skydd som finns på fastigheten och hur vi kan 
tydliggöra de kulturspår som finns i landskapet har RAÄ sammanställt en ambitionsskala för 
att kunna bedöma de olika fastigheterna inför den fortsatta förvaltningen av SFV. Den 
ambi tionsnivå som tillmäts de enski lda fastigheterna beror på vilka förutsättningar som fi nns 
och för vaije fastighet skapas en individuell målsättning. Gäl ler förvaltningen t.ex. ett 
modernt rationaliserat jordbruk utan några spår av äldre hävd i odlingslandskapet bör strävan 
inte vara att återskapa ett ålderdomligt jordbruk på fastigheten. Istället bör den historiska 
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utveckl ingen och jordbruksrationaliseringen värderas och förtydligas. Ambitionen blir då att 
fastigheten ska behållas i statligt ägande med oförändrade gränser och ett fortsatt jordbruk 
inom fas tigheten (5). På en fastighet med en ålderdomlig struktur i landskapet bör dessa 
värden lyftas fram och tydliggöras. Ambitionsnivån blir då au hävda dessa kulturvärden 
marken, underhålla vissa byggnader samt fortsätta att bedriva jordbruk i området (3). 

Bedömningen av vilka värden som skall skyddas vid förvaltningen av fastigheterna utgår från 
de faktorer som tillsammans bi ldar en fastighets särskilda karaktär. För all tydliggöra möjliga 
insatser kan fastigheterna fördelas på en ambilionsskala som sträcker sig från att skapa museer 
av de värdefulla fastigheterna till att inskränka ambitionen till ett statligt ägande. Med 
utgångspunkt från de ambitionsnivåer som RAÄ föreslagit för vmje fastighet upprättas 
skyddsföreskri fter för att säkerställa en god förvaltning med långsiktiga mål. 

1.rekonstruktion av äldre landskap och bebyggelse 

2.restaurering av marker och byggnader 

3.hävd av befintliga kulturvärden i mark och underhåll av byggnader, fortsatt jordbruk 

4.hävd av vissa kulturvärden i mark och underhåll av vissa byggnader, fortsatt jordbruk 

5.fortsatt statligt ägande med oförändrade gränser, fortsatt jordbruk 

6.fortsatt statligt ägande med oförändrade gränser 

God ekonomisk förvaltning 

God ekonomi i samspel med kulturhistoriska vti.rden 

De värdefulla fastigheterna betraktas i första hand som ett nationellt kulturarv med omistliga 
kulturhistoriska värden som ska skyddas genom 16§, men förvaltningen bör även bedrivas 
med god ekonomi i sampel med de kulturhistoriska värdena. Eftersom fast igheterna värderas 
individuellt med utgångspunkt från såväl nutida som historiska förutsättningar, kan vissa 
fastigheter komma att tillmätas stora kulturhistoriska värden som överstiger de ekonomiska 
resurserna inom den egna egendomen medan andra kan komma att e rhålla ett ekonomiskt 
överskoll. Målet är att säkra det fortsatta underhållet av kulturhistoriska värden inom 
fastigheterna genom au bedriva en "Robin Hood-pol itik" med olika krav på avkastning 
anpassat efter de enskilda fastigheternas förutsättningar. Generellt betraktas ett aktivt jord
och skogsbruk som en ekonomisk trygghet för de respektive fastigheterna. 

Långsiktig och flexibel förvaltning 

Det är betydelsefullt att skyddsföreskrifter är utformade på ett sådant sätt att en långsiktig 
förvaltning och skötsel av egendomen är möjlig. Det innebär att de mål som formuleras ska 
vara konkreta, uppföljningsbara och möjliga att utvärdera. Målen ska utgå från de värden, 
förhållanden och resurser som finns på respektive fastighet och bör inte formuleras så att de 
blir avhängiga den kortsiktiga jordbrukspolitiken genom bl. a EU-stöd, restaureringsslöd e tc. 

Ett mål i strävan efter ekonomisk balans och samtidigt ta ett kulturhisto1iskt helhetsgrepp kan 
vara att låta arrendatorer av jordbruksfastigheterna inom de olika egendomarna överta 
skötselansvaret för skogen från de stöll'e förvaltningsbolagen. Därigenom undviks onödiga 
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förvaltningskostmider samtidigt som de enski lda fasti gheternas skötsel blir samlad. Detta kan 
Uven sUkcrstUlla en mer lungsiktig förvaltning genom att jordbrukararrendatorerna får bältre 
J"örutsäuningar alt kunna li vnära sig på anern.Jegrll'den utan att söka sig andra inkomster 
utanför denna. En generell målsiittning Ur också alt arrendatorer av jordbruksfastighetcma ska 
utnyttja de ekonomiska stöd i form av olika EU-medel som st!\r till buds. såsom arealbidrag. 
mi ljöstöd etc. 

/\mhitioncn i skyddsföreskrifterna ska inte ses som elt statiskt tillstånd utan som en måttstock 
om var den undre ribban för skyddet ska ligga. För vmje fastighet finns en potential som 
beskrivs i värdplancn. vi I kcn har en högre ambitionsni v!\ än den som föresl ås i 
skyddsföreskrirterna. I denna potential beskrivs vad som skulle kunna göras på fastigheten 
med ökade medel. 

