KULTURMINNESLAGEN

Byggnadsminnesförklaring

9€ Riksantikvarieämbetet

Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer
Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49
a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att
offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som
inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.
Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Byggnadsminnesförklaring
Allmänna råd till 3 kap. lagen om kulturminnen m.m.

dö Riksantikvarieämbetet

Vård och tillsyn

85

Ändring av byggnadsminne
Begreppet ändring
Handläggning av ärenden rörande ändring av
byggnadsminne
Återställande av ändrat byggnadsminne

87
87

Hävande av byggnadsminnesförklaring
eller jämkning av skyddsföreskrifter

88
89
91

Ersättningsfrågor
Principerna
Handläggning av ersättningsanspråk

93
93
101

Finansiering av vård och underhåll av
byggnadsminnen
Lånebestämmelser
Bidrag

106
106
107

Taxeringsbestämmelser

108

Försäkring av byggnadsminnen

110

Bilaga 1
Utdrag ur lagen om kulturminnen mm
Utdrag ur förordningen om kulturminnen mm
Utdrag ur jordabalken

111
111
117
119

Bilaga 2
Beslut om byggnadsminnesförklaring
Förslag till beslut om byggnadsminnesförklaring

120
120
125

Register

133

Förord

Den 1 januari 1989 trädde lagen (1988:950) om kulturminnen
m m (KML) i kraft. Lagen omfattar bestämmelser om fornmin
nen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och skydd mot
utförsel av vissa äldre kulturföremål. Genom den nya lagen upp
hävdes bl a lagen (1960:690) om byggnadsminnen (BML), men
reglerna i den gamla lagen ingår i kulturminneslagens 3 kapitel
med vissa förtydliganden och redaktionella ändringar. Dess
utom har lagens innehåll anpassats till dagens målsättningar in
om kulturminnesvården. En del nya bestämmelser har tillkom
mit.
Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer har
enligt 1 kap 2 $ KML överinseende över kulturminnesvården i
landet. Vidare åligger det RAÄ enligt myndighetens instruktion
att utarbeta allmänna råd inom sitt verksamhetsområde.
Här föreliggande skrift med allmänna råd angående tilllämpningen av bestämmelserna i 3 kap KML är en omarbetning
av den 1980 utgivna skriften ”Byggnadsminneslagen” med råd
och anvisningar angående tillämpningen av byggnadsminnesla
gen och byggnadsminnesförordningen.
Skriften riktar sig i första hand till dem som handlägger
ärenden angående byggnadsminnen, dvs länsstyrelser, länsmu
seer/motsvarande, byggnadsnämnder och kulturnämnder. Vi
dare bör den kunna tjäna som information till ägare av bygg
nadsminnen eller byggnader som föreslagits som byggnadsmin
nen, hembygdsföreningar och andra sammanslutningar, liksom
enskilda intresserade.
KML bygger på förslag, först i betänkandet Kulturminnes
lag - sammanförd och bearbetad lagstiftning om kulturminnen
(DsU 1987:9), utarbetat av en särskild arbetsgrupp inom utbild
ningsdepartementet, och därefter i regeringens proposition
1987/88:104 om kulturmiljövård. I fortsättningen hänvisas till
detta betänkande (betänkandet) och denna proposition (prop)
om inte annat anges.
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Inledning

Ansvaret för skydd och vård av kulturhistoriskt värdefulla bygg
nader och byggnadsmiljöer är fördelat på stat, kommun och en
skilda. För detta ändamål har samhället inrättat olika typer av
ekonomiska stödformer samt bestämmelser i lagstiftningen.
Ansvaret för ett brett bevarande av byggnader och bygg
nadsmiljöer ligger i första hand hos kommunerna, som för detta
har ett instrument i plan- och bygglagen (PBL).
Staten skall ge skydd åt det allra värdefullaste och se till att
det blir fråga om ett långsiktigt bevarande, i princip för all fram
tid. Statens instrument är byggnadsminnesbestämmelserna i
KML. Byggnadsminnesinstitutet är till för att ge ett starkt och
varaktigt skydd åt byggnader och anläggningar av nationell be
tydelse.
Vid tillkomsten av BML 1960 var avsikten att lagskydd
skulle införas för alla byggnader som hade ett sådant kulturhi
storiskt värde att byggnadsminnesförklaring var motiverad. Ge
nomförandet av lagstiftarnas intentioner tänktes ske systema
tiskt. Urvalet skulle baseras på inventeringar, som skulle kom
plettera redan befintlig kunskap om landets byggnadsbestånd.
Av olika skäl har byggnadsminnesförklaringarna inte kom
mit att genomföras över hela landet enligt denna systematik.
Många byggnader, som självklart borde förklaras för byggnadsminnen, står fortfarande utan skydd. Till en del beror detta på
att objekt som varit hotade har prioriterats.
Målsättningen att ställa alla byggnader som är av nationellt
intresse under skydd står fast. Riksantikvarieämbetet vill därför
understryka det angelägna i att byggnadsminnesförklaringar ge
nomförs metodiskt.
En byggnadsminnesförklaring skall ses som en förebyggan
de åtgärd och en klar och entydig information om byggnadens
värde och vilka regler som skall gälla för dess förvaltning och
vård. Den bör genomföras även om det inte finns något akut hot
om rivning eller förändring.
En viktig förändring i den nya lagen är bestämmelserna i 3
kap 6 § KML, som ger länsstyrelsen möjlighet att sätta byggnadsminnesvärda objekt på väntelista med anmälningsplikt för
ägaren inför eventuell rivning eller förändring. Denna möjlighet
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till bevakning utan krav på omedelbart genomförande av den
mera omständliga procedur, som en formell byggnadsminnesförklaring innebär, bör utnyttjas för en metodisk registrering av
de byggnadsminnesvärda objekten.
Beträffande urvalet var avsikten i 1960 års lag att säkerstäl
la ett byggnadsbestånd, som i sin sammansättning skulle spegla
olika tider, byggnadsstilar, historiska förlopp och sociala för
hållanden.
De ca 1 000 byggnadsminnen som hittills registrerats (1991)
omfattar ett vitt spektrum av byggnadskategorier. Samtidigt
finns det kategorier som är klart underrepresenterade eller helt
orepresenterade.
Redan det nuvarande beståndet visar att frågan om urvalet
aldrig kan fixeras en gång för alla. Under de 30 år som gått har
synen på vad som är viktigt att bevara blivit avsevärt breddad.
1974 års proposition om den statliga kulturpolitiken understry
ker hur viktigt det är att hela samhället finns återspeglat i det
som bevaras; i talrika opinionsyttringar har det framgått att po
sitionerna måste flyttas kontinuerligt i en samhällsutveckling
där storskaligheten och snabbheten i förändringarna kräver allt
intensivare bevakning av den befintliga miljön.
Även om det är svårt att täcka in alla aspekter är det an
geläget att värdering och urval sker systematiskt och medvetet.
Målsättningen måste vara att i inventeringar och byggnadsminnesurval observera vilka luckor som finns i bilden av det natio
nella kulturarvet och att välja de objekt som ger den bästa bilden
av det som skall åskådliggöras genom ett långsiktigt byggnadsminnesskydd.
Motivskrivningen måste göras konkret och utförlig. Bevar
andemotiven skall bilda utgångspunkten för byggnadens fram
tida vård och hantering. Därför måste motivskrivningen vara så
tydlig att den kan uppfattas av alla parter, från den enskilde hy
resgästen eller ägaren till den beslutande myndigheten. Det bör
redan i skyddsföreskrifterna och de mera utförliga bilagor som
kan fogas till dessa finnas beskrivet vari byggnadens värde be
står, vilka delar som inte får förändras och hur byggnaden skall
vårdas för att dessa krav skall kunna tillgodoses.
Lagbestämmelserna om byggnadsminnen är ett starkt in
strument som skall ge ett långsiktigt skydd åt kärnan i vårt natio
nella kulturarv. Tillämpningen måste alltså ske med beaktande
av det nationella perspektivet och förenas med ett ansvar för att
7

det som väljs ut också bevaras allt framgent på ett sätt som ga
ranterar de kulturhistoriska kvaliteterna. Skyddsföreskrifter
kan utfärdas mot ägarens vilja.
Alla dessa faktorer leder till att tillämpningen måste vara
restriktiv och att urvalsfrågor och konsekvensbedömningar
måste ägnas stor omsorg. När staten agerar i ett samhälle som
alltmer strävar mot en decentralisering av besluten måste mo
tiven vara starka, väl genomtänkta och tydligt redovisade.
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Byggnadsminnesbestämmelsernas syfte
och innebörd
I de inledande bestämmelserna till KML slår lagstiftaren fast att
det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kultur
miljö och att ansvaret för detta delas av alla, såväl enskilda som
myndigheter.
Bestämmelserna i 3 kap KML reglerar skyddet för den del
av vårt kulturarv som utgörs av de från kulturhistorisk synpunkt
särskilt värdefulla byggnaderna i icke statlig ägo. Genom byggnadsminnesbestämmelserna kan sådana byggnader bevaras för
framtiden och skyddas från olämpliga förändringar föranledda
t ex av kortsiktiga behov.
I direktiven till den utredning som föregick 1960 års byggnadsminneslag anförde chefen för justitiedepartementet: ”De
kulturvärden som finns nedlagda i märkliga och kulturhistoriskt
värdefulla byggnader måste, likaväl som vårt lands naturskön
het, betraktas som en tillgång för hela vårt folk. Det är icke rim
ligt att den som äger en sådan byggnad skulle ha rätt att, till
obotlig skada för sina efterkommande och för allmänheten, ned
riva eller förvanska byggnaden. Liksom han i många andra hän
seenden såsom ägare till en fastighet eller byggnad måste under
ordna sig allmännyttiga inskränkningar i den fria förfogande
rätten, bör det vara en självklar begränsning i hans rätt att stora
kulturvärden icke får förstöras.” (SOU 1956:26 s 17 f).
Byggnadsminnesbestämmelserna i KML ger - i likhet med
BML - möjlighet att utfärda skyddsföreskrifter även mot äga
rens vilja. Ett viktigt syfte med en byggnadsminnesförklaring
har emellertid angetts vara att få till stånd ett nära samarbete
mellan företrädarna för kulturminnesvården och ägarna till kul
turhistoriskt märkliga byggnader. Detta framgår också av stad
gandet i 3 kap 3 § KML, där det sägs att skyddsföreskrifter så
långt möjligt skall utformas i samförstånd med byggnadens äga
re och ägare till kringliggande markområde. Frivilliga överens
kommelser är normalt den bästa garantin för att byggnaden
också i framtiden får en god omvårdnad. Såsom framhålls i pro
positionen 1987/88:104 om kulturmiljövård bör skyddsföre
skrifterna ”ha karaktären av ett positivt instrument som skall
vägleda ägaren vid hans vård och underhåll av byggnaden. I vis
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sa avseenden kan de snarast fylla funktionen av att precisera och
konkretisera de krav som redan gäller enligt andra lagar vid till
byggnader, ombyggnader och ändringar av befintliga byggna
der” (prop s 50).
Den grundläggande målsättningen vid en byggnadsminnesförklaring måste vara att byggnaden skall bevaras så orörd som
möjligt och ges en vård som garanterar dess bestånd.
Skyddsföreskrifterna för en byggnad kan innehålla både
förbud mot rivning, ombyggnad och annan väsentlig ändring
samt bestämmelser rörande byggnadens vård och underhåll. Att
byggnaden inte får byggas om eller väsentligt ändras innebär
dock inte att ägaren för all framtid är förhindrad att vidta några
sådana åtgärder. I enlighet med bestämmelserna i 3 kap 14 §
KML får länsstyrelsen lämna tillstånd till att ett byggnadsminne
ändras i strid mot skyddsföreskrifterna om det finns särskilda
skäl.
Genom skyddsföreskrifterna skapas förutsättningar för att
nödvändiga förändringar eller ombyggnader genomförs på ett
från kulturhistorisk synpunkt tillfredsställande sätt och att åt
gärder och ingrepp anpassas till byggnadens förutsättningar.
Länsstyrelsen får på ett tidigt stadium tillfälle att ta del av plane
rade arbeten och kan, om så är motiverat av kulturhistoriska
skäl, medverka till att ändringen utformas på annat sätt än för
slaget anger, utan att ägarens intressen och de funktionella kra
ven åsidosätts. Såsom framhölls i propositionen till lagen om
byggnadsminnen måste ändring av byggnadsminne dessutom
ibland tillåtas även om det är till men för det kulturhistoriska
värdet. Andra intressen kan vara så betydelsefulla att de kultur
historiska synpunkterna måste vika. Det kan t ex vara nödvän
digt att medge en modernisering av byggnaden för att denna i allt
väsentligt skall kunna bevaras (prop 1960:161, s 53).
Bestämmelserna skall alltså inte ses uteslutande som en in
skränkning i ägarens rätt att fritt bestämma över sin byggnad.
De innebär också möjligheter för ägaren att få råd och anvis
ningar från antikvarisk expertis vid ombyggnads- och ändrings
arbeten.
Detta gäller självfallet också föreskrifterna angående vård
och underhåll av byggnaden. Varje byggnad som avses att be
varas måste ägnas löpande underhåll. Ett hus som inte under
hålls blir snart i behov av reparationer och kostnaderna ökar
snabbt. Det ligger därför i ägarens eget intresse att inte försum10

ma vården av byggnaden. Men det är inte tillräckligt att en bygg
nad underhålls - väsentligt är också på vilket sätt vården sker.
Felaktigt utförda underhållsåtgärder kan både orsaka skador på
byggnaden och medföra att stora kulturhistoriska värden går till
spillo. Ägaren till ett byggnadsminne har möjlighet att genom
länsstyrelsen utan kostnad få råd och anvisningar om hur man
skall förfara för att nå det bästa resultatet. Länsstyrelsen bör
också vid behov kunna ge ägaren anvisningar om lämplig kon
sult samt uppgifter om leverantör av material o.d.
En förutsättning för att en byggnad skall underhållas och
vårdas är ofta att den har en funktion. Kulturminnesvården
måste därför medverka till att byggnaden - utan att de kulturhi
storiska värdena förstörs - så långt det är möjligt ges en lämplig
användning. Detta kan i vissa fall innebära att byggnaden ge
nom mindre ombyggnads- eller ändringsarbeten anpassas till ett
annat användningssätt. Utgångspunkten måste emellertid alltid
vara att söka en användning på byggnadens villkor.
RAÄ, länsstyrelsen eller den som arbetar på länsstyrelsens
uppdrag har rätt att få tillträde till byggnader med tillhörande
markområde samt att där vidta de åtgärder och undersökningar
som behövs för lagens tillämpning (3 kap 9 § KML). Något krav
på att en byggnadsminnesförklarad fastighet skall hållas till
gänglig för allmänheten finns däremot inte, även om underhålls
arbeten på byggnaden helt eller delvis bekostats med bidrag från
allmänna medel.
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Tillämpningsområde

Byggnad

Möbler och
inventarier

Vilka byggnader eller anläggningar kan bli
byggnadsminnen ?
Vad som enligt lagens mening är att hänföra till byggnad finns
inte klart definierat. I propositionen framhålls att begreppet
byggnad ”liksom i den praxis som har utbildats vid tillämpning
en bör ges en vid tolkning” (prop s 86). Den omständigheten att
även anläggningar kan byggnadsminnesförklaras minskar be
hovet av att avgöra vad som är en byggnad till skillnad från nå
gon annan form av konstruktion.
Kulturhistoriskt värdefulla möbler och inventarier omfat
tas av lagens skydd endast om de kan anses utgöra tillbehör till
byggnaden (prop 1960:161, s 50). Reglerna om vad som är tillbe
hör till fastighet och byggnad finns i 2 kap jordabalken (se nedan
s 54).

Tullbron i Falkenberg. Byggnadsminne 1984-04-27.
Begreppet byggnad bör ges en vid tolkning ocb kan innefatta bl a broar och
bryggor.
Tullbron i Falkenberg, som utgör en av landets bäst bevarade äldre stenvalvsbroar, byggdes under åren 1756-61 efter ritningar av arkitekten Carl
Cronstedt. Den 80 m långa bron bärs upp av fem valv. Foto Björn Petersen,
1982.
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Herdins sköljbrygga i Falun. Byggnadsminne 1989-12-16.
Sköljbryggan i Faluån är det enda som återstår av Herdins färgeri, som grun
dades på 1760-talet och bedrev sin verksamhet in på 1970-talet. Bryggan torde
ha få bevarade motsvarigheter i landet. Foto Sven Olsson, Dalarnas museum,
1989.
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Parker,
trädgårdar
och andra
anlägg
ningar

Parker, trädgårdar och andra anläggningar kan förklaras
för byggnadsminnen även om de inte hör samman med en bygg
nad eller ingår i ett område kring byggnaden. Även alléer bör
kunna komma ifråga. Anläggningar med vegetation bör vara
medvetna arkitektoniska skapelser för att kunna byggnadsminnesförklaras (prop s 50). Till sådana anläggningar hör enligt
RAÄ:s mening bl a stadsparker, järnvägsparker, folkparker, bo
taniska trädgårdar och arboreta.

Trädgårdsföreningen i Göteborg.
Även parker, trädgårdar och andra anläggningar kan förklaras för byggnads
minnen.
Trädgårdsföreningens park började anläggas efter föreningens bildande
1842. Den utformades från början som en engelsk park med ett rikhaltigt växtsortiment. Under senare hälften av 1800-talet tillkom bl a en fågeldamm och
ett stort växthus. Foto Göteborgs stadsbyggnadskontor.
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Norra Storgatan i Eksjö, Småland.
Byggnader som ingår i ett synnerligen märkligt bebyggelseområde får förkla
ras för byggnadsminnen även om inte varje enskild byggnad uppfyller kraven
för byggnadsminnesförklaring.
Norr om torget i Eksjö gamla stadskärna finns ett område med senmedeltida
stadsplan och med träbebyggelse från medeltiden fram till slutet av 18OO-talet.
Bebyggelsen är bevarad i en omfattning som är unik i landet. Foto Lennart
Grandelius, Eksjö kommun, 1990.

Som ytterligare exempel på anläggningar anges i proposi
tionen (s 86) gruvor. I förarbetena till BML nämndes vidare
bryggor, murar, vallar och vallgravar, kalk- och masugnar,
kvarnar, sågar, brunnar och broar (SOU 1956:26, s 100). Andra
anläggningar som enligt RAÄ:s uppfattning kan komma ifråga
är t ex dammar, kanaler och flottningsrännor.
Bestämmelserna om byggnadsminnen gäller inte för byggnader eller anläggningar som är fasta fornlämningar. Sådana
15

Fornlämningar

Bebyggelse
område

har skydd enligt bestämmelserna om fornminnen i 2 kap KML.
För att en byggnad eller anläggning skall hänföras till fast fornlämning skall den vara varaktigt övergiven. Till de i 2 kap 1 §
KML uppräknade fornlämningskategorierna hör bl a ruiner av
märkliga byggnader, liksom färdvägar och broar. En stenvalvsbro som aktivt underhålls för samfärdseln är sålunda inte någon
fornlämning. Ar den synnerligen märklig genom sitt kulturhi
storiska värde eller ingår i ett bebyggelseområde med sådant
värde kan den skyddas med en byggnadsminnesförklaring.
Inte bara byggnader och anläggningar som i sig själva har
ett framträdande kulturhistoriskt värde, utan även mer ordinära
byggnader får byggnadsminnesförklaras om en sådan byggnad
ingår i ett synnerligen märkligt bebyggelseområde. Begreppet
bebyggelseområde i KML bör enligt den arbetsgrupp som fram
lade det ursprungliga förslaget till KML, ha samma innebörd
som i PBL. Detta innebär att exempelvis en by eller ett område i
en tätort kan komma ifråga. I betänkandet betonas kravet på
sammanhang i bebyggelsemiljön, särskilt ifråga om tätortsmiljöer (betänkandet s 162). I propositionen framhålls att byggnadsminnesförklaringar med utgångspunkt i den samlade be
byggelsens kulturhistoriska värde i tätortsmiljö endast bör
”komma ifråga beträffande grupper av byggnader som har ett
starkt inbördes kulturhistoriskt samband och som är naturligt
avgränsbara från tätortsmiljön i övrigt eller som naturligt fram
står som en sammanhållen enhet inom tätortsmiljön. En bygg
nadsminnesförklaring av en hel stadsdel bör sålunda endast i un
dantagsfall kunna komma ifråga, men däremot oftare t ex av
byggnaderna runt ett torg eller längs en gata eller del av en gata,
under förutsättning att de uppfyller kraven på sammanhang i
bebyggelsemiljön.” (prop s 49). (Se vidare SOU 1979:66 s 702,
prop 1979/80:149 s 8, prop 1985/86:1 s 509, BoU 1986/87:1
s 62).
När det gäller bebyggelsemiljöer utanför områden med de
taljplan framhålls i betänkandet att behovet av en ytterligare
noggrann prövning av sammanhanget i bebyggelsemiljön inte
torde behöva understrykas lika tydligt. ”Det ligger i glesbebyg
gelsens natur att bebyggelsemiljöerna här är avgränsade på ett
naturligare sätt.” Vidare anförs att ett sammanhang med kultur
landskapet bör kunna vägas in när det gäller avgränsningen av
skyddsområdet. Enligt betänkandet borde emellertid inte byggnadsminnesskyddet vidgas utöver det skydd för byggnadernas
16

Stora Hagen i Grängesberg, Dalarna.
Stora Hagen är ett av landets bäst bevarade arbetarbostadsofnråden från sekel
skiftet. Av de ursprungligen 2 6 bostadshusen, uppförda på 1890-talet, återstår
i dag 24. Alla är belägna längs en bruksgata, med uthusen placerade bakom
bostadshusen. Foto Mats Persson, 1983.

kringområde som redan kunde ges med stöd av BML. Det bör
således inte utsträckas till att omfatta även ett vidare kulturland
skap kring ett märkligt bebyggelseområde (betänkandet s 163)
(Jfr s 61). Exempel på bebyggelseområden utanför tätort som
enligt RAA:s mening kan komma ifråga är fiskelägen, byar, fä
bodar och arbetarbostadsområden.
För att skyddet av en byggnad som i sig inte är byggnadsminnesvärd, men som ingår i ett synnerligen märkligt bebyggel
seområde, skall vara meningsfullt bör skyddsföreskrifter enligt
RAÄ:s mening meddelas även för övriga byggnader i området i
den mån de bidrar till den helhetskaraktär som man vill bevara.
Betydelsen av vem som innehar byggnaden
I följande fall har det betydelse vem som äger eller innehar en
byggnad eller anläggning som är kvalificerad för en byggnadsminnesförklaring.
För byggnader och anläggningar som tillhör staten gäller
särskilda bestämmelser i förordningen (1988:1229) om statliga
byggnadsminnen m m. Dessa bestämmelser innebär bl a att re17

Byggnader i
statlig ägo

Kumlatofta by, Everlövs socken, Skåne.
Som bebyggelseområde kan t ex byar komma ifråga. Kumlatofta by består av
tre oskiftade, fyrlängade gårdar, alla väl bevarade och med mycket ålderdom
liga byggnadsdetaljer. Foto Ernst Henriksson, 1990.

