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Sammanfattning 
 
I plan- och bygglagen (PBL) regleras hur hänsyn till kulturvärden ska tas i samband 

med ändring av byggnader. Detta innebär bland annat att byggnader ska utformas 

och placeras med hänsyn till kulturvärdena på platsen. En ändring av en byggnad 

ska alltid göras varsamt och en byggnad som är särskilt värdefull från kulturhistorisk 

synpunkt får inte förvanskas. 

 

Syftet med denna utvärdering har varit att undersöka hur och om kulturvärden 

uppmärksammas och följs upp i bygglovs- och byggprocessen. I detta har det bland 

annat ingått att undersöka i vilken omfattning en sakkunnig för kontroll av 

kulturvärden har ingått i ärendet. Även hanteringen av kulturvärden i kontrollplaner 

har studerats. 

 

En genomgång av 110 ärenden från 25 kommuner visar att trots att byggnaden har, 

eller ligger inom ett område med, utpekade kulturvärden uppmärksammas dessa 

värden inte i en majoritet (64 av 110) av ärendena. I den fjärdedel (30 av 110) av 

ärendena som specificerar kulturvärdena följs dessa värden sällan upp i den fortsatta 

processen fram till slutbesked. Till exempel har sakkunnig kulturvärden deltagit i bara 

åtta ärenden. Kontrollpunkter för uppföljning av kulturvärden finns med i endast 4 av 

de 110 undersökta ärendena. 

 

Den övergripande slutsatsen är att det finns stora brister i hur kulturvärden 
uppmärksammas och hanteras i samband med ändring av byggnader. En 
konsekvens av att hänsyn till kulturvärdena varken uppmärksammas eller följs upp 
ordentligt i byggprocessen är att kulturvärden riskerar att gå förlorade. På det stora 
hela visar resultatet inte någon större skillnad mellan kommunerna avseende 
hanteringen av kulturvärden i byggprocessen men utifrån utvärderingens resultat är 
hanteringen överlag otillräcklig. 
 
Några kommuner utmärker sig dock positivt. En kombination av faktorer påverkar om 
kulturvärden uppmärksammas i byggprocessen. Tillgång till antikvarisk kompetens är 
en faktor som i denna utvärdering har visat sig relevant. Det är en fördel om denna 
kompetens är placerad på olika delar i organisationen och kombineras med en tydlig 
relation till extern antikvarisk kompetens. Även rutiner, checklistor och mallar har en 
positiv inverkan på hur kulturvärden uppmärksammas och bidrar till att dessa värden 
följs upp i byggprocessens olika moment.  
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1 Inledning 
Ett syfte med plan- och bygglagen (PBL) är att främja en långsiktigt hållbar livsmiljö 
såväl för människorna i dagens samhälle som för kommande generationer. För att 
säkerställa en långsiktigt hållbar livsmiljö är det också nödvändigt att ta hänsyn till 
bebyggelsens kulturvärden.1 
 
I PBL regleras bland annat hur hänsyn till kulturvärden ska tas i samband med 
ändringar2 av byggnader – oavsett om de kräver bygglov eller inte. År 2017 
hanterade kommunerna ungefär 100 000 ansökningar om bygglov.3 Många av dessa 
ansökningar kan antas beröra bebyggelse med utpekade kulturvärden.4 
 

1.1 Bakgrund 

Bebyggelsens kulturvärden i bygglovs- och byggprocessen, i fortsättningen kallad 
byggprocessen, ska hanteras av kommunerna i enlighet med PBL:s krav på 
varsamhet, förbud mot förvanskning samt övergripande generella hänsyn och 
anpassning till platsen eller det allmännas intressen.5 Det innebär bland annat att en 
ändring av en byggnad ska utföras varsamt och att en byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får 
förvanskas. Byggherren har ansvar för att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som 
denne utför, genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden.6  
 
En förutsättning för att kulturvärden ska kunna värnas i samband med en ändring av 
byggnad eller bebyggelse är att byggherren eller byggnadsnämnden har 
uppmärksammat att dessa värden finns, så att de krav som gäller kan uppfyllas. 
Beroende på åtgärdens omfattning kan en sakkunnig för kontroll av kulturvärden 
(sakkunnig kulturvärden) ingå i processen. En sakkunnig kulturvärden kontrollerar att 
kraven på hänsyn till kulturvärden följs i enlighet med en kontrollplan. 

                                                           
1 Med kulturvärde menas i denna utvärdering det som i den fysiska miljön bedöms som 
värdefullt ur kulturhistoriskt perspektiv. Begreppet kulturvärde omfattar även vad som i den 
fysiska miljön bedöms som värdefullt ur estetiskt och socialt hänseende, enligt Boverkets PBL 
Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, Tema Kulturvärden. Hämtad 2018-06-
15. 
2 Enligt PBL (2010:900) 1 kap. 4 § är ändring av en byggnad: ”en eller flera åtgärder som ändrar 
en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Lag 
(2017:181)”. Ombyggnad och tillbyggnad är exempel på ändringar, enligt samma paragraf. 
3 Enligt kommunernas svar på Boverkets Plan-, bygg- och tillsynsenkät 2017. PBL 
Kunskapsbanken – En handbok om plan- och bygglagen. Ärenden om lov, besked och 
anmälan. Hämtad 2018-06-15. 
4 Till exempel omfattas ungefär 1-3 procent av bebyggelsen av skydds- eller 
varsamhetsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser i de län som ingår i projektet 
Räkna Q, enligt webbplatsen Sveriges miljömål om Skyddad bebyggelse. Hämtad 2018-06-15. 
5 PBL (2010:900). 
6 2 kap. 6 §, 8 kap. 17 § och 8 kap. 13 §, 10 kap. 5 § PBL (2010:900). 
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1.2 Motiv till utvärderingen 

Riksantikvarieämbetet har i en förstudie inför denna utvärdering identifierat problem 
vid hantering av kulturvärden inom byggprocessen. Problem som framkom handlade 
om att kulturvärden inte säkerställs i tillräcklig utsträckning i byggprocessen och att 
krav som ställs inför den fortsatta hanteringen och kontrollen av dessa värden 
hanteras olika i kommunerna. Förstudien identifierade att relevant kompetens ofta 
saknades och pekade även på en osäkerhet bland kommunala tjänstemän som leder 
till olika tillämpning av regelverket, till exempel när sakkunnig kontroll av kulturvärden 
ska ingå. Detta gäller såväl mellan som inom en kommun. 
 
Förstudien visade också att det upplevs som oklart hur kulturvärden ska hanteras i 
den kontrollplan som ska tas fram inför en byggnation. Bland annat framkom 
indikationer på att kontrollplanen uppfattas som ett otydligt styrmedel för kulturvärden 
och att den är mer anpassad till andra, mer tekniska krav. Vilka de särskilda 
problemen är gällande kontroll av kulturvärden i kontrollplanen har inte utretts 
tidigare. I andra underlag har det däremot framkommit att kontrollplanerna enligt 
byggnadsnämnder, kontrollansvariga, entreprenörer och byggherrar generellt har 
stora brister, bland annat gällande kontrollplanernas utformning. Det finns även 
bristande kunskap om gällande regelverk hos samtliga parter i processen.7 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med utvärderingen är att undersöka hur och om kulturvärden 
uppmärksammas, samt följs upp i byggprocessen. För att besvara syftet utgår 
utvärderingen ifrån följande frågeställningar: 

1) Uppmärksammas kulturvärden i byggprocessen? 
2) Följs kulturvärden upp i byggprocessen? 
3) Skiljer sig hanteringen av kulturvärden i byggprocessen mellan kommuner? 
4) Vilka faktorer påverkar om kulturvärdena uppmärksammas i byggprocessen 

eller inte? 
 

1.4 Utgångspunkter 

Utvärderingen utgår ifrån de nationella målen för kulturmiljöarbetet som innebär att 
det statliga kulturmiljöarbetet ska främja: 
– ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 
utvecklas, 
– människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön, 

                                                           
7 Boverket (2014). Förstudie kontrollplan. Rapport 2014:11. Sid. 43 och 10, Karlskrona: 
Boverket internt. 
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– ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, 
bildning och upplevelser, och 
– en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till 
vara i samhällsutvecklingen. 
 
Riksantikvarieämbetet ska som central förvaltningsmyndighet på kulturmiljöområdet 
stödja både genomförandemyndigheter och andra uppföljningsmyndigheter inom 
miljömålssystemet. För miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö finns en precisering för 
kulturvärden som anger att det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av 
värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, 
användas och utvecklas. 
 
Utvärderingen görs även mot bakgrund av Riksantikvarieämbetets instruktion, det vill 
säga att myndigheten ska verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet 
tas till vara samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande. 
Myndigheten ska även följa upp och utvärdera styrmedel och arbetssätt inom sitt 
verksamhetsområde och vid behov föreslå åtgärder för utveckling av detta.8 
 

1.5 Bedömningsgrunder 

Utvärderingens bedömningsgrunder utgår ifrån lagkrav som rör hänsyn till 
kulturvärden i PBL, samt allmänna råd och föreskrifter kopplade till byggprocessens 
olika steg och hur kulturvärden kan hanteras i relation till dessa steg. 
 