Dubbla skydd inom de värdefulla fastigheterna 

Dubbla skydd inom de värdeful la fastigheterna kan skapa oklarheter vid förvaltningen. På 
flera av de vUrdefu lla fastighetema som kommer all skyddas genom 16§. finns sedan tidigare 
naturreservat etablerade. Oftast Ur de ambitioner och mål som finns för natuITeservaten 
förenl iga med kulturmi ljövårdens ambitioner och mål. Inför arbetet med alt utforma 
skyddsföreskrifter och vårdplan enligt 16 * krävs i förekommande fall ett samarbete mellan 
nalllrvårclen och ku ltunni ljöv(trden för att kunna till varata landskapets olika viirden. 

I de fa ll dHr llinsstyrelsen uppmlirksammar områden med höga natur- eller kulturvärden inom 
fastigheter ska sådana viirden beaktas i skyddsföreskri fter och vårdplan för 16 §
föreskrifterna. Däremot skall , som princip, inga nya reservat bildas inom dessa områden, för 
all undvika problematiken med dubbla skydd. 

Det historiska samspelet mellan byggnader och mark 

Bevara byggnadernas ursprungliga funktion 

För alt behlllla fastighetens kulturhistoriska vUn.len är del betydelsefu ll t att byggnader pf1 
egendomen inte förlorar sin ursprungliga funktion. Det Ur viktigt att bostadshusen bebos och 
att ekonomibyggnaderna anvlinds. Detta gäller säväl huvudgård med flyglar som torp mm. 

Mark som ingår i det statliga byggnadsminnet enligt 1§ och skydd för mark enligt 16§ 

Inom samtliga aktuella egendomar. med undantag av Alvastra och Kronoberg, finns sedan 
tidigare ett statligt byggnadsminne som består av en eller flera byggnader och som kan 
omfalta trädgårdsmark eller parkmark. För all renodlu och förenkla förvaltningen av de 
värdefu lla fas tigheterna. har del skydd för mark som ingår i det statl ig~• byggnadsminnet i 
vissa fal I liists upp. 

De lksta av de mindre godsen består av en huvudgilrd och upp til l tio torp dUr en jordbrukare 
arrenderar mark och huvudg(1rd. Torpen ingår i vissa fall i arrendet och i andra fall hyrs de ut 
som bostUder. För dessa gods bör skyddsbesrnmmelsema för mark vid byggnadsminnet 
upphlivas od1 inarbetas i det skydd som kommer all omfatta hela egendomen enl igt 16!i. 
Anledningen lir all syftet med 16 § bl.a. Ur all lyfta fram sambandet mellan mark och 
byggnader. Om man skulle skilja pi\ den mark som lir skyddad enligt I§ och resten av 
fastigheten försvåras rörslåe lscn av detla samband. 
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På många av de stöl1'e egendomarna där byggnadsminnet omfallar en huvudbyggnad med 
ti Il hörande byggnader och park. samt e n jordb1uksdel med en eller flera gårdar och 
a1Tcnda1orer, bör byggnadsminnesskyddet bibehållas även för marken (det s.k. 
skyddsområdet). Anledningarna till delta Ur flera. Historiskt sell har man på s lottsfastighetema 
haft en separat huvudbyggnad och el! eller flera jordhrukscentra där det naturliga sambandet 
me llan mark och byggnad saknas. Många av slousfostigheterna utgörs av kungliga s lott som 
enligt byggnadsminnesförordningen skall ha en. av förvaltande myndighet, slirskilt tillsall 
s lo usarkilekt. 

Klassificering av byggnader 

Inom de fastigheter som kommer au skyddas genom 16 § förekommer cl! s törre eller mindre 
an tal byggnader. El! urval av dessa har redan ett befintl igt skydd genom FSBM som statliga 
hyggnad~minncn, där man har bedömt dessa såsom synnerligen märkliga. Utöver 
byggnadsminncl förekommer oftast andra byggnader som inte har byggnadsminnesstatus. 
Dessa kan utgöras av t.ex. uthus. ekonomibyggnader. torp el ler andra bostadshus och de kan 
vara st1v:11 äldre som nyuppförda. 

För all kunna hantera skyddet och förvaltningen av byggnader inom 16 §-fastigheterna hur 
byggnaderna delats in i tre grupper till vilka o lika typer av föresk1ifter är knutna. Den första 
gruppen utgörs av det statliga byggnadsminnet dilr skyddet regleras genom föreskrifter e nligt 
I - I I §§. Dessa kan karakHhiseras som unika och omistliga byggnader. 

Den andra gruppen består a v värdefu lla byggnader som inte är byggnadsminncn, men Und1'1 
bedöms som kulturhi storiskt värdefulla. Man kan här vtirdera t.ex. byggnadens speciella 
arkitektur eller cl! tillkomstsammanhang, ett bebyggelsekomplex e ller byggnadens 
platskontinuitet. För denna grupp gäller 12- 13 §§ i nämnda förordning, dur det också står au 
RAÄ ska llimna rl\d om vården av dem. Beträffande de värdefulla byggnaderna kan del vara 
motiverat all komplcttcru paragraferna 12- 13 §~med föreskrifter eller rhd som t.cx. all dessa 
byggnader inte får flyllas eller förvanskas och all de skall vårdas så att de inte förfaller. 

Den tredje gruppen utgörs av byggnader som i sig inte har något kulturhistoriskt eller 
arkitektoniskt spccialvilrde eller någon platskontinuitct. För dessa är det ändå av betydelse all 
de underht1lls och sköts st1 all de smliller in i den o mgivande. värdeful la miljön. Något hinder 
all riva dessa finns inte. Hlir kan rekommendat ioner krävas om all ändringar av all 
byggnaderna ska anpassas till landskapsbilden. omgivningens karakt:ir e ller de 
kulturhistoriska v~lrdcna inom fastigheten. Utgångspunkt för denna grupp Ur reglerna som 
gUI le r i PBL, 3 kap I 0 - 13 §§. 