Kyrkobyggnader

geringen på förslag av RAÄ kan besluta att en byggnad skall för
klaras för statligt byggnadsminne. Kvalifikationsgrunderna för
att en byggnad skall förklaras för statligt byggnadsminne är de
samma som för skydd enligt 3 kap KML.
Kyrkobyggnader som tillhör svenska kyrkan kan inte bli
byggnadsminnen enligt 3 kap KML. De är skyddade enligt reg
lerna om kyrkliga kulturminnen i 4 kap KML.
Andra kyrkobyggnader, t ex brukskyrkor (i enskild eller
kommunal ägo), frikyrkor och kyrkor som tillhör utländska
trossamfund eller andra icke territoriella församlingar kan där
emot förklaras för byggnadsminnen. Undantag utgör kyrkor
tillhörande Tyska församlingen i Stockholm och Göteborg,
Finska församlingen i Stockholm, Amiralitetsförsamlingen i
Karlskrona och Hovförsamlingen i Stockholm. Dessa icke terri18

Bönesalen i Hjorterianernas kapell i Burs socken, Gotland. Byggnadsminne
1986-12-15.
Kyrkobyggnader ocb kapell m m, som inte tillhör Svenska kyrkan, kan byggnadsminnesförklaras.
Hjorterianerna, Gotlands enda inhemska väckelserörelse, lät 1854 uppföra
ett litet kapell i Burs. Byggnaden utgörs av en enkelstuga i pinnmursteknik,
putsad och vitkalkad. Interiören har sin ursprungliga inredning i behåll. Foto
Kristina Pettersson, länsstyrelsen i Gotlands län, 1986.

toriella församlingar ingår i svenska kyrkan och deras kyrko
byggnader är därmed skyddade enligt 4 kap KML.
Bestämmelserna i 4 kap KML omfattar inte bara kyrko
byggnader utan även byggnader och anläggningar på begrav
ningsplatser. Dessa har alltså samma skydd som kyrkorna och
kan inte byggnadsminnesförklaras.
Prästgårdar och andra till svenska kyrkan hörande byggna
der som inte är kyrkor eller ligger på begravningsplats - se lagen
(1989:183) och förordningen (1989:88) om förvaltning av kyrk
lig jord - kan skyddas som byggnadsminnen.
19

Byggnader
m m på
begravnings
platser
Prästgårdar
mm

Byggnader
som utgör
lös egendom

Byggnader i
utländsk ägo

Om mark och byggnader har olika ägare är byggnaderna
att betrakta som lös egendom. Detta utgör dock inget hinder för
byggnadsminnesförklaring. Samråd bör ske med markägaren. I
det fall marken tillhör staten bör samråd ske med den statliga
myndighet eller institution som förvaltar marken.
Bestämmelserna om byggnadsminnen är tillämpliga på beskickningslokaler och andra byggnader i utländsk ägo i den mån
bestämmelserna inte inkräktar på lokalernas okränkbarhet en
ligt artikel 22 i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska för
bindelser.
Kulturhistoriskt värde
Det bevarade äldre byggnadsbeståndet utgörs av objekt och mil
jöer av mycket varierande slag. Det är byggnader med olika
funktioner, från skilda epoker och med regionala särdrag. Att
lämna en klar och fullständig definition av begreppet kulturhi
storiskt värde är med hänsyn härtill knappast möjligt. I det kul
turhistoriska värdet kan ingå flera beståndsdelar som sällan
uppträder renodlade utan i regel flera tillsammans i ett och sam-

Thurebolms herrgård i Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland. Byggnadsminne 1987-02-27.
I begreppet kulturhistoriskt värde ingår t ex arkitektoniskt värde.
Thureholm återuppfördes av riksdrotsen Thure Gabriel Bielke sedan det
äldre slottet från 1600-talet bränts av ryssarna 1719. För ritningarna svarade
arkitekten Carl Hårleman. Anläggningen, som stod färdig på 1730-talet, har
en monumentalitet som torde sakna motsvarigheter i landet. Foto Bengt Ek
man.
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Kvarteret Storken i Stockholm. Byggnadsminne 1987-08-28.
Det socialhistoriska värdet kan vara en av de egenskaper som motiverar en
byggnadsminnesförklaring.
Arbetarbostadshusen i kvarteret Storken uppfördes på 1890-talet i syfte att
skapa sunda och ändamålsenliga bostäder åt arbetarna i Stockholm. Lägen
heterna var för sin tid moderna och välutrustade och i fastigheterna fanns ock
så samlingssal och tvättstuga m m. Foto Stockholms stadsmuseum, 1985.

ma objekt. En byggnads värde kan t ex vara en kombination av
det byggnadshistoriska, teknikhistoriska, arkitekturhistoriska,
socialhistoriska och samhällshistoriska värdet. Därtill kommer
att en byggnads värde kan vara både av vetenskaplig och upp
levelsemässig karaktär. De olika egenskaperna i en byggnad be
höver inte ensamma vara utslagsgivande eller väga tyngre än de
andra vid urvalet utan alla är en del av det större begreppet kul
turhistoriskt värde och skall vägas samman i varje enskilt fall. Så
kan t ex en byggnad som från arkitektonisk synpunkt är mindre
intressant ha stort värde som det första exemplet på att en viss
byggnadsteknik tillämpats.
En byggnads konstnärliga kvalitet kan vara en av de egen21

Hammars konditori i Falun. Byggnadsminne 1987-06-29.
Det kulturhistoriska värdet kan bestå i att byggnaden uppförts i en viss bygg
nadsteknik.
Hammars konditori i Falun byggdes 1776 och är ett av de ytterst få bevarade
s k gjuthusen, uppfört av krossad slagg som blandats med kalkbruk och gjutits
i flyttbara formar. Foto Sven Olsson, Dalarnas museum, 1978.

skaper som har betydelse för bedömningen av dess kulturhisto
riska värde. Särskilt för yngre byggnader blir det ofta de arkitek
toniska kvaliteterna som kan motivera en byggnadsminnesförklaring. Dessa kvaliteter bör dock ses i litet längre tidsperspektiv
(prop s 48).
Bidragande till en byggnads kulturhistoriska värde kan
också vara att den bevarar minnet av en historisk händelse (be
tänkandet s 158). Till byggnader som bevarar minnet av histo
risk händelse hör sådana som är förknippade med framstående
personer (se också SOU 1956:26 s 80, prop 1960:161 s 49).
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Stadsbiblioteket i Västerås. Fråga väckt om byggnadsminnesförklaring 198710-27.
En byggnads arkitektoniska och konstnärliga kvalitet tillhör de egenskaper
som har betydelse för bedömningen av det kulturhistoriska värdet.
Västerås stadsbibliotek uppfördes 1953-55 efter ritningar av Sven Ahlbotn.
Genom kravet på att både vara funktionell och att samspela med den omgivan
de miljön har byggnaden fått en särpräglad utformning. Den består av två pa
rallellförskjutna byggnadskroppar av ganska väsensskilda karaktärer. Såväl
exteriört som interiört är biblioteket rikligt försett med konstnärlig utsmyck
ning. Foto J-P Darphin, 1988.

Laestadii pörte i Karesuando socken, Lappland.
Bidragande till en byggnads kulturhistoriska värde kan vara att den bevarar
minnet av en historisk händelse.
Lars Levi Laestadius var under åren 1826-49 kyrkoherde i Karesuando.
Under denna tid uppfördes den timrade enkelstuga med stort kök, ”porte", i
vilken Laestadius första gången predikade laestadianismen. Foto Christina
Carlenby, Norrbottens museum, 1986.
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Frimurarelogen i Karlstad. Byggnadsminne 1985-11-18.
Frimurarelogen i Karlstad uppfördes efter ritningar av arkitekten J F Åbom
och stod färdig 1869. Av speciellt intresse är loge- eller festsalen, där 1905 års
unionsupplösning med Norge ägde rum. Foto Anders Hillgren, länsstyrelsen i
Värmlands län, 1985.
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Tidsperspektiv
Något preciserat alderskrav för ett byggnadsminne anges inte i
lagen eller förarbetena. I propositionen framhålls att det givetvis
inte kan vara frågan om en helt ny byggnad. Byggnadsminnesskyddet skall inte heller vara förbehållet det specifikt ålderdom
liga. Regeln bör - i likhet med vad som gällt för BML - vara att
byggnaden skall äga sådan ålder att ett kulturhistoriskt perspek
tiv kan anläggas. I propositionen framhålls vidare att byggnadsminnesskyddet bör utnyttjas för att bevara ett ur riksperspekti
vet representativt bestånd av byggnader som på ett allsidigt sätt
speglar hela vår historia och samhällsutveckling (prop s 48-49).
Urvalet påverkas av den tid man lever i. Uppfattningen om
vad som är kulturhistoriskt värdefullt förändras också från tid
till annan. Stora grupper av byggnader från 1800-talets slut och
1900-talets början som idag anses ha ett betydande värde, ägna
des för bara några årtionden sedan inget eller mycket litet in-

Sveaplans gymnasium i Stockholm. Fråga väckt om byggnadsminnesförklaring 1990-03-12.
Något preciserat alderskrav finns inte för ett byggnadsminne. Regeln bör vara
att byggnaden skall äga sådan ålder att ett kulturhistoriskt perspektiv kan an
läggas.
Sveaplans gymnasium byggdes 1934-36 som Högre allmänt läroverk för
flickor. För ritningarna svarade arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdahl.
Byggnaden utgör en av landets främsta exponenter för funktionalismens arki
tekturideal. Foto Stockholms stadsmuseum.
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tresse. I och med att nya idéer och stilideal gör sig gällande änd
ras synsättet på och värderingarna av tidigare epokers - och då i
första hand den närmast liggande tidens - byggnadsskick. För
ändringarna och utvecklingen sker i allt snabbare takt och av
ståndet i tid till det man kan anlägga ett kulturhistoriskt per
spektiv på blir allt mindre.
Urvalskriterier
Bedömningen av vilka byggnader som bör komma ifråga för
byggnadsminnesförklaring bör ske enligt för hela landet enhet
liga principer. En nödvändig förutsättning för ett så långt det är
möjligt objektivt urval är ett fullgott inventeringsunderlag. Ju
säkrare uppgifter man har om en byggnadstyps egenskaper och

Kv Färgaren 1 i Umeå. Byggnadsminne 1978-10-30.
Byggnadsminnesförklaring av en byggnad kan i vissa fall motiveras av att
byggnadstypen är sällsynt där, medan en likvärdig byggnad i ett annat län inte
kan komma ifråga.
Byggnaden på fastigheten Ripan 1 uppfördes 1882 som bostads- och kon
torshus och är ett till exteriören välbevarat exempel på den påkostade bygg
nadstyp som karaktäriserade Storgatan före stadsbranden 1888. Foto I. Eken
berg, Västerbottens museum.
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Riddarsalen i Torpa stenhus, Länghems socken, Västergötland. Byggnadsminne 1966-05-11.
Medeltida profanbyggnader kan anses ”synnerligen märkliga ” bara genom sin
relativa sällsynthet.
Torpa stenhus torde i sina äldsta delar härröra från 1400-talets senare del
och fick sin nuvarande utformning huvudsakligen under 1550-talet och vid
1600-talets början. Foto Iwar Andersson, ATA, 1941.

frekvens desto mer objektivt blir urvalet. Kravet på enhetlig be
dömning utesluter givetvis inte att varje objekt förutom från
rikssynpunkt också måste bedömas från regional synpunkt,
dvs med de regionala olikheterna som utgångspunkt. En bygg
nad kan förklaras för byggnadsminne därför att den represente
rar en byggnadstyp som förekommer bara inom en viss del av
landet - det är det regionala särdraget som är av intresse. I andra
fall kan byggnadsminnesförklaring av en byggnad i ett län mo
tiveras av att byggnadstypen är sällsynt där, medan en likvärdig
byggnad i ett annat län, där typen är rikare representerad, inte
kommer ifråga.
En grundläggande princip vid urvalet bör vara att byggna
den har något att berätta om sin tid, dvs förmedlar kunskaper
om äldre tiders näringsliv, samhällsmiljö, bostads- och arbets
förhållanden, sociala villkor, teknik och estetiska ideal. De
27

Gripenberg i Säby socken, Småland. Byggnadsminne 1964-02-21.
Träarkitektur från 1600-talet är sällsynt och har bl a därigenom ett stort kul
turhistoriskt värde.
Gripenbergs slott uppfördes på 1660-talet av Carl Gustaf Wrangel. Den
nuvarande slätpanelen tillkom på 1770-talet. Foto Carl-Filip Mannerstråle.

grundläggande urvalskriterierna kan delas upp i dokumentvär
de och upplevelsevärde. Till dokumentvärde hänförs byggnadsoch arkiteturhistoriskt värde, teknikhistoriskt värde, samhällsoch socialhistoriskt värde och personhistoriskt värde -dvs
egenskaper som tydligt dokumenterar äldre teknik och historia.
Under begreppet upplevelsevärde finns egenskaper som förmed
lar en upplevelse av exempelvis skönhet, tid och identitet, dvs
arkitektoniskt och konstnärligt värde, patina och miljövärde. I
regel samverkar flera faktorer. En byggnad som är märklig
främst genom sitt socialhistoriska värde kan också ha t ex ett
byggnadshistoriskt värde och genom sin patina förmedla en
upplevelse av tid och hög ålder.
De grundläggande kriterierna kan förstärkas av andra ty
per av egenskaper, främst sällsynthet, representativitet och
orördhet (autenticitet).
Objekt som det endast finns ett fåtal kvar av kan således
bedömas som särskilt värdefulla genom sin relativa sällsynthet tiden har gjort urvalet. Exempel härpå är profanbebyggelse som
helt eller delvis är medeltida samt träarkitektur från 1500- och
1600-talen både i städerna och på landsbygden. Ytterst få bygg28

nader av detta slag har bevarats till våra dagar. Man har heller
inte arkivaliska källor att tillgå när man vill skapa sig en bild av
vår äldsta bebyggelse, vilket gör att byggnaden i sig är ett viktigt
historiskt dokument. För det sparsamma byggnadsbeståndet
från tiden före 1700-talet gäller att så gott som samtliga hus som
bevarat sin ursprungliga karaktär får anses ha ett stort kulturhi
storiskt värde.
Ju närmare vi kommer vår egen tid desto mindre självklart
blir urvalet. Det totala beståndet av en viss byggnadstyp eller
kategori är vanligen större och det är därmed inte längre unik
värdet som är utslagsgivande utan representativiteten. Av de be
varade byggnaderna av likartat slag måste man välja ut repre
sentativa objekt medan det ännu finns ett stort antal att välja
bland. När det gäller den mer rikligt förekommande bebyggel
sen måste dock urvalet ägnas särskild omtanke. Det är de bäst
bevarade och mest representativa byggnaderna från varje epok
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Palmhuset i Göteborg. Byggnadsminne 1976-02-05.
De grundläggande urvalskriterierna kan förstärkas av andra typer av egen
skaper, bl a sällsynthet.
Palmhuset i Trädgårdsföreningen uppfördes 1878, huvudsakligen av järn
och glas, och är en av de få bevarade representanterna i världen för en typ av
arkitektur som främst utvecklades i England från mitten av 1800-talet. Foto
Staffan W'estergren, Göteborgs historiska museum, 1976.
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Skärva herrgård i Nättraby socken, Blekinge. Byggnasminne 1976-02-03.
Skärva förvärvades 1785 av varvsamiralen F H af Chapman och den säregna
huvudbyggnaden är troligen en skapelse av amiralen C A Ehrensvärd, bild
huggaren ] Törnström och Chapman själv. Byggnaden är uppförd i en våning i
H-formig plan och har en portik i nyklassisk stil. Foto Mats Edström.

Skärva herrgård 1980 med den 1864 ombyggda mittlängan, lanterninen och
tidigare tillbyggda östra flygeln (norra delen). Ritning Barup & Edström Arki
tektkontor AB.
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och av varje kategori som bör komma ifråga. Det bör här på
pekas, att även karakteristiska, enkla byggnader kan ha stort
kulturhistoriskt värde och alltså bli aktuella som byggnadsminnen.
När det gäller byggnadskategorier av vilka en större mängd
finns bevarad och där kännedomen om byggnadstraditionen är
god kan man vid urvalet också ställa krav på byggnadens orörd
het. Ett kraftigt ombyggt hus från 1700-talet, där endast delar av
stommen eller murverket bevarats kan inte utan vidare sägas ha
ett så stort kulturhistoriskt värde att en byggnadsminnesförklaring är motiverad om det finns andra likartade, men i mer ur
sprungligt skick bevarade byggnader från samma tid. Genom ti
digare ombyggnader och förändringar har urvalet således be
gränsats. Å andra sidan kan det kulturhistoriska värdet hos en

Bernska huset i Stenstaden, Sundsvall. Byggnadsminne 1978-08-25.
När det totala bevarade beståndet av en byggnadskategori är stort är det repre
sentativiteten som är utslagsgivande.
Bernska huset, som uppfördes 1894, är ett bra exempel på de påkostade
privathus i sten som tillkom efter branden i Sundsvall 1888. Foto Sundsvalls
museum.
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byggnad ligga just i de förändringar ocb ombyggnader byggna
den genomgått och som speglar skiftande användning och byggnadshistorisk utveckling.
Slutligen kan urvalet också påverkas av det enskilda objek
tets miljö, när värdet ligger i samspelet mellan byggnaden och
den till byggnaden hörande omgivningen. Vid ett stort bestånd
av likvärdiga byggnader bör man i större utsträckning än annars
ställa krav på miljön. En gårdsanläggning, där inte bara bostads
huset utan även ekonomibyggnader och uthus finns kvar, måste
tillmätas ett större kulturhistoriskt värde än ett ensamt hus från
samma tid eller en gård där de gamla ekonomibyggnaderna er
satts av nybyggnader.
Genom den nytillkomna möjligheten att byggnadsminnesförklara byggnader inom ett bebyggelseområde får miljövärde-

Millqvistska gården och Klockgjutaregården i Jönköping. Byggnadsminne
1978-12-15.
Millqvistska gården och Klockgjutaregården tillkom strax efter den stora
stadsbranden 1790 och är med sin panelarkitektur representativa för det sena
1700-talets borgarbebyggelse. Foto A Åsgrim-Berlin, Jönköpings läns muse
um.
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Ritamäki finngård i Lekvattnets socken, Värmland.
Byggnadsminne 1967-02-24.
När det gäller byggnadskategorier av vilka en större mängd finns bevarad kan
man också ställa krav på byggnadens orördhet.
Finngården Ritamäki är den gård i Värmland som bäst bevarat det säregna
finska byggnadsskicket från äldre tid. Bebyggelsen består av en samling knut
timrade, oregelbundet grupperade hus, högt belägna i en utbuggning i skogen.
Foto Gunnel Jansson, 1976.

na en större betydelse som urvalskriterium än tidigare. Det är
således möjligt att förklara en byggnad för byggnadsminne,
”även om byggnaden som solitär inte uppfyller kravet på märk
lighet, men där den utgör en del av ett bebyggelseområde som
sammantaget är att betrakta som kulturhistoriskt synnerligen
märkligt” (prop s 49). Det kan t ex vara frågan om en del av en
äldre stadskärna där flera byggnader tillsammans ger en bild av
en medeltida gatusträckning, en stadsplan från 1600-talet eller
av en trästad från 1700- eller 1800-talet. Ett annat exempel är en
bykärna där några gårdar tillsammans bevarar strukturen i en
radby.
33

Ladugården på Åkraberg i Värö socken, Halland.
Byggnadsminne 1963-10-25.
Åkrabergs ladugård uppfördes pä 1830-talet. Den står på en kallmurad grund
av flata stenar och är byggd av ek i en ålderdomlig skiftesverksteknik. Det
halmtäckta taket bärs upp av en mesulakonstruktion. Foto C-F Mannerstråle
1962.

Olivehults herrgård i Kristbergs
socken, Östergötland. Bygg
nadsminne 1982-02-06.
Olivehults herrgård utgör till sin
interiör en nästan helt orörd
1700-talsmiljö. I den fasta in
redningen ingår bl a den innan
för köket belägna handkamma
ren med tallrikshyllor och bröd
stänger från byggnadstiden.
Foto C-F Mannerstråle.
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Sirishof på södra Djurgården i Stockholm. Byggnadsminne 1989-10-10.
Det kulturhistoriska värdet hos en byggnad kan ligga i de förändringar en
byggnad genomgått och som speglar den byggnadshistoriska utvecklingen.
Den äldsta delen av huvudbyggnaden på Sirishof - en timrad tvåvåningsbyggnad - uppfördes troligen på 1760-talet i tidstypisk stil med bl a mansard
tak och sexdelad plan. Vid 1800-talets mitt tillkom en veranda i två våningar
mot öster och på 1870-talet uppfördes i väster en tillbyggnad i tegel under
högt, spetsigt skiffertak. Overvåningen i denna del inrymmer bl a en stor fest
sal med inredning i nygotik och nyrenässans. Foto Ulf Gyllenhammar 1991.
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Bondans på Färö. Byggnadsminne 1987-12-07.
Urvalet kan också påverkas av det enskilda objektets miljö, när värdet ligger i
samspelet mellan flera olika byggnader.
Byggnaderna på gården Bondans är samtliga uppförda av sten, de flesta un
der 1800-talet. Bebyggelsestrukturen är ålderdomlig med gårdens hus oregel
bundet placerade i klunga utan uppdelning i mangård och fägård. Foto Stefan
Haase, länsstyrelsen i Gotlands län, 1987.

Högen i Lillhärdals socken, Jämtland. Byggnadsminne 1983-11-30.
Bondgården Högen i Lillhärdals kyrkby är en av landets få fullständigt bevar
ade exempel på den ålderdomliga gårdsform i sluten fyrkant som kallas den
nordsvenska gården. Gårdens äldsta hus kan dateras till 1600-talet, medan
övriga byggnader huvudsakligen uppfördes under 1800-talet. Foto Lantmäteriet 1979. Godkänd för spridning 1991-05-16.
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Ramlösa brunn, Helsingborg. Byggnadsminne 1973-10-24.
Den stora parken vid Ramlösa brunn började bebyggas vid 1800-talets början.
Där finns bl a hotell, varmbadhus och ett tjugotal villor. Foto Carl-Filip Mannerstråle, 1960-talet.

Graden av kulturhistoriskt värde
Hur märklig skall en byggnad vara för att bli byggnadsminne?
Att en byggnad med beaktande av ovan redovisade urvalskrite
rier bedöms ha ett kulturhistoriskt värde är inte tillräckligt för en
byggnadsminnesförklaring. Den skall enligt lagtexten vara syn
nerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde. Detsamma
gäller ett bebyggelseområde.
Förstärkningsordet ”synnerligen” fanns med i BML för att
understryka att höga krav måste ställas på en byggnad för att
den skall kunna förklaras för byggnadsminne. Lagstiftarnas av
sikt var då att markera en snäv gräns för tillämpningen; en an37

nan sådan markering var att lagen inte fick användas för skydd
av miljöer. I dag måste begreppet tolkas mot bakgrunden av en
annan samhällssituation, där kulturmiljövården inte längre be
traktas som ett hinder utan som en tillgång i samhällsutveck
lingen. I betänkandet ansågs att begreppet ”synnerligen märk
lig” gav intryck av sådan begränsning i urvalet av byggnader att
en byggnadsminnesförklaring skulle komma ifråga endast i un
dantagsfall och därför föreslogs ett slopande av ordet synner
ligen. RAÄ biträdde den uppfattningen. I propositionen fram
hålls: ”Jag har förståelse för arbetsgruppens förslag. I svensk
lagstiftningstradition förbehålls ett ord som ’synnerligen’ för så
dana fall då mycket långtgående krav ställs. Jag har emellertid
bedömt det mindre lämpligt att nu ändra rekvisitet på ett sätt
som kan uppfattas som en sänkning av kvalifikationskraven”
(prop s 48). I propositionen framhålls vidare att den nivå i be
tydelse som har tillämpats med dittills gällande lagstiftning i
stort sett bör fortsätta att gälla som riktpunkt för byggnadsmin
nesförklaring (prop s 47).
Tillämpningen har visat att innebörden inte kan fixeras till
ett bestämt antal objekt eller särskilda värdekriterier utan måste
kunna förändras i takt med samhällets ändrade synsätt och öka
de krav på en bred och integrerad kulturmiljövård. Någon klart
avgränsad kvantifiering av det kulturhistoriska värdets styrka
kan alltså inte göras. Faktorer som sällsynthet och regionala va
riationer m m måste alltid spela in. En värdeskala kan heller
knappast fixeras över tiden. Det som i dag ter sig mindre intres
sant kan om några år, i en annan samhällssituation, bedömas
som synnerligen märkligt och värt att skydda som byggnadsminne.
Enligt RAÄ:s tolkning får begreppet synnerligen märklig
därför i dag ses som ett uttryck för att lagen skall tillämpas rest
riktivt och med iakttagande av ett strikt kulturhistoriskt kvali
tetskrav. Detta mot bakgrund av att det är fråga om en statlig
lagstiftning, som innebär ett långsiktigt ansvarstagande från sta
tens sida och i vissa fall också inskränkningar i den enskilde äga
rens förfoganderätt över sin egendom.
Det bör understrykas att det är graden av en byggnads kul
turhistoriska värde som skall vara utslagsgivande för beslutet
om byggnadsminnesförklaring. Den omständigheten att en
byggnadsminnesförklaring kan vara lätt att genomföra får inte
påverka urvalet på så sätt att lagens krav på kulturhistoriskt vär38

Kungsstugan i kulturreservatet Wadköping, Örebro. Fråga väckt om byggnadsminnesförklaring 1979-01-25.
En byggnad som inte kvarligger på sin ursprungliga plats bör endast i undan
tagsfall komma ifråga för byggnadsminnesförklarmg. En anledning kan t ex
vara en interiör av mycket stort intresse.
Kungsstugan i Wadköping är medeltida till sin typ och möjligen uppförd
under 1400-talet. Väggmålningarna är från sent 1500-tal och tidigt 1600-tal.
Byggnaden, som är ett av de få bevarade exemplen på medeltida träbyggnader,
ingick ursprungligen i en gårdsanläggning vid järntorget i Örebro. Foto Knut
Borg, Örebro läns museum.

de åsidosätts. Man får inte heller göra avkall på det högt ställda
kravet på kulturhistoriskt värde för att kunna finansiera en upp
rustning med hjälp av tilläggslån (se nedan s 106) eller för att
hindra rivning av en byggnad som i och för sig har ett kulturhi
storiskt värde, men inte är att anse som synnerligen märklig. Be
dömningen får inte heller påverkas av den omständigheten att en
byggnad på vilken lagen är tillämplig redan är föremål för be
tryggande vård från ägarens sida. Däremot kan beslutet påver
kas av den omständigheten att byggnaden befinner sig i ett så39

Rådhuset i Lidköping. Byggnadsmmne 1976-06-29.
Ett byggnadsminne bör vara så väl dokumenterat att det är möjligt att rekon
struera om det skulle förstöras.
Gamla rådhuset i Lidköping-ursprungligen Magnus Gabriel de la Gardies
jaktslott på Kållandsö - härjades av en våldsam brand 1960, varvid endast
bottenvåningen och delar av mellanvåningen undgick total förstörelse. Bygg
naden har rekonstruerats. Foto Dan Axel Hallbäck, 1971.