1.5.1 Hänsyn till kulturvärden i PBL 

Utvärderingens bedömningsgrunder tar stöd i följande lagkrav i PBL: 
 
Varsamhetskravet 
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man 

tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.9 

 
Förvanskningsförbudet 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.10 

 
 
 
 

                                                           
8 SFS Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet. 
9 8 kap. 17 § PBL (2010:900). 
10 8 kap. 13 § PBL (2010:900). 
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Kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens natur- och 
kulturvärden 
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som 

inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 

placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av 

en god helhetsverkan. 

 

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som 

inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg 

i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 

tillvaratas.11 

 
1.5.2 Hänsyn till kulturvärden i byggprocessens olika steg 

En grund för utvärderingen är att det på något sätt i en byggprocess ska framgå om 
en byggnad omfattas av utpekade kulturvärden, ställningstaganden angående 
hänsyn till dessa värden samt hur detta följs upp eller efterlevs i processens olika 
steg. Figur 1 visar översiktligt byggprocessens olika steg. 

Utgångspunkten är att hänsyn till kulturvärden ska framgå i byggprocessens olika 
steg enligt följande: 
 
Påverkan på en byggnads kulturvärden kan beskrivas i en antikvarisk 
förundersökning 
Inför ändring av en byggnad kan dess kulturvärden redovisas i en förundersökning. 

Denna bör även beskriva ändringens konsekvenser för kulturvärdena och hur 

avvägningar gjorts mot andra samhällskrav, i det här fallet de tekniska 

egenskapskraven.12 

 

                                                           
11 2 kap. 6 § första stycket och första punkten samt tredje stycket PBL (2010:900). 
12 De tekniska egenskapskraven är bärförmåga, stadga och beständighet, säkerhet i händelse 
av brand, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, skydd mot 
buller, lämplighet för det avsedda ändamålet, tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, energihushållning och hushållning med vatten och 
avfall. 

Figur 1 Byggprocessens olika steg. Något formellt krav på förundersökning finns inte även 
om det ofta är lämpligt att utföra en sådan. Inte heller tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller 
slutsamråd krävs i alla ärenden (ljusare i figuren). 
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Ansökan om bygglov ska innehålla de uppgifter som behövs i prövningen, 
även kulturvärden om dessa berörs 
En ansökan om bygglov ska innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter 

som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva ansökan. När det gäller 

byggnader med stort kulturhistoriskt värde kan det till exempel behövas 

detaljritningar för att avgöra om en viss åtgärd medför en förvanskning eller inte.13 

 
I beslut om bygglov bör det framgå vad som ligger till grund för beslutet 
Inför ett beslut om bygglov är det byggnadsnämndens ansvar att pröva om 

regelverkets krav är uppfyllda. Som stöd i en sådan bedömning kan kommunen ta 

stöd i relevanta kunskapsunderlag14 eller utlåtanden från antikvarisk kompetens.15 

Vilka handlingar som ligger till grund för byggnadsnämndens ställningstagande bör 

framgå i beslutet om bygglov. Motiveringar i beslut av typen bygglov som bland annat 

inte går någon part emot är undantagna från kommunernas motiveringsskyldighet.16 

Om nämnden beviljar en ansökan, men beslutet förenas med villkor gäller däremot 

motiveringsskyldigheten, eftersom villkoren kan gå sökanden emot.17 

 
Senast vid ett tekniskt samråd bör byggherren redovisa hur hänsyn till 
kulturvärden ska tas  
Byggnadsnämnden ska, förutom i vissa undantagsfall, kalla till ett tekniskt samråd. 

Senast vid det tekniska samrådet bör byggherren redovisa hur varsamhetskravet och 

förvanskningsförbudet ska tillgodoses. Detta bör på lämpligt sätt dokumenteras i 

protokollet från samrådet.18 Vid det tekniska samrådet ska byggherre, handläggande 

byggnadsinspektör och kontrollansvarig närvara, men även andra kompetenser 

relevanta för ärendet kan delta. 

 
Startbesked kan lämnas om föreslagen åtgärd kan antas uppfylla 
varsamhetskravet och förvanskningsförbudet 
Inga lov- eller anmälningspliktiga arbeten får sättas igång förrän kommunen har fattat 

beslut om startbesked. En av förutsättningarna för att startbesked kan lämnas är att 

åtgärden kan antas uppfylla varsamhetskravet och förvanskningsförbudet.19  

                                                           
13 Boverket. PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, Kulturvärden 
bygglov. Hämtad 2018-05-04. 
14 Till exempel kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar eller överväganden i översiktsplanen 
om hur områden av riksintresse för kulturmiljövården ska tillgodoses. 
15 Boverket. PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, Kulturvärden 
bygglov. Hämtad 2018-05-04. 
16 SFS Förvaltningslag (1983:223) 20 §. Notera att från 1 juli gäller 32 § i förvaltningslagen 
(2017:900). 
17 Boverket. PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, Motivering av beslut. 
Hämtad 2018-06-27. 
18 Boverket. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och 
allmänna råd. 1:223. BFS 2016:6 BBR 23. 
19 Boverket. PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, Kulturvärden i 
byggprocessen. Hämtad 2018-05-04. 
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Vid arbetsplatsbesök kan krav om kulturvärden kontrolleras  
Löpande arbetsplatsbesök med berörda parter20 syftar till att säkerställa att den 

färdiga byggnaden uppfyller vissa krav, bland annat gällande kulturvärden. Detta 

förutsätter att byggnaden finns dokumenterad före ändringen. 

 

Vid slutsamråd kontrolleras om krav på hänsyn till kulturvärden uppfyllts 
Vid ett slutsamråd går de närvarande21 igenom ifall de krav som ställs i 

bygglovsbeslutet har följts.22 Det kan till exempel handla om hur kulturvärdena har 

tagits tillvara. Slutsamråd ska hållas i samtliga ärenden som har omfattats av ett 

tekniskt samråd, om det inte är uppenbart obehövligt. 

 
I slutbesked bör det framgå om kraven på hänsyn till kulturvärden följts 
En byggnad får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden i ett slutbesked har meddelat 

att de krav som gäller för åtgärden enligt bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet 

är uppfyllda.23 Har inte kulturvärdena tillvaratagits på ett sådant sätt som förutsatts i 

bygglovet eller kontrollplanen, så är det alltså ett hinder mot att lämna slutbesked. 

 
1.5.3 Kontrollpunkter och sakkunnig kulturvärden används för att 

hänsyn ska tas till kulturvärden i byggprocessen 

Utvärderingen utgår ifrån att kontrollpunkter för kulturvärden i kontrollplan eller 
sakkunnig kulturvärden bör användas när krav har ställts på hur hänsyn ska tas till 
utpekade kulturvärden. 
 
Kontrollpunkter för kulturvärden bör finnas i kontrollplan 

En kontrollplan behövs för de flesta lovpliktiga åtgärder24 och ska vara anpassad till 
det enskilda ärendet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att 
säkerställa att till exempel krav på varsamhet och förbud mot förvanskning följs i 
byggprocessen.25 
 
Det är kommunen som fastställer kontrollplanen, men det är byggherren som ska se 
till att det finns ett förslag till kontrollplan. Om det ingår en kontrollansvarig ska denne 
hjälpa byggherren med att ta fram förslaget. Kontrollen kan utföras genom 
byggherrens egenkontroll eller av en sakkunnig, det vill säga någon som har särskild 
sakkunskap och erfarenhet, i detta sammanhang en sakkunnig kulturvärden.26 
 

                                                           
20 Berörda parter är byggherre, byggnadsinspektör samt kontrollansvarig, men även andra 
relevanta kompetenser till exempel en sakkunnig kulturvärden kan delta vid behov. 
21 Byggherren, kontrollansvarig och byggnadsinspektör ska alltid delta vid slutsamrådet. 
22 Prop. 2009/10:170. En enklare plan- och bygglag, sid. 304. 
23 10 kap. 34 § PBL (2010:900). 
24 10 kap. 6 § PBL (2010:900). 
25 10 kap. 7 § PBL (2010:900). 
26 10 kap. 8 § PBL (2010:900). 
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Sakkunnig kulturvärden kan ingå i byggprocessen 

Sakkunnig kulturvärden27 ska utföra de kontroller som behövs för att se till att 
samhällets krav om hänsyn till kulturvärden enligt PBL säkerställs.28  
 
Denna kompetens kan ingå i byggprocessen i följande moment: 

- Framtagande av antikvarisk förundersökning 
- Omnämns i startbesked och kontrollplan 
- Deltar vid tekniskt samråd och slutsamråd 

 
I samband med startbeskedet ska byggnadsnämnden göra en bedömning av om 
byggherrens egenkontroll kan anses vara tillräcklig för att säkerställa att samhällets 
krav kan antas bli uppfyllda. Ett sätt för byggherren att visa att organisationen 
innehåller tillräcklig sakkunskap är att anlita en sakkunnig kulturvärden. 
Byggnadsnämnden kan också kräva att en sådan ska ingå.29 
 

1.6 Metod och urval 

I utvärderingen ingår en aktgranskning av 110 bygglovsärenden rörande ändringar 
av byggnader, samt intervjuer med kommuner och andra relevanta aktörer. 
 