Historiska händelser vilka speglas i landskapet 

Helhetssyn på fastigheterna 

Del är önskvärt all fastigheterna ska utgöra kulturmiljöer d:ir o li ka tiders historia tillsammans 
med nutiden kan spegh1s i cl! kulturlandska1> under kontrollerad förändring. Fastigheter som 
e nbart beskriver hi storiska tidsbilder kan få en icke önskvtird museal karaktlir. Dagens 
kulturmiljöer kan ses sum resultatet a~ sambandet mellan naturliga förutsällningar och 
e konomiska I samhälleliga dananden. 
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Av värde för kulturmiljövården Ur att betrakta detaljerna i landskapet som betydelsefulla delar 
i en helhet dUr sammanhanget mellan detaljerna i miljön ber~ll tar om fun ktion och historia. Ur 
kulturhistorisk synpunkt är det angeläget att hålla samman de fastigheter som historiskt sett 
utgjort jordbruksenheter, dvs jordbruk, skog och byggnader. 

Publik verksamhet 

De värdefulla fastigheterna !igs av staten och utgör ell nationellt kulturarv som bör vara 
tillgtingligt för alla. För att vidareförmedla kunskap om- och levandegöra det nationella 
kulturarvet bör det, där intresse och resurser finns. på varje fastighet finnas information om 
fastighetens kulturhistoria. eventuella forn lämningar och kulturminnen. Nlirmare anvisningar 

om den publ ika verksamhetens organisation ska ingf1 i vårdplanen. 

Riktlinjer som ett referensdokument 

Med hjälp av riktlinjerna kan det för vaije enskild egendom sedan upprlillas 
skyddsföreskriftcr genom RAÄ:s försorg. Dessutom skall riktlinjerna ses som ett hjälpmedel 
vid tolkning av skyddsföreskrifter samt vid utformning och tolkning av vfirdplan. 

Vårdplanen. som skall utformas av statens Fastighetsverk, innehåller en genomgripande 
historisk bearbetning, en redovisning av aktuella förhållanden, skötselanvisningar liksom en 
potentiell förvaltning som skisscrnr möj ligheter till ambitionshöjningar med exempelvis 
extern fi nansiering. Yårdplancn granskas av RAÄ som även bidrar med underlag till 
kulturhistoriska bearbetningar i vfirdplancn. 

Med hjälp av grundligt genomarbetade ri ktlinjer, skydds fö rcskrifter och vr1rdplan är 
målsUttningen med förvaltning och skydd av de värdefulla fastigheterna att fastigheterna skall 
kunna ha en god ekonomisk avkastning samtidigt som de kul turhistoriska spåren bevaras. 

6 

6:7 



Bilaga 8 

Rik1/i11jer for 1•iirdef11/la fastighcter 16§ 03-09-05 

Bilaga 1 

Föreslagna värdefulla fastigheter 

Län Fastighet 
Stockholms län: • Drottningholm • Svartsjö 

• Tullgarn • Bogesund 
• Rosersbero 

Uppsala län • Biskops-Arnö • Landsberga 

• Salsta slott 
Södermanlands län: • Stora Kungsladugården • Kungsberg 

• Ådö • Gripsholm 
Ostergötlands län • Tuna • Alvastra 

• Herrsäter 
Jönköpings län: • Visingsö 
Kronobergs län: • Huseby bruk • Kronobero 
Gotlands län • Roma kloster 
Skåne län • Tommarp • Bäckaskog 

• Hjälmshult • Lillö 

• Dalby • Uranienborg 
Göteborg & Bohuslän: • Kastellegården 
Skaraborgs län • Läckö slott • Höjentorp 
Västmanlands län • Strömsholms slott • Frövi 
Kalmar län: • Ottenby 

All minnas för framtida arbete rikLlinjcrnu: 
• SFV ville ha en kommentar I beskrivning av vad en "kungsgård "iir. Vi mt1s1e La ställning 

Lillen bra ben~lmning. L. ex. Värdefulla fastigheter", 16§-fostigheter (båda nog egentlige n 
för vida ... ) 

• Förtydliga vad vi menar med kulturh isto1iskt värdefull skog och annan mer produktiv 
skog ... nåt om gammal betesskog. hag- och iingsmark som vuxit igen ... 

• Gå igenom anviindningen av "fastigheter" och Undra till egendomar eftersom 16 §oftast 
beslår av flera.fastigheter ... 
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Om statlig fastighetsförvaltning genom tiderna 

Denna bilaga behandlar kortfattat den statliga fast ighetsförvaltningen med fokus på de statliga 

kulturfastigheterna. Ansvaret för statens byggande och byggnader har genom tiderna legat på 

olika myndigheter och aktörer. Verksamheten har reglerats och kontrollerats genom olika 

kungörelser, förordningar och lagar. En viktig milstolpe under senare tid är året 1993 då den 

statliga förvaltningen av kulturfastigheter omorganiserades från Kungl. Byggnadsstyre lsen till 

Statens fastighetsverk. 

Myndigheter och andra aktörer 
Från att Vasakungarna själva ansvarade och drev statens byggande har ansvaret för förvaltning 

för statsmaktens behov gått via Kammarkollegiet, Amiralitetskollegiet, Överintendentsämbetet 

och Byggnadsstyrelsen till att ansvaret idag ligger på statliga bolag och förvaltande 

myndigheter. T illsynsrollen har också varierat och den följd att förvaltarrollen har varit mer 

eller mindre självständig. 