dant skick att en iståndsättning inte är tänkbar utan orimligt sto
ra kostnader för det allmänna eller om byggnadens bibehållande
på ursprunglig plats skulle innebära svårigheter att genomföra
samhällsnyttiga åtgärder av sådan betydelse att byggnadens kul
turhistoriska värde inte står i relation därtill.
Det bör också framhållas att bestämmelserna om byggnadsminnen endast i undantagsfall bör tillämpas på sådana
byggnader som inte kvarligger på sin ursprungliga plats. Dessa
har i allmänhet ett visst skydd genom att de flyttats till museer,
hembygdsgårdar o d. Det bör därför finnas särskild anledning
om de skall komma ifråga för byggnadsminnesförklaring. En in
teriör av mycket stort intresse kan t ex motivera byggnadsmin
nesförklaring av en flyttad byggnad. Urvalet måste här präglas
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av en större restriktivitet än vad som gäller övriga byggnader. En
förutsättning är dessutom att flyttningen skett med sådan om
sorg att det kulturhistoriska värdet kan anses ha blivit bevarat.
Om en byggnad som är byggnadsminne eller uppfyller kra
ven för en byggnadsminnesförklaring skadas svårt av brand e d
och rekonstrueras bör grundprincipen vara att även den rekon
struerade byggnaden skall skyddas genom byggnadsminnesbestämmelserna.
Avslutningsvis kan påpekas att det väsentliga vid utpekan
det av ett byggnadsminne - oavsett vilket eller vilka kriterier som
styr urvalet - är att det finns en utförlig motivering. I de fall en
byggnad har flera egenskaper, som var och en för sig skulle mo
tivera en byggnadsminnesförklaring, bör alla dessa egenskaper
redovisas, eftersom de kan ha betydelse vid bedömning av och
jämförelse med andra byggnader. Bevarandemotivet skall också
ligga till grund för den framtida hanteringen av byggnaden. Mo
tivskrivningen måste därför vara så utförlig och tydlig att den
kan uppfattas av alla parter. Redan i beslut och skyddsföreskrif
ter skall det framgå vari byggnadens speciella värde består och
vad det har för konsekvenser för byggnadens vård och använd
ning.
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Förhållandet till annan lagstiftning

Plan- och bygglagen
Generella bestämmelser till skydd för befintliga byggnaders kul
turhistoriska kvaliteter finns i 3 kap 10-13 §§ plan- och byggla
gen (PEL). I 3 kap 10 § föreskrivs att tillbyggnader, ombygg
nader och andra ändringar skall utföras varsamt så att bl a histo
riska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden
tas till vara. Vidare gäller enligt 3 kap 13 § att underhållsåtgär
der skall anpassas till en byggnads värde från historisk, kulturhi
storisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgiv
ningens karaktär. Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick.
I 3 kap 12 § anges att byggnader som är särskilt värdefulla
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt - eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna ka
raktär - inte får förvanskas. Vidare föreskrivs i 3 kap 13 § att
sådana särskilt värdefulla byggnader skall underhållas så att de
ras särart bevaras.
13 kap 15 § anges att tomter som tas i anspråk för bebyggel
se skall anordnas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden
och till natur- och kulturvärden på platsen. Vidare föreskrivs i 3
kap 17 § att tomter skall hållas i vårdat skick.
Kommunen kan i detaljplan eller genom områdesbestäm
melser meddela rivningsförbud och/eller skyddsbestämmelser
för sådana byggnader som avses i 3 kap 12 § PBL. Eftersom
PBL:s skyddsregler avser ”särskilt värdefulla” byggnader, dvs
omfattar en ganska vid grupp av byggnader, medan en byggnadsminnesförklaring kan utfärdas endast för en ”synnerligen
märklig” byggnad, hänvisas i kulturmiljövårdspropositionen i
första hand till PBL:s skyddsinstitut. Detta innebär dock inte att
säkerställandet av ”synnerligen märkliga” byggnader helt och
hållet bör överlåtas på staten genom en tillämpning av byggnadsminnesinstitutet (prop s 48).
Något hinder mot att låta en byggnad omfattas av skydds
bestämmelser enligt både PBL och KML finns inte. I PBL-propositionen anförs: ”1 vissa fall kan det tänkas uppkomma behov
av att meddela skyddsbestämmelser enligt PBL för att bevara ett
värdefullt bebyggelseområde där någon eller några byggnader
redan är skyddade som byggnadsminnen eller byggnadsminnes42

märken. Jag har inte ansett det befogat att införa regler som
hindrar att skyddsbestämmelser enligt PBL omfattar byggnader
som samtidigt har skydd enligt speciallagstiftningen. Jag har
därvid utgått från att samrådsförfarandet vid den kommunala
planläggningen medför att skyddsbestämmelserna samordnas
på ett tillfredsställande sätt från bl a fastighetshetsägarens syn
punkter. Skyddsbestämmelserna enligt PBL och speciallagstift
ningen bör emellertid hållas isär så att det inte råder någon
oklarhet i frågan om ett eventuellt ersättningsansvar ligger hos
staten eller hos kommunen.” (prop 1985/86:1, s 447. Se även s
581).
Det kan i vissa fall vara motiverat att staten kompletterar
ett skydd enligt PBL med en byggnadsminnesförklaring, t ex om
de kommunala bestämmelserna inte omfattar förbud mot riv
ning (jfr betänkandet s 165-166) eller om de inte är tillräckligt
långtgående i andra avseenden. I regel torde det dock inte finnas
anledning att byggnadsminnesförklara en byggnad som redan
omfattas av skyddsbestämmelser enligt PBL. Om det kommuna
la skyddet skulle försvagas, t ex genom att rivningsförbud eller
skyddsbestämmelser ändras eller upphävs, blir länsstyrelsen un
derrättad om detta under samrådet i planförfarandet. Länssty
relsen kan då byggnadsminnesförklara byggnaden. Byggnadsminnesförklaringen bör i så fall genomföras innan det kommu
nala skyddet upphör för att ingen värdeförändring skall inträffa.
Beslutsprocesserna enligt PBL respektive KML är inte
kopplade till varandra. Det finns inga formella hinder mot t ex
att en kommun planlägger för rivning av en byggnad som läns
styrelsen är i färd med att förklara som byggnadsminne. Läns
styrelsen är visserligen involverad i det kommunala planärendet
under samrådsförfarandet kring detta, men kommunen kan an
ta planen även mot länsstyrelsens uppfattning. Skulle så ske, kan
skyddsföreskrifterna ändå hindra rivning; planen har inte större
verkan än byggnadsminnesförklaringen. Men kommunens age
rande kan i vissa fall ha betydelse för frågan om ersättning skall
betalas på grund av skyddsföreskrifterna. Det är givetvis viktigt
att länsstyrelsen och kommunen strävar efter samarbete och
ömsesidigt hänsynstagande till varandras intressen i planerings
frågorna.
En annan följd av att PBL och KML inte är sammankoppla
de är att byggnadsnämnden har att behandla ansökningar om
lov (bygglov, rivningslov eller marklov) oberoende av om den
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åtgärd som lov söks för är tillåten enligt KML eller inte. Det kan
alltså hända att lov beviljas för en sådan ändring av en byggnad
som strider mot skyddsföreskrifterna. Byggnadsnämnden skall
dock upplysa sökanden om att tillstånd kan fordras även enligt
annan lagstiftning (8 kap 25 $ PBL).
På motsvarande sätt bör länsstyrelsen, om den medger att
ett byggnadsminne ändras, upplysa sökanden om att bygglov
kan krävas.
Vissa åtgärder, särskilt i fråga om småhus, kräver inte lov
enligt PBL ( bl a att sätta upp friggebodar, skärmtak och ute
platser).Det betyder givetvis inte att åtgärderna får utföras även
om de strider mot skyddsföreskrifterna.
Naturresurslagen
Byggnadsminnesinstitutet kan användas för att säkerställa vikti
ga delar av områden som är av riksintresse för kulturminnesvår
den enligt lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser
m m (NRL). Här kan bl a möjligheten att skydda synnerligen
märkliga bebyggelseområden få betydelse (jfr prop s 49). Det
torde dock endast i undantagsfall bli fråga om att skydda ett helt
riksintresseområde genom byggnadsminnesbestämmelserna. I
betänkandet påpekades att ”såsom riksintressen för kulturmin
nesvården (har) oftast registrerats ytmässigt större områden än
sådana som kan tänkas omfattas i sin helhet av ett vidgat byggnadsminnesskydd. Det finns dock skäl att anta att märkliga be
byggelseområden som aktualiserats för byggnadsminnesskydd
ofta utgör bebyggelsecentra i ett större riksintresseområde eller
är av väsentlig betydelse för ett områdes kulturhistoriska vär
de.” (Betänkandets 165).
Inom riksintresseområden har länsstyrelsen särskilt ansvar
att kontrollera kommunala beslut enligt PBL. En kommuns be
slut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbe
stämmelser kan upphävas av länsstyrelsen om det kan befaras
att ett riksintresse inte har tillgodosetts (12 kap 1-3 §§ PBL).
Vidare kan länsstyrelsen besluta att inom ett visst område alla
beslut om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked
skall prövas av länsstyrelsen samt att sådana beslut inte skall
gälla förrän prövningen gjorts (12 kap 4 § PBL).
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Naturvårdslagen
De skyddsföreskrifter som meddelas för ett byggnadsminne får
innehålla bestämmelser om att ett område kring byggnaden
skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och ka
raktär inte förvanskas. Skyddsområdet är däremot inte avsett
att tillgodose ett mer allmänt landskaps- eller miljöskydd (jfr
s 61). Om det är önskvärt att skydda ett större område kring
byggnadsminnet än vad lagen medger kan skyddet eventuellt
kompletteras med ett förordnande enligt 7 eller 19 §§ natur
vårdslagen (NVL) om naturreservat respektive naturvårdsområde. Det är även möjligt att utsträcka förordnandet enligt NVL
till att omfatta hela byggnadsminnet, vilket framför allt har be
tydelse vad gäller byggnadsminnets skyddsområde. I samband
med ett beslut om naturreservat skall en särskild vårdplan fast
ställas. Det är då möjligt att noggrant ange hur marken kring och
mellan byggnaderna skall vårdas.
När det gäller parker, trädgårdar och alléer framhålls i pro
positionen att avgörande för byggnadsminnesinstitutets till
lämplighet bör vara att det är fråga om anläggningar som är att
betrakta som medvetna arkitektoniska skapelser. Denna ut
gångspunkt utgör en avgränsning gentemot naturvårdslagens
tillämpningsområde (prop s 50). En byggnadsminnesförklaring
bör dock enligt RAÄ:s mening kunna innefatta ett gestaltat
landskapavsnitt i anslutning till en historisk trädgårdsanlägg
ning men utanför den egentliga ”parken”, d v s en sådan del av
ett omgivande kulturlandskap som fått en medvetet arkitekto
nisk utformning och som utgör en övergång mellan t ex en herr
gårdspark och kulturlandskapet i vidare mening.
I vissa fall kan förordnanden om naturreservat eller naturvårdsområden ensamma tillgodose även ett tillräckligt skydd för
bebyggelse eller anläggningar.
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Rondalen vid Ulfåsa slott i Östergötland, med slottsanläggningen i fonden.
En byggnadsminnesförklaring bör kunna innefatta ett gestaltat landskapsavsnitt i anslutning till en historisk trädgårdsanläggning, men utanför den egent
liga parken. Exempel på ett sådant medvetet arkitektoniskt uttryck i jord
brukslandskapet är Rondalen vid Ulfåsa, som ingår i greve Carl Sparres stor
slagna barockanläggning från mitten av 1600-talet. Rondalen består av tio
lindar, planterade i cirkel mitt på den flera kilometer långa uppfartsvägen till
slottet. Här möttes förr de anländande gästerna av värdfolkets ekipage. Foto
Kjell Lundquist, 1990.
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Dokumentation

Syfte och mål
En byggnad som skyddas som byggnadsminne har ett stort kul
turhistoriskt värde och skall såvitt möjligt bevaras för framti
den. En konsekvens av ett sådant synsätt är att byggnadens egen
skaper, såväl formspråk och detaljer som de i byggnaden ingåen
de materialen, skall vara dokumenterade och tillgängliga för
studium och forskning vad som än händer med själva objektet i
framtiden. Också närmiljön bör finnas dokumenterad.
Det närmast liggande syftet med dokumentationen är att ge
det nödvändiga underlaget för byggnadens vård och att under
lätta handläggning av tillståndsärenden och samrådet mellan
byggnadens ägare och länsstyrelsen eller den kontrollant som
förordnats av länsstyrelsen. Med utgångspunkt från dokumen
tationsmaterialet skall man kunna avgöra hur underhålls- och
reparationsarbeten skall utföras så att byggnadens karaktär och
utseende inte förvanskas och vilka metoder och material som
skall användas för att inte skador skall uppstå på byggnaden.
Dokumentationsmaterialet skall också kunna utgöra grund för
ställningstaganden och beslut när det gäller förslag till ombygg
nader och andra ändringar. Vidare bör man med utgångspunkt i
dokumentationsmaterialet kunna avgöra om byggnaden änd
rats i strid mot meddelade skyddsföreskrifter.
Ett sådant dokumentationsmaterial bör finnas för varje
byggnadsminne. En första etapp bör tas fram i samband med att
byggnadsminnesförklaringen genomförs och föreligga när be
slut om byggnadsminnesförklaring fattas. Kravet på dokumen
tation bör dock inte tillämpas så rigoröst att det blir en hindran
de faktor för genomförandet av byggnadsminnesförklaringar. I
en del fall kan dokumentationen fullföljas efter byggnadsminnesförklaringens genomförande.
Förutom den dokumentation som är nödvändig för ställ
ningstaganden i vård- och underhållsfrågor är det önskvärt att
det i händelse av partiell eller total förstörelse, t ex genom elds
våda, ändå finns bevarat i ritning, beskrivning och avbildningar
och att materialet är så beskaffat att det är principiellt möjligt att
göra en rekonstruktion av byggnaden. En dokumentation av
denna omfattning kan med hänsyn till den stora arbetsinsats
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som krävs knappast genomföras för samtliga byggnadsminnen i
samband med byggnadsminnesförklaringen, men bör ställas
upp som ett mål på längre sikt.
Omfattning
Som utgångspunkt för dokumentationen kan lämpligen använ
das det underlagsmaterial som tas fram när byggnadsminnesförklaring aktualiseras. En basdokumentation bör helst föreligga
innan skyddsföreskrifter utarbetas. Skyddsföreskrifternas inne
håll blir avgörande för i vilken utsträckning denna dokumenta
tion sedan måste kompletteras. Hela byggnaden eller anlägg
ningen bör dokumenteras, men för den del eller de delar som
ingår i skyddsföreskrifterna bör en mer noggrann dokumenta
tion utföras.
Dokumentationsarbetet inleds lämpligen med en litteraturoch arkivgenomgång och sammanställning av befintligt materi
al. Därefter görs en kompletterande undersökning på platsen.
Dokumentation
för byggnadsminnesförklaring

Det dokumentationsmaterial som tas fram i samband med att en
byggnad förklaras för byggnadsminne bör bestå av:

Byggnad

- Historik, baserad på litteratur- och arkivuppgifter. Här bör
ingå uppgifter om ursprunglig och nuvarande funktion, bygg
nadshistoria och kulturhistorisk betydelse.
- Beskrivning av objektet. Denna bör omfatta uppgifter om
byggnadsteknik, formspråk, utsmyckningsdetaljer, material,
färgtyper, färgsättning och detaljer, såsom typ av plåtlägg
ning, plåtstorlek, spåntyp, tegeltyp, beslag, skorstenar, föns
ter och dörrar. Om interiören ingår i skyddsföreskrifterna bör
även en rumsbeskrivning göras. Det bör tydligt anges om
byggnadsdetaljer såsom fönster är original eller förnyade. Vi
dare bör eventuella skador på byggnaden redovisas. Beskriv
ningen kan vara relativt summarisk beträffande de delar som
är dokumenterade genom fotografier och ritningar men bör
vara detaljerad när det gäller övriga egenskaper.
- Karta eller situationsplan.
- Ritningar: uppmätnings- samt eventuella nybyggnads- och
ombyggnadsritningar i plan, fasad och sektion. Uppmät48

ningsritningar är dock ett krav endast då sådana redan finns,
med undantag av planritning, som måste upprättas i de fall
skyddsföreskrifterna omfattar interiören och sektionsritning,
som bör finnas när byggnaden har en värdefull takarkitektur.
- Fotografier.
För den mer omfattande dokumentationen bör ovanstående do
kumentationsmaterial kompletteras med:
- Uppmätningsritningar i plan, fasad och sektion, om sådana
inte upprättats tidigare (jfr ovan). Särskilt angeläget är att vär
defulla tak- och tornkonstruktioner, som kan totalförstöras
vid brand, dokumenteras i ritningar. Eventuellt kan foto
grammetrisk dokumentation användas, kompletterad med
traditionell uppmätning.

Takstolarna i Widtskövle slott, Vittskövle socken, Skåne. Byggnadsminne
1966-09-29.
Särskilt angeläget är att värdefulla tak- och tornkonstruktioner, som kan total
förstöras vid brand, dokumenteras. Widtskövle slott, som är Skånes största
fyrlängade borg, började byggas omkring 1550. Borgen är av tegel i tre vå
ningar under tegeltak på öppen läkt. Foto Ulf Gyllenbammar, 1976.
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- Detaljritningar av dörrar, fönster, snickerier, paneler, beslag
m m.
- Teknisk beskrivning, dvs uppgifter om konstruktioner, puts
sammansättning o d. Eventuellt kan dessa uppgifter tas fram
efter hand, i samband med underhålls- och ändringsarbeten.
- Materialprover, t ex puts- och tapetprover (i förekommande
fall).
Dokumentationen skall givetvis i första hand gälla de delar och
detaljer av byggnaden som skall ingå i skyddsföreskrifterna.
Härutöver bör visst material som ger en uppfattning om byggna
dens eller anläggningens helhet, läge och omgivning också fin
nas, lämpligen i form av översiktsbilder och en kortfattad be
skrivning.
Dokumentation
för byggnadsminnesförklaring
Park m m

När det gäller en park, trädgård eller allé - antingen den ingår i
en större helhet såsom en herrgårdsanläggning eller utgör en
självständig anläggning utan samband med byggnad - bör det
dokumentationsmaterial som tas fram vid byggnadsminnesförklaringen bestå av:
- Historik, baserad på litteratur- och arkivuppgifter samt
muntliga källor. Här bör ingå uppgifter om vilken karaktär
parken var tänkt att ha när den anlades, eventuella föränd
ringar samt vad som främst konstituerar det kulturhistoriska
värdet.
- Skötselhistorik.
- Beskrivning och inventering av parken. Denna bör innefatta
detaljerade uppgifter om vegetation m m. Större anläggningar
bör delas upp i områden eller behandlingsenheter där beskriv
ningen systematiseras. Angeläget är att redovisa vegetatio
nens tillstånd. Vidare bör taxa (arter, varieteter, former, kultivarer mm- namn på svenska och latin), antal och ålder anges.
Måttuppgifter är många gånger viktiga, t ex häckars höjd el
ler boskéers omfång. Härutöver bör ingå en redovisning av
övriga eventuella beståndsdelar i parken, t ex gångvägar, vat
tenkonster, dammar, trappor, terrasser, murar, hägnader, ba
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lustrader, broar, bänkar, grottor, lusthus och andra mindre
byggnader, skulpturer, lyktor, urnor, minnesstenar och mo
nument. I de fall en parks värde i stor utsträckning ligger i ett
exklusivt växtmaterial bör detta dokumenteras i herbarier.
- Karta och planritningar.
- Fotografier.
Det kan i detta sammanhang nämnas att det vid Institutionen för
landskapsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp
pågår ett forskningsprojekt, ”Trädgårdskonstens Historiska
Källmaterial”, med syfte att bl a få underlag för ett databaserat
register över källmaterialet till landets historiska trädgårdsan
läggningar.
☆

För att ge en uppfattning om en hel parkanläggning eller för att
visa ett samband mellan olika byggnader och deras omgivande
miljö finns möjlighet att använda flygbilder. På dessa kan också
redovisas skyddsområdets omfattning. Flygbilder finns i princip
över hela landet och kan köpas från lantmäteriverket i Gävle
genom respektive överlantmätarmyndighet.
☆
Sedan byggnadsminnesförklaring genomförts måste en löpande
dokumentation utföras. Varje åtgärd som vidtas med byggnadsminnet i framtiden, såväl ombyggnad och ändring som upprust
ning och restaurering, skall registreras. Dokumentationen vid
mindre upprustningsarbeten kan i regel inskränkas till en verbal
beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits och vilka metoder
och material som använts samt erforderliga fotografier. Vid mer
omfattande ändringar eller ombyggnader bör rapporten också
innehålla ritningar. Vidare skall en redogörelse lämnas för de
iakttagelser av antikvariskt intresse som gjorts under arbetets
gång.
Dokumentationen bör vara arkivbeständigt utförd efter
som den skall kunna bevaras under lång tid. Texthandlingarna
bör därför vara utskrivna på papper märkt ”Svenskt arkiv” eller
av motsvarande kvalitet. Även ritningsoriginalen bör uppfylla
arkivkrav. Tjuskopior kan inte godtas som arkivvärdiga hand
lingar, medan elektrostatiskt framställda papperskopior (”xerox-kopior”) kan användas under vissa villkor. Det är även med
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Ändringsdokumentation

Arkivbeständighetskrav

avseende på arkivkraven en fördel, om ritningarna är framställ
da enligt svensk standard för byggnadsritningar. Fotografier
skall alltid vara svartvita, eftersom färgbilder inte är arkivbe
ständiga (gäller såväl papperskopior som diapositiv ). Färgny
anser får inte redovisas genom färgfotografier utan bör doku
menteras med hjälp av färgprover, hänvisning till färgkartor e d.
Om arkivgodkända rit- och skrivmateriel, se Statens provningsanstalts kungörelse om skrivmateriel och reproduktionsmeto
der som är godkända till vissa slag av handlingar (publiceras år
ligen i SFS, vanligen som nr 1) samt Statens provningsanstalts
förteckning över ritmateriel typgodkänd för användning i enlig
het med RA-FS 1986:3 (rekvireras från provningsanstalten).
Upplysningar om arkivfrågor kan också lämnas av antikvarisk
topografiska arkivet (ATA) vid RAÄ i Stockholm.