1.6.1 Genomförande av aktgranskning 

Utvärderingen bygger på en aktgranskning av bygglovsärenden rörande ändringar av 
byggnad (ombyggnad och tillbyggnad). Totalt har 110 ärenden ingått i studien. 
Samtliga handlingar som på något sätt hade bäring på hantering av kulturvärden 
granskades.30 Med utgångspunkt i utvärderingens bedömningsgrunder undersöktes i 
dessa handlingar hur varsamhetskravet och förvanskningskravet uppmärksammas 
och dokumenteras i ärendena. Ärenden som endast kräver anmälan ingår inte. 
 
Grunden för urval av ärenden har varit ändringar som avser byggnader med 
utpekade kulturvärden, så som: a) skyddsbestämmelser (Q/q) eller b) specifika 
varsamhetsbestämmelser (k) i detaljplan, c) byggnader med särskilda 
områdesbestämmelser gällande kulturmiljöhänsyn, d) byggnader som är utpekade i 
kulturmiljöprogram eller motsvarande dokument, eller e) i byggnadsinventering, f) 

                                                           
27 Sedan 2006 kan sakkunniga kulturvärden certifieras, vilket i korthet innebär att personens 
teoretiska och praktiska kunskaper prövas och kontrolleras av ett certifieringsorgan. Föreskrifter 
finns för flera av de sakkunniga som ska se till att kraven som ställs i byggprocessen är 
tillgodosedda. Boverket har hittills tagit fram föreskrifter för certifiering av sakkunniga 
kontrollanter avseende kulturvärden, samt inom brand-, energi-, luft- och tillgänglighetsområdet. 
28 Boverket. Boverkets föreskrifter och råd (2011:15) om certifiering av sakkunniga avseende 
kulturvärden. 
29 Proposition 2009/10:170. En enklare plan- och bygglag. Sid. 303f. 
30 Exempel på handlingar som granskades är ansökningar, beslut om bygglov, 
förundersökningar, startbesked, kontrollplaner, protokoll från olika samråd, antikvariska 
utlåtanden från sakkunniga kulturvärden samt slutbesked. 
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byggnader inom område av riksintresse för kulturmiljövården samt g) byggnader 
uppförda före 1920. 
 
För att få fram tillräckligt många ärenden som passade in på urvalskriterierna valdes 
de större kommunerna i varje län. För att få en geografisk spridning begärdes 
förteckningar över avslutade bygglovsärenden med slutbesked 2016 ut från de två 
största kommunerna sett till befolkningsmängd i varje län, alltså 41 kommuner 
(eftersom det bara finns en kommun i Gotlands län)31. Av dessa var det 11 
kommuner som inte kunde eller valde att inte delta i studien, ytterligare 5 kommuner 
föll bort på grund av att inget ärende det givna året matchade urvalskriterierna eller 
att tillgängliga underlag inte möjliggjorde tillräckligt detaljerade sökningar. 
 
Utifrån kommunernas förteckningar där ordningen på ärendena randomiserats valdes 
fem till sju ärenden ut enligt ovan nämnda kriterier.32 Många av de valda objekten 
passar in på flera urvalskriterier, till exempel byggnader som har skydds- eller 
varsamhetsbestämmelser och som samtidigt är utpekade i kulturmiljöprogram eller 
ligger inom områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Ingen åtskillnad av 
ändringarnas omfattning har gjorts eftersom det inte är ändringens storlek utan 
konsekvenserna av ändringen som avgör påverkan på byggnadens kulturvärden. 
 

 
Figur 2 Fördelningen av ärenden inom utvärderingen. Figuren visar fördelning av de 110 
studerade ärendena avseende skydd i detaljplan, områdesbestämmelser, utpekande i 
kulturmiljöprogram, bebyggelseinventering eller översiktsplan, nybyggnadsår eller om 
byggnaden ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Ärendena kan förekomma i flera 
grupper, men här visas de som tillhörande endast en grupp. 

 
1.6.2 Genomförande av intervjuer 

Resultaten från aktgranskningen har följts upp med intervjuer33 i syfte att förstå 
utvärderingens resultat och söka svar på orsaker till att det ser ut som det gör. I 
intervjuerna efterfrågades vilka faktorer som påverkar i vilken utsträckning 
                                                           
31 Fyra kommuner (Göteborg, Uppsala, Öckerö och Örnsköldsvik) ingick i en pilotstudie inför 
den huvudsakliga aktgranskningen och har därför tagits bort i nästa steg. 
32 Vid genomgång av handlingarna i ärenden kan sedan ha fallit bort på grund av att till exempel 
skydds- eller varsamhetsbestämmelser i detaljplan gällde annan byggnad som inte berördes av 
bygglovet. 
33 Se källförteckning. 



Kulturvärden försvinner i byggprocessen 

 

 

 

 

13 

kulturvärden uppmärksammas och hanteras i byggprocessen. Intervjuer 
genomfördes med bygglovshandläggare och chefer för bygglovsfunktioner i åtta 
kommuner.34 Utöver detta har en intervju genomförts med sakkunnig kulturvärden vid 
ett länsmuseum. Utvärderingens resultat har även diskuterats i möten med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Boverket. 
 
1.6.3 Metodkritik 

Undersökningens urval är inte representativt eftersom endast ärenden från större 
kommuner har ingått. Detta i kombination med att endast ärenden som avlutades 
2016 ingår gör det svårt att uttala sig generellt. Däremot ger det stora antalet 
studerade ärenden en indikation på hur landets kommuner tar hänsyn till 
kulturvärden i byggprocessen. De större kommunerna är rimligen de kommuner som 
har bäst möjligheter och förutsättningar i form av resurser, antikvarisk kompetens och 
kulturmiljöprogram eller motsvarande för att ta hänsyn till bebyggelsens kulturvärden. 
Resultatet kan därför vara en överskattning av i vilken utsträckning hänsyn tas till 
dessa värden i ett nationellt perspektiv. 
 
Tillgängligheten och användarvänligheten i kommunernas digitala kartor och 
kulturmiljöprogram eller motsvarande har påverkat vilka ärenden som har studerats 
inom utvärderingen. Detta innebär bland annat att kommuner med äldre eller otydliga 
kulturmiljöprogram i vissa fall har fallit bort ur utvärderingen. Även kommuner som 
inte redovisar skydds- eller varsamhetsbestämmelser i sina digitala kartor eller på 
webben, alternativt saknar sökfunktion för att hitta detaljplaner eller 
områdesbestämmelser på adress eller fastighetsbeteckning har lett till att vissa 
kommuner har fallit bort ur studien. 
 
1.6.4 Projektgrupp 

Projektgruppen har bestått av Kristin Lindgren (projektledare), Alejandra Fuentes 
Caicedo och Jonas Widhe. Under aktgranskningen har Klas Modin, 
bygglovshandläggare på Nacka kommun, deltagit. Fortlöpande avstämningar har 
skett med Boverket genom Suzanne Pluntke och Otto Ryding. 
 

1.7 Avgränsningar 

Den genomförda aktgranskningen rör bygglovsärenden gällande ändringar av 
byggnader där byggnadsnämnden gett slutbesked under år 2016. Att endast ett år 
har studerats innebär att det inte går att säga något om utvecklingen över tid. 
Anledningen till att utvärderingen fokuserar på ändringar av byggnader är att vid 

                                                           
34 Två gruppintervjuer genomfördes och ytterligare två kommuner intervjuades för att samla in 
goda exempel. Tio slumpmässigt utvalda kommuner tillfrågades om att delta i 
gruppintervjuerna. Av dessa hade sex kommuner möjlighet att delta vid de valda tillfällena.  
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sådana åtgärder måste utförandet utgå ifrån den befintliga byggnadens egenskaper 
och kvaliteter.35  
 
I utvärderingen görs ingen egen antikvarisk bedömning av ärendena, utan endast 
bedömningar hur kulturvärdena redovisas och hanteras i byggprocessen. 
Aktgranskningen baseras på de handlingar som lämnats ut av kommuner och som 
funnits tillgängliga. Sekretessbelagda ärenden, avslag och icke-bygglovspliktiga 
åtgärder har inte ingått i studien. 
  

                                                           
35 Boverket, PBL Kunskapsbanken – En handbok om plan- och bygglagen. Varsamhet i 
praktiken. Hämtad 2018-06-15. 
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2 Hanteringen av kulturvärden i 
byggprocessen 

 
Syftet med utvärderingen har varit att utvärdera hur kulturvärden uppmärksammas 
och följs upp i byggprocessen. I detta har det ingått att undersöka hur utpekade 
kulturvärden hanteras i processens olika moment, inklusive kontrollplaner, samt hur 
ofta och på vilket sätt sakkunnig kulturvärden ingår i byggprocessen. 
 

2.1 I sex fall av tio redovisas inte kulturvärden 

Aktgranskningen visar att trots att en byggnad har utpekade kulturvärden eller ligger 
inom ett område där hänsyn till bebyggelsens kulturvärden ska tas är detta något 
som sällan uppmärksammas i byggprocessens olika steg. Att ställningstaganden 
avseende kulturvärdena inte redovisas i beslut om bygglov eller startbesked kan 
påverka hur kulturvärden hanteras senare i byggprocessen. Om det inte framgår 
vilka kulturvärdena är och hur hänsyn ska tas till dessa, minskar sannolikheten för att 
detta också sker.  