Knappt två tredjedelar av de nuvarande statliga byggnadsminnena förvaltas av Statens 

fastighetsverk. Riksantikvarieämbetet har haft ett i författning uttalat ansvar för profana 

kulturhistoriska byggnader sedan 1920-talet men har långt dessförinnan arbetat med frågor 

kring monument och vården av dem. 

Riksantikvarieämbetet 
Riksantikvarien fick, enl igt ett kungligt plakat för fornlämningar och gamla monument, ett 

ansvar för dessa strax efter mitten av 1600-talet. Först på 1920-talet ålades emellertid 

riksantikvarien det huvudsakliga myndighetsansvaret för landets byggnadsminnesmärken med 

stöd av en kungörelse. I dag har Riksantikvarieämbetet t il lsyn över de statliga 

byggnadsminnena med stöd av en förordning. 

Överintendentsämbetet 
Överintendents institutionen grundades under stormaktstiden i och med att slottsarkitekten 

N icodemus Tessin d.y. utnämndes till "Överintendent utav alla våra slott, hus, trädgårdar och 

byggnader" i samband med det nya slottsbygget i Stockholm. 

Överintendentsämbetet inrättades 18 18 som ett självständigt statligt verk med en egen 

budget och var direkt underställd Kung l. Maj :t. Skälet t ill bildandet var att gränsen mellan 

överintendentens, riksmarskalkens och överståthållarens ansvarsområden hade bl ivit oklar. 

Riksmarskalksämbetet fick vården av de kung liga slotten och Överintendentsämbetet av 

kronans övriga hus i Stockholm och kungsgårdarna i landet. 

Den största arbetsuppgiften för Överintendentsämbetet var att granska samtliga ritningar 

och handlingar för statligt nybyggande som t ill största delen bestod av kyrkor. Ämbetets 
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uppdrag formaliserades 1864 varvid ämbetet fick ansvaret för rikets nya allmänna 

byggnadsstadga. Av de 10 000 byggnader som vid 1800-talets slut tillhörde stats verket och 

riksdagens verk hade Överintendentsämbetet bara ansvar för cirka 200. Riksmarskalksämbetet 

och landshövdingarna skötte fortfarande de kungliga slotten. Arme- och marinförvaltningarna, 

Fångvårdstyrelsen, Medicinalstyrelsen, Domänstyrelsen och alla de nya affiirsverken för post, 

telegraf, järnväg, vattenkraft och tull, hade alla egna byggnadsavdelningar. Under 1900-talets 

bötjan omorganiserades många statliga verk och myndigheter för att möta kraven från det nya 

industrisamhället. År 1913 väcktes en fråga om omorganisation av till följd av stigande 

ärendeantal och behov av förbättrad kulturhistorisk byggnadsvård. 

Byggnadsstyrelsen 
Kungl. Byggnadsstyre lsen bildades 1918 ur Överintendentsämbetet. Byggnadsstyrelsen 

övertog, under inseende av riksantikvarien, ansvaret för vården av de kungliga slotten från 

Ståthållarämbetet. Vid ombildningen breddades arbetsområdet väsentligt jämfört med det 

ansvar som Överintendentsämbetet hade haft för granskning och allmän tillsyn. Arbetet inom 

Byggnadsstyrelsen organiserade inom olika fackavdelningar, bl.a. Byggnadsbyrån skötte 

lokalplanering, nybyggnadsfrågor och upplysningsverksamhet, Intendentsbyrån skötte 

förvaltning och uthyrning. Stadsplanebyrån ägnade sig åt planfrågor enligt byggnormen, en 

verksamhet som dock överfördes till länsarkitektorganisationen 1948. En ny avdelning med 

ansvar för kulturhistoriska frågor bildades, Kulturhistoriska byrån, med ansvar för 

byggnadsvärden och de statliga byggnadsminnesmärkena. 

De civila statliga byggnadsfrågorna var som mest samlade mellan 1918 och 1968. Bland 

de ta statliga myndigheter som fortfarande skötte sin egen byggnadsförvaltning var Banverket, 

Fortifikationsförvaltningen, Domänverket, Lotsverket, senare Sjöfartsverket, Riksdagen och 

Vägverket. 

Byggnadsstyrelsen omorganiserades 1968 för att bättre bemöta 1960-talets 

nybyggnadsbehov för den starkt expanderande statliga förvaltningen. Uppgifterna renodlades 

till att bara gälla lokalförsörjning, byggande och förvaltning för statens egna behov. Det 

tidigare starkt centraliserade verket bröts ner i fastighetsdistrikt för att på regional nivå sköta 

förvaltning, projekt och produktion. Byggnadsstyrelsens del av myndighetsansvaret för de 

statliga byggnadsminnesmärkena överfördes till Riksantikvarieämbetet som därefter fick 

ansvaret att hantera tillståndsfrågorna utan att de hade blivit kulturhistoriskt beredda av 

Kulturhistoriska byrån. 