Dokumentation
vid byggnadsminnesförklaring

Ändringsdokumentation

Ansvarsfördelning
Den dokumentation som utförs i samband med byggnadsminnesförklaringen utgör en del av länsstyrelsens ärendehandlägg
ning. Ansvaret för dokumentationen åvilar därför länsstyrelsen,
men det lämpligaste torde i de flesta fall vara att länsmuseet eller
motsvarande utför arbetet på länsstyrelsens uppdrag. Den
grundläggande dokumentationen av byggnadsminnen bör en
ligt RAÄ:s mening ses som en av länsmuseets basuppgifter enligt
statsbidragsvillkoren. Insatsens storlek kan emellertid i vissa fall
motivera att länsmuseet utför dokumentationen som ett särskilt
uppdrag bekostat av länsstyrelsen. Om den erforderliga doku
mentationen på grund av bristande underlagsmaterial medför
mycket höga kostnader kan medel härför i speciella fall utgå ur
RAÄ:s anslag för bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.
Vid tillstånd till ändring av byggnadsminne får länsstyrel
sen enligt 3 kap 14 § KML ställa villkor avseende bl a den doku
mentation som behövs. Villkoren skall emellertid vara skäliga
med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen.
116 § KMF föreskrivs att länsstyrelsen alltid som villkor för
ändringstillstånd skall ange att byggnadens utseende och be
skaffenhet före ändringen dokumenteras på ett lämpligt sätt.
I propositionen framhålls att skäligheten av att ålägga äga
ren kostnaden för dokumentationen bör ”avgöras med ledning
av bl a den ekonomiska nytta ägaren förväntas dra av att få ge
nomföra ändringen. Ägaren kan också t ex tidigare ha fått sär52

skilt stöd eller ekonomiskt bidrag till vården av byggnaden var
vid det kan vara skäligt att han - eller en efterföljande ägare - får
bära vissa merkostnader vid ett tillstånd till ändring. Under alla
omständigheter bör villkoren få innehålla stadgande att länssty
relsen eller den som arbetar på länsstyrelsens uppdrag, vanligt
vis länsmuseet, skall beredas möjlighet att utföra dokumentatio
nen.” (prop s 93).
Ett normalvillkor vid tillstånd till ändring av byggnadsminne bör vara att länsstyrelsen eller länsmuseet skall beredas till
fälle att följa ändringsarbetenas förlopp. Detta motiveras dels av
behovet av att kunna dokumentera sådana byggnadsdelar som
ligger under ytskiktet och som inte kunnat dokumenteras tidiga
re, dels av behovet av att kunna kontrollera utförandet av änd
ringsarbetena i enlighet med givna villkor. Kostnaden för den
antikvariska kontrollen bör ägaren kunna åläggas att svara för
efter samma skälighetsprincip som berörts ovan. Det torde i de
flesta fall vara rimligt att ägaren får bekosta dokumentationen
av byggnadsdelar, ytskikt m m som byts ut eller tas bort i sam
band med ändringsarbetet. Om man vid en ändring eller om
byggnad utnyttjar tillfället att göra en vetenskaplig undersök
ning av frilagda byggnadsdelar som annars inte är tillgängliga,
t ex murverk, timmerstomme eller bjälklag, kan ägaren däremot
endast undantagsvis åläggas kostnaden för den delen av doku
mentationen.
När tillstånd ges till ändring av byggnadsminne bör länssty
relsen överväga vilka konsekvenserna blir ifråga om kontroll
och dokumentation. I de fall det krävs en omfattande arbetsin
sats och det inte är rimligt att ålägga ägaren hela kostnaden här
för kan länsstyrelsen överväga att reservera ett belopp ur de sär
skilda medel som står till länsstyrelsens disposition för bidrag till
vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vid mer begränsa
de insatser som inte bekostas av ägaren är det rimligt att länsmu
seet utför arbetet inom ramen för sitt statsanslag.
☆

Enligt 1 kap 2 § KML har RAÄ överinseendet över kulturmin
nesvården i landet. En förutsättning för att RAÄ skall kunna bi
träda länsstyrelserna i byggnadsminnesärenden är att RAÄ har
tillgång till ett fullständigt dokumentationsmaterial. En omgång
kopior av dokumentationshandlingarna bör därför tillställas
RAÄ.
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Skyddsföreskrifter

Byggnad

Skyddets omfattning
1 samband med att en byggnad förklaras för byggnadsminne
skall länsstyrelsen enligt 3 kap 2 $ KML genom skyddsföreskrif
ter ange på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas
samt i vilka avseenden den inte får ändras.
Föreskrifterna skall vara anpassade till varje enskilt bygg
nadsminne. Innehållet i föreskrifterna - vilken eller vilka delar
av byggnadsminnet som skall skyddas - måste utgå från de egen
skaper hos byggnaden eller anläggningen som gör en byggnadsminnesförklaring motiverad. Såsom framhålls i propositionen
är syftet med byggnadsminnesförklaringen att bevara byggna
dens kulturhistoriska värde. ”Det är sålunda viktigt att de åläg
ganden som görs uppfattas som sakligt väl motiverade” (prop
s 50).
Föreskrifterna för en byggnad kan omfatta hela byggnaden
eller begränsas till partier eller delar av den, t ex exteriören, fasa
den, stommen, interiören eller delar av interiören, såsom plan
lösning, vissa rum, trapphus eller fast inredning. Det kan i detta
sammanhang påpekas att till en byggnads fasad hör också föns
ter och ytterdörrar.
Stommen bör som regel ingå i skyddsföreskrifterna efter
som byggnadstekniken ofta representerar en viktig del av bygg
nadens kulturhistoriska värde. Vidare kan stommen ge värde
fulla byggnadshistoriska upplysningar genom t ex skarvar i
murverk, avsågade knutar eller igensatta dörrar och fönster. I de
fall en byggnads huvudsakliga värde ligger i dess betydelse för
miljön torde det dock inte vara motiverat att låta byggnadsminnesskyddet omfatta stommen.
Möbler och inventarier kan inte omfattas av lagens skydd i
vidare mån än de kan anses utgöra tillbehör till byggnaden. Av
2 kap 2 § jordabalken framgår att till byggnad hör ”fast inred
ning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är äg
nat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna.”
Exempel på sådant som i enlighet härmed bör kunna räknas som
tillbehör till byggnad är dörrar och dörrfoder, fönster och föns
teromfattningar, taklister, paneler, golv, dörr- och spisöverstycken, väggmålningar, tapeter, stuckarbeten och kakelugnar.
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Plan över Grönsöö slott, Kungs-Husby socken, Uppland. Byggnadsminne
1964-10-09.
Innehållet i skyddsföreskrifterna måste utgå från de egenskaper som motiverar
byggnadsminnesförklaringen.
Grönsöö slott, uppfört 1611 och ombyggt 1738, omges av en kulturhisto
riskt märklig parkanläggning, vars äldsta del anlades av drottning Kristinas
trädgårdsmästare Johan Ludwichzson. Skyddsföreskrifterna omfattar huvud
byggnaden, parken och snäckhuset. Den nordost om parken belägna frukt
trädgården från 1920-talet hör däremot inte till barockanläggningen och ingår
därför inte i skyddet.
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Tiondeboden ocb mangårdsbyggnaden på Jäders prästgård, Södermanland.
Byggnadsminne 1989-09-28.
I de fall en byggnads värde ligger i dess betydelse för miljön torde det inte vara
motiverat att låta byggnadsminnesskyddet omfatta stommen.
Jäders prästgård utgör en kulturhistoriskt synnerligen märklig miljö genom
att den innehåller landets enda bevarade medeltida prästgårdsbyggnad, tion
deboden. Bebyggelsen i övrigt består av en mangårdsbyggnad och en tvättstu
ga frän 1860-talet samt en timrad ekonomilänga, eventuellt från sent 1700-tal.
I skyddsföreskrifterna för tiondeboden ingår stommen, medan skyddet för öv
riga byggnader endast gäller det yttre. Foto Mia Geijer, Eskilstuna museum.

Område

Enligt jordabalken räknas också t ex hylla och disk i en butikslo
kal som tillbehör till byggnad. Till fastighet som helt eller delvis
är inrättad för industriell verksamhet hör vidare enligt jordabal
ken 2 kap 3 § ”maskin och annan utrustning som tillförts fastig
heten för att användas i verksamheten huvudsakligen på den
na.”
I regel får man utgå ifrån att den fasta inredningen tillhör
byggnaden. I vissa fall kan dock en hyresgäst eller arrendator ha
rätt att föra bort inredningen.
Skyddsföreskrifterna får vidare om så behövs innehålla be
stämmelser om att ett område kring byggnaden skall hållas i så
dant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte för
vanskas (3 kap 2 § KML). Ett sådant skyddsområde är i regel
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Granqvistgården i Vimmerby. Byggnadsminne 1963-02-21.
Skyddsföreskrifterna kan omfatta hela byggnaden eller begränsas till delar av
den.
Granqvistgården, vars äldsta delar troligen uppfördes i slutet av 1600-talet,
bestårav två bostadshus samt ekonomibyggnader och utbuslängor. I gathusets
bottenvåning finns framtagna väggmålningar från tidigt 1700-tal. Skyddet
gäller hela gårdens exteriör samt de rum i bottenvåningen som är försedda med
målningar. Foto Åke Nisbeth.

SI

Gävle teater. Byggnadsminne 1987-06-15.
Teatern uppfördes 1878 efter ritningar av arkitekten Axel Fredrik Nyström.
Interiören, framför allt salongen och foyern, är rikligt utsmyckad av dekora
tionsmålaren Simon Rubenson. Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören och
interiören i samtliga publika utrymmen. Foto Gävle kommun.

begränsat och kan t ex utgöras av ett gårdsutrymme i ett stads
kvarter, en trädgård, en gårdsplan, en kringbyggd gård eller en
avgränsad del av den omgivande marken. I propositionen fram
hålls att ett viktigt syfte med ett sådant områdesskydd är att ge
möjlighet att förhindra åtgärder i ett byggnadsminnes närhet
som är direkt olämpliga för bevarandet av dess karaktär (prop
s 50). Detta innebär enligt RAÄ:s mening att det är möjligt att
förhindra t ex asfaltering av ett gräsbevuxet gårdstun eller ut
byte av en traditionell fruktträdgård mot plantering av för mil
jön främmande karaktär.
Om det är uppenbart att en nybyggnad eller annan föränd
ring i byggnadens närhet skulle förvanska byggnadsminnet bör
man enligt RAÄ:s mening i skyddsföreskrifterna skriva in att det
till byggnaden hörande området inte ytterligare får bebyggas el
ler på annat sätt förändras. Alternativet är att man i skyddsföre58

Lilla Gunnarbo, Växjö. Byggnadsminne 1988-09-19.
Villa Lilla Gunnarbo byggdes 1907-08 åt slöjdläraren Gunnar Ell, som själv
svarade för ritningarna till såväl exteriör som interiör med all fast och lös in
redning. Villan, som i allt väsentligt är bevarad i ursprungligt skick, utgör ett
representativt exempel på jugendstilens villaarkitektur. I skyddsföreskrifterna
ingår exteriören, interiören med dess fasta inredning samt trädgården. Foto
Ola Terje, 1988.
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Hylténs metallvarufabrik i Gnosjö, Småland. Byggnadsminne 1978-12-15.
Anläggningen vid Hylténs Metallvarufabrik, som tillkommit i etapper under
1900-talets första hälft, omfattar ett tiotal byggnader med olika funktioner,
bl a fabriksbyggnad, smedja, gjuteri och tråddrageri. Den maskinella utrust
ningen är komplett bevarad och omfattas av byggnadsminnesskyddet. Foto C
Meisel, Alvsborgs länsmuseum.

skrifterna bara anger att området skall hållas i sådant skick att
byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. Man
får då avgöra från fall till fall huruvida en föreslagen nybyggnad
eller annan förändring skulle förvanska byggnadsminnet och
därmed strida mot skyddsföreskrifterna. Väljer man den senare
lösningen riskerar man att ägaren själv bereder sig visst tolkningsutrymme i fråga om vad som innebär förvanskning. Dess
utom blir det bl a från ersättningssynpunkt oklart vilka ekono
miska skadeverkningar som skyddsföreskrifterna egentligen har
när de antas. Det kan t ex hända att området ligger inom en de
taljplan där det finns en outnyttjad byggrätt. Om den rätten skall
tas bort genom skyddsföreskrifterna, bör det klart framgå. Från
rättssäkerhetssynpunkt är det inte godtagbart att ett förbud mot
förvanskning först i efterhand - när tiden för att väcka ersätt
ningsanspråk har gått ut - visar sig vara ett förbud mot nybygg60

nad. Över huvud taget är det angeläget att skyddsföreskrifterna
så långt möjligt står i överensstämmelse med en detaljplan, så att
inte dubbla och inbördes motstridiga regleringar gäller för om
rådet.
Givetvis kan områdesskyddet graderas, t ex så att skydds
föreskrifterna inom en zon närmast byggnaden hindrar nybygg
nad och annan förändring, medan de i en yttre zon inte är så
långtgående.
Ett byggnadsminne kan också innefatta ett område kring
byggnaden som representerar en del av byggnadsminnets kul
turhistoriska värde, t ex en herrgårdspark eller allé. I detta fall,
liksom i det fall byggnadsminnet utgörs av enbart en park e d,
skall skyddsföreskrifterna givetvis utgå från de bevaransvärda
egenskaperna hos parken. Enligt 2 kap 1 § jordabalken hör till
fastighet bl a ”byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning
som anbragts i eller ovan jord för stadigvarande bruk samt på
rot stående träd och andra växter”. Exempel på företeelser i en
park utöver vegetationen som i enlighet härmed bör kunna ingå i
skyddsföreskrifterna är gångvägar, trappor, balustrader, dam
mar, murar, bänkar och skulpturer (jfr s 50).
I skyddsföreskrifterna för ett bebyggelseområde bör utöver
de enskilda byggnaderna även kunna ingå t ex markbeläggning
och brunnar.
Lagen ger inte utrymme för skydd av större kulturlandskapsavsnitt såsom ängar, åkrar eller hagmarker (jfr s 17 och
45). Vill man skydda ett större område kring ett byggnadsminne
än vad byggnadsminnesbestämmelserna medger bör man un
dersöka om förutsättningar föreligger att komplettera skyddet
med ett förordnande enligt annan lagstiftning (NVL eller PBL).
☆

Om fastigheten omfattar ett litet område eller om hela det till
fastigheten hörande markområdet utgör en del av det kulturhi
storiska värdet är det lämpligt att låta skyddsområdets gränser
sammanfalla med fastighetsgränsen. I det fall endast en del av
fastigheten skall avgränsas som skyddsområde bör avgränsningen såvitt möjligt anpassas till naturliga gränser såsom vägar,
diken, vattendrag och stränder. En annan utgångspunkt för be
stämning av skyddsområdets storlek kan vara att redovisa den
mark som av hävd hör ihop med en byggnad och dess verksam
het, t ex en hyttbacke eller den mark omkring en kvarn som ut
gör kvarnplatsen.
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Officinen i apoteket Storken på Östermalm i Stockholm.
I vissa fall kan en hyresgäst eller arrendator ha rätt att föra bort inredningen.
Apoteket Storken, den i sitt slag mest intakta och rikast utformade apoteksinteriören i landet, har sedan det öppnades 1899 varit inrymt i ett samma år
nyuppfört bostads- och affärshus. Apotekets inredning tillhör Apoteksbola
get, medan fastigheten har annan ägare. Inredningen utgör således inte tillbe
hör till byggnaden. Foto Stockholms stadsmuseum, 1990.

Carl Johansparken i Norrköping.
I skyddsföreskrifterna för en park bör, utöver vegetationen, även ingå övriga
beståndsdelar i parken. Exempel på sådana är bl a lyktor och skulpturer.
Carl Johansparken i Norrköping tillkom 1887 och ingår i ett stråk av parker
som anlades under 1800-talets andra hälft och som axialt sträcker sig från
järnvägen och stationshuset. Foto Stig Hellerström, 1986.
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Ett och samma byggnadsminne kan beröra flera fastigheter
eller delar av sådana, under förutsättning att de till fastigheterna
hörande byggnaderna tillsammans utgör en kulturhistorisk en
het. Det kan t ex röra sig om en äldre gårdsanläggning som sena
re uppdelats i flera mindre fastigheter eller ett bruk, där indu
stribyggnader, herrgård och arbetarbostäder utgör olika fastig
heter. Det är således inte fastigheterna i sig, utan det inbördes
sambandet mellan olika byggnader och deras omgivning som
bör avgöra skyddsföreskrifternas omfattning. Alla de byggna
der som är belägna inom skyddsområdet måste dock inte omfat
tas av skyddet. Något av husen inom en anläggning kan t ex ut
göras av en byggnad som helt saknar anknytning till den övriga
bebyggelsen eller en byggnad som ombyggts och förvanskats på
ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet gått förlorat.
Olämpliga åtgärder på en sådan byggnad -1 ex ommålning med
en färgnyans som på ett störande sätt avviker från övriga bygg
naders - kan förhindras med stöd av en bestämmelse om att om
rådet kring byggnaden skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. Ett bättre alter
nativ är dock att byggnaden tas med i skyddsföreskrifterna
genom en bestämmelse om att samråd skall ske med länsstyrel
sen vid exteriöra förändringar på byggnaden (se s 69). Den om
ständigheten att ett byggnadsminne omfattar flera fastigheter el
ler att skyddsområdet inte sammanfaller med befintliga fastig
hetsgränser bör inte föranleda att fråga om fastighetsbildning
tas upp. I det senare fallet är det snarare angeläget att sambandet
mellan byggnadsminnet och resten av fastigheten inte bryts.
Då det av andra skäl uppkommer fråga om fastighetsbild
ning som berör ett byggnadsminne samråder fastighetsbildningsmyndigheten normalt med länsstyrelsen (4 kap 25 § fastig
hetsbildningslagen).
När markområde avgränsats kring byggnadsminnet skall
till skyddsföreskrifterna fogas en karta, av vilken klart framgår
det skyddade områdets storlek. En sådan karta skall biläggas
föreskrifterna även när skyddsområdets gränser sammanfaller
med fastighetsgränsen, bl a för att underlätta framtida hand
läggning och undvika missförstånd. På samma sätt bör man på
en särskild karta markera vilken eller vilka av de i en anläggning
ingående byggnaderna som omfattas av föreskrifterna. Före
skrifter som gäller avgränsade delar av en byggnad, t ex vissa
rum, bör kompletteras med en planritning på vilken markerats
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vilka utrymmen skyddet avser. För objekt inom tätort är det
lämpligt att använda utdrag ur primärkarta (skalorna 1:400,
1:500,1:1 000) eller motsvarande grundläggande kartverk. För
övriga objekt bör utdrag ur åjourförda fastighetskartan (ekono
miska kartan, skala 1:10 000 eller 1:20 000), eventuellt fotogra
ferat och förstorat, som regel kunna godtas. Behövs utanför tät
ort kartor i större skalor finns i vissa fall kommunala översikts
kartor i skala 1:4 000 eller 1:5 000. På de använda kartorna skall
skyddsområde och objekt utmärkas och en anteckning göras om
vad skyddet avser.
Skyddets art
I skyddsföreskrifterna skall vidare anges på vilket sätt byggna
den skall skyddas. Erfarenheten har här visat att det från flera
synpunkter är lämpligast att meddela ett generellt förbud mot
rivning, ombyggnad och annan väsentlig förändring av de delar
av byggnadsminnet som man önskar skydda. Som en påminnel
se om dispensmöjligheten bör också i anslutning till föreskrifter
na hänvisning ges till 3 kap 14 § KML, enligt vilken länsstyrelsen
får lämna tillstånd till ändring av byggnadsminne, om det finns
särskilda skäl.
Av vad som tidigare sagts om syftet med byggnadsminnesbestämmelserna (kapitlet Byggnadsminnesbestämmelsernas
syfte och innebörd) följer, att det inte är rimligt att överlåta till
ägaren att med utgångspunkt i detaljerade skyddsföreskrifter
avgöra vilka åtgärder som inte får vidtas utan tillstånd från läns
styrelsen. Det är svårt att förutse vilka ändringar och ingrepp
ägaren i framtiden kan komma att vilja göra eller vilka problem
som kan dyka upp under en restaurering. Om de av ägaren öns
kade förändringarna inte täcks in av de i föreskrifterna uppräk
nade åtgärderna kan det visa sig omöjligt att från kulturminnes
vårdens sida med stöd av lagen förhindra vissa åtgärder, även
om de minskar byggnadens kulturhistoriska värde. Genom ge
nerellt formulerade skyddsföreskrifter är det däremot möjligt
både att förhindra vissa oförutsedda, icke önskvärda ändringar
eller ombyggnader och att påverka det sätt på vilket ombygg
naden genomförs.
Skyddsföreskrifterna bör således utformas som generella
förbud.
För att klargöra vad som avses med t ex en fasad eller fast
inredning bör man däremot antingen i skyddsföreskrifterna eller
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också i en bilaga till beslutet lämna exempel på sådana fasadeller inredningsdetalj er som omfattas av skyddet. Bilagan blir en
bindande del av skyddsföreskrifterna om det inte angetts att den
bara har rådgivande karaktär.
Om en ägare går med på en byggnadsminnesförklaring en
dast på det villkoret att han får genomföra en planerad ombygg
nad eller annan förändring av byggnaden, och länsstyrelsen fin
ner att ändringen är acceptabel från kulturhistorisk synpunkt, är
det ändå lämpligast att först fastställa skyddsföreskrifterna och
därefter medge ändringen genom ett särskilt tillståndsbeslut.
Skyddsföreskrifterna bör i princip avse byggnaden i dess skick
vid beslutstillfället.
Det kan inte med stöd av lagen skrivas in i skyddsföreskrif
terna att en byggnadsdel, inredningsdetalj e d skall återställas i
ursprungligt skick. Om en sådan åtgärd är angelägen från kul
turhistorisk synpunkt bör länsstyrelsen föreslå ägaren att vidta
åtgärden och tillstånd därtill ges i särskilt beslut när det blir ak
tuellt.
V årdföreskrifter
Hinder mot rivning, ombyggnad och annan väsentlig förändring
utgör ett skydd mot förstörelse av byggnadsminnets kulturhisto
riska värde. Om skyddet skall vara meningsfullt måste det dock
kompletteras med bestämmelser om att byggnaden skall vårdas.
Här kan erinras om bestämmelserna i 3 kap 13 § PBL som bl a
stadgar att byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick, att under
hållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kultur
historisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt och att särskilt
värdefulla byggnader (3:12-byggnader) skall underhållas så att
deras särart bevaras. Ägaren är alltså genom PBL redan ålagd att
vårda och underhålla sina byggnader. Genom skyddsbestäm
melser i PBL eller genom byggnadsminnesbestämmelserna ges
ett ytterligare skydd mot åtgärder som kan minska eller förstöra
det kulturhistoriska värdet.
Det skulle i vissa fall kunna innebära en fördel att till de
delar av skyddsföreskrifterna som gäller vården foga detaljerade
föreskrifter om hur byggnadsminnet skall vårdas och underhål
las, dvs noggrant ange vilka metoder, material, färger m m som
kan komma ifråga vid upprustningsarbeten för att byggnadens
kulturhistoriska värden skall bibehållas. Bl a skulle ärendehan
teringen förenklas genom att ägaren i större utsträckning skulle
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kunna utföra underhållsarbeten utan att först ha sökt samråd
med länsstyrelsen. Emellertid kan också åtskilliga nackdelar
med sådana föreskrifter konstateras. Gränsen mellan vad som
skall betraktas som underhåll och vad som är att betrakta som
ändring kan ibland vara mycket svår att dra. Detaljerade sköt
selföreskrifter kan i sämsta fall leda till att ägaren företar mer
omfattande arbeten än vad som är önskvärt utan att länsstyrel
sen får tillfälle att lämna råd och tillse att arbetet sker under
antikvarisk medverkan. Vidare förlorar man möjligheten att vid
underhållsarbeten, t ex översyn av en putsad fasad eller färgen
på snickerierna, göra iakttagelser av dittills okända detaljer,
som kan bidra till att klargöra husets byggnadshistoria och
ibland även påverka det slutliga resultatet av upprustningsarbetet. Att alla arbeten på byggnaden sker under antikvarisk med
verkan är viktigt också med hänsyn till att varje åtgärd som vid
tas - även underhållsarbeten som t ex ändring av ytskiktet måste dokumenteras.
Slutligen kan detaljerade vårdföreskrifter innebära att man
försvårar möjligheterna att tillgodogöra sig eventuella nya rön
angående material och metoder som kommer fram efter det att
skyddsföreskrifterna utfärdats. Detta kan givetvis motverkas
genom att skötselföreskrifterna kontinuerligt omprövas, men då
ställs också ökade krav på administrativa resurser.
Man bör därför i skyddsföreskrifterna undvika att lämna
detaljföreskrifter för underhållsarbeten och i stället begränsa sig
till att föreskriva att byggnaden skall underhållas så att den inte
förfaller, att underhållsåtgärder som berör de delar av byggna
den som är skyddade skall utföras på ett sådant sätt att det kul
turhistoriska värdet inte minskar och att underhållet skall ske
med material och metoder som är anpassade till byggnadens ege
nart. Vari byggnadens egenart består bör ha framgått av be
skrivningen av byggnaden och motiveringen för byggnadsminnesförklaring.
Om byggnadsminnesförklaringen gäller en park- eller träd
gårdsanläggning eller en allé bör givetvis regeln om vård och un
derhåll anpassas till anläggningens behov. 13 kap 17 § PBL före
skrivs att tomter skall hållas i vårdat skick. En park eller en träd
gård på en tomt får härigenom ett visst skydd även för
kulturhistoriska kvaliteter. Men tomtområdet kan ofta vara
mindre än det område som är skyddat med en byggnadsminnesförklaring. Skyddsföreskrifterna bör därför reglera även de an67

språk på vård och underhåll av kringområdet som rimligen bör
ställas. Minimikraven anges i 3 kap 2 § andra stycket KML.
Till skyddsföreskrifterna för parker, trädgårdar och alléer både sådana som utgör kringområde till en byggnad och sådana
som är självständiga anläggningar - bör, för att skyddet skall
vara meningsfullt, fogas en vårdplan. Denna bör innehålla re
kommendationer om löpande underhåll samt uppgifter om vil
ka delar av vegetationen som kan komma att behöva förnyas
och med vilka intervaller detta skall ske.
Vårdplanen kan delas in i generella åtgärder, t ex föryng
ring och beskärning av träd och buskar samt skötsel av gräsytor
och planteringar, och i mer detaljerade åtgärder inom särskilda
områden. Planen skall ha ett klart formulerat och långsiktigt
mål, baserat på en ordentlig genomgång av källmaterial, histo
rik och funktion. De skötselråd som krävs för att målen skall
kunna nås kan eventuellt göras tidsbegränsade, men i sådana fall
bör det anges när skötseln skall värderas och planen revideras.

Byggnad

Skyddsom
råde

Exempel på punkter som kan ingå i skyddsföreskrifter
• Byggnaden får inte rivas eller flyttas.
• Ingrepp får inte göras i byggnadens stomme.
• Byggnaden får inte till sin exteriör byggas om eller på annat
sätt förändras.
• Byggnadens planlösning får inte ändras.
• 1 de rum som kryssmarkerats på bilagda planritning får in
te göras ingrepp i eller ändring av fast inredning (se bilaga).
• I de rum som kryssmarkerats på bilagda planritning får in
te göras ingrepp i eller ändring av fast inredning. Till fast
inredning hör bl a dörrar och dörrfoder, fönster och föns
teromfattningar, taklister, golv och kakelugnar.
• Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vårdoch underhållsarbeten skall utföras på ett sådant sätt att
det kulturhistoriska värdet inte minskar. Underhållet skall
ske med material och metoder som är anpassade till bygg
nadens egenart.
• Det område kring byggnaden som på bilagda karta avgrän
sats med streckad linje får inte ytterligare bebyggas eller på
annat sätt förändras. Området skall hållas i sådant skick
att byggnadens utseende och karaktär inte förvanskas.
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• Vid förändringar av exteriören på byggnaden X *> skall ut
formning, materialval och färgsättning anpassas till övriga
byggnader. Samråd skall ske med länsstyrelsen.
• Parken/trädgården/allén - det område som på karta tillhö
rande dessa förskrifter avgränsats med streckad linje - får
inte (ytterligare) bebyggas eller på annat sätt förändras.
Tillbehör till parken (se bilaga) får inte flyttas, tas bort eller
ändras.
• Parken/trädgården/allén - det område som på karta tillhö
rande dessa föreskrifter avgränsats med streckad linje - får
inte (ytterligare) bebyggas eller på annat sätt förändras.
Tillbehör till parken, såsom gångvägar, staket, trappor,
skulpturer och flerårigt växtmaterial får inte flyttas, tas
bort eller ändras.
• Området/parken/trädgården/allén skall vårdas och under
hållas på ett sådant sätt att (den ursprungliga) karaktären
bevaras. Vård och underhåll skall ske enligt en särskild
vårdplan, (se bilaga).
☆

Länsstyrelsen lämnar råd ifråga om underhållet av byggna
den och vården av det kringliggande området.
Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen enligt 3 kap
14 § KML lämna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i
strid mot skyddsföreskrifterna.