 

I en majoritet av fallen (64 av 110) lyfts kulturvärden inte fram i något moment i 
bygglovsärendet trots att samtliga studerade ärenden har kulturvärden. Än mindre 
redovisas någon bedömning av åtgärdernas eventuella påverkan på dessa värden, 
endast drygt en fjärdedel av ärendena specificerar kulturvärdena (30 av 110). 
 
Att kulturvärden inte uppmärksammas i mer än hälften av de studerade 
bygglovsärendena kan ha flera förklaringar. I intervjuerna ställdes frågan om vilka 

Ja, byggnadens kulturvärden uppmärksammas 
med hänvisning till krav på varsamhet. 

Ja, byggnadens kulturvärden 
uppmärksammas, men generellt och utan krav. 

Nej, byggnadens kulturvärden 
uppmärksammas inte i någon del av ärendet. 

Figur 3 Ärenden där kulturvärden uppmärksammas eller inte. I en majoritet av ärendena (64 
av 110) redovisas kulturvärdena inte alls. När de lyfts fram görs det kopplat till kravet på 
varsamhet (30 av 110) eller mer generellt och utan uttalade krav (16 av 110 ärenden).  



Kulturvärden försvinner i byggprocessen 

 

 

 

 

16 

skälen skulle kunna vara till att kulturvärden inte uppmärksammas i byggprocessen. 
Svar som gavs handlade om att diskussioner eller ställningstaganden om 
kulturvärden kan ha skett före bygglovet utan att det framgår av handlingarna, till 
exempel att interna avstämningar med antikvarisk kompetens inom kommunen har 
förekommit men inte dokumenterats. Åtgärderna kan även i enskilda fall av de 
undersökta ärendena ha bedömts som mindre och utan påverkan på kulturvärdena. 
Kommunen kan även ha bedömt att åtgärden följer bestämmelserna i detaljplan, och 
kommenterar därför inte detta i bygglovsbeslutet eller att beslutet är undantaget från 
motiveringsskyldigheten enligt förvaltningslagen. Detta kan förklara avsaknaden av 
ställningstaganden angående kulturvärden i enskilda fall, men sett till helheten och 
urvalet av byggnader inom studien är resultatet ändå tydligt eftersom kulturvärden i 
majoriteten av ärendena inte uppmärksammas. 
 
Enligt genomförda intervjuer kan ytterligare förklaringar till att kulturvärden inte 
uppmärksammas vara att dessa frågor inte är prioriterade och att de anses mindre 
viktiga än de tekniska egenskapskraven. Liksom de tekniska egenskapskraven ska 
hänsyn till kulturvärden bedömas och följas i byggprocessen, men de sistnämnda 
kraven uppfattas som svårare att mäta och bedöma. Det uppges också kunna bero 
på att det saknas kunskap eller rutiner för att se till att hänsyn till kulturvärdena tas i 
byggprocessen. I en intervju med en kommun där kulturvärden uppmärksammas och 
följs upp i de studerade ärendena uppger respondenten att de har tagit fram mallar 
och rutiner. Bland annat har de mallar med standardtexter för flera typärenden till 
exempel om en byggnad omfattas av kulturhistorisk klassificering. Respondenten 
anser att det är positivt att dessa standardtexter finns och att de gör det svårare att 
glömma eller missa att bedöma kulturvärdena. Rutiner och checklistor framhålls i 
intervjun som än viktigare om antikvarisk kompetens skulle saknas. Kommunen har 
valt att i beslutet skriva in förutsättningarna för bygglovet i relation till kulturvärden i 
pedagogiskt syfte och för att det för olika instanser ska gå att följa ärendet. 
 
En byggnads kulturvärden uppmärksammas oftare i byggprocessen om detaljplanen 
innehåller skydds- eller varsamhetsbestämmelser (18 av 30 ärenden) eller om det 
finns områdesbestämmelser som reglerar bebyggelsens utveckling (3 av 30 
ärenden). Detta är dock ingen garanti för att hänsyn tas till kulturvärden. I de 64 fall 
där kulturvärden inte nämns alls i ärendet har 13 byggnader (20 procent) skydds- 
eller varsamhetsbestämmelser i detaljplan. 
 
Inom studien finns flera exempel på rivningar av byggnader med utpekade 
kulturvärden. Bland annat rivs delar av en byggnad med rivningsförbud trots 
skyddsbestämmelser i gällande detaljplan. Rivningens påverkan på kulturvärdena 
kommenteras inte alls i handlingarna. I det studerade materialet finns ytterligare 
exempel på när varken antikvarisk förundersökning eller remiss till antikvarisk 
kompetens förekommer trots att det rör sig om omfattande ändringar i byggnader 
med utpekade kulturvärden i kulturmiljöprogram, bebyggelseinventeringar och med 
skydds- eller varsamhetsbestämmelser i detaljplan. 
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Ytterligare förklaringar till utvärderingens resultat kan vara att ett stort antal av de 
studerade ärendena rör enbostadshus, kedje- eller radhus och fritidshus. Denna 
bebyggelse omfattas av det privata ägandet och därmed det enskilda intresset. I 
andra sammanhang har detta pekats ut som något som gör att kommuner upplever 
det svårare att hävda hänsyn till kulturvärden.36 Byggnader inom denna kategori är 
också vanligen uppförda efter 1950-talet och framåt, något som också har 
konstaterats som problematiskt kopplat till hänsyn till bebyggelsens kulturvärden.37 
 

2.2 Antikvariska förundersökningar görs mycket sällan 

Genomgången av handlingarna till de studerade bygglovsärendena visar att 
antikvariska förundersökningar sällan tas fram inför beslut om bygglov, trots 
skyddsbestämmelser eller på andra sätt utpekade kulturvärden. Endast i 8 av 110 
ärenden (7 procent) har antikvariska förundersökningar gjorts. Förundersökningarna 
har gjorts i fyra kommuner och rört byggnader med skyddsbestämmelser i detaljplan 
(6 ärenden), samt byggnader utan skyddsbestämmelser men vars värden pekas ut i 
bebyggelseinventering (2 ärenden). Uppskattade nybyggnadsår för dessa byggnader 
är allt från 1700-tal till 1960-tal. 
 
Det kan vara så att det i vissa av de övriga 102 ärendena inte har varit nödvändigt 
med någon förundersökning, men eftersom samtliga ärenden har utpekade 
kulturvärden kan en högre siffra förväntas. Till exempel utgör byggnader med 
skydds- eller varsamhetsbestämmelser 34 av 110 ärenden (drygt 30 procent av 
materialet) och för endast 6 av dessa har alltså förundersökningar gjorts. 
 
Någon form av bedömning av åtgärdens påverkan på utpekade kulturvärden bör 
alltid göras, och om det finns villkor som sökande ska förhålla sig till behöver detta 
motiveras.38 Sådana saknas dock i de flesta fall vilket kan innebära att det i efterhand 
är svårt att bedöma konsekvenserna av genomförda ändringar och eventuell negativ 
påverkan på kulturvärdena. En förundersökning ska fungera som ett stöd för 
byggnadsnämnden att bedöma om den föreslagna ändringen påverkar byggnadens 
kulturvärden och ska därför göras tidigt i processen.39 Förundersökningens 
omfattning ska stå i relation till byggnadens kulturvärden och ändringens 
omfattning.40 
 

                                                           
36 Riksantikvarieämbetet, Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser, sid. 30. 
37 Riksantikvarieämbetet, Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser, sid. 36. 
38 Boverket. PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, Motivering av 
beslut. Hämtad 2018-06-27. 
39 Boverket. BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2017:5. Boverkets byggregler 
(föreskrifter och allmänna råd), BBR, 2:311 Förundersökning vid ändring av byggnader, sid. 10. 
40 Boverket. PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, Kontroll av 
kulturvärden. Hämtad 2017-03-01. 
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2.3 Kulturvärden följs inte upp – trots krav i 

bygglovsbeslut eller startbesked 

Aktgranskningen visar att i de fall där det i beslutet om bygglov eller i startbeskedet 
ställs krav på hänsyn till kulturvärden följs detta ändå sällan upp, till exempel med 
kontrollpunkter i kontrollplan, vid tekniska samråd eller genom antikvariskt utlåtande. 
Av alla 110 ärenden är det endast i 30 som det ställs krav på hänsyn till 
bebyggelsens kulturvärden. Av dessa följs sedan hänsynen inte upp i 
genomförandeskedet i 19 ärenden. Det innebär att kommunen i de studerade 
ärendena inte har kontroll på om de krav på hänsyn som ställts också följs senare i 
byggprocessen. Ett exempel ur det studerade materialet gäller fasadändringar, 
invändig ombyggnad med mera på en byggnad som har utpekade kulturvärden enligt 
länsmuseets bebyggelseinventering. I startbeskedet framgår att ändringarna av 
byggnaden ska utföras varsamt så och att byggnadens karaktärsdrag ska beaktas, 
men i protokollet från det tekniska samrådet står det ändå under punkten varsamhet: 
”Ej aktuellt.” 
 