Statens fastighetsverk 
För att möta kraven på en ökad marknadsorientering delades Byggnadsstyrelsen 1993 i flera 

fristående statliga aktiebolag såsom Vasakronan, Akademiska hus, Lokalförsörjningsverket, 

Järnhusen m.fl. En ny myndighet, Statens fastighetsverk, bildades för att förvalta fastigheter 

som staten skulle äga av kulturhistoriska skäl. De flesta av de fastigheter som fördes över till 

Statens fastighetsverk hade tidigare förvaltats av Byggnadsstyrelsen. Utöver dessa fastigheter 

överfördes vissa äldre befästningar från Fortifikationsförvaltningen och mark från 
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Fortifikationsverket, Kungliga Djurgårdens förvaltning, Naturvårdsverket, 

Riksdagsförvaltningen, Riksant ikvarieämbetet, Trafikverket, Sjöfartsverket och Sveriges 

lantbruksuniversitet förval tar tillsammans drygt en tredjedel av de statliga byggnadsminnena. 

Författningar 
Det statliga skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan härledas till 1666 års "Placat 

och Påbudh om Gamle Monumenter och Antiquiteter i Rijket" . Någon mer allmän strävan att 

värna kulturvärden i den bebyggda miljön ger varken plakatets bestämmelser eller de 

efterföljande bestämmelserna under de närmaste århundradena uttryck för. Först mot slutet av 

1800-talet kom en offentlig diskussion igång om att skydda kulturvärden. Debatten bidrog till 

att Konstakademien år 1902 i sin skrivelse till Konungen riktade kritik mot de rådande 

förhållandena på restaureringsområdet och ställde krav på en förbättrad och utvidgad 

byggnadsminnesvård. Denna debatt resulterade som så småningom i en författning som 

reglerade hur kulturhistoriska och konstnärliga värden i profan bebyggelse skulle tas hand om. 

Kungörelsen om det offentliga byggnadsväsendet 
Kungörelsen (I 920:722) om det offentliga byggnadsväsendet var den första författning som 

reglerade hur de 278 byggnadsminnesmärken som utfärdades genom ett regeringsbeslut år 

1935 skulle förvaltas med hänsyn till kulturhistoriska värden. Dessa byggnadsminnesm ärken 

förvaltades av 26 statliga myndigheter och fyra städer1
• Kungörelsen gällde inte tOr byggnader 

som förvaltades av svenska kyrkan, Kungl. Vitterhetsakademien och riksantikvarien. 

Enligt kungörelsen beslutade Kung. Maj:t (motsvarar nu regeringen) om nya 

byggnadsminnesmärken efter förs lag från riksantikvarien och prövade tillstånd til l ändringar 

efter det att riksantikvarien först hade yttrat sig över förslagen. Rivning, överlåtelse, flyttning, 

användning som var kulturhistoriskt o lämplig och ändringar som var j ämförbara med 

nybyggnad prövades av Kung l. Maj :t. Riksantikvarien prövade tillstånd till tillbyggnader, 

ändringar och reparationer, såväl utvändiga som invändiga. Besluten hade laga kraft under fem 

år. Till riksantikvariens inseendeuppgift hörde också att föra förteckning över 

byggnadsminnesmärkena och att utfärda föreskrifter över vården av dem. 

1 Arbetshusförvaltningen, Armeförvaltningen, Domkapitlet, Domkyrkan, Domänstyrelsen, Flygs tyrelsen, 
Fångvårdsstyrelsen, Generalpoststyre lsen, Generaltullstyrelsen, Kommcrskollegium, Lotsstyrelsen, Lunds 
universitet, Läroverket, Marinförvaltningen, Medicinalstyrelsen, Mynt- och justeringsverket, 
Riksantikvarien, Riksmarskalksämbetet, Stadionstyrelsen, Styre lserna för statens tvångsarbetsanstalt å 
Svartsjö och i Landskrona, Styrelsen för statens a lkoholistanstalt å Venngarn, Styrelsen för 
skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt, Telegrafsstyrelsen, Uppsala universitet, 
Vitterhetsakademien och Vattenfallsstyrelsen samt städerna Karlstad, Lund, Malmö och Örebro. 
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I kungörelsen föreskrevs att ett byggnadsminnesmärke skulle dokumenteras före en 

ändring och att dokumentationen skulle insändas av "myndighet, menighet eller annan" till 

riksantikvarien samt att mer omfattande underhållsarbeten skulle anmälas. Vidare angavs att 

förvaltande myndighet fick förordna slottsarkitekt efter samråd med riksantikvarien. Till en 

slottsarkitekts ansvar hörde att upprätta planer för flerårigt underhåll och planer för årliga 

underhållsåtgärder. Kungörelsen övergick efter knappt 70 år till en förordning som fortfarande 

gäller. 

Förordningen om statliga byggnadsminnen 
Förordning (1988: 1229) om statliga byggnadsminnen m.m. trädde i kraft år 1989 varvid 

begreppet byggnadsminnesmärke övergick till statligt byggnadsminne. Dock tillämpas 

kungörelsen fortfarande genom övergångsbestämmelser för de statliga byggnadsminnen som 

inte är försedda med skyddsföreskrifter. De flesta av kungörelsens bestämmelser överfördes till 

förordningen. Följande ändringar gjordes dock avseende roll- och ansvarsfördelningen. 

Förordningen tillämpas endast på statlig egendom, tidigare kunde även fastigheter i annan ägo 

omfattas av kungörelsen (bestämmelsen tillämpades sällan på fastigheter i annan ägo). 

Regeringens ansvar begränsas genom att prövningen omfattar endast väsentliga ingrepp. 

Slottsarkitektens ansvar för att upprätta långvariga underhållsplaner och planer för årligt 

underhåll utgår ur kungörelsen. 