* i Avser en byggnad som inte representerar en del av byggnadsminnets kultur
historiska värde, men som är belägen inom skyddsområdet, varför åtgärder på
exteriören kan påverka övriga byggnaders utseende och karaktär.
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Park m m

Anmälningsplikt

Om en byggnad kan antas komma ifråga som byggnadsminne
får länsstyrelsen enligt 3 kap 6 § KML, utan att fråga väckts om
byggnadsminnesförklaring, förord na att anmälan till länsstyrel
sen skall göras innan byggnaden rivs eller ändras på ett sätt som
väsentligt minskar dess kulturhistoriska värde.
I propositionen framhålls att syftet med ett beslut om an
mälningsplikt är att ge länsstyrelsen bättre möjligheter att ta upp
frågorna om byggnadsminnesförklaring i den tidsföljd som är
lämplig (prop s 51). De beslut om anmälningsplikt som länssty
relsen fattar utgör alltså tillsammans en slags väntelista.
Möjligheten att förordna om anmälningsplikt bör enligt
RAÄ:s mening alltid användas i fråga om byggnader som utpe
kats som byggnadsminnesvärda i samband med olika invente
ringar. Genom förordnande om anmälningsplikt kan länsstyrel
sen vidare - utan att omedelbart ta itu med tidskrävande byggnadsminnesförklaringar - bevaka bevarandet av byggnader som
fått ekonomiskt stöd i form av bidrag eller lån (jfr betänkandet
s 182).
Behovet av att få kännedom om en planerad rivning eller
förändring av en byggnad bör emellertid enligt vad som fram
hålls i betänkandet i första hand och så långt möjligt tillgodoses
genom utvecklade samrådsrutiner mellan länsstyrelsen och
byggnadsnämnden. För att få kännedom om åtgärder som inte
omfattas av lovplikt enligt bestämmelserna i PBL kan det dock
vara motiverat med anmälningsplikt (betänkandet s 183).
Avsikten är inte att anmälningsplikt skall beslutas när fråga
väckts om byggnadsminnesförklaring. Den adekvata skyddsformen under handläggningen av ett byggnadsminnesärende torde
- i de fall man kan anta att byggnadens kulturhistoriska värde är
i fara att minskas eller förstöras - vara interimistiskt förbud en
ligt 3 kap 5 § KML.
I de fall länsstyrelsen kan styra eller ta initiativ till aktualise
ringen av ett byggnadsminnesärende torde det i många fall vara
bättre att få till stånd ett förordnande om anmälningsplikt än att
väcka fråga om byggnadsminnesförklaring.
Anmälningsplikten får, enligt vad som framhålls i proposi
tionen, endast avse enskilda byggnader (prop s 88). Detta bör
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förstås som en markering av att besluten skall gälla en byggnad
som sådan och att länsstyrelsen alltså inte får utfärda beslut för
större områden utan att precisera vilka byggnader som avses.
Däremot behöver inte varje byggnad hålla byggnadsminnesklass om den ingår i ett synnerligen märkligt bebyggelsområde.
Med byggnad förstås - i detta sammanhang, liksom annars även park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt
värde.
I fråga om vilka förändringar som bör föranleda anmäl
ningsplikt bör utgångspunkten vara de bevaransvärda egenska
perna hos den enskilda byggnaden (betänkandet s 183). Såsom
framhålls i propositionen är det emellertid inget som hindrar
länsstyrelsen att i sitt beslut om anmälningsplikt ange särskilt
vissa åtgärder som faller under den, t ex förändringar i fasaden
eller i ett innertak (prop s 88).

Beslut om anmälningsplikt
I beslutet om anmälningsplikt bör redovisas vilka egenskaper
hos byggnaden som gör att den kan antas komma ifråga som
byggnadsminne. Vidare bör - i de fall anmälningsplikten inte
behöver gälla åtgärder på hela byggnaden - framgå vilken eller
vilka delar som avses.
Eftersom beslutet i någon mån kan anses vara en inskränk
ning i ägarens förfoganderätt är förvaltningslagens regler till
lämpliga, bl a ifråga om kommunikation. Länsstyrelsen bör så
ledes informera ägaren innan beslut fattas. Det kan ske enkelt
per brev, telefon eller telefax. Det bör observeras att beslutet kan
behöva gälla inte bara i förhållande till ägaren, utan även till
andra, som hyresgäster och bostadsrättshavare, vilka i sådana
fall bör betraktas som parter i ärendet.
I propositionen (s 88) framhålls att ett beslut bör delges. Av
3 kap 19 § första stycket KML framgår att det också får över
klagas hos kammarrätten. Beslutet gäller även om det överkla
gas (3 kap 21 § KML).
Då förordnande om anmälningsplikt meddelats skall läns
styrelsen enligt 3 kap 8 § KML för anteckning i fastighetsboken
o fördröjligen underrätta inskrivningsmyndigheten. En kopia av
beslutet skall genast sändas till RAÄ (3 § KML). Även länsmuse
et bör som information erhålla en kopia av beslutet om anmäl
ningsplikt.
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När beslutet vunnit laga kraft skall länsstyrelsen underrätta
byggnadsnämnden (12 § KMF).
Enligt 14 § KMF skall länsstyrelsen föra en förteckning över
de byggnader som omfattas av anmälningsplikt.
Anmälan om planerad ändring eller rivning
Sedan en anmälan om en tilltänkt ändring eller rivning inkom
mit till länsstyrelsen skall länsstyrelsen inom en månad avgöra
om den skall ta upp fråga om byggnadsminnesförklaring av den
berörda byggnaden. Under denna frist får den anmälda åtgärden
inte vidtas utan att länsstyrelsen medgett det (3 kap 6 § andra
stycket KML).
Såsom understryks i propositionen innebär anmälnings
plikten inte någon inskränkning i ägarens förfoganderätt över
fastigheten utöver den som anmälningsplikten med åtföljande
tidsfrist innebär. Fastighetsägaren är alltså inte efter utgången
av månadsfristen beroende av något tillstånd eller medgivande
av länsstyrelsen för att få vidta den planerade förändringen. Om
länsstyrelsen vill förhindra åtgärden och detta inte kan ske i sam
förstånd med ägaren måste länsstyrelsen väcka fråga om bygg
nadsminnesförklaring. Sedan så skett kan interimistiskt förbud
mot de planerade åtgärderna tillgripas, men därmed följer en
rätt till ersättning för fastighetsägaren (prop s 51).
I propositionen framhålls att en föreskrift om anmälnings
plikt ”inte automatiskt förfaller därför att länsstyrelsen när den
får in en anmälan underlåter att ta upp frågan om byggnadsmin
nesförklaring. Anmälningsplikten kvarstår till dess den uttryck
ligen hävs. Det kan ju förhålla sig så att länsstyrelsen bedömer
att en tilltänkt åtgärd inte äventyrar byggnadens värde och där
för bör kunna medges utan att man i det sammanhanget tar upp
frågan om byggnadsminnesförklaring. Däremot är det angelä
get att länsstyrelsen efter varje anmälan noga överväger om an
mälningsplikten skall kvarstå beträffande byggnaden. Att före
skriften skall hävas i fall då ägaren blir fri att riva byggnaden är
självklart. Som regel bör också länsstyrelsen, när den första an
mälningen görs, besluta sig för huruvida fråga om byggnads
minnesförklaring skall väckas eller inte. Blir beslutet negativt,
bör också anmälningsplikten hävas.” (prop s 88-89).
Då förordnande om anmälningsplikt upphävts skall läns
styrelsen enligt 3 kap 8 § KML för anteckning i fastighetsboken
ofördröjligen underrätta inskrivningsmyndigheten.
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Handläggning av byggnadsminnesärenden

Byggnadsminnesförklaring
Fråga om en byggnad bör förklaras för byggnadsminne kan en
ligt 3 kap 4 § KML väckas av var och en genom ansökan eller tas
upp på länsstyrelsens eget initiativ. Ansökan till länsstyrelsen
skall innehålla uppgifter om vilken fastighet byggnaden är be
lägen på och om fastighetens ägare samt beskrivning av byggna
den. I ansökan bör även anges vilka omständigheter som åbe
ropas för att byggnaden bör förklaras för byggnadsminne. Är
ansökan ofullständig kan sökanden föreläggas att komplettera
den.
Om de administrativa uppgifterna om fastigheten är ofull
ständiga kan kompletterande uppgifter inhämtas via överlantmätarmyndigheten.
I de fall oklarhet råder angående en byggnads eller anlägg
nings tillhörighet (t ex en bro som tagits ur allmänt bruk) kan en
utredning göras av överlantmätarmyndigheten.
När fråga om byggnadsminnesförklaring tas upp på läns
styrelsens eget initiativ bör en promemoria eller motsvarande
handling upprättas och diarieföras inom länsstyrelsen.
Uppenbart ogrundade framställningar bör givetvis omedel
bart kunna avslås (prop 1960:161, s 60). Om ärendet emellertid
tas upp till en närmare prövning, måste parterna få ta del av ut
redningen enligt förvaltningslagen (RA 1980 ref 2:2).
Länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsboken ofördröjligen underrätta inskrivningsmyndigheten vid tingsrätten i
det område där fastigheten ligger om att fråga väckts eller tagits
upp om byggnadsminnesförklaring. Även i de fall byggnaden ut
gör lös egendom skall inskrivningsmyndigheten underrättas.
Anteckning i fastighetsboken görs då på den eller de fastigheter
byggnaden är belägen på.
Anteckning i fastighetsboken syftar till att ge envar, som
önskar upplysning om gravationer som åvilar eller kan förutses
komma att åvila en fastighet, möjlighet att ta reda på förhållan
dena i fastighetsboken. En ägare skall t ex inte kunna sälja eller
belåna fastigheten utan att köparen eller långivaren med ledning
av fastighetsboken kan få vetskap om att fråga väckts om bygg
nadsminnesförklaring.
73

Aktualisering

Omedelbart
avslag

Underrätta in
skrivningsmyndig
heten

Sakäga rförteckning

Yttrande från
kommunen

Den omständigheten, att inskrivningsmyndigheten under
rättats om att fråga väckts om byggnadsminnesförklaring och
att anteckning härom skett i fastighetsboken, innebär däremot
inte, att hinder mot rivning eller ombyggnad föreligger. För att
sådant skydd skall gälla under tiden för ärendets utredning mås
te länsstyrelsen ha meddelat interimistiskt förbud enligt 3 kap
5 § KML (se nedan s 80).
RAÄ, byggnadsnämnden, kulturnämnden/motsvarande,
länsmuseet och i förekommande fall den som väckt fråga bör som information om att fråga väckts om byggnadsminnesför
klaring - tillställas kopia av länsstyrelsens skrivelse till inskriv
ningsmyndigheten.
RAÄ skall också tillställas de handlingar som erfordras som
underlag för en bedömning av byggnadens kulturhistoriska vär
de. Om ansökan gjorts av annan än ägaren eller frågan tagits
upp på länsstyrelsens initiativ bör givetvis även ägaren genom
kopia för kännedom av länsstyrelsens skrivelse till inskrivnings
myndigheten snarast underrättas om att fråga väckts.
I samband med varje byggnadsminnesärende bör en sakägarförteckning upprättas. Överlantmätarmyndigheten bör
kunna bistå härmed.
Sakägare är den vars rättigheter berörs av en byggnadsmin
nesförklaring. Först och främst gäller det naturligtvis byggna
dens eller fastighetens ägare. Sakägare bör vidare vara ”inne
havare av särskild rätt till fastighet” (jfr 3 kap 10 $ KML). Be
greppet ”innehavare av särskild rätt” får i detta sammanhang
antas ha samma innebörd som i expropriationslagen (1972:719)
eftersom byggnadsminnesbestämmelserna ifråga om ersättning
föreskriver att expropriationslagen skall tillämpas i den mån av
vikande bestämmelser inte meddelas i KML. 11 kap 2 § expro
priationslagen stadgas att med ”särskild rätt till fastighet” för
stås ”nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft samt lik
nande rätt”. Av förarbetena till expropriationslagen (prop
1972:109 s 187) framgår klart att med särskild rätt ej avses pant
rätt och med denna jämförbara rättigheter. Av det nu sagda föl
jer att bl a hyresgäst, arrendator, annan nyttjanderättshavare
samt innehavare av servitut är att anse som sakägare. (Närmare
upplysningar om särskild rätt till fastighet kan återfinnas i Bouvin-Stark: Expropriationslagen, 2:a uppl s 31).
En tilltänkt byggnadsminnesförklaring kan komma att stå i
strid mot gällande eller föreslagen detaljplan eller områdesbe74

stämmelser. Kommunens planering och ekonomi kan även på
annat sätt påverkas av en byggnadsminnesförklaring. Därför
skall länsstyrelsen enligt 11 § KMF innan en byggnad förklaras
för byggnadsminne ge kommunen tillfälle att yttra sig, om det
inte är uppenbart obehövligt.
När länsstyrelsen inhämtar kommunens yttrande bör anges
vilken omfattning skyddsföreskrifterna avses få. Om byggnadsminnesförklaringen uppenbart inte kan genomföras, får det an
ses obehövligt att höra kommunen.
En ansökan om byggnadsminnesförklaring, liksom en Förhandlingar
handling som visar att länsstyrelsen tar upp frågan på eget initia med ägare
tiv, skall enligt 16-17 §§ förvaltningslagen (1986:223) kommu
niceras med ägaren och annan sakägare som kan finnas i ären
det. Kommunikationen kan ske på olika sätt, t ex genom vanligt
brev. Skyddsföreskrifternas utformning i det enskilda fallet av
gör om t ex hyresgäster är berörda på ett sådant sätt att de är
sakägare i ärendet.
Skyddsföreskrifter skall så långt möjligt utformas i samför
stånd med byggnadens ägare (3 kap 3 § KML). Länsstyrelsens
förslag till skyddsföreskrifter måste således föregås av överlägg
ningar med ägaren. Överläggningarna sker lämpligen i samband
med besiktning av byggnaden.
När det gäller viss bebyggelse, t ex fäbodanläggningar och
kyrkstäder, kan praktiska svårigheter uppstå på grund av kom
plicerade ägo förhållanden. Detsamma kan gälla en bro som ägs
av en vägsamfällighet. Ofta kan det vara fråga om ett mycket
stort antal ägare. Även om det med hänsyn till den framtida vår
den vore önskvärt att föra diskussioner direkt med samtliga äga
re kan detta ibland visa sig opraktiskt. Diskussionerna kan då
förslagsvis föras med ett begränsat antal ägare, som genom full
makt för de övrigas talan. Om ägaren visar sig svår att nå får
man överväga att anlita delgivningsförfarande enligt delgiv
ningslagen (1970:428).
Förutom med byggnadens ägare skall skyddsföreskrifter
också så långt möjligt utformas i samförstånd med ägare till
kringliggande markområde (3 kap 3 § KML). Detta gäller när
det föreslagna skyddsområdet omfattar mark som ägs av annan
än byggnadens ägare eller i de fall byggnaden står på ofri grund.
Även markägaren måste härvid ges tillfälle att yttra sig över före
slagna skyddsföreskrifter.
Ägaren bör i samband med de första förhandlingarna göras
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införstådd med byggnadsminnesbestämmelsernas syfte och följ
den av en byggnadsminnesförklaring. Det kan vara lämpligt att
lagtexten överlämnas till ägaren. Vidare skall de omständigheter
som motiverar byggnadsminnesförklaring redovisas och all den
information ges, som är nödvändig för att konsekvenserna av en
byggnadsminnesförklaring skall kunna bedömas.
Eftersom skyddsföreskrifterna skall anpassas till varje en
skilt byggnadsminne och hänsyn dessutom skall tas till ”ägarens
skäliga önskemål” (3 kap 3 § KML) blir omfattningen av pro
ceduren i samband med byggnadsminnesförklaringen i hög grad
beroende på byggnadsminnets art och ägarens inställning. Det
är därför viktigt att förhandlingarna inte forceras och att ge
nomförandet av byggnadsminnesförklaringar får ta den tid som
krävs alltefter de skilda omständigheterna.
En viktig del av överläggningarna mellan länsstyrelsen och
ägaren är frågan om ersättning enligt 3 kap 10 § KML. Erfaren
heten har dock visat att det sällan föreligger grund för ersätt
ningsanspråk i samband med byggnadsminnesförklaring. Er
sättningsfrågan bör klarläggas under de muntliga överläggning
arna med ägaren (se kap Ersättningsfrågor s 93).
Efter avslutade överläggningar tillskriver länsstyrelsen äga
ren och anhåller om dennes yttrande över föreslagna skyddsfö
reskrifter. Länsstyrelsen bör i skrivelsen klargöra om föreskrif
terna enligt länsstyrelsens mening är av sådan beskaffenhet att
de kan grunda rätt till ersättning. En kopia av länsstyrelsens skri
velse till ägaren skickas till länsmuseet, RAÄ och byggnads
nämnden.
När ägarens yttrande över skyddsföreskrifterna inkommit
till länsstyrelsen och yttrande föreligger från kommunen fattar
länsstyrelsen beslut om byggnadsminnesförklaring.
Enligt 21 § förvaltningslagen skall sökande, klagande eller
annan part underrättas om innehållet i beslutet. Om beslutet går
honom emot skall han underrättas om hur beslutet kan över
klagas.
En kopia av beslutet skall dessutom genast sändas till RAÄ
(3 § KMF). Vidare bör länsmuseet som information erhålla en
kopia av beslutet.
Länsstyrelsens beslut i byggnadsminnesärenden kan över
klagas hos kammarrätten. Beslutet skall dock tillämpas utan
hinder av överklagandet (3 kap 21 § KML).
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Rätt att överklaga ett beslut har ”den som beslutet angår,
om det har gått honom emot” (22 § förvaltningslagen). Det be
tyder bl a att en byggnadsminnesförklaring självfallet får över
klagas av byggnadens ägare och annan sakägare som berörs ne
gativt av det. Beslut att inte förklara en byggnad m m för byggnadsminne får däremot bara överklagas av RAÄ (3 kap 19 §
andra stycket KML).
Huruvida kommun eller kommunalt organ har rätt att
överklaga ett beslut om byggnadsminnesförklaring som negativt
påverkar t ex dess planering har, såvitt känt, inte hittills prövats
i praxis. Skäl kan dock anföras för att kommun, med hänsyn till
sitt allmänna inflytande i markanvändnings- och bebyggelsefrå
gor, har överklagningsrätt. Kommunens roll i förevarande sam
manhang understryks av att länsstyrelsen enligt 11 § KMF ålagts
att i byggnadsminnesärenden ge vederbörande kommun tillfälle
att yttra sig. (Som jämförelse kan nämnas att kommun, utan att
uttryckligt stadgande härom finns, ansetts taleberättigad i fråga
om beslut enligt naturvårdslagen. Se Jonzon-Delin-Bengtsson:
Naturvårdslagen s 241 vid not 6.) Om kommunfullmäktige inte
uppdragit åt viss nämnd, exempelvis byggnadsnämnd eller kul
turnämnd, att företräda kommunen i hithörande frågor, bör
kommunstyrelsen underrättas om beslut om byggnadsminnes
förklaring.
Överklagande sker skriftligen genom att överklagandeskri
velsen ges till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då kla
ganden fick del av beslutet (23 § förvaltningslagen). Om ingen
besvärsberättigad klagar, har beslutet vunnit laga kraft.
Länsstyrelsen skall ofördröjligen underrätta inskrivnings
myndigheten om det lagakraftvunna beslutet (3 kap 8 § KML).
Även byggnadsnämnden skall underrättas när beslutet om bygg
nadsminnesförklaring vunnit laga kraft (12 § KMF).
Vidare bör RAÄ underrättas för att uppgifterna skall kun
na skrivas in i registret över byggnadsminnen i landet. Det sker
enklast genom kopia av underrättelsen till inskrivningsmyndig
heten. Länsstyrelsen skall också införa byggnadsminnet i regist
ret över byggnadsminnen i länet (14 $ KMF).
De manuella och successivt datorförda fastighetsregistren
skall innehålla uppgifter om byggnadsminnen. Länsstyrelsen
bör därför underrätta även fastighetsregistermyndigheten om
lagakraftvunna beslut.
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Anslag som visar att en byggnad åtnjuter skydd enligt kulturminneslagen.
Foto Bengt Lundberg, 1991.
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113 § KMF stadgas: ”Ett byggnadsminne skall, om länssty
relsen finner anledning till detta och ägaren samtycker, genom
länsstyrelsens försorg och på statens bekostnad förses med an
slag om att byggnaden är skyddad enligt lagen (1988:950) om
kulturminnen mm”. RAÄ anser det motiverat att ett byggnads
minne - i likhet med ett statligt byggnadsminne - förses med
skylt med hänsyn till den upplysning en sådan innebär. Ägarens
samtycke till att skylt uppsatts bör av praktiska skäl inhämtas
samtidigt med ägarens yttrande över skyddsföreskrifterna.
Skyltar kan av länsstyrelsen rekvireras från RAÄ.
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Ett byggnadsminnesärendes behandling från det att fråga
väckts eller tagits upp till dess beslutet vunnit laga kraft.
1. Så snart fråga väckts eller tagits upp om byggnadsminnesförklaring underrättar länsstyrelsen inskrivnings
myndigheten (3 kap 8 § KML). Kopia till ägaren, den
som väckt fråga, länsmuseet/ motsvarande, byggnads
nämnden, kulturnämnden/motsvarande och riksantikva
rieämbetet. (Om arkivbeständiga kopior, se SFS något av
de första numren.)
2. Dokumentation utförs eller kompletteras i för ärendets
behandling behövlig omfattning.
3. Samråd med övriga enheter, RAÄ, länsmuseet m fl.
4. Sakägarförteckning upprättas.
5. Länsstyrelsen inhämtar yttrande från kommunen (11 §
KMF) och anger därvid det tänkta skyddets huvudsak
liga omfattning.
6. Länsstyrelsen överlägger med ägaren om skyddsföre
skrifternas utformning, ersättningsfrågor m m samt till
skriver slutligen denne med förslag till skyddsföreskrifter
(3 kap 2 § KML). Kopia till länsmuseet, RAÄ och bygg
nadsnämnden.
7. Ägaren besvarar länsstyrelsens skrivelse.
8. Länsstyrelsen beslutar om byggnadsminnesförklaring.
Beslutet sänds till ägaren och övriga som är berörda av
beslutet på ett sådant sätt att man får en utgångspunkt
för att beräkna när beslutet vinner laga kraft. Kopia av
beslutet sänds alltid till RAÄ (3 § KMF) samt till läns
museet.
9. Länsstyrelsen undersöker om beslutet har överklagats el
ler vunnit laga kraft.
10. När beslutet vunnit laga kraft underrättar länsstyrelsen
inskrivningsmyndigheten genom att skicka kopia av be
slutet med lagakraftbevis (3 kap 8 § KML). Kopia sänds
till RAÄ, som för in beslutet i registret över byggnadsminnen i landet. Länsstyrelsen för in motsvarande upp
gifter i registret över byggnadsminnen i länet (14 § KMF).
Kopia av beslutet sänds också till byggnadsnämnden och
fastighetsregistermyndigheten.
Det ovan redovisade förfarandet vid en byggnadsminnesförkla
ring gäller normalfallet.
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Interimistiskt förbud
Då fråga väckts eller tagits upp om att en byggnad skall förklaras
för byggnadsminne får länsstyrelsen enligt 3 kap 5 § KML med
dela interimistiskt förbud mot åtgärder som kan minska eller
förstöra byggnadens kulturhistoriska värde. I propositionen till
BML underströk departementschefen att sådant förbud bör
komma till användning endast då anledning verkligen förekom
mer till antagande att byggnadens kulturhistoriska värde genom
olämpliga åtgärder från ägarens sida är i fara att minskas eller
förstöras (prop 1960:161 s 62). Bestämmelserna i 3 kap 5 § skall
således inte tillämpas generellt utan skall ses som en möjlighet
att i speciella fall förhindra rivning eller förändring av en bygg
nad under den tid som åtgår för prövning av ansökningsärendet.
Förbudet får gälla i högst sex månader. Om det finns synnerliga
skäl får det förlängas, dock med högst sex månader varje gång.
Ett interimistiskt förordnande kan utlösa ersättningsrätt
enligt 3 kap 10 § KML och skall därför enligt 1 § KMF föFegås av
samråd med RAÄ.
En kopia av beslutet skall enligt 3 § KMF genast sändas till
RAÄ. Det kan vara lämpligt att genast också underrätta bygg
nadsnämnden.
Länsstyrelsens beslut om interimistiskt förordnande kan
överklagas hos kammarrätten (3 kap 19 § KML). Beslutet gäller
dock tills det ändras av kammarrätten.
När beslutet har vunnit laga kraft skall länsstyrelsen enligt
12 § KMF underrätta byggnadsnämnden.