Av de 30 ärenden där det ställs krav på hänsyn till kulturvärden deltar sakkunnig 
kulturvärden vid tekniskt samråd i sex fall.41 Utöver dessa tas kulturvärden upp vid 
det tekniska samrådet i ytterligare tre ärenden. Samma bild gäller för utlåtande inför 
slutbesked – endast i fyra ärenden har sakkunnig kulturvärden lämnat utlåtande inför 
slutbeskedet. 
 
En förklaring till avsaknaden av uppföljning kan, enligt intervjuerna med kommuner, 
vara att bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer inte kommunicerar med 
varandra i tillräcklig utsträckning när ett ärende ska lämnas över. 
Byggnadsinspektören kan också, enligt uppgifter i intervjuerna, missa att ta upp 
kulturvärdena vid det tekniska samrådet eller ha mer fokus på de tekniska 
egenskapskraven. Tydliga motiveringar om hänsyn till kulturvärden kan enligt en 
respondent motverka att kulturvärdena inte försvinner längs vägen.  
 

2.4 Ovanligt med kontrollpunkter för kulturvärden i 

kontrollplaner 

Aktgranskningen visar att kulturvärdena, i den mån de har uppmärksammats, sällan 
kontrolleras och följs upp i en kontrollplan. Kontrollplanerna saknar nästan helt 
kontrollpunkter för att kulturvärdena ska kunna följas upp. Av de 30 ärenden där  
kulturvärden togs upp kopplat till krav i beslut om bygglov eller startbesked var det 
endast 4 ärenden där dessa förankrades med kontrollpunkter i kontrollplanen. 
 
 
                                                           
41 Vid ytterligare ett tillfälle är sakkunnig kulturvärden inbjuden, men hade inte möjlighet att 
delta. 
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Ja, byggnadens kulturvärden uppmärksammas 
med hänvisning till krav på varsamhet. 

Ja, byggnadens kulturvärden uppmärksammas, 
men generellt och utan krav. 

Nej, byggnadens kulturvärden uppmärksammas 
inte i någon del av ärendet. 

Kontrollpunkter för kulturvärden finns             
med i kontrollplanen. 

Att så få kontrollplaner tar upp kulturvärdena kan i vissa fall bero på att kommunen 
har bedömt att dessa kulturvärden inte påverkas av åtgärden – även om detta sällan 
går att avläsa i de studerade ärendena. Utifrån genomförda intervjuer kan 
avsaknaden av kontrollpunkter för kulturvärden i en kontrollplan förklaras av att 
byggherren helt enkelt kan ha missat att ta med dessa i sitt förslag till kontrollplan, 
något som sedan kommunen och byggnadsinspektören därför inte uppmärksammar 
att begära komplettering av.42 En kommun uppger att de inte skriver in 
kontrollpunkter för kulturvärden i kontrollplaner för att de upplever att det fungerar bra 
ändå. En annan respondent menar att kommunerna uppfattar det som svårt med 
kontrollpunkter för kulturvärden i kontrollplaner, men att mallar eller checklistor skulle 
kunna tydliggöra hur sådana punkter kan formuleras och följas upp. I en kommun där 
kontrollpunkter för kulturvärden förekommer i två av tre studerade ärenden har de 
arbetat med att ta fram exempel på kontrollplaner för ärenden där kulturvärden ingår. 
Dessa finns publicerade på kommunens webbplats. Där finns även en vägledande 
text som förklarar hur en kontrollplan används och varför den behövs. 
 
Konsekvensen av att kontrollpunkter för kulturvärden saknas i så många fall kan 
innebära att de krav som har ställts på kulturvärden inte följs upp korrekt, eller ens är 
möjliga att följa upp eftersom ställda krav och hur hänsyn ska tas till kulturvärdena 
inte finns förtydligade någonstans. Kännedom och kunskap om vilken hänsyn som 
behöver tas till bebyggelsens kulturvärden saknas helt enkelt när uppföljning och 
kontroll inte sker som den ska. 
 

                                                           
42 Resultaten från aktgranskningen pekar på att det är sällan som byggnadsnämnden begär in 
kompletteringar, endast i 8 ärenden av 110. Ingen komplettering gällde kulturvärden i 
kontrollplan. 

Figur 4 Ärenden där kontrollpunkter för kulturvärden redovisas. Kontrollplaner 
med kontrollpunkter för kulturvärden förekommer i 4 av de 110 undersökta 
ärendena. 
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2.5 Sakkunnig kulturvärden används inte i någon större 

utsträckning 

Resultatet av vår aktgranskning visar att kommuner i mycket liten utsträckning ställer 
krav på att det ska ingå sakkunnig kulturvärden i byggprocesser, trots att 
undersökningen enbart omfattar byggnader med utpekade kulturvärden. Sakkunniga 
kulturvärden har deltagit i någon del av processen i 8 av 110 ärenden (sju procent). 
Samtliga har varit certifierade enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden.43 En kommun står för tre ärenden, 
två kommuner står för två ärenden vardera och en kommun för ett ärende. I alla utom 
ett ärende finns detskyddsbestämmelser i detaljplan. Byggnaderna som berörs är 
enbostadshus från 1700-talet, samt flerbostadshus, skol- eller hotellbyggnader från 
sekelskiftet 1800/1900-talet. 
 

Ett exempel ur de studerade ärendena visar på konsekvenserna för kulturvärdena 
när sakkunnig kulturvärden inte deltar i samtliga relevanta steg. Den sakkunnige 
skriver här i ett utlåtande att det är ”mycket olyckligt” att tillstånd att avdela ett rum 
med ett mellanbjälklag beviljades utan att antikvarisk bedömning tillfrågades. I 
utlåtandet beskriver antikvarien även de negativa konsekvenserna för kulturvärdena 
av en invändig rivning som godkändes utan antikvarisk bedömning. I de delar där 
sakkunnig kulturvärden har fått vara med har kulturvärdena diskuterats och tagits om 
hand på ett bättre sätt, enligt den sakkunnige. Byggnaden är byggd före år 1920, har 
skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplan och även utpekade kulturvärden i 
kulturmiljöprogram. 

                                                           
43 Boverket. Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:15) om certifiering av sakkunniga 
avseende kulturvärden. 

Ja, byggnadens kulturvärden uppmärksammas 
med hänvisning till krav på varsamhet. 

Ja, byggnadens kulturvärden 
uppmärksammas, men generellt och utan krav. 

Nej, byggnadens kulturvärden 
uppmärksammas inte i någon del av ärendet. 

Sakkunnig kulturvärden deltar. 

 
Figur 5 Ärenden där sakkunnig kulturvärden ingår. Antal ärenden där sakkunnig 
kulturvärden har respektive inte har deltagit i byggprocessen ärenden. Den sakkunniga har i 
samtliga av dessa åtta ärenden varit certifierad. 
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Intervjuerna med kommuner visar på att vissa är osäkra på när en sakkunnig 
kulturvärden ska ingå i ärendet eller tillfrågas om utlåtanden. Andra kommuner 
menar att de utgår ifrån befintliga kulturmiljöprogram eller inventeringar eller att de 
har rutiner för när sakkunnig kulturvärden ska tillfrågas. En respondent beskriver att 
den sakkunniges roll inte är okomplicerad när den väl ingår i ett ärende. Utfallet och 
hur väl samarbetet fungerar beskrivs bero mycket på byggherrens inställning. Det 
kan också uppfattas som svårt för en kommun att motivera kostnaden för att en 
sakkunnig kulturvärden ska ingå i byggprojektet. Denna problematik kan förstärkas 
av att det finns en uppfattning hos byggföretag och byggherrar att det är dyrt och 
onödigt. Kommunernas olika tolkningar och hantering av när sakkunnig kulturvärden 
ska anlitas kan innebära problem om byggherrar uppfattar att de utan påföljd kan 
förbise lagens krav om hänsyn till kulturvärden i vissa kommuner. I förlängningen kan 
detta leda till att kulturvärden försvinner utan att antikvarisk kompetens har gjort en 
bedömning av ändringens påverkan på byggnaders kulturvärden. Avsaknaden av 
antikvariska utlåtanden innebär även att kommunen inte har ett fullständigt underlag 
för att göra avvägningar mot andra intressen och krav. 
 

2.6 Antikvarisk kompetens bedöms som viktig för att 

hänsyn ska tas i byggprocessen 

Genomgången av ärenden visar även att det är vanligare att kommunen redovisar att 
antikvarisk kompetens tillfrågats om synpunkter än att de anger att de tar stöd i 
kulturmiljöprogram, bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. I 22 
ärenden framgår det att kommunen har inhämtat underlag som stöd för sitt beslut om 
bygglov. Vanligast är att kommunen har tagit stöd i antikvariska utlåtanden (16 av 22) 
i jämförelse med till exempel kulturmiljöprogram som har använts i 8 ärenden. 
 
Samtliga intervjuade kommuner ger på olika sätt stöd för att antikvarisk kompetens, i 
form av kommunantikvarie eller särskild kompetens hos bygglovshandläggare, är 
viktigt för att hänsyn till kulturvärden ska tas i byggprocessen. Till exempel har en 
kommun sett en positiv utveckling i hur de tar hänsyn till kulturvärden i 
byggprocessen sedan de anställde en kommunantikvarie. Bland annat arbetar de 
mer med både att ta fram antikvariska förundersökningar och att ta fram strategiska 
dokument för hur de ska arbeta med kulturmiljön. Utöver detta har de blivit bättre på 
att redovisa ställningstaganden i beslut om bygglov gällande hänsyn till kulturvärden. 
Ytterligare en positiv effekt som kommunen ser är att de själva, i sina förslag till 
bygglosvbeslut, har blivit bättre på att lyfta fram och ha argument för hänsyn till 
kulturvärden.  
 