Till de förenklingar som genomfördes kan räknas bland annat att förvaltande myndighet 

inte längre åläggs att anmäla mer omfattande underhållsarbeten till Riksantikvarieämbetet. 

Kungörelsens föreskrift om att en ändring ska föregås av dokumentation medtogs inte i den 

nuvarande förordningen. Det infördes en ny bestämmelse om att beslut enligt förordningen inte 

går att överklaga. Prövningen regleras nu genom att ändringarna måste grunda sig på särskilda 

skäl och prövas mot bestämmelserna som anges i skyddsföreskrifterna. 
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Ansökan sands till: 

.., Riksantikvarieämbetet 
Samhällsavdelningen 
Box 5405 
114 84 STOCKHOLM 

l 

Ad 

1. Ärendet (Anvisningar och UPP-lysningar, se sista sidan, obligatom k uppgift) 

1.1 Ange kortfattat i en mening de åtgarder som tillstånd söks för. Objektet och skålen anges inte hår. O CD 

2. U~Rgifter om fastighet, sökande och ärendebeteckning 

L 

Ankomststä mpel, dnr. 

2. 1 Objeklnarnn/betcckning/byggnadsnummer enligt SBM-beslutO , 2.2 Fastighetsbctcckning i fastighetsregistretO 

2.3 Verkets egen fastighetsbcteckning 12.4 Kommun (för fastighcten)O , 2.5 Län (for fastighcten)O 

2.6 Förvaltande myndighet/verk (forkortn.)O , 2.7 Beslutsoriginal insänds till adressO PostnummerO PostortO 

2.8 Ärendeansvarig/förvaltare, namnO TelefonO E-post 2.9 Sökandes dnr/betecknO 

-
2.10 Konlaklperson utöver ärendeansvarigO TelefonO E-posl 2. 11 Ev. tidigare dnr, RAÄ 

-

3. U pgifter om framställan och om åtgärder som ansökan avser 
3. 1 RAÄ :s beslut efterfrågas 0 

0Ja 0Nei 
13.2 RAÄ:s yttrande efterfrågas 0 , 3.3 Generellt tillstånd söks för 

0 Ja n Nej 0 5 år 0 10 år 
~Endast information lämnas 0 @ 

å 0 Ja 0 Nei 
3.4 Åtgärderna, planerat Slartdatum O@ /planerat s lutdatum 0 (åååå-mm-dd) 13.5 Varaktighet för tidsbegrllnsade/tillflllliga åtgarder, (åååå-mm-dd) 

I från till 
3.6 Ange skalen fljr åtgärderna (fler alternativ kan anges, minst ett måste anges): 0 

0 Arbetsmiljö 0 Energieffektivisering 0 Ny hyresgäst 
0 Personsäkerhet 0 Inomhusklimat 0 Hyresgästanpassning 
0 Tillgänglighet 0 Skalskydd 0 Skador 
0 Brandsäkerhet 0 Ny/ändrad användning D Upprustningsbehov 

3.6. l Sammanfalla bar skålen till åtgärderna (motivering).O Hänvisa till bilaga vid en utfljrligare redovisning. © 

3.7 Åtgärderna omfattar/medför eller påverkar byggnadsminnct (Ocr alternativ kan anges, minst ett måste anges): 0 

0 Exteriör 0 -ramp, lyftanordning 0 Skyddat rum 
0 -fasader, tak 0 -tillbyggnad 0 Ytskikt, utsmyckning 
0 -nya material 0 Stomme D Nya material/metoder 
0 -ny kulör 0 Planlösning D Tillståndspl. underhåll 
0 -nya/ändrade detaljer D Fast inredning 0 Konserveringsåtgärder 
0 -ny/ändrad skyltning D Tekniska installationer 0 (Skydds-) område 

3.7. l Beskriv åtgärderna i en ~mmanfa1tning har.0 Hänvisa till bilaga vid en utförligare redovisning. ~ 

3.7.2 Bedöm vilka punkte r i skyddsföreskrifterna de föreslagna åtgärderna påverkar/berör: 0 

01 02 03 04 

Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 

05 0 6 07 08 09 0 10 Punkt nr: 

Tel. 08-5191 8000 
Fax 08-5191 8013 
Besöksadress Storgatan 41 

0 Underhållsbehov 
0 Konserveringsbehov 
D Kulturhistoriska skäl 
D Andra skäl, ange k2r1Ca11a11m!a1J: 

0 -ny bebyggelse 
D -mark, park, träd, vegetation 
D -skyltar 
0 -belysning 
0 Återställande/rekonstruktion 
0 Annat, ange kQl:lfäll~I n~!lan : 

0 Skyddsföreskrifter saknas 

Org nr 202100-1090 
E-post riksant@raa.se 
Hemsida www.raa.se 
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3.9 Sa•mnanfal!a liär hur de föreslagna åtgärderna påverkar de kulturhistoriska värdena. 0 Hänvisa till bilaga vid en utförligare redovisning. (j) 

3.10 Finns ett fastställt vårdprogram? 0 

0Ja 0Nej 
13. 10.1 Följer åtgärderna vårdprogrammets målsättning!vårdkrav? 0 

D Ja D Delvis 0 Nej 
3.10.2 Sammanfalla här 0 skälen till varför åtgärderna inte följer vårdprogrammet. Hänvisa till bilaga vid en utförligare redovisning. 

l~~gifter om medverkande arkitekt/specialist/konsult och process 
4.1 Företag 0 14.2 Kontaktperson 0 