Andra
enheter

Riksantikvarie
ämbetet

Samråd
Vid ett byggnadsminnesärendes beredning inom länsstyrelsen
bör kulturmiljöenheten på ett tidigt stadium inhämta synpunk
ter från andra berörda enheter.
Innan länsstyrelsen fattar beslut som kan medföra ersätt
ningsskyldighet eller på annat sätt är av större vikt skall länssty
relsen enligt 1 § KMF samråda med RAÄ. Till beslut av vikt hör
enligt RAÄ:s mening bl a tillstånd till väsentlig ändring av bygg
nadsminne, föreläggande att vidta åtgärder vid försummad vård
samt hävande av byggnadsminnesförklaring. Eftersom RAÄ en
ligt 1 kap 2 § KML har överinseende över kulturminnesvården i
landet bör länsstyrelsen dessutom samråda med RAÄ i urvals
frågor. Samråd med RAÄ främjar en enhetlig tillämpning av la
gen.
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Enligt 2 § KMF skall länsstyrelsen vid sin tillsyn över kul
turminnesvården i länet samverka med kulturminnesvårdande
organ inom länet, särskilt länsmuseerna och motsvarande muse
er. RAÄ vill understryka vikten av att länsstyrelsen samråder
med länsmuseet/motsvarande i byggnadsminnesärenden. Ge
nom sin sakkunskap och kännedom om länets byggnadsbestånd
har museet möjlighet att biträda länsstyrelsen med t ex framtagning av underlagsmaterial, synpunkter i urvalsfrågor, upprät
tande av förslag till skyddsföreskrifter och rådgivning i underhållsfrågor. Vidare torde det i de flesta fall vara länsmuseet som
på länsstyrelsens uppdrag utför dokumentation av byggnadsminnen samt står för den antikvariska kontrollen i samband
med ändrings- och underhållsarbeten. Genom kopior för känne
dom bör länsmuseet därför ges fortlöpande information om vad
som sker i byggnadsminnesärenden.
När det gäller byggnadsminnesförklaring som innefattar
parker, trädgårdar, aller m m bör samråd - vad gäller såväl urval
som skyddsföreskrifter - ske med en landskapsarkitekt som har
erfarenhet av parker och parkvård (eller någon med motsvaran
de kompetens).
Samråd bör i förekommande fall även ske med de central
museer som besitter specialkunskaper av intresse inför en bygg
nadsminnesförklaring, främst Nordiska museet, Arktitekturmuseet och Tekniska museet. I frågor som rör det levande mate
rialet i parker, trädgårdar och andra parkanläggningar kan det
vara lämpligt att kontakta någon av de botaniska trädgårdarna
eller någon av institutionerna för Trädgårdsvetenskap respekti
ve Landskapsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.
Innan en byggnad förklaras för byggnadsminne skall läns
styrelsen enligt 11 § KMF ge kommunen tillfälle att yttra sig, om
det inte är uppenbart obehövligt.
I de fall allmän eller statsbidragsberättigad väg avses bli
gräns för byggnadsminnets skyddsområde eller kommer att lig
ga inom området bör samråd ske med vägförvaltningen.
Avslag på ansökan om byggnadsminnesförklaring
Även ett avslagsbeslut i anledning av en byggnadsminnesförkla
ring innebär ett avgörande av ärendet. Vad som anförts ovan om
länsstyrelsens skyldighet att underrätta sökanden och annan
part om beslut om byggnadsminnesförklaring gäller givetvis
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även avslagsbeslut. Parten bör också underrättas om att endast
RAÄ har rätt att överklaga ett sådant beslut. Enligt 3 kap 8 §
KML skall inskrivningsmyndigheten ofördröj ligen underrättas
då ansökan om byggnadsminnesförklaring avslagits. En kopia
av avslagsbeslutet skall vidare enligt 3 § KMF genast sändas till
RAÄ.
Då beslutet har vunnit laga kraft skall byggnadsnämnden
underrättas (12 § KMF).
Enligt äldre bestämmelser kunde även andra parter än RAÄ
överklaga avslagsbeslut. Begränsningen av överklaganderätten
infördes för att inte byggnadsminnesvårdens knappa resurser
onödigtvis skulle tas i anspråk för processer (prop s 117). Kultur
utskottet godtog förslaget om en begränsad överklaganderätt,
men uttalade att utskottet förutsatte att det vidare skulle upp
märksammas hur RAÄ kunde fullgöra den viktiga funktionen
att bevaka allmänhetens intressen i byggnadsminnesärenden
(KrU 1987/88:21 s 21).
Det åligger således RAÄ att bevaka allmänhetens intressen
ifråga om byggnadsminnesförklaringar. RAÄ vill med hänsyn
härtill understryka vikten av att besluten om avslag är väl under
byggda samt att länsstyrelsen samråder med RAÄ i tveksamma
fall. Det är också viktigt att länsstyrelsen till RAÄ:s kopia av
avslagsbeslutet fogar ett underlagsmaterial, som gör det möjligt
för RAÄ att bedöma riktigheten av beslutet. Underlagsmateria
let bör innehålla en beskrivning av byggnaden, liksom foto eller
annan avbildning.
Om avslagsbeslutet gäller en byggnad, som - utan att vara
byggnadsminnesvärd - ändå har ett kulturhistoriskt värde, bör
detta anges i beslutet och sökanden upplysas om andra möjlig
heter till skydd.
Avskrivning av byggnadsminnesärende
Om ärendet om byggnadsminnesförklaring av någon anledning
avskrivs (byggnaden kan ha brunnit eller sökanden kan ha åter
kallat sin begäran om byggnadsminnesförklaring och länsstyrel
sen finner ej tillräckliga skäl att likväl fullfölja ärendet) bör avskrivningsbeslutet kunna tillställas inskrivningsmyndigheten
ofördröj ligen eftersom det är oklart när beslutet vinner laga
kraft och dessutom är högst osannolikt att avskrivningsbeslutet
överklagas.
En kopia av beslutet skall enligt 3 § KMF genast sändas till
RAÄ.
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Statligt byggnadsminne som övergår till byggnadsminne
enligt 3 kap KML
Skyddet för byggnader som tillhör staten och som är synnerligen
märkliga genom sitt kulturhistoriska värde eller ingår i ett kul
turhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde regleras i
förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen mm
(FSBM). Om ett statligt byggnadsminne övergår till annan ägare
än staten skall det enligt 3 kap 1 § KML utgöra ett byggnadsmin
ne enligt denna lag.
Ett statligt byggnadsminne får inte överlåtas till annan, om
det kulturhistoriska värdet därmed äventyras.
Innan ett statligt byggnadsminne överlåts från staten till an
nan skall enligt 8 § FSBM den myndighet som förvaltar byggnadsminnet inhämta RAÄ:s yttrande. Om RAÄ motsätter sig
överlåtelsen krävs regeringens medgivande.
Om ett statligt byggnadsminne överlåts till annan, skall
RAÄ och länsstyrelsen i det län där byggnadsminnet finns enligt
9 § FSBM omedelbart underrättas.
I det fall det statliga byggnadsminnet vid ikraftträdandet av
FSBM var statligt byggnadsminnesmärke enligt äldre bestäm
melser och regeringen inte har lämnat skyddsföreskrifter för
byggnaden gäller de äldre bestämmelserna i 21 § kungörelsen
(1920:744) med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet för byggnaden, tills regeringen - på förslag av RAÄ - fast
ställt skyddsföreskrifter. Det betyder bl a att byggnaden intill
dess inte får överlåtas.
Om ett statligt byggnadsminne har övergått till att bli bygg
nadsminne enligt KML skall länsstyrelsen enligt 3 kap 7 § KML
utfärda förklaring om detta.
Då förklaring utfärdats skall enligt 3 kap 8 § KML inskriv
ningsmyndigheten ofördröjligen underrättas.
En kopia av förklaringen bör också tillställas RAÄ och
länsmuseet.
Då beslutet vunnit laga kraft skall enligt 12 § KMF bygg
nadsnämnden underrättas.
Utvidgning av skyddsföreskrifter
Det kan ibland vara motiverat att utvidga skyddsföreskrifterna
för en tidigare byggnadsminnesförklarad byggnad eller anlägg
ning. Orsaken härtill kan t ex vara att tidigare okända målning
ar, byggnadsdelar eller dylikt framkommit i samband med änd
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rings- eller underhållsarbeten. Anledningen kan också vara att
ägaren till byggnadsminnet efter byggnadsminnesförklaringen
förvärvat ytterligare mark och byggnader, som funktionsmässigt hör samman med de redan skyddade byggnaderna, eller att
en byggnadsminnesförklarad fastighet bytt ägare och att den
nye ägaren ställer sig positiv till att låta skyddsföreskrifterna
omfatta även interiören, övriga byggnader e d. Förutsättningen
för att skyddsföreskrifterna skall kunna utvidgas är dock själv
fallet att de byggnader eller delar av byggnader det gäller upp
fyller kraven för byggnadsminnesförklaring - antingen i sig
själva eller som komplement till anläggningen i övrigt.
Förfarandet vid utvidgning av tidigare meddelade skydds
föreskrifter är detsamma som då en byggnadsminnesförklaring
genomförs (se s 73 f). Inskrivningsmyndigheten skall underrät
tas i de fall det är fråga om ytterligare byggnad på fastigheten,
yttrande skall om så erfordras inhämtas från kommunen och
samråd skall ske med ägaren och ägaren till kringliggande mark
område angående skyddsföreskrifternas utformning. Gäller det
endast smärre ändringar i utfärdade skyddsföreskrifter torde
samråd med byggnadens ägare vara tillräckligt.
Bestämmelserna i 3 kap 10 $ KML om ersättning gäller
självfallet också vid utvidgning av skyddsföreskrifterna (se s 93).
För att underlätta framtida ärendehantering kan det vara
lämpligt att i beslutet om utvidgade skyddsföreskrifter redogöra
för lydelsen av samtliga föreskrifter som gäller för byggnads
minnet.
Angående underrättelse om beslutet, överklagning m m, se
s 76.
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Vård och tillsyn

Genom skyddsföreskrifterna markeras ägarens ansvar för vård
och underhåll av byggnadsminnet (se s 66 ff).
Bestämmelserna angående vård och underhåll syftar också
till att skapa en möjlighet för antikvarisk expertis att lämna råd
och att följa och dokumentera alla löpande vård- och
underhållsåtgärder på byggnadsminnet. I vissa fall kan det vara
motiverat att tillsammans med ägaren upprätta en vårdplan för
byggnadsminnet eller delar av byggnadsminnet.
Förutsättningen för att ett samarbete skall fungera på ett
tillfredsställande sätt är att ägarna till byggnadsminnesförklarade byggnader och kulturminnesvårdens företrädare har konti
nuerlig kontakt. Ägarna bör i god tid underrätta länsstyrelsen
om förestående underhållsarbeten. På motsvarande sätt bör
länsstyrelsen göra besiktningar av byggnadsminnet för att få
möjlighet att lämna råd, upptäcka eventuella fel och brister,
kontrollera utförda arbeten osv.
Det lämpligaste torde vara att länsstyrelsen eller länsmuseet
på länsstyrelsens uppdrag företar regelbundna besiktningar av
varje byggnadsminne i länet, förslagsvis en gång om året, och då
i samråd med respektive ägare upprättar en rapport. Av rappor
ten bör framgå vilka vårdåtgärder som är nödvändiga, vilka ar
beten som planeras osv. Rapporten kan sedan bilda underlag i de
fall ett särskilt åtgärdsprogram måste upprättas.
Kopior av rapporterna bör tillställas RAÄ, som härigenom
bl a kan uppmärksammas på situationer som kräver åtgärder
inom den närmaste tiden. Sådana rapporter underlättar också
planeringen när det gäller bidragsgivningen.
Genom besiktningsresorna får länsstyrelsen också känne
dom om när ett byggnadsminne har bytt eller skall byta ägare.
Vid ägarbyte bör länsstyrelsen snarast ta kontakt med den nye
ägaren för att informera denne om byggnadsminnesbestämmelsernas innebörd och konsekvenser och få ett samarbete till
stånd.
Utöver en kontinuerlig kontakt med ägarna till byggnadsminnen kan det också vara lämpligt att länsstyrelsen ibland har
en genomgång med berörda stadsarkitektkontor angående
byggnadsminnena i kommunen.
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Försummar ägaren till ett byggnadsminne den vård som
åligger honom enligt skyddsföreskrifterna får länsstyrelsen en
ligt 3 kap 16 § KML förelägga honom att inom viss skälig tid
vidta nödvändiga åtgärder. Föreläggandet får inte omfatta åt
gärder som med hänsyn till byggnadens användning och om
ständigheter i övrigt är oskäligt betungande. Om föreläggandet
inte följs, får länsstyrelsen utföra åtgärderna på ägarens bekost
nad.
I BML-propositionen framhölls angående motsvarande be
stämmelse, att i den mån medel ej finns tillgängliga för iståndsättnings- och underhållsarbeten får länsstyrelsen avstå ifrån att
kräva uppfyllelse av sådana förpliktelser som är oskäligt betung
ande för ägaren. Vidare anfördes att det av stadgandet i 15 §
BML (motsvarar 3 kap 15 § första stycket KML) indirekt fram
går att den ekonomiska situationen bör beaktas redan då en
byggnad förklaras för byggnadsminne (prop 1960:161, s 54).
Innan länsstyrelsen förelägger ägaren till ett byggnadsmin
ne att vidta åtgärder vid försummad vård enligt 3 kap 16 $ KML
skall samråd ske med RAÄ (se 1 $ KMF).
En kopia av beslutet bör genast sändas till RAÄ (3 § KMF).
Beslutet om föreläggande kan överklagas hos kammar
rätten.
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Ändring av byggnadsminne

Avsikten med byggnadsminnesförklaringar är i första hand att
bevara de kulturhistoriskt märkliga byggnaderna som historis
ka dokument. Det innebär att sådana åtgärder på en byggnadsminnesförklarad byggnad som innebär ändring skall tillåtas en
dast i de fall det kan ske utan att de kulturhistoriska värden
byggnaden representerar minskar.
Utgångspunkten för vad som kan medges i fråga om änd
ring av byggnadsminne bör vara motiveringen till byggnadsminnesförklaringen. Om det är de byggnadstekniska egenskaperna
- t ex ovanliga konstruktioner - som är det primära bevaran
dekriteriet är det viktigt att dessa inte sätts ur funktion, döljs
eller förvanskas. Om det kulturhistoriska intresset hos en bygg
nad däremot består i den arkitektoniska utformningen kan en
ändring av konstruktionsdetaljer väl tillåtas, medan åtgärder
som förändrar formspråket och byggnadens helhetsverkan mås
te förhindras.
Enligt 3 kap 14 § KML får länsstyrelsen lämna tillstånd till
att ett byggnadsminne ändras i strid mot skyddsföreskrifterna,
om det finns särskilda skäl.
Begreppet ändring
Frågan huruvida en åtgärd kräver länsstyrelsens tillstånd eller
inte får avgöras från fall till fall. Såsom framhålls i propositionen
måste dock alla åtgärder som medför ingrepp i skyddade delar
av byggnadsminnet anses som ändring som kräver tillstånd, så
vida det inte är rent underhållsarbete eller rör sig om mycket
enkla reparationsåtgärder. Ombyggnad, flyttning, tillbyggnad,
upptagande eller igensättning av dörrar eller fönster samt änd
rad utformning av byggnadsdelar är exempel på ändringar som
alltid torde kräva tillstånd. Om andra material, färgkulörer och
färgtyper än de befintliga används är även underhållsarbeten att
betrakta som ändring som bör kräva tillstånd (prop s 93). En
fasadrenovering där kalkputsen ersätts av kalkcementbruk eller
där kalkfärgen byts ut mot silikatfärg är således att betrakta som
ändring, liksom t ex utbyte av målad plåt mot kopparplåt som
tacktäckningsmaterial.
Huruvida uppsättande av lösa tillskott som endast kräver
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små ingrepp, t ex skyltar och markiser, är tillståndspliktiga änd
ringar kan vara svårt att avgöra. Som regel bör gälla att en skylt
eller annan anordning som har sådan storlek eller utformning
att den påverkar byggnadens arkitektoniska helhetsverkan eller
förändrar byggnadens karaktär inte får uppsättas utan länssty
relsens tillstånd.
Länsstyrelsens tillstånd krävs inte för att ändra byggnadsminnets användningssätt om inte detta medför sådana ingrepp i
byggnadsminnet som strider mot meddelade skyddsföreskrifter
(prop s 93). Däremot kräver en ändring av användningssättet
normalt alltid bygglov.
För att underlätta för ägaren att avgöra vad som är tillståndspliktig ändring av byggnadsminne kan länsstyrelsen över
lämna en omgång dokumentationshandlingar, vilka då bör in
nehålla uppgifter om vari byggnadens kulturhistoriska värde be
står med kommentarer om vad som skall gälla vid byggnadens
vård och upprustning.
Ändringar som kräver bygglov fordrar inte alltid, men ofta,
tillstånd enligt KML, liksom en del ändringar kräver länsstyrel
sens tillstånd, men däremot inte bygglov. För många ägare som
planerar att göra någon ändring på en byggnad torde det vara
naturligt att först vända sig till byggnadsnämndens lovhandläg
gare för att få besked om tillstånd krävs. Det är därför viktigt att
byggnadsnämnden har tillräcklig information för att kunna
upplysa en ägare av ett byggnadsminne om att vederbörande
kanske inte bara behöver bygglov utan också länsstyrelsens till
stånd till ändringen.
Vad gäller åtgärder i byggnad belägen på kulturlager som
är fast fornlämning kan krävas tillstånd enligt 2 kap KML.

Ansökan

Samråd

Handläggning av ärenden rörande ändring av byggnads
minne
Tillstånd till ändring av byggnadsminne lämnas av länsstyrel
sen. Till ansökan om tillstånd bör fogas de ritningar, beskriv
ningar och uppgifter i övrigt som behövs för prövningen. Mo
tiven för de föreslagna åtgärderna bör klart anges.
För utformningen av ansökningshandlingarna m m är det
ofta fördelaktigt om ansökan om tillstånd till ändring av bygg
nadsminne föregås av ett informellt samråd mellan ägaren och
länsstyrelsen. Länsstyrelsen bör också kunna lämna ägaren an88

visning på lämplig konsult. I vissa fall kan även länsmuseet eller
RAÄ biträda med förslag på konsult.
Innan länsstyrelsen fattar beslut angående väsentlig änd
ring av byggnadsminne bör samråd ske med RAÄ (jfr 1 § KMF).
I vissa fall bör även samråd med byggnadsnämnden ske in
nan beslut om ändring av byggnadsminne meddelas. När det
gäller åtgärder för vilka bygglov krävs bör länsstyrelsen upplysa
sökanden om detta.
Länsstyrelsen får enligt 3 kap 14 § KML ställa villkor om
hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som be
hövs. I villkoren skall enligt 16 § KMF alltid ingå att byggnadens
utseende och beskaffenhet före ändringen skall dokumenteras
på ett lämpligt sätt.
En kopia av länsstyrelsens beslut angående ändring av
byggnadsminne skall enligt 3 § KMF genast sändas till RAÄ. Till
beslutskopian bör fogas de handlingar - ritningar, beskrivning
och övriga uppgifter — som erfordras för att det klart skall fram
gå vad ändringen innebär.
Länsstyrelsens beslut om tillstånd och villkoren för tillstånd
kan överklagas hos kammarrätten (3 kap 19 § KML).
När beslutet vunnit laga kraft skall byggnadsnämnden un
derrättas (12 § KMF). Inskrivningsmyndigheten skall däremot
inte underrättas om ändringsbeslut.
Arbetet skall utföras under noggrann antikvarisk kontroll
och dokumentation av länsmuseet/motsvarande eller annan
kontrollant som länsstyrelsen utser. Kontrollrapporten skall in
nehålla både kulturhistoriska och tekniska uppgifter och vara så
fyllig att den kan tjäna som underlagsmaterial vid kommande
underhålls- och restaureringsarbeten (se s 51).

Återställande av ändrat byggnadsminne
Om ett byggnadsminne har ändrats i strid mot meddelade
skyddsföreskrifter får länsstyrelsen enligt 3 kap 17 § KML före
lägga ägaren att återställa ändringen om det är möjligt. Ett så
dant föreläggande får förenas med vite.
Innan länsstyrelsen fattar beslut om föreläggande enligt 3
kap 17 § KML bör samråd ske med RAÄ.
Länsstyrelsens beslut om föreläggande kan överklagas hos
kammarrätten.
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Villkor

Under
rättelse om
beslut

Kontroll och
dokumenta
tion

Tingsrätten får enligt 3 kap 17 § KML besluta om hand
räckning för att avbryta pågående förstörelse av ett byggnadsminne eller för att återställa det. Även i annat fall får handräck
ning beslutas, om det behövs för att bestämmelserna i 3 kap
KML skall efterlevas.
Ansökan om handräckning får göras av länsstyrelsen eller
allmän åklagare. I fråga om sådan handräckning finns bestäm
melser i handräckningslagen (1981:847).
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Hävande av byggnadsminnesförklaring el
ler jämkning av skyddsföreskrifter
Enligt 3 kap 15 § första stycket KML får länsstyrelsen jämka
föreskrifterna eller häva byggnadsminnesförklaringen, om bibe
hållandet av ett byggnadsminne medför hinder, olägenhet eller
kostnad som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse.
Länsstyrelsen får också häva en byggnadsminnesförklaring som
framstår såsom ändamålslös.
I andra stycket stadgas att regeringen får häva en byggnads
minnesförklaring eller jämka skyddsföreskrifter, om regeringen
ger tillstånd till expropriation som rör byggnaden eller kring
liggande område och byggnadsminnesförklaringen eller skydds
föreskrifterna inte kan bestå utan olägenhet för expropriationsändamålet.
I propositionen framhålls att bestämmelserna i första styck
et innebär att jämkning eller hävande skall komma ifråga endast
i undantagsfall (prop s 94). Ifråga om jämkning eller hävande
om genomförande av detaljplan hindras framhålls i propositio
nen att det får förutsättas att det endast i undantagsfall kommer
ifråga att kommunen antar en detaljplan som förutsätter rivning
av ett byggnadsminne (prop s 54).
När det gäller bestämmelsen att länsstyrelsen får häva en
byggnadsminnesförklaring som framstår som ändamålslös vill
RAÄ understryka att detta bör ske endast om mycket starka skäl
föreligger. En byggnad som förklarats för byggnadsminne skall i
princip bevaras för framtiden som ett historiskt dokument. Ett
byggnadsminne kan dock förstöras eller skadas så svårt, t ex ge
nom brand, att ett bibehållande eller iståndsättande (eller rekon
struktion) framstår som meningslöst. Vidare kan, såsom fram
hölls i propositionen till BML, ett byggnadsminne genom bygg
nadsföretag i grannskapet eller genom andra miljöförändrande
åtgärder, som inte kunnat förhindras, i så hög grad ha fått sin
karaktär förvanskad att det inte längre är motiverat att nedlägga
särskilda kostnader på tillvaratagandet av byggnadsminnets
kulturhistoriska värde (prop 1960:161, s 165).
Vid beslut om att häva en byggnadsminnesförklaring eller
att jämka skyddsföreskrifter får länsstyrelsen eller regeringen
enligt 3 kap 15 § tredje stycket KML förordna att den som begär
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hävandet eller jämkningen skall bekosta särskild dokumenta
tion av byggnaden, om det är skäligt.
1 propositionen anförs att en sådan dokumentation skall ses
som ett material som skall ersätta de kulturhistoriska värden
som förstörs i samband med jämkning eller hävande. Förord
nandet om dokumentation skall på samma sätt som när det gäl
ler villkor för tillstånd till åtgärd i strid mot skyddsföreskrifter
vara skäligt (prop s 94). Dokumentationen vid jämkning eller
hävande bör enligt RAÄ:s mening uppfylla samma krav som
ställs på den mer omfattande dokumentationenvid byggnadsminnesförklaring (se s 49-50). Om ett byggnadsminne efter be
slut om hävande rivs skall rivningsarbetet noggrant följas av an
tikvarisk exepertis för dokumentation av sådana byggnadshistoriskt intressanta detaljer som blir tillgängliga vid rivningen.
Om möjligt bör byggnadsdelar och fasta inredningsföremål av
stort kulturhistoriskt intresse tillvaratas för musealt bevarande
eller eventuell återanvändning.
Frågor om hävande av byggnadsminnesförklaring är alltid
av sådan vikt att samråd måste ske med RAÄ. Detsamma gäller
normalt vid mer betydande jämkningar av skyddsföreskrifterna.
Då byggnadsminnesförklaringen hävts skall länsstyrelsen
enligt 3 kap 8 § KML för anteckning i fastighetsboken ofördröjligen underrätta inskrivningsmyndigheten.
Vidare skall länsstyrelsen meddela RAÄ när hävande eller
jämkning skett (3 § KMF), bl a för att RAÄ skall kunna göra en
anteckning härom i registret över landets byggnadsminnen. An
teckning om hävande eller jämkning skall också göras av läns
styrelsen i registret över byggnadsminnena i länet.
Länsstyrelsens beslut om jämkning eller hävande kan, lik
som länsstyrelsens beslut om dokumentation på sökandens be
kostnad, överklagas hos kammarrätten.
När beslut om jämkning eller hävande vunnit laga kraft
skall länsstyrelsen enligt 12 § KMF underrätta byggnadsnämn
den.
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Ersättningsfrågor