En annan kommun upplever att de saknar antikvarisk kompetens på 
bygglovsavdelningen och att ämnet är svårt. De har möjlighet till dialog med 
länsmuseet eller stadsarkitekten, men avsaknaden av egen antikvarisk kompetens 
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leder till att de krav på hänsyn till kulturvärden som de önskar ställa inte får gehör, 
varken hos byggnadsnämnden eller hos de sökande. Två av de kommuner som 
utmärker sig i hur hänsyn tas till kulturvärden beskriver i intervjuerna att de har flera 
bygglovshandläggare med antikvarisk kompetens. De har även återkommande 
möten där aktuella ärenden diskuteras vilket skapar enhetlighet och samsyn. Att den 
antikvariska kompetensen tas tillvara uppfattas som viktigt i dessa diskussioner.  
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3 Slutsatser och 
rekommendationer 

 
Riksantikvarieämbetet har i denna utvärdering undersökt i vilken utsträckning 
kulturvärden uppmärksammas i byggprocessen, om hanteringen skiljer sig mellan 
kommuner och vilka faktorer som påverkar om kulturvärden uppmärksammas eller 
inte. Handlingar gällande bygglov från totalt 25 kommuner har studerats. 
 
Den övergripande slutsatsen är att det finns omfattande brister i hur kulturvärden 
hanteras i byggprocesser i samband med ändring av byggnader med kulturvärden. 
Denna slutsats baseras på att kulturvärdena i de flesta fall inte uppmärksammas alls 
i ärendet, trots att byggnaden har utpekade kulturvärden eller ingår i en värdefull 
bebyggelsemiljö. I de fall då de utpekade kulturvärdena redovisas i ärendet är det 
sällan som någon kontroll eller uppföljning görs. En konsekvens av att hänsyn till 
kulturvärdena varken uppmärksammas eller följs upp ordentligt i byggprocessen är 
att kulturvärden riskerar att gå förlorade. 
 
Utifrån utvärderingens resultat är hanteringen av kulturvärden överlag otillräcklig. 
Även om studien bara omfattar ett år och att de mindre kommunerna inte ingår ger 
resultatet, baserat på mängden studerade ärenden, en indikation på hur landets 
kommuner tar hänsyn till kulturvärden i byggprocessen. Några kommuner utmärker 
sig dock positivt och en kombination av faktorer bidrar till att hänsyn till kulturvärden 
tas i byggprocessen. 
 

3.1 Kulturvärden redovisas i de flesta fall inte alls 

Trots att en byggnad har utpekade kulturvärden eller ligger inom ett område där 
hänsyn till bebyggelsens kulturvärden uttryckligen ska tas, är detta något som i de 
flesta fall inte uppmärksammas i ett bygglovsärende. Ställningstaganden eller att 
kulturvärden finns kopplade till byggnaden redovisas oftast inte i beslutet om bygglov 
och det är sällan som det i startbeskedet anförs några krav på anpassning eller 
hänsyn. En förklaring till detta kan, i enskilda fall vara att gjorda ställningstaganden 
om hänsyn till kulturvärden inte redovisas i ärendet. 
 
På det stora hela är dock resultatet tydligt och visar att kulturvärdena av olika skäl 
inte prioriteras i byggprocessen. Detta kan bero på att det saknas kunskap och 
rutiner för hur kulturvärdena ska omhändertas i byggprocessen. 
 
Att kulturvärdena eller hur hänsyn till dessa ska tas i byggprocessen inte framgår 
innebär att det är svårt för kommunen att i efterhand kontrollera att kulturvärden inte 
har gått förlorade. Det visar också på att kunskap om hur, och att, kulturvärdena bör 
hanteras i byggprocessen många gånger saknas. 
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3.2 Uppföljning och kontroll av kulturvärden faller bort i 

byggprocessen 

Utvärderingen visar att påverkan på kulturvärden i de fall som de tas upp i ärendet 
ändå sällan följs upp eller kontrolleras. De krav på varsamhet som fastslås i 
bygglovsbeslut eller startbesked har fallit bort när processen når slutsamråd eller 
slutbesked. 
 
Kontrollplanerna saknar nästan helt kontrollpunkter för att kulturvärdena ska kunna 
följas upp. Hänsyn till kulturvärden ska liksom de tekniska egenskapskraven 
bedömas och följas upp i byggprocessen, men flera uppfattar de sistnämnda kraven 
som tydligare och lättare att mäta än kulturvärden. Att frågan om hänsyn till 
kulturvärden inte framkommer vid tekniska samråd eller i kontrollplaner, bland annat 
på grund av bristande kommunikation mellan bygglovshandläggare och 
byggnadsinspektörer, tyder på att kunskap och rutiner saknas för dessa värdens 
omhändertagande. 
 
Utebliven kontroll och uppföljning leder, liksom att kulturvärdena inte 
uppmärksammas alls, till att kommunernas möjligheter att både bevara och utveckla 
kulturmiljön är mycket begränsade. 
 

3.3 Några kommuner utmärker sig positivt 

Utifrån utvärderingens resultat är hanteringen av kulturvärden i byggprocessen 
överlag otillräcklig. Samtidigt finns det kommuner som utmärker sig positivt, bland 
annat Stockholm och Gotland. Dessa sticker ut sett till i vilken omfattning antikvarisk 
kompetens tillfrågas om att lämna ett utlåtande, att sakkunnig kulturvärden ingår i 
ärendena samt att kulturvärden även följs upp och kontrolleras i byggprocessen. För 
Gotland tycks detta vara en självklarhet. De använder sig även av mallar, rutiner och 
checklistor, något som även Stockholm gör. Återkommande handläggarmöten där 
kulturvärden diskuteras, samt flera med antikvarisk kompetens i 
bygglovshandläggningen samt en kommunantikvarie är faktorer som både Gotland 
och Stockholm lyfter fram som framgångsfaktorer. Utbildningar för politiker om 
kulturvärden i byggprocessen uppges av en av kommunerna ha haft positiva effekter 
för hanteringen av dessa frågor. 
 

3.4 En kombination av faktorer påverkar om kulturvärden 

tas tillvara 

Det finns, som nämnts ovan, exempel på kommuner som oftare än andra lyckas 
säkerställa att kulturvärdena uppmärksammas och följs upp i byggprocessens olika 
moment. Det går däremot inte att peka på en faktor som ensamt avgörande – 
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framgångsfaktorerna verkar vara flera och nyckeln är just att det krävs en 
kombination av dessa för att nå önskad effekt. Kommunerna har även olika 
förutsättningar och behov, vilket påverkar vilka verktyg de bör använda sig av för att 
säkra kulturvärdenas tillvaratagande. 
 
Intervjuerna ger stöd för att antikvarisk kompetens är en viktig faktor, men för att den 
också ska användas och kunna påverka krävs bland annat att det finns rutiner för när 
antikvarisk kompetens ska tillfrågas eller ingå i byggprocessen, vare sig det handlar 
om en kommunantikvarie, sakkunnig kulturvärden vid länsmuseum eller 
privatpraktiserande konsult. Andra framgångsfaktorer som relaterar till detta är att ha 
bygglovshandläggare med antikvarisk utbildning samt handläggare och 
byggnadsinspektörer med kunskap om kulturvärden och hur de ska tas om hand i 
byggprocessen. Gemensamma handläggarmöten där antikvarisk kompetens ingår 
skapar samsyn och enhetlighet gällande bland annat kulturvärdenas hantering. Flera 
kommuner framhåller även att antikvarisk kompetens är viktig för att kunna motivera 
ställningstaganden för den sökande, vilket underlättar en god dialog och som i 
längden kan spara tid. Tydliga och välunderbyggda motiveringar är även positivt inför 
beslut i byggnadsnämnd. 
 
Även rutiner, checklistor och mallar tycks ha en positiv inverkan på hur kulturvärden 
uppmärksammas och bidrar till att dessa värden följs upp i byggprocessens olika 
moment. Flera kommuner framhåller att de inför beslut om bygglov tar stöd i 
kulturmiljöprogram och inventeringar för att bedöma när det finns kulturvärden att ta 
hänsyn till. Dessa underlag är även till nytta för att motivera behov av antikvarisk 
förundersökning, involverandet av sakkunnig kulturvärden och krav på anpassning 
för såväl byggnadsnämnd som byggherre. Enligt aktgranskningen är det dock 
vanligast att kommunen tar stöd i antikvariska utlåtanden inför bygglovsbeslutet.  
Slutligen är skydds- eller varsamhetsbestämmelser i detaljplan en framgångsfaktor 
för att kulturvärdena ska uppmärksammas eller följas upp i byggprocessen, något 
som även har framkommit i tidigare utvärderingar. 
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Rekommendationer 
 

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur kulturhistoriska 

värden integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser. Uppdragets syfte är att 

bidra till att öka kunskaperna om den befintliga bebyggelsens och miljöns 

kulturvärden och att stärka kompetensen om hur dessa miljöer kan samspela med 

nybyggnation och samhällets utveckling. Uppdraget ska genomföras i samarbete 

med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design och Statens konstråd.44  

 

Denna rapport kommer att användas som ett underlag i detta arbete. 