4.3 Adress Postnummer Postort 

4.4 E-post 14.5 Telef~n I 0 Telefon 2 

-
4.6 Har slottsarkitekt deltagit i processen? 0 14.7 Har antikvarisk specialist deltagit i processen hittills? O 
0Nej D Ej utsedd 0Ja D Nej D Ja, namn: 

5. Uppgifter om dokumentation, antikvarisk undersökning och medverkan ® 

2/3 

5.1 Bedöm om ändring ska dokumenterasO 15.2 Föreslå dokumentationsnivå 15.3 Bedöm behov av antikvarisk medverkanO 

D Nej D Ja D Enkel nivå D Fördjupad nivå Medverkan: D föreslås inte D föreslås 
5.4 Motivera varför dokumentation inte behövs. 0 Ange syftet med dokumentation. Motivera varför medverkan inte behövs. 0 Ange syftet med medverkan 

5.4 Förslag till antikvariskt medverkande specialist, företag eller institution under ändringsarbetena. Ange namn på person/personer som föreslås. 

5.5 Adress Postnummer Post ort 

5.6 E-post 5. 7 Telefon 1 0 Telefon 2 

- -
5.8 Är specialisten certifierad som sakkunnig kontrollant av kulturvärden? 0 5.9 Behörighetsnummer 15. 10 Behörighetsnivå 

0 Nei D Ja, giltig till (åååå-mm-dd) D Normal D Kvalificerad 

6. Uppgifter om bifogade handlingar (Maximal storlek A 3 som viks till A 4) o ® -
6.1 0 Separat handlingsförteckning bifogas. Ange nedan rurteckningens beteckning och/eller namn Datum 

6.2 Handlingstabell. Ange nedan handlingens namn/nummer Upprättad av (företag/institution) Datum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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7. Fortsättning från före ående sidor och/eller övriga upplysningar 
Fortsättning från punkt: D 3.6 D 3.6.1 D 3.7 D 3.7.1 D 3.8 D 3.9 D 3.10.2 D 5.2 D Övrigt 

8. Underskrift av sökanden (Förvaltare/behörig att företräda myndigheten/verket, slottsarkitekt anses behörig) © 
8. 1 Datum (åååå-mm-dd) - - 8.20n 

8 .3 N~ underskrifi av behörig hos sökanden 8.4 Namnfllnydligande 

Riksantikvarieämbetets yttrande eller beslut (Nedanstående uppgifter fylls i av Riksantikvarieämbetet) 

Dnr: 311 - -201 j Datum (ååå d-lnf11r~): 201 - -
D Åtgärderna kan ligga till grund för en ansökan efter fortsatt projektering 

Yttrande D Åtgärderna kan ligga till grund för en ansökan efter fortsatt projektering med undantag enligt 
yttrandebilaga Y1 U 

D Åtgärderna kan inte ligga till grund för en ansökan/fortsatt projektering, se yttrandebilaga Y1A 

D Tillstånd lämnas enligt ansökan D Enligt vi llkorsbilaga V1 

D Generellt tillstånd lämnas enligt ansökan Villkor D Enkel dokumentation 
Beslut för 

D Tillstånd lämnas med undantag, se beslutsbilaga 81 U beslut D Fördjupad dokumentation 

D Tillstånd lämnas inte, se beslutsbilaga B1A D Antikvarisk medverkan 

Ansökan: 0 enkel 0 komplex. Ingrepp: D mindre 0 väsentliga. Påverkan på kulturhist. värde: D acceptabel 0 ej accept. 

Skälen: 0 tillräckliga D ej tillräckliga 

Utförandet: D acceptabelt 0 ej acceptabelt 

övrigt: 

Detta beslut har fattats med stöd av 6 och 7 §§förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. av 

0 tf./ D biträdande/ D enhetschefen/ D avdelningschefen/ 0 
NCWJllN\:t~ beslutande Namnförtydligande beslutande 

efter föredragning av D 1 :e/ 0 antikvarien/ 0 arkitekten/ D handläggaren/ 0 utredaren/ 0 
NCWJllN\:t'~föredragande Namnförtydligande föredragande 

Aven D tf./ D biträdande/ D enhetschefen/ D avdelningschefen/ D 1 :e/ D antikvarien/ D arkitekten/ D handläggaren/ D utredaren 
tite l tite l Namn 

10 10 

har varit med om den slutliga handläggningen. 
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Fyll i ansökningsblanketten digitalt, skriv ut, underteckna och insänd den tillsammans med de bifogade 
handlingarna (1 omgång) till den adress som anges på blankettens första sida. Handlingarna bör på ett lättill
gängligt och åskådligt sätt redogöra för och illustrera de planerade ändringarna. Omfattning av redovisningen 
anpassas till åtgärdernas art. Gör alltid kortfattade sammanfattningar på blanketten vid resp. fält, vid behov 
fortsätt redovisningen under punkt 7. Använd och hänvisa till textbilagor endast vid behov av en utförligare 
redovisning, t.ex. antikvariska beskrivningar. Bifoga ritningar och övriga illustrationer. Fält som är markerade 
med symbolen o måste fyllas i. En komplett och tydlig ansökan bidrar till en snabbare handläggning och 
sammanfattningarna ökar överblickbarheten. 

Q) Exempel på åtgärder: Montering av tre mobilmaster. 
Andring av fasadkulör. Omputsning av fasader. Om
läggning av tak. Tillbyggnad av vindfång. Montering 
av utvändigt räcke. Installation av hiss. Konserv
ering av takmålning. Andring av invändiga ytskikt. 
Hå/tagning i stomme. Grundförstärl<ning. Ny om
rådesbelysning. Kompletterande skyltning. Mark
arbeten. Nertagning och nyplantering av träd. 