Principerna
Skyddsföreskrifter skall ju så långt som möjligt utformas i sam
förstånd med byggnadens ägare (3 kap 3 § KML). Ställer ägaren
krav på ersättning, gäller vidare att länsstyrelsen skall söka få till
stånd en frivillig uppgörelse om ersättningens storlek (15 §
KMF). Dessa regler anger en orsak till att byggnadsminnesförklaringar endast undantagsvis utfärdas mot ägarens vilja och
utan att en överenskommelse nåtts mellan parterna om de eko
nomiska villkoren, t ex att bidragsmedel ställs till ägarens för
fogande. Ett ytterligare skäl till att i det längsta undvika tvångslinjen är att byggnadens goda bestånd för framtiden är beroende
av att ägaren inte ser skyddsföreskrifter om vård och underhåll
som ett påtvingat ont. Om en byggnadsminnesförklaring ändå
beslutas mot ägarens vilja och utan en klar ekonomisk uppgörel
se, kan det leda till att ägaren drabbas av en ekonomisk skada.
Om denna har nått över en viss nivå, har ägaren rätt till ersätt
ning och kan få denna rätt prövad av domstol, i fall länsstyrelsen
inte går med på hans ersättningskrav.
Ersättningen är avsedd att kompensera endast ekonomiska
skador. Ideella skador, t ex psykiska lidanden eller förlusten av
affektionsvärden, ersätts inte.
En fastighetsägare får enligt svensk rätt inte använda sin
fastighet efter eget gottfinnande. Han får t ex inte bebygga den
utan kommunala tillstånd (t ex bygglov, tillstånd att avleda
spillvatten). Får ägaren inte ett sådant tillstånd, har han för den
skull inte rätt till ersättning.
Även rivning kräver i vissa fall tillstånd från kommunens
byggnadsnämnd. Det gäller om byggnaden ligger inom ett detaljplaneområde eller krav på rivningslov har införts i områdes
bestämmelser.
Annars behövs inte rivningslov. Möjligheten att utan in
blandning av myndigheter riva hus är alltså något större än rät
ten att sätta upp nya hus. Detta hänger samman med att fastig
hetsägare rent principiellt anses ha rätt att fortsätta en redan eta
blerad, pågående markanvändning. Däri inbegrips att ersätta
eller förnya sådana anordningar som behövs för den fortsatta
verksamheten.
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Myndigheterna kan dock ibland försvåra även en pågående
markanvändning, t ex genom att vägra rivningslov eller neka att
ge tillstånd till en ersättningsbyggnad. Rätten till den pågående
markanvändningen förvandlas i vissa sådana fall till en rätt till
ekonomisk kompensation för det vägrade tillståndet. En sådan
ersättningsrätt måste dock vara föreskriven i en lag. Det fordras
också att den ekonomiska skadan nått över den ersättningströskel, kvalifikationsgräns, som anges i lagrummet.
I den pågående markanvändningen ligger att ägaren har
rätt tilien ”normal och naturlig rationalisering” enligt vad ”som
vid varje tidpunkt framstår som en naturlig fortsättning av den
pågående markanvändningen” (prop 1972:111 bil 2 s 334). I frå
ga om en bebyggd fastighet inbegriper alltså den pågående
markanvändningen en möjlighet att bygga om och modernisera
på fastigheten. Däri ligger också den principiella rätten att riva
uttjänta byggnader och ersätta dem med nya.
Ersättningsreglerna i 3 kap 10 $ KML knyter an till in
skränkningar i dessa två aspekter av den pågående användning
en: dels möjligheten att riva, dels möjligheten att utan rivning
rationalisera byggnadsbeståndet. Två skilda kvalifikationsgrän
ser har satts upp. Om skyddsföreskrifterna innebär hinder mot
rivning kan ersättning bli aktuell endast om den ekonomiska
skadan är betydande i förhållande till värdet av berörd del av
fastigheten. Om skyddsföreskrifterna emellertid inte går så långt
som till att förhindra rivning, utan på annat sätt (t ex genom
fördyrat underhåll eller uteblivna ombyggnadsmöjligheter) in
nebär en ekonomisk skada, har ägaren rätt till ersättning under
den förutsättningen att pågående användning avsevärt försvå
ras inom berörd del av fastigheten.
En tredje kvalifikationsgräns nämns också i KML. Om
skyddsföreskrifterna medför synnerligt men vid användningen
av fastigheten, kan ägaren begära att staten löser in den. Sker
det, försvinner givetvis de enskilda intressena ut ur bilden. Äga
ren lämnar fastigheten och får full kompensation.
Kvalifikationsgränserna i KML stämmer överens med mot
svarande regler i PBL. Enligt PBL (14 kap 8 § första stycket 1) har
en fastighetsägare rätt till ersättning, om betydande skada upp
står till följd av att han vägras att ersätta en riven eller på annat
sätt förstörd byggnad med en motsvarande ny byggnad. Han har
alltså ”en principiell rätt att återuppföra en i huvudsak likadan
byggnad” (BoU 1986/87:1 s 142). Principen har förts vidare i
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PEL (14 kap 8 § första stycket 2) till en rätt att få ersättning också
om fastighetsägaren vägras att riva en byggnad. Ersättningsrätten skyddar i detta fall förlusten av rätten att återuppföra en i
huvudsak likadan byggnad som den som ägaren vägrats riva.
Även i detta fall fordras att skadan blir betydande.
Enligt PEL kan en kommun även på annat sätt än genom att
vägra rivning inskränka den pågående användningen. Genom
skyddsbestämmelser i en detaljplan eller områdesbestämmelser
kan ägaren bindas vid en mer omfattande skyldighet att under
hålla en byggnad än som enligt gängse fastighetsekonomisk
standard kan krävas av honom. Han kan också hindras att t ex
ändra rumsindelning eller annan planlösning i ett hus, och där
igenom få svårt att utnyttja byggnaden ekonomiskt optimalt. In
skränkningar av detta slag liknar inskränkningar som även and
ra kategorier av fastighetsägare kan drabbas av. Sålunda kan en
skogsägare hindras från att avverka skog genom att fastigheten
görs till naturreservat enligt naturvårdslagen. För inskränkning
ar av detta slag har därför i PEL införts den kvalifikationsgräns
som alltsedan 1973 gällt enligt naturvårdslagen - och även enligt
BML - nämligen den att rätt till ersättning föreligger, om den
pågående markanvändningen avsevärt försvåras (se BoU 1986/
87:1 s 140).
Samma synsätt i fråga om vad som är ersättningsgrundande
skada till följd av skyddsföreskrifter vid en byggnadsminnesförklaring infördes också i BML och överfördes oförändrade till 3
kap KML (BoU 1986/87:4 s 25). Såväl enligt PBL som enligt
KML gäller alltså vid rivningshinder att skadan skall vara be
tydande, medan andra inskränkningar ersätts om de innebär ett
avsevärt försvårande. Den förra gränsen ligger högre än den se
nare, men om detta kommer mer att sägas senare.
En särskild ersättningssituation inträder om skyddsföre
skrifter för ett område kring en byggnadsminnesförklarad bygg
nad utgör hinder mot att utnyttja området på ett sätt som är
förenligt med pågående markanvändning. Det kan gälla t ex för
bud mot nybyggnad inom området, om det finns en outnyttjad
byggrätt i en gällande plan (se s 58). Här är alltså fråga om något
annat än förbud mot att riva en byggnad eller ett påbud att sär
skilt vårda den. Fallet är inte närmare behandlat i förarbetena.
I PBL och KML finns även regler om s k ackumulerad ska
da. De betyder att om flera inskränkningar beslutas för samma
objekt, så kan fastighetsägaren begära att man tar hänsyn till
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deras sammanlagda verkningar, när man avgör om kvalifika
tionsgränsen har överskridits eller ej.
Dessa regler gäller även korsvis mellan olika lagar. Om t ex
en kommun beslutar om skyddsbestämmelser för en byggnad,
men inte om rivningsförbud, och länsstyrelsen därefter byggnadsminnesförklarar byggnaden med ett förbud mot rivning i
skyddsföreskrifterna, så kan länsstyrelsen i byggnadsminnesärendet behöva bedöma både skadan av rivningsförbudet och
skadan av det tidigare fattade kommunala beslutet om skydds
bestämmelser. Summan av skadorna avgör i princip om kvalifi
kationsgränsen överträffats eller ej. Har kommunen redan be
talat någon ersättning, har skadan förstås minskat i motsvaran
de mån.
Det praktiskt mer vanliga fallet av tillämpning av reglerna
om ackumulerad skada är emellertid att skyddsföreskrifterna
vid en byggnadsminnesförklaring innehåller både rivningsför
bud och regler som medför extrakostnader för underhåll (kul
turhistoriska överkostnader). Då kan alltså den sammanlagda
skadan av båda dessa moment i skyddsföreskrifterna vara uppe
till samtidig bedömning.
Att två skilda kvalifikationsgränser gäller för olika former
av inskränkningar i den pågående markanvändningen är onek
ligen en komplikation. I förarbetena (Boll 1986/ 87:4 s 29 f) har
dock försök gjorts att reda ut besvärligheterna för de praktiskt
vanligaste fallen. Om den högre gränsen betydande skada gäller
för någon av inskränkningarna, är det den som får betydelse
också när man bedömer de andra. Ersättning utbetalas alltså ba
ra om den sammanlagda skadan kan anses vara betydande.
I förarbetena har redovisats exempel på tillämpningen av
ackumuleringsregeln, varav följande kan vara av värde att redo
visa här:
Kvalifikationsgränserna avgör inte bara om ersättning över
huvud taget blir aktuell, utan styr dessutom ersättningsbelop
pets storlek. Är betydande skada den gräns som gäller, får äga
ren ingen ersättning för den del av skadan som ligger under grän
sen. Denna del kan alltså ses som en slags självrisk. Är det där
emot fråga om avsevärt försvårande och gränsen överskrids,
ersätts hela skadan. Detta får betydelse när den ackumulerade
skadan av först en, och därefter en annan inskränkning, skall
bedömas. Om ägaren fått ersättning för den första inskränk
ningen, men med avdrag för vad som ligger under gränsen för
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betydande skada, skall man ta hänsyn till den avdragna ”själv
risken” när man bedömer skadan av den andra inskränkningen.
Från den första skadebedömningen blir alltså ett oersatt restbe
lopp över, som skall adderas till skadan av inskränkning num
mer två.
Kvalifikationsgränserna innebär att en konstaterad ekono
misk skada måste kunna jämföras med något för att man skall
veta om gränsen överskridits. Några fasta beloppsgränser för ersättningströskeln är ju inte gärna tänkbara. I lagtexterna ut
trycks detta så att skadan skall vara betydande i förhållande till respektive innebära avsevärt försvårande inom - en berörd del
av en fastighet. Hur stor del av en fastighet som berörs av ett
beslut om byggnadsminnesförklaring varierar naturligtvis från
fall till fall. Avgörande är bl a hur stort område som skyddsföre
skrifterna avser. I förarbetena har antagits att skadan av restrik
tioner i fråga om bostadshus skall relateras till huset med till
hörande normalstor tomt (prop 1985/86:1 s 392).
Men hur uppskattar man då storleken av de sammanlagda
ekonomiska skador som kan uppstå till följd av att en ägare
binds vid att bevara en byggnad? I denna fråga hänvisar KML
(liksom PBL) till expropriationslagen (1972:719), som innehål
ler de grundläggande bestämmelserna på området. Det finns
dock kompletterande bestämmelser i KML, som gäller i stället
för motsvarande regler i expropriationslagen. Sammanfatt
ningsvis blir följande att beakta.
Huvudprincipen är att intrångsersättning skall betalas med
belopp som motsvarar den minskning av fastighetens mark
nadsvärde som uppkommer genom beslutet att byggnaden skall
bevaras. Det gäller alltså att bestämma skillnaden mellan fastig
hetens marknadsvärde före resp efter beslutet. Man skall inte ta
hänsyn till eventuella förväntningsvärden, dvs sådana värden
som uppkommer till följd av förhoppningar eller gissningar om
att fastigheten kommer att på sikt planeras för andra, mer profitabla ändamål. Anledningen är att fastigheten inte till någon
del överförs till någon annan genom byggnadsminnesförklaringen. Skulle byggnadsminnesförklaringen i en framtid behöva
hävas eller jämkas på grund av något angeläget samhällsändamål, tillfaller ju ett eventuellt högre värde ägaren och behöver
alltså inte ersättas vid byggnadsminnesförklaringen.
Värdet före byggnadsminnesbeslutet är värdet av tomten
(markvärdet) utan belastning av den befintliga byggnaden, men
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med en byggrätt som motsvarar den befintliga byggnadens brut
toarea. Det är ju byggrätten för en i huvudsak likadan byggnad
som den befintliga som skall ligga till grund för ersättningen.
Användningssättet skall också anses vara detsamma. En bo
stadsbyggnad tänks alltså bli ersatt med ett nytt bostadshus, inte
med ett lika stort, men kommersiellt mer värdefullt kontorshus
e d. Inte ens om en detaljplan medger en betydligt större bygg
nad än den befintliga eller ett annat, mer lukrativt användnings
område, räknar man in detta i värdet av den berörda fastighets
delen (BoU 1986/87:1 s 142 f).
Värdet efter beslutet är markvärdet med den befintliga
byggnaden (utan nybyggnadsrätt) och den eventuella belastning
i form av förhöjda framtida underhållsförpliktelser samt förlo
rade ombyggnadsmöjligheter som följer av skyddsföreskrifter
na (BoU 1986/87:1 s 143).
Ett marknadsvärde bör i första hand bestämmas med led
ning av ortsprisstatistik. Värdet före beslutet är normalt lika
med värdet av en tomt med viss byggrätt (ny byggnads värde,
men utan förväntningsvärde). Här finns ofta de bästa förutsätt
ningarna att finna jämförbara försäljningar i statistiken.
Svårare är det att finna underlag för att bestämma värdet
efter beslutet, dvs marknadsvärdet av fastigheten med den byggnadsminnesförklarade byggnaden. Värderingen bör här ske i två
steg.
Steg ett avser rivningsförbudet. Här kan finnas vissa möjlig
heter att få ett ortsprisunderlag i form av ombyggnadsföretag
som har försålts. Ett annat sätt är att via en avkastningskalkyl
beräkna det marknadsvärde som byggnaden i upprustat skick
skulle kunna förränta och jämföra det med nybyggnadsvärdet
enligt ovan. Alternativt kan skadan på grund av rivningsförbu
det direkt uppskattas genom att kostnader och intäkter vid ny
byggnad resp upprustning jämförs. Om t ex nettointäkten kan
förutsättas bli densamma vid upprustning som vid nybyggnad
blir skadan på grund av rivningsförbudet lika med skillnaden
mellan en upprustningskostnad och en lägre nybyggnadskostnad.
Det andra steget är inriktat på skyddsföreskrifterna och
därmed följande kulturhistoriska överkostnader. För denna be
räkning finns sällan något ortsprisunderlag. Skadan får därför
direktuppskattas genom att man beräknar ett nuvärde av an
tagna framtida sådana kostnader. Det bör därvid observeras att
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det bara är de rena överkostnaderna som man skall räkna med.
Alla fastighetsägare är ju skyldiga hålla en godtagbar underhållsstandard. Byggnader som är särskilt värdefulla från histo
risk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt
skall underhållas så att deras särart bevaras (3 kap 13 § PBL).
Någon rätt till ersättning för att en fastighetsägare håller den
generellt föreskrivna underhållsskyldigheten finns inte. Det är
bara om underhållskyldigheten genom bindande, preciserade
skyddsbestämmelser eller skyddsföreskrifter läggs på en högre
nivå som ersättning kan komma i fråga. Som exempel nämns i
förarbetena särskilt kostnadskrävande materialval eller krav på
underhåll av en byggnadsdel som ägaren inte kan nyttiggöra.
Vidare kan överkostnadstäckning bli aktuell om ägaren tvingas
uppföra en annan byggnad för att tillgodose en verksamhet som
han bedriver på fastigheten (BoU 1986/87:1 s 152).
Det bör dock beaktas att förekomsten av särskilt
underhållskrävande detaljer på en byggnad inte bara behöver
vara en belastning på dess värde. I själva verket torde t ex kultur
historiskt intressanta småhus många gånger ha en större attrak
tionskraft på marknaden än motsvarande moderna hus. Detta
gäller normalt i högre grad i expansiva tätorter än i glesbygden.
Utöver marknadsvärdeminskningen kan även ekonomisk
skada av annat slag vara ersättningsgill (annan eller övrig ska
da). Det kan vara extra kostnader som fastighetsägaren person
ligen har haft eller kommer att få på grund av byggnadsminnesförklaringen. Ägaren kan t ex ha projekterat en ombyggnad som
inte blir av. Däremot är normalt inte kostnader för framtida för
dyrat underhåll m m ersättningsgilla som annan skada. Sådana
kostnader kan marknaden räkna in i sin uppskattning av fastig
hetens värde och hänsyn tas alltså till dem redan vid beräkningen
av marknadsvärdesminskningen. De ekonomiska skadorna bör
beräknas per en tidpunkt som ligger i nära anslutning till be
slutet om byggnadsminnesförklaring (prop 1985/86:1 s 399).
Med tanke på hur reglerna är skrivna är detta i och för sig helt
naturligt. I äldre förarbeten (prop 1972:111 bil 2 s 353) finns ut
talanden som antyder att hänsyn vid värderingen skall tas även
till senare inträffade omständigheter ända fram till den tidpunkt
då värderingen utförs. Därmed avses sannolikt inte något annat
än att parterna kan presentera utredning angående värderingen
ända fram till denna tidpunkt. Det är svårt att tänka sig fall där
omständigheter som inträffar i tiden efter beslutet skulle få på99