Riksantikvarieämbetet bedömer, utifrån utvärderingens resultat och slutsatser, att 

följande delar bör undersökas vidare inom genomförandet av uppdraget: 

- Stödet till kommunerna att ta fram rutiner45, checklistor eller mallar för hur hänsyn 
till kulturvärden kan hanteras i byggprocessens olika steg bör utvecklas. Särskilt 
viktigt är kulturvärdenas hantering i kontrollplanen. Stödet kan bestå i att samla 
goda exempel och sprida dessa i befintliga plattformar, till exempel PBL 

Kunskapsbanken. 
 
- Boverkets utbildningar om hur hänsyn till kulturvärden tas i byggprocessen kan 

utvecklas. Fokus i utvecklingen av utbildningarna bör särskilt vara att stärka de 
senare delarna av processens olika steg. Byggnadsinspektörer bör vara en 
prioriterad grupp för dessa kompetensutvecklingsinsatser. 

  

                                                           
44 Regeringen, Kulturdepartementet, Ku2018/01351/KL. 
45 En rutin kan vara att kulturvärdena diskuteras vid gemensamma möten på 
bygglovsavdelningen eller motsvarande, att kommunen förtydligar i vilka fall antikvarisk 
kompetens ska remitteras, när sakkunnig kulturvärden ska ingå i byggprocessen, eller att 
kommunens kontakter med länsmuseum förtydligas. 
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Mall för aktgranskning 

Bakgrundsvariabler 
 

Löpummer: 
 
Kommunnamn: 
 
Huvudgrupp: kod och namn enligt SKL:s kommungruppsindelning 
A Storstäder och storstadsnära kommuner  
B Större städer och kommuner nära större stad  
C Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 
 
Län: Uppge kod och namn  
 
Grund för urval/kategori 
1 Byggnaden har skyddsbestämmelser (Q/q) i detaljplan  
2 Byggnaden omfattas av varsamhetsbestämmelser (k1, k2) i detaljplan  
3 Byggnaden omfattas av områdesbestämmelser för kulturhistoriska värden  
4 Byggnaden ligger inom värdefull miljö i översiktsplan (inkl. FÖP och tillägg)  
5 Byggnaden är utpekad som värdefull i kulturmiljöprogram eller motsvarande 
kunskapsunderlag  
6 Byggnaden är utpekad som värdefull i bebyggelseinventering  
7 Byggnaden ligger inom riksintresse för kulturmiljövården  
8 Byggår 1920 eller tidigare. 
Specificera utpekat värde om beskrivning finns: 
 
Bygglovsansökan inkom år: 
 
Typ av sökande:  
Juridisk person  
Privatperson  
Oklart 
 
Byggnadstyp  
Enbostadshus  
Enbostadshus i grupp  
Rad-, par-, kedjehus  
Tvåbostadshus  
Fritidshus  
Flerbostadshus  
Industri- och lagerbyggnad  
Garage och förråd  
Studentbostadshus  
Servicehus  
Kontorsbyggnad 
Skolbyggnad  
Hotell, restaurang  
Affärshus  
Annat 
 
Byggnadens bedömda nybyggnadsår: 
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Typ av åtgärd  
Tillbyggnad  
Annan ändring, till exempel ombyggnad  
Nybyggnad 
Huvudsaklig av åtgärd för ärendet Garage Skärmtak, carport Fasadändring 
Gäststuga/förråd Takomläggning Takkupa Uterum, altan, terrass Ny entré Balkong 
Inredning av vindsvåning 
Fönsterbyte Tillbyggnad av rum Hiss Ändrad användning Annat 
Annat 
 
Specifikation av åtgärd som berör byggnadens kulturvärden  
Garage 
Skärmtak, carport  
Fasadändring  
Gäststuga/förråd  
Takomläggning  
Fönsterkupa  
Uterum, altan, terrass  
Ny entré  
Balkong  
Inredning av vindsvåning  
Fönsterbyte  
Tillbyggnad av rum  
Hiss  
Ändrad användning  
Annat 

Kommunens förutsättningar 
 
Kommunen har tillgång till:  
antikvarisk kompetens  
Ja, egen kompetens  
Ja, kompetens genom avtal  
Ja, egen kompetens och kompetens genom avtal  
Nej  
Ingen uppgift 
 
Kommunen har ett kommunalt kulturmiljöprogram eller motsvarande  
Ja, kommunomfattande  
Ja, för del av kommunen  
Nej, men arbete pågår  
Nej  
Ingen uppgift 
 
Hänsyn till kulturvärden generellt i ärendet 
Omnämns hänsyn till kulturvärden i någon del av ärendet?  
Ja, med krav 
Ja, men generellt och utan uttalade krav (Kommentera nedan)  
Nej (Kommentera nedan) 
Om nej - kommentera: 
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Sakkunnig kontroll i ärendet 
 

Har en sakkunnig avseende kulturvärden deltagit i ärendet?  
Ja/Nej 
  
Om ja, i vilka delar av ärendet har sakkunnig avseende kulturvärden 
deltagit? 
I antikvarisk förundersökning  
Omnämns i ansökan  
Närvarar vid tekniskt samråd  
Omnämns i startbesked  
Närvarar vid arbetsplatsbesök 
Närvarar vid slutsamråd  
Vid samtliga moment 
 
På vems initiativ har sakkunnig avseende kulturvärden deltagit i ärendet?  
På byggherrens  
På byggnadsnämndens 
 
Har sakkunnig avseende kulturvärden varit en del av byggherrens 
egenkontroll?  
Ja/Nej 
Den sakkunniga avseende kulturvärden är: 
Privat konsult Konsult från länsmuseum/regionalt museum eller motsvarande 
Anställd vid kommunen 
Har den sakkunniga avseende kulturvärden varit certifierad enligt Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (2011:15) om certifiering av sakkunniga avseende 
kulturvärden? Ja/Nej 
 
Har en förundersökning genomförts som beskriver hur byggnadens 
kulturvärden påverkas av åtgärden?  
Ja/Nej 

Hänsyn till kulturvärden i förundersökningar 
 
Har en förundersökning genomförts som beskriver hur byggnadens 
kulturvärden påverkas av åtgärden? 
Ja, med stöd PBL 2 kap 6 §  
Ja, med stöd i förvanskningsförbudet, PBL 8 kap 13 §  
Ja, med stöd i varsamhetskravet, PBL 8 kap 17 §  
Ja, men kulturvärdena beskrivs allmänt och inte med stöd i någon av ovan 
nämnda paragrafer 
 
Eventuella kommentarer: 
 
Förundersökningen har gjorts på:  
initiativ från sökande begäran av byggnadsnämnd 
 
Har byggnadsnämnden begärt att förundersökningen ska kompletteras?  
Ja/Nej 
Om ja, av vilken anledning? 
 
Är den antikvariska kompetens som gjort förundersökningen även 
sakkunnig avseende kulturvärden i kontrollplanen?  
Ja/Nej/Ingen sakkunnig omnämns i kontrollplanen 



  Bilaga 2 

4 (6) 

 
Gör kommunen bedömningen att åtgärden påverkar byggnadens 
kulturvärden?  
Ja, påverkar/Nej, påverkar inte/Framgår inte 

Kulturvärden i genomförandeskedet 
 

Beskrivs kulturvärden i genomförandeskedet?  
Ja/Nej 
 
Framgår det om kommunen har prövat åtgärden mot följande: 
Ja, med stöd PBL 2 kap 6 §  
Ja, med stöd i förvanskningsförbudet, PBL 8 kap 13 §  
Ja, med stöd i varsamhetskravet, PBL 8 kap 17 §  
Ja, men inte med stöd i någon av ovan nämnda paragrafer 
Nej, kulturvärden beskrivs inte i ärendet 
 
Framgår det om byggnadsnämnden har inhämtat underlag för att bedöma 
om bygglovet uppfyller kraven i PBL 2 kap. 6 §, 8 kap 13 § eller 8 kap 17 §?  
Ja/Nej 
 
Om ja, på vilket sätt? 
Genom remiss till exempelvis länsmuseum eller motsvarande  
Genom remiss inom kommunen  
Genom intyg från fristående sakkunnig avseende kulturvärden  
Genom hänvisning till kulturmiljöprogram eller motsvarande dokument  
Genom hänvisning till bestämmelser i detaljplan  
På annat vis: 
 
Har byggnadsnämnden inför beslut om bygglov begärt in kompletteringar 
avseende hur hänsyn ska tas till kulturvärdena?  
Ja/Nej 
Vilka motiv har angetts för kompletteringen? 