@ Lämnas vid omfattande underhållsåtgärder, vid osä
kerhet om tillståndsplikt och när egeninitierad 
dokumentation insänds för arkivering. 

® Faktiskt startdatum ska anmälas till RAÄ. 

© Motivera kortfattat varför åtgärderna/ändringarna 
behövs, tex krav p.g.a. annan lagstiftning. Hänvisa 
till lagtexter, funktionsbrister, förundersökningar 
m m. Relatera till omständigheterna på platsen. 

® Redogör kortfattat för åtgärderna. Beskriv och illust
rera ändringsförslaget. Bifoga förslagsritningar, 
beskrivningar, arbetsbeskrivningar med uppgifter 
om föreslagna material och metoder, miljöbilder, 
fotomontage, renderingar m.m. Vid konserverings
åtgärder bifoga ett åtgärdsprogram. 

® Sammanfatta historik för de delar som ändringarna 
påverkar. För byggnadsminnen utan vårdprogram 
behövs en utförligare redovisning. Vid behov bifoga 
handlingar och ritningar över tidigare skeden eller 
överläggsritningar som visar byggnadsfaserna. 

0 Ange hur åtgärderna strider mot skyddsföre
skrifterna och hur de kulturhistoriska värdena på
verkas. Om värdebeskrivning saknas kan en sådan 

behöva upprättas inför större ändringar alternativt 
kan ändringarnas påverkan behöva redovisas 
utförligare. Beskriv hur ändringar, nya tillägg och 
kompletteringar gestaltas i förhållande till det befint
liga. Ange om ändringarna anpassar sig, kontras
terar med, underordnar sig eller dominerar det 
befintliga. Ange om åtgärderna är reversibla. 

® Ange vad dokumentation/medverkan ska omfatta. 
Fotodokumentation avses vara enkel. 

® Följande handlingar (beskrivningar, ritningar, illust
rationer m.m.) ska normalt bifogas ansökan: 

• En separat handlingsförteckning för fler än 8 hand
lingar. Upp till 8 handlingar kan redovisas på ansök
ningsblanketten i tabell 6.2. Redovisa de efter
frågade uppgifterna om respektive handling. 

• Handlingar som redovisar historiken, se ® . 
• Handlingar som redovisar nuläget, relationsritningar, 

beskrivningar, fotografier mm. 
• Handlingar som redovisar ändringsförslaget, se ~. 

• En antikvarisk förundersökning/konsekvensbeskriv
ning kan behöva göras vid risk för omfattande på
verkan på de kulturhistoriska värdena, vid brist
fälliga kunskaper om objektet eller om vårdprogram/ 
värdebeskrivning saknas. Rådgör med RAA om 
särskilda utredningar behöver göras. 

® Genom underskriften intygas att de uppgifter som 
lämnas i ansökan, inkl. bilagor, är riktiga och att 
sökanden har tagit del av förordningar, föreskrifter, 
vägledningar och vårdprogram som gäller för ansö
kan och byggnadsminnet. 

När en byggnad, park, trädgård eller annan anläggning förklaras för statligt byggnadsminne (SBM) anger 
skyddsföreskrifterna på vilket sätt det ska vårdas och underhållas samt i vilka avseenden det inte får ändras. 
Om det finns särskilda skäl får ett SBM ändras i strid mot skyddsföreskrifterna efter tillstånd från RAÄ. F .n. 
saknar 8 SBM skyddsföreskrifter vilket innebär att alla förslag till ändringar prövas enligt 21 § kungörelsen 
(1920:744) med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet. Efter det att RAÄ har sänt till regeringen 
förslag till nya SBM eller nya/reviderade skyddsföreskrifter anses det föreslagna skyddet börja gälla. 

En grundregel är att alla åtgärder som medför ändring av eller ingrepp i byggnadsminnets skyddade delar 
är tillståndspliktiga vilket också gäller vid användning av moderna material och metoder. Om skyddsföre- , 
skrifterna har tolkats i samråd med RAÄ i ett fastställt vårdprogram, får åtgärder utföras i enlighet med tolk-

' nin~en, d v s utan att tillstånd behöver sökas. Vid tveksamhet om tillståndsansökan och tillståndsplikt kontakta 
RAA. Tidiga samråd spar tid och förenklar arbetet. Vid mer omfattande underhållsåtgärder är det lämpligt att 
informera RAÄ innan arbetet påbörjas, även om åtgärderna inte bedöms stå i strid med skyddsföreskrifterna. 
Information om planerade åtgärder enligt punkt 3.4 kan i regel vara kortfattad. 

För vidare information se: 
Statliga byggnadsminnen, Vägledning. Tillståndsansökan och tillståndsprövning, RAÄ. 
http://www.dialoq.raa.se/cocoon/forlag/kont-
7f655030162a62323f48565441452f238278882f?artikel id=3024&form name=artikel&form action=fetch 

Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen mm. www.notisum.se/rnp/sls/lag/19881229.htm I • 
• Kungörelsen (1920:744) med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet. 

www.notisum.se/rnp/sls/laq/192007 44.htm 
• Vägledning, antikvarisk medverkan, RAÄ. http://www.raa.se/publicerat/varia2009 6.pdf 

I • Sakkunnig kontroll av kulturvärden, BFS 2006:6, Boverket. 
http://webtianst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/KUUPDF/BFS2006-6KUL 1.pdf 

I 
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