verka värdet före detsamma. Däremot kan sådana omständig
heter möjligen influera på värdet efter beslutet, t ex om kostna
den för de antikvariska åtgärder som förutsätts i skyddsföre
skrifterna skulle ha ökat drastiskt under mellantiden. Även om
parterna har svårt att enas om hur man bör värdera, kan de ofta
ha lättare att komma överens om en lämplig tidpunkt som alla
värden räknas till.
En annan sak är att penningvärdet fortlöpande försämras
och att hänsyn bör tas till detta när ersättningsbeloppet skall be
stämmas. Om värderingen inte utförs per en tidpunkt som ligger
nära ersättningsbeslutet eller domen, kan en omräkning ske med
ledning av konsumentprisindex utveckling under tiden från värderingstillfället till dess att ersättningsbeloppet fastställs. Dess
utom kan ränta utgå. Mycket talar för att räntan skall beräknas
från den tidpunkt då byggnadsminnesförklaringen meddelades
eller vann laga kraft. (Hovrättens för Övre Norrland dom 199001-30, DT 1001).
Inte bara det definitiva beslutet om byggnadsminnesförklaring, utan även interimistiska förbud enligt 3 kap 5 § KML med
för ersättningskonsekvenser. Skadeberäkningen bör i sådana
fall normalt knytas till tidpunkten för meddelandet av förbudet.
Om en byggnadsminnesförklaring inte kan genomföras och för
budet alltså upphävs, är fastighetsägaren berättigad till ersätt
ning för den ekonomiska skada som orsakats av förbudet under
den tid det har varit i kraft.
Skillnaden mellan värdet före respektive efter byggnads
minnesförklaringen utgör, tillsammans med eventuell annan
skada, den totala skada som skall jämföras med värdet av den
berörda delen av fastigheten för att man skall kunna avgöra om
kvalifikationsgränsen överträtts eller ej. Jämförelsevärdet är in
te nödvändigtvis detsamma som det redan beräknade värdet fö
re. Det ligger nämligen närmast till hands att anta att värdet av
den berörda delen är ett rent marknadsvärde, som alltså inte
skall rensas från förväntningsvärden.
För kvalifikationsgränsen betydande skada har i förarbete
na angetts exempel som innebär att byggrättsbegränsningar upp
till 15% av befintlig byggnads volym skall tålas utan ersättning.
Exemplen är i och för sig inte alldeles lättolkade. Om volymen
på en byggnad minskas med 15 % är det inte självklart att värdet
sjunker i samma proportion. Det har emellertid antagits att
gränsen för vad som utgör en betydande skada i förhållande till
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värdet av en berörd fastighetsdel ligger i intervallet 15-20% (Di
don m fl, Plan- och bygglagen, s 649).
I fråga om kvalifikationsgränsen avsevärt försvårande av
pågående markanvändning finns det viss rättspraxis att hämta
ledning ur. Vid tillämpning av motsvarande regler i naturvårds
lagen har högsta domstolen i ett fall vägrat ersättning när skadan
utgjorde 4,1% av den del av fastigheten som man skulle jämföra
med och i ett annat dömt ut ersättning när skadan var 10,5%.
Domstolen avvisade emellertid också tanken på att en för alla
fall enhetlig procentsats skall kunna uppställas (NJA 1981 s 3511
och II). Sedermera har gjorts uttalanden i anslutning till införan
det i PBL av relationsenheten berörd del vilka påverkar tolk
ningen av reglerna. Mer därom i BoU 1986/87:1 s 138 ff. Bl a
sägs att skador som överstiger 10% skall ersättas. Bedömningen
kan också påverkas av ägarens situation.
Handläggning av ersättningsanspråk
Om ägaren till en byggnad som enligt länsstyrelsens mening bör
förklaras vara byggnadsminne anmäler ersättningsanspråk, bör
länsstyrelsen förstås först skaffa sig en egen uppfattning om det
berättigade i anspråket. Vidare bör givetvis möjligheten att till
godose ägarens anspråk med bidragsmedel undersökas. Kan in
te en frivillig uppgörelse nås, skall länsstyrelsen samråda med
RAÄ innan något beslut som kan få ersättningskonsekvenser
fattas (1 och 15 §§ KMF).
Ett beslut om anmälningsplikt enligt 3 kap 6 § KML har
inte någon ersättningskonsekvens, men torde förutsätta att
byggnadsminnesfrågan inte formellt har väckts tidigare.
Det kan inte fordras att länsstyrelsens bedömning på detta
stadium skall vara annat än preliminär. Implicerar byggnadsminnesförklaringen ett rivningsförbud, är det kvalifikations
gränsen betydande skada som måste passeras för att ersättnings
frågan över huvud taget skall bli aktuell. Ofta är byggnadsminnesobjekten speciella, men man bör inte glömma bort att
ersättningsanspråken i så gott som alla fall måste grundas på vad
en i huvudsak likadan byggnad som den som skall bevaras kan
vara värd. Vissa enkla förfrågningar till lantmäteriets regionala
värderingsenhet eller till kommunens fastighetskontor om pris
läget i kommunen bör kunna ge underlag för denna första be
dömning. Troligen är det ofta lämpligt att parterna samråder
om införskaffandet av det första underlaget.
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Förblir parterna ändå oeniga om ersättningsfrågan, kan
länsstyrelsen enligt 3 kap 11 § KML förelägga ägaren att anmäla
ett preciserat anspråk. Ett sådant föreläggande skall åtföljas av
ett förslag till skyddsföreskrifter. I detta skede måste länsstyrel
sen alltså ta ställning i vilka avseenden byggnaden inte får ändras
och hur den skall vårdas och underhållas. Om skyddsföreskrif
terna innebär rivningsförbud - vilket ju i regel är fallet - måste
det alltså klart anges. I något fall kanske skyddsföreskrifterna
behöver innebära bara ett partiellt bevarande. I förarbetena
nämns som exempel att ett fasadparti kan bevaras som en in
fogad del i en ny byggnadskropp (BoU 1986/87:4 s 25). Andra
fall kan vara mer svårbedömda. Om ett eller ett par rum i en
byggnad skall bevaras, men resten kan få förändras, får man ta
ställning till om detta kan ske utan rivningsförbud för byggna
den som sådan. I regel lär rivningsförbud vara oundvikligt, men
man kan också - åtminstone teoretiskt - tänka sig att frågan om
rivningsförbud ställs på framtiden. Skulle ägaren vilja riva bygg
naden, kan frågan bedömas på nytt i samband med att tillstånds
frågan om ändring av de byggnadsminneförklarade delarna av
byggnaden prövas av länsstyrelsen. En ny ersättningsfråga öpp
nas då. Det är tveksamt om denna metod kan anses rekommen
dabel.
Försitter ägaren den tid som satts ut för honom att anmäla
ersättningsanspråk, har han förlorat rätten både till ersättning
och till inlösen av hela fastigheten. Skulle ägaren emellertid an
mäla anspråk på ersättning eller inlösen, måste länsstyrelsen gö
ra en närmare utredning. Först bör man ta ställning till om äga
rens krav och argumentation är tillräckligt preciserade eller om
de fordrar komplettering i något avseende.
När detta är klart, gäller det först att definitivt ta ställning
till vilken eller vilka ekonomiska skador som följer av det ut
sända förslaget till skyddsföreskrifter. Om ägaren så begär, är
det den ackumulerade skadan som är ersättningsgrundande.
Man får nu alltså avgöra vad ett rivningsförbud i skyddsföre
skrifterna har för ekonomisk innebörd i form av förl ust av rätten
att bygga en ersättningsbyggnad som är i huvudsak likadan och
har samma användningssätt som den befintliga, så som har be
skrivits tidigare. Vidare får man bedöma vilka effekter i form av
mistade ombyggnadsmöjligheter som följer, liksom vilka kul
turhistoriska överkostnader som man bör räkna med i samman
hanget.
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För att göra dessa bedömningar är det rimligt att länsstyrel
sen anlitar värderingsexpertis, antingen genom lantmäteriorganisationen eller på annat sätt. I fråga om att beräkna de kulturhi
storiska överkostnaderna besitter kulturmiljöenheterna själva
ett gott kunnande och ytterligare ledning kan säkert fås från
länsmuseerna eller något kommunalt museum. Det bör dock ob
serveras att det inte är kostnadernas storlek i sig som har be
tydelse, utan deras inverkan på marknadsvärdet.
Den framräknade totala ekonomiska skadan skall sedan
sättas i relation till berörd del av fastigheten för att man skall
kunna avgöra om den aktuella kvalifikationsgränsen - i de flesta
fall betydande skada - har överskridits. Den berörda delen bör i
regel vara detsamma som det område som avgränsas vid byggnadsminnesförklaringen. Det kan också vara detsamma som
den normalstora tomten för den aktuella byggnaden. Om områdesgränsen av någon anledning gjorts mindre än vad som
framstår som en naturlig tomt för en skyddad byggnad, bör man
givetvis räkna in hela tomten i den berörda delen.
Om den totala skadan bl a uppkommer till följd av ett riv
ningsförbud och uppgår till mer än 15% av värdet av den be
rörda fastighetsdelen, är det sannolikt att ersättning skall beta
las ut. Motsvarande tumregel i fall där rivningsförbud inte följer
av skyddsföreskrifterna kan anses vara 5%.
Den som framställt ersättningsanspråk bör alltså - efter
kontroll hos RAÄ av att medel finns tillgängliga (3 kap 4 § tredje
stycket KML) - erbjudas ersättning med det belopp som fram
kommer efter beräkningarna. Ersättningen kan möjligen efter
RAÄ:s prövning erbjudas helt eller delvis i form av byggnadsvårdsbidrag. Givetvis bör vederbörande också få del av under
laget för beräkningarna. Kan man därefter nå en uppgörelse, blir
den bindande även för nya sakägare (3 kap 11 § tredje stycket
KML). Når man en uppgörelse bör den formaliseras i ett skrift
ligt avtal.
Inte bara formella uppgörelser om ersättning-eller att ing
en ersättning skall betalas - blir bindande. I det nyssnämnda lag
rummet föreskrivs också att det som uppenbarligen förutsatts
mellan parterna om ersättning och inlösen skall gälla för fram
tiden och mot nya ägare. Det bör därför noteras i ärendet vilka
diskussioner parterna haft och hur sakägarens slutliga ställ
ningstagande har uppfattats.
Om länsstyrelsens överenskommelse med sakägaren inne
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bär att ersättning skall betalas ut, bör givetvis beslutet om byggnadsminnesförklaring innehålla ett beslut även i ersättningsfrå
gan. Länsstyrelsens beslut i ersättningsdelen kan i och för sig
överklagas hos fastighetsdomstolen inom ett år från det att sakä
garen fått del av beslutet (3 kap 20 § första stycket KML), men
har ett avtal träffats, lär sakägaren vara bunden av det även vid
fastighetsdomstolen.
Om däremot ingen uppgörelse kan nås med sakägaren, kan
det vara nödvändigt att fatta ett interimistiskt beslut om förbud
mot ändringsåtgärder enligt 3 kap 5 § KML. Ett sådant beslut
har också ersättningskonsekvenser - och får därför inte fattas
utan samråd med RAÄ - men eventuell ersättning avräknas mot
den ersättning som kan komma att fastställas slutligt.
Kan ärendet emellertid avvakta ytterligare prövning av er
sättningsfrågan, finns möjligheten att staten enligt 3 kap 20 §
andra stycket KML själv väcker talan vid fastighetsdomstolen
mot sakägaren för att få ersättningsvillkoren fastställda. Det
kan ske både i fall där länsstyrelsen och sakägaren är oeniga om
vilket belopp som är skäligt och i fall där länsstyrelsen anser att
ingen ersättning alls skall betalas ut. Av naturliga skäl bör såda
na processer inledas av staten endast i undantagsfall. Det bör
kunna bli aktuellt endast om parterna noga penetrerat varand
ras underlag tidigare och inte kunnat enas. Det är RAÄ som be
stämmer om staten skall väcka talan i mål av detta slag (31 §
KMF). Beträffande rättegångskostnaderna i sådana mål är ex
propriationslagens regler tillämpliga. Sammanfattningsvis får
staten betala båda parters kostnader i första instans.
Fastighetsdomstolens dom kan överklagas hos vederböran
de hovrätt. Hovrättens dom kan i vissa fall överprövas av högsta
domstolen.
Fänsstyrelsen kan också utan föregående domstolspröv
ning fatta beslut i ersättningsfrågan. Om ersättning anses mo
tiverad, kan den beslutas bli utbetalad antingen som ett engångs
belopp eller med årliga belopp. Utbetalningen kan villkoras av
att vissa åtgärder med byggnaden skall ha utförts. Bestäms år
liga belopp, har sakägaren rätt att begära omprövning vid änd
rade förhållanden.
Beslutet kan överprövas genom att sakägaren väcker talan
inom ett år från delfåendet hos fastighetsdomstolen.
För en process som inleds av sakägaren gäller särskilda reg
ler om rättegångskostnaderna (3 kap 13 § femte stycket KMF).
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Ogillas sakägarens talan, kan domstolen förordna att han skall
bära sina egna kostnader, om han har inlett rättegången utan
tillräckliga skäl. Har rättegången uppenbart inletts utan skälig
grund, får domstolen dessutom ålägga honom att ersätta staten
dess rättegångskostnader. I förarbetena har ställts de kraven på
sakägaren att han i förväg skall ha preciserat sina anspråk och
angett sådana omständigheter till stöd för sin talan som kan lig
ga till grund för förhandlingar. Om skillnaderna mellan parter
nas ståndpunkter varit små eller om det eljest varit övervägande
sannolikt för sakägaren att ingen väsentlig vinst skulle kunna
uppnås genom en rättegång, bör sakägaren svara för sin egen
kostnad. Om det måste ha varit uppenbart för sakägaren att
hans anspråk saknade skälig grund, bör han kunna förpliktas att
betala båda parters kostnad (BoU 1986/ 87:1 s 160).
Inte bara fastighetsägare och andra sakägare, dvs den som
har servitutsrätt eller annan nyttjanderätt som påverkas av en
byggnadsminnesförklaring, kan ha rätt till ersättning. Även bor
genärer med panträtt i fastigheten är i två situationer skyddade
mot ekonomisk skada av en byggnadsminnesförklaring. Det
gäller för det första om fastigheten minskar i värde genom för
klaringen så att den inte längre lämnar full säkerhet för borgenä
rernas fordringar. Länsstyrelsen skall då deponera ersättnings
beloppet i stället för att betala ut det till fastighetsägaren. Sker så
inte, har borgenärer rätt till ersättning. Det andra fallet är om
ersättningen till fastighetsägaren beräknats för lågt och saken
inte blivit prövad av domstol. Någon kvalifikationsgräns gäller
inte för borgenärers ersättningsanspråk (3 kap 12 § KML).
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Finansiering av vård och underhåll av
byggnadsminnen
Ägarna av byggnadsminnen skall - i likhet med andra fastighets
ägare - i första hand själva svara för vård och underhåll av sina
fastigheter. Det finns emellertid för kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse ekonomiskt stöd i form av lån och bidrag.
Lånebestämmelser
Statligt stöd till upprustning av kulturhistoriskt värdefull bo
stadsbebyggelse, som är permanent bebodd, kan utgå i form av
dels bostadslån med förhöjt låneunderlag med tillämpning av 16
§ förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och
pantvärde, dels tilläggslån enligt förordningen (1983:1021) om
tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m m, p 1 och 2.
Lån med förhöjt låneunderlag kan ges för iståndsättning av
kulturhistoriskt värdefull, fristående byggnad eller byggnad
vars bevarande är av betydelse för en kulturhistoriskt värdefull
miljö. Tilläggslån kan utgå för ombyggnad av bostadshus som
har förklarats för byggnadsminne eller är av sådan beskaffenhet
att det kan förklaras för byggnadsminne. Som ytterligare förut
sättning gäller att huset byggs om med stöd av bostadslån enligt
ombyggnadsförordningen (1986:693).
Tilläggslån kan även utgå till grundförstärkning av kultur
historiskt värdefulla bostadshus. Det krävs inte att sådana hus
är så värdefulla att de kan förklaras för byggnadsminnen.
Tilläggslånet är ränte- och amorteringsfritt i fem år räknat
från halvårsskiftet närmast efter lånets utbetalning. Därefter
omprövas ränte- och amorteringsfriheten.
Statligt stöd till ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull
bostadsbebyggelse får inom årliga ramar tillstyrkas för åtgärder
som motiveras av antikvariska hänsyn. Närmare föreskrifter om
utnyttjandet av samt avräkning mot dessa ramar meddelar riks
antikvarieämbetet efter samråd med boverket (bostadsdeparte
mentets årliga regleringsbrev). Sådana föreskrifter har senast ut
färdats 1982 (Underrättelser från RAÄ och SHMM 1982:3).
Länsbostadsnämnden fattar beslut efter det att länsantikvarien
har yttrat sig.
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Bidrag
RAÄ förfogar över ett årligt anslag för bidrag till arbeten på kul
turhistoriskt värdefull bebyggelse. Villkoren för bidrag precise
ras i en särskild förordning (SFS 1981:447) om statsbidrag till
vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Bidrag ges till kulturhistoriska överkostnader. Sådana kan
uppstå vid t ex krav på bibehållande av byggnadsdeta 1 jer som
saknar funktion för byggnadens nyttjande, krav på bevarande
av byggnader som saknar användning, krav på att särskilda ma
terial och byggnadstekniker används samt arbeten som kräver
medverkan av konservator eller annan specialist. Overkostnader kan också uppkomma vid bevarandet av en miljö vid sidan
om själva byggnaden, t ex hägnader, vallgravar, parker, träd
gårdar och gatubeläggningar. Även parker och trädgårdar m m
utan samband med byggnad kan komma ifråga för byggnadsvårdsbidrag.
Till byggnader och anläggningar som är förklarade för
byggnadsminnen eller har så stort kulturhistoriskt värde att
byggnadsminnesförklaring kan komma ifråga kan bidrag ges
med upp till 90% av överkostnaden. För annan kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse får bidrag ges med högst 50% av överkost
naden.
En ansökan om bidrag skall ställas till RAÄ men inges till
länsstyrelsen, som vidarebefordrar ansökan till RAÄ med sitt
yttrande. Av ansökan skall den överkostnad som uppstår p g a
kulturhistoriska hänsyn tydligt kunna utläsas.
Bidragsmedlen fördelas i huvudsak i februari och juni varje
år efter genomgång och prioritering av inkomna ansökningar.
I beslutet om bidrag preciseras de krav som ställs för att
bidraget skall utbetalas. Ansökningsblankett finns hos RAÄ,
länsstyrelsen och länsmuseet.
☆
För en mer utförlig redovisning av gällande bestämmelser
samt av villkoren för statligt byggnadsvårdsstöd hänvisas till
skriften ”Byggnadsvård med bidrag och lån”, Underrättelser
från RAÄ och SHMM 1983:5.
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Taxeringsbestämmelser
Syftet med fastighetstaxeringen är att beräkna marknadsvärdet
på olika fastigheter. Taxeringen skall alltså inte påverkas av an
nat än s k värdefaktorer. Att en kulturhistoriskt intressant fas
tighet kan kräva stora arbetsinsatser och engagemang från äga
ren är därför i och för sig ingen anledning att sätta ett lågt taxe
ringsvärde, om inte marknaden reagerar negativt på dessa
omständigheter.
Taxeringsvärdet bestäms av olika delvärden. För småhus
enheter (en- eller tvåfamiljshus) och hyreshusenheter bestäms
sålunda byggnadsvärde och markvärde. För lantbruksenheter
bestäms bostadsbyggnadsvärde, ekonomibyggnadsvärde, tomtmarksvärde, jordbruksvärde, skogsbruksvärde och skogsimpedimentsvärde.
För byggnadsminnesförklarade taxeringsenheter gäller
dock en speciell värderingsregel, som innebär att dessa inte
åsätts något särskilt markvärde. Detta delvärde förs istället över
till byggnadsvärdet, så att byggnadsvärdet blir det sammanlag
da värdet av mark- och byggnadsvärdet (7 kap 13 § fastighets
taxeringslagen). Taxeringsvärdet blir inte lägre än om byggna
den inte vore byggnadsminnesförklarad.
Vid värderingen utgår man från standardiserade riktvär
den. Alla värdefaktorer kan inte fångas in i riktvärdena. Därför
finns en regel som medger justering för sådana värdefaktorer
som inte har beaktats när riktvärdena bestämdes, s k justering
för säregna förhållanden (7 kap 5 § fastighetstaxeringslagen).
Justeringsomständigheter kan vara inverkan av offentligrättsligt tillkomna förpliktelser, som t ex den i en byggnadsminnesförklaring föreskrivna skyldigheten att bevara en byggnad vars
ekonomiska livslängd egentligen kan anses passerad. I förarbe
tena till fastighetstaxeringslagen har också uttalats att markanvändningsföreskrifter utfärdade med stöd av bl a FML och BML
skall kunna få påverka värdet (prop 1979/80:40 s 99).
Från privaträttsliga förpliktelser skall man dock i regel
bortse. Att en fastighet är uthyrd på ett oförmånligt kontrakt är
alltså ingen grund för att justera dess taxeringsvärde. Privat
rättsliga förpliktelser i form av servitut och liknande samt tomträttskontrakt kan ändå vara justeringsanledning (5 kap 3 § fas
tighetstaxeringslagen) .
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I den handbok som utarbetats av riksskatteverket inför
1990 års allmänna fastighetstaxering av småhus finns ett särskilt
avsnitt om taxeringen av kulturhistoriskt intressanta småhus.
Avsnittet har tillkommit efter samråd med bl a RAÄ. Samman
fattningsvis finns där följande rekommendationer. Onormalt ef
tersatt underhåll kan vara en grund till att reducera byggnads
värdet. Man kan ju inte påräkna att få lika mycket betalt för en
nedgången fastighet som en välunderhållen. Av samma anled
ning kan även framtida onormalt höga drifts- och underhålls
kostnader påverka marknadsvärdet negativt. Det kan gälla
byggnadsdelar eller hela byggnader (överloppsbyggnader) som
ägaren inte kan nyttiggöra och som vore enklare för honom att
slippa ta hand om. Fördyringar kan också uppstå p g a att ur
sprungliga material inte får bytas ut, att liknande nya material
måste användas (t ex nytt stråtak istället för plåt) eller att ur
sprunglig underhållsteknik måste användas. Riksskatteverket
har rekommenderat att för hus med över 400 m2 bruttoarea och
för överloppsbyggnader bör en reducering av värdet kunna ske
med 5%, om inte en preciserad utredning finns om bevarande
merkostnaders storlek.
Vidare rekommenderas i handboken att justering skall kun
na ske p g a den inverkan på marknadsvärdet som vägrat rivningslov, rivningsförbud eller skyddsföreskrifter/skyddsbe
stämmelser kan ha. Justeringsfrågan är i dessa fall beroende bl a
av om det kan finnas någon rätt till ersättning av staten eller
kommunen p g a de beslutade restriktionerna i användningen av
fastigheten. Finns en sådan ersättningsrätt knuten till fastighe
ten bortfaller justeringsanledningen i motsvarande mån.
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Försäkring av byggnadsminnen

Den omständigheten att en byggnad är förklarad för byggnadsminne innebär inte att ägaren kan åläggas att hålla den försäk
rad. Om byggnaden försäkras är det i första hand av ägarens
eget intresse och försäkringsbeloppets storlek torde i regel vara
beroende av det ekonomiska värde byggnaden har för ägaren.
Skulle ett byggnadsminne helt eller delvis förstöras, t ex ge
nom eldsvåda, får man då ta ställning till huruvida en återupp
byggnad är önskvärd från kulturhistorisk synpunkt. Eftersom
ett byggnadsminnes värde i de flesta fall främst ligger i dess egen
skap av byggnadsdokument torde en återuppbyggnad av enbart
kulturhistoriska skäl komma ifråga endast i undantagsfall, t ex
om byggnaden har sådan betydelse att den anses oersättlig, om
den skadats bara till vissa delar eller om den utgör en viktig del
av en anläggning. Om det skulle vara ett önskemål från kultur
minnesvårdens sida att byggnaden rekonstrueras kan ägaren in
te åläggas skyldighet att stå för kostnaderna härför.
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Bilaga 1

Utdrag ur lagen (1988:950) om
kulturminnen m m
1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kultur
miljö.
Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall
visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför
ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller
begränsas.
2 § I denna lag finns bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen och
kyrkliga kulturminnen samt om utförsel av kulturföremål ur landet.
Länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet.
Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, i denna lag i fort
sättningen kallat riksantikvarieämbetet, har överinseende över kulturmin
nesvården i landet. Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av domstol
eller annan myndighet enligt denna lag.
3 § Vad som föreskrivs i denna lag om ägare av fastighet eller byggnad
skall, då fastigheten eller byggnaden innehas som fideikommiss eller under
därmed jämförliga förhållanden eller med ständig besittningsrätt, gälla
innehavaren.

3 kap. Byggnadsminnen
1 § En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska
värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelse
område får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna
om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på park, träd
gård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde.
I fråga om byggnad av sådant värde som sägs i första stycket och som
tillhör staten gäller de bestämmelser som regeringen meddelar om statliga
byggnadsminnen. Om ett statligt byggnadsminne övergår till annan ägare
än staten, skall det därmed utgöra ett byggnadsminne enligt denna lag.
Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte en byggnad som är fast fornlämning eller kyrkobyggnad enligt denna lag.
Skyddets innebörd och omfattning
2 § När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen
genom skyddsföreskrifter ange på vilket sätt byggnaden skall vårdas och
underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras.
Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att
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ett område kring byggnaden skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets
utseende och karaktär inte förvanskas.
3 § Skyddsföreskrifter skall så långt möjligt utformas i samförstånd med
byggnadens ägare och ägare till kringliggande markområde. Ägaren får
inte åläggas mera omfattande skyldigheter än vad som är oundgängligen
nödvändigt för att bibehålla byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Hän
syn skall tas till byggnadens användning och ägarens skäliga önskemål.
Byggnadsminnesförklaring
4 § Fråga om en byggnad bör förklaras för byggnadsminne kan väckas av
var och en genom ansökan eller tas upp av länsstyrelsen på eget initiativ.
Ansökan om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne skall
innehålla uppgifter om vilken fastighet byggnaden är belägen på och om
fastighetens ägare samt beskrivning av byggnaden. I ansökningen bör även
anges vilka omständigheter som åberopas för att byggnaden bör förklaras
för byggnadsminne.
Innan länsstyrelsen fattar beslut som enligt detta kapitel kan medföra
rätt till ersättning eller inlösen för ägare eller någon annan, skall länsstyrel
sen undersöka om medel för detta finns tillgängliga.
5 § Då fråga väckts eller tagits upp om att en byggnad skall förklaras för
byggnadsminne, får länsstyrelsen i avvaktan på ärendets slutliga prövning
meddela förbud mot åtgärder som kan minska eller förstöra byggnadens
kulturhistoriska värde. Förbudet får gälla för en tid av högst sex månader.
Om det finns synnerliga skäl får det förlängas, dock högst med sex måna
der för varje gång.
6 § Om en byggnad kan antas komma ifråga som byggnadsminne, får
länsstyrelsen, utan att fråga väckts om byggnadsminnesförklaring, förord
na att anmälan till länsstyrelsen skall göras, innan byggnaden rivs eller
ändras på ett sätt som väsentligt minskar dess kulturhistoriska värde.
Länsstyrelsen skall inom en månad från det anmälningen kom in dit
avgöra om den skall ta upp fråga om byggnadsminnesförklaring av den
berörda byggnaden. Under denna frist får den anmälda åtgärden inte vidtas
utan att länsstyrelsen har medgett det.
7 § Om ett statligt byggnadsminne har övergått till att bli byggnadsminne
enligt detta kapitel, skall länsstyrelsen utfärda förklaring om detta.
8 § Länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsboken ofördröjligen
underrätta inskrivningsmyndigheten
1. då fråga väckts eller tagits upp om att en byggnad skall förklaras för
byggnadsminne eller förklaring utfärdats enligt 7 §,
2. då förordnande enligt 6 § första stycket meddelats eller upphävts,
3. då beslut om byggnadsminnesförklaring vunnit laga kraft eller hävts,
eller
4. då ansökan om byggnadsminnesförklaring avslagits.
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9 § Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen eller den som arbetar på läns
styrelsens uppdrag har rätt att få tillträde till byggnader med tillhörande
markområde samt att där vidta de åtgärder och undersökningar som be
hövs för lagens tillämpning.

Bestämmelser om ersättning och inlösen
10 § Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet har rätt till
ersättning av staten om skyddsföreskrifter
1. utgör hinder för rivning av en byggnad och skadan därav är betydan
de i förhållande till värdet av berörd del av fastigheten, eller
2. på annat sätt innebär att pågående markanvändning avsevärt försvå
ras inom berörd del av fastigheten.
Ersättning enligt första stycket får, om det är lämpligt, utgå med årliga
belopp med rätt för sakägaren eller staten att erhålla omprövning vid
ändrade förhållanden.
Medför skyddsföreskrifter att synnerligt men uppkommer vid använd
ningen av fastigheten, är staten skyldig att lösa fastigheten om ägaren
begär det.
Bestämmelserna enligt första stycket tillämpas också då länsstyrelsen
meddelat förbud enligt 5 §. Ersättning som därvid utgår skall, om det finns
skäl, avräknas mot ersättning som sedermera kan komma att utgå med
stöd av denna paragraf.
Vid tillämpningen av första och tredje styckena skall, utan hinder av
föreskrifterna om förlust av talan eller rätt till ersättning eller inlösen i 11
och 20 §§ eller 15 kap. 4 § plan- och bygglagen (1987: 10), även beaktas
andra beslut om skyddsföreskrifter samt beslut som avses i 14 kap. 8 §
första stycket 2 och 3 plan- och bygglagen, under förutsättning att besluten
meddelats inom tio år före det senaste beslutet om skyddsföreskrifter.
11 § Har fråga väckts om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne, får länsstyrelsen förelägga den som vill göra anspråk på ersättning
eller inlösen att inom viss tid, minst två månader från det han fått del av
föreläggandet, anmäla detta till länsstyrelsen. Ett sådant föreläggande skall
åtföljas av uppgift om de skyddsföreskrifter som avses bli utfärdade. Den
som inte anmäler sina anspråk inom den utsatta tiden har förlorat sin rätt
till ersättning eller inlösen.
Länsstyrelsen beslutar om ersättning och inlösen.
Avtal mellan staten och en sakägare eller vad de uppenbarligen har
förutsatt skall gälla mellan dem i fråga om ersättning eller inlösen skall
även gälla för den som senare förvärvar sakägarens rätt.

12 § Om en fastighet till följd av ett beslut enligt detta kapitel minskar i
värde så att den inte längre kan antas utgöra full säkerhet för borgenärerna,
skall den ersättning som fastighetsägaren är berättigad till enligt 10 §
deponeras hos länsstyrelsen. Bestämmelsen gäller dock endast borgenärer
som hade panträtt i fastigheten när ersättningsrätten uppkom och ersätt
ningsbelopp som skall utgå på en gång.
Om en borgenär lider skada, därför att depositionen inte skett i enlighet
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med första stycket, är han berättigad till ersättning från staten. Ersättning
en lämnas mot avskrivning på fordringshandlingen. Detsamma gäller om
en borgenär lider förlust genom att ersättningen blivit för lågt beräknad och
den inte blivit prövad av domstol till följd av överenskommelse mellan
staten och fastighetsägaren eller av annan anledning.
13 § I fråga om ersättning eller inlösen enligt 10 eller 12 § andra stycket
skall expropriationslagen (1972:719) tillämpas i den mån avvikande be
stämmelser inte meddelas i denna lag.
Ersättning för minskning av fastighetens marknadsvärde i fall som avses
i 10 § skall bestämmas som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde
före och efter beslutet. Därvid skall bortses från förväntningar om ändring
av markanvändningen.
Ersättning för skada enligt 10 § första stycket 1 skall minskas med ett
belopp som motsvarar det som enligt samma punkt skall tålas utan ersätt
ning.
Om staten begär det och det inte är uppenbart oskäligt, skall domstolen
förordna att ersättning enligt 10 § första stycket skall betalas ut först när
vissa åtgärder med byggnaden har utförts.
Ogillas talan om ersättning eller inlösen som har väckts av fastighetsäga
ren eller annan sakägare, kan domstolen förordna att han skall bära sina
egna kostnader, om han har inlett rättegången utan tillräckliga skäl. Har
rättegången uppenbart inletts utan skälig grund, får domstolen dessutom
ålägga honom att ersätta staten dess rättegångskostnader.

Ändring och hävande
14 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen lämna tillstånd till att
ett byggnadsminne ändras i strid mot skyddsföreskrifterna.
Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med
hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse
hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som behövs.
15 § Om bibehållandet av ett byggnadsminne medför hinder, olägenhet
eller kostnad som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse, får
länsstyrelsen jämka skyddsföreskrifterna eller häva byggnadsminnesförklaringen. Länsstyrelsen får