Hänsyn till kulturvärden i startbesked 
 
Ställer byggnadsnämnden krav i startbeskedet på hur hänsyn ska tas till 
byggnadens kulturvärden? 
Ja, med stöd i förvanskningsförbudet, PBL 8 kap 13 §  
Ja, med stöd i varsamhetskravet, PBL 8 kap 17 §  
Ja, men allmänt och inte med stöd i någon av ovan nämnda paragrafer  
Nej 
Eventuella kommentarer om byggnadsnämndens krav på hänsyn till kulturvärden: 

Hänsyn till kulturvärden vid tekniskt samråd 
 
Beskrivs i protokollet från det tekniska samrådet hur byggnadens 
kulturvärden påverkas av åtgärden? 
Ja, med stöd PBL 2 kap 6 §  
Ja, med stöd i förvanskningsförbudet, PBL 8 kap 13 §  
Ja, med stöd i varsamhetskravet, PBL 8 kap 17 § 
Ja, men inte med stöd i någon av ovan nämnda paragrafer  
Nej, kulturvärden beskrivs inte  
Nej, inget tekniskt samråd genomförs i ärendet 
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Deltog sakkunnig kulturvärden vid det tekniska samrådet?  
Ja, den som har utfört förundersökningen  
Ja, den som ska verifiera kraven i kontrollplanen  
Ja, både den som har gjort förundersökningen och den som ska verifiera kraven i 
kontrollplanen  
Ja, den som ingår i hela projektet  
Nej, ingen antikvarisk kompetens var inbjuden till det tekniska samrådet 
Nej, den antikvariska kompetensen hade förhinder eller deltog inte  
Nej, inget tekniskt samråd genomförs i ärendet 

Kulturvärden i kontrollplanen 
 

Innehöll kontrollplanen kontrollpunkter för kulturvärden?  
Ja, komplett från början  
Nej, men kompletteras efter krav från byggnadsnämnden  
Nej, och byggnadsnämnden begär inte komplettering 
 
Tar kontrollpunkterna stöd i några av följande bestämmelser? 
Ja, förvanskningsförbudet, PBL 8 kap 13 §  
Ja, varsamhetskravet, PBL 8 kap 17 §  
Ja, underhållskravet, PBL 8 kap 14 §  
Nej 
 
Utgår kontrollpunkterna i kontrollplanen från förundersökningens resultat?  
Ja/Nej/Ingen förundersökning finns till bygglovsärendet 
 
Framgår det i kontrollplanen mot vad verifiering av hänsynen till 
kulturvärden ska ske? 
Ja/Nej 
 
Framgår det i kontrollplanen när kontrollen av hänsynen till kulturvärden ska 
ske?  
Ja/Nej 
 
Framgår det i kontrollplanen vem som ska göra verifieringen av kontrollen 
av kulturvärden?  
Ja/Nej 

Hänsyn till kulturvärden vid slutsamråd 
 
Finns någon avvikkelse rapporterad i samband med slutsamrådet?  
Ja/Nej 
 
Finns det dokumenterat i protokollet från slutsamrådet hur byggnadens 
kulturvärden eventuellt har påverkats av åtgärden? 
Ja, med stöd i förvanskningsförbudet, PBL 8 kap 13 §  
Ja, med stöd i varsamhetskravet, PBL 8 kap 17 §  
Ja, men inte med stöd i någon av ovan nämnda paragrafer  
Nej 
Kommentarer: 
 
Deltog sakkunnig avseende kulturvärden vid slutsamrådet?  
Ja, den som ska verifiera kraven i kontrollplanen  
Nej, ingen sakkunnig avseende kulturvärden var inbjuden till slutsamrådet  
Nej, den sakkunnig avseende kulturvärden hade förhinder eller deltog inte 
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Hänsyn till kulturvärden i slutbesked 
Har den sakkunniga avseende kulturvärden lämnat in ett utlåtande?  
Ja/Nej 
 
Vad anser den sakkunniga avseende kulturvärden? 
 
Konstateras avvikelser i relation till hänsyn till kulturvärden i slutbeskedet?  
Ja/Nej 
 
Har den sakkunniga avseende kulturvärden lämnat in avvikande synpunkt?  
Ja/Nej 
Om ja - nekas slutbesked med hänsyn till kulturvärden?  
Ja/Nej 
Kommentar: 
 
Eventuella kommentarer om varför hänsyn till kulturvärden inte tas i 
bygglovsärendet: 
 
Kommentar om övergripande eller strukturella iakttagelser: 
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Intervjumallar 

Intervjumall gruppintervju med kommuner 

 
1. Inledning från Riksantikvarieämbetet och syfte med intervjun m.m. 

 
2. Presentationsrunda. 

 
3. Utvärderingens genomförande och preliminära resultat. 

 
4. Reflektioner kring resultatet. 

 
5. Hur fungerar bygglovshandläggningen utifrån hänsyn till kulturvärden i er 

kommun?  
 

6. Vilka orsaker kan finnas till att utpekade kulturvärden inte redovisas 
tillräckligt i bygglovs- och byggprocessens olika steg eller i kontrollplan? 

 
7. Vilka orsaker kan finnas till att sakkunnig kulturvärden sällan används i 

ett bygglovsärende trots utpekade kulturvärden? 
 

8. Vad behöver göras för att hänsynen till kulturvärden ska öka i 
bygglovsprocessen? Behov av verktyg, rutiner, kunskap eller 
kompetens? Vem har ansvar för vad? 

 
9. Övriga kommentarer eller frågor. 
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Intervjumall enskilda intervjuer med kommuner 

 

1. Inledning från Riksantikvarieämbetet och syfte med intervjun m.m. 
 

2. Presentationsrunda. 
 

3. Utvärderingens genomförande och preliminära resultat. 
 

4. Reflektioner kring resultatet. 
 

5. Hur går bygglovshandläggning   er kommuntill utifrån hänsyn till 
kulturvärden?  

 
6. Har ni rutiner eller checklistor för hur kulturvärden ska hanteras i er 

bygglovsprövning?  
 

7. Har ni mallar för bygglovsbeslut, startbesked, kontrollplan etc. och står 
det något om kulturvärden i dessa mallar? 

 
8. Har ni någon uppfattning om varför det fungerar olika i kommunerna 

gällande hänsyn till kulturvärden i bygglovsärenden? 
 

9. Vilka orsaker kan finnas till att utpekade kulturvärden inte redovisas i ett 
bygglovsärende? 

 
10. Vilka orsaker kan finnas till att kulturvärden som redovisas i beslutet om 

bygglov inte följs upp i alla steg fram till slutbesked? 
 

11. Vilka orsaker kan det finnas till att kontrollpunkter rörande hänsyn till 
kulturvärden saknas i kontrollplan? 

 
12. Vilka orsaker kan finnas till att sakkunnig kulturvärden inte används i ett 

bygglovsärende trots att behov finns? 
 

13. A) Vad anser ni kan göras för att hänsynen till kulturvärden ska öka i 

bygglovsprocessen, eller i alla fall bli tydligare i bygglovsärenden? 

B) Vilka verktyg behövs? 

C) Vilken kunskap behöver stärkas? 

 
14. Övriga kommentarer eller frågor. 
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Intervjumall övriga aktörer 

 

1. Inledning från Riksantikvarieämbetet och syfte med intervjun, samt 

utvärderingens genomförande och preliminära resultat. 

 

2. Reflektioner kring resultatet och hur det kan förstås? 

 

3. Vilka orsaker kan finnas till att utpekade kulturvärden inte redovisas i ett 

bygglovsärende? 

 

4. Vilka orsaker kan finnas till att kulturvärden som redovisas i beslutet om 

bygglov inte följs upp i alla steg fram till slutbesked? 

 

5. Vilka orsaker kan det finnas till att kontrollpunkter rörande hänsyn till 

kulturvärden saknas i kontrollplan? 

 

6. Vilka orsaker kan finnas till att sakkunnig kulturvärden inte används i ett 

bygglovsärende trots att behov finns? 

 

7. Har ni någon uppfattning om varför det fungerar olika i kommunerna 

gällande hänsyn till kulturvärden i bygglovsärenden? Varför tror ni att det 

fungerar i vissa kommuner? 

 

8. A) Vad kan göras för att hänsynen till kulturvärden ska öka i 

bygglovsprocessen, eller i alla fall bli tydligare i bygglovsärenden? 

B) Vilka verktyg behövs? 

C) Vilken kunskap behöver stärkas? 

D) Vem har ansvaret för vilka insatser?  

 

9. Era erfarenheter av kommuners hänsyn till kulturvärden i 

bygglovsprocesser? (till sakkunnig kulturvärden vid länsmuseum) 

 

10. Vilka effekter kan det få att hänsynen till kulturvärden inte framgår i 

bygglovsärenden? 

 

11. Övriga kommentarer eller frågor. 
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Inom utvärderingen har bygglovsärenden från 25 kommuner 
studerats. Resultatet visar att utpekade kulturvärden i en majoritet 
av fallen inte uppmärksammas i ärendena samt att dessa värden 
sällan följs upp eller kontrolleras. 

Utvärderingens övergripande slutsats är att det finns omfattande 
brister i hur kulturvärden hanteras i byggprocessen. Detta baseras 
på att kulturvärden i de flesta fall inte uppmärksammas, trots 
att samtliga studerade ärenden har utpekade kulturvärden. I de 
fall där utpekade kulturvärden redovisas i ärendet är det sällan 
som någon kontroll eller uppföljning görs. Kulturvärden riskerar 
därmed att gå förlorade. Några kommuner utmärker sig dock 
positivt och en kombination av faktorer bidrar till att hänsyn tas 
till bebyggelsens kulturvärden i byggprocessen.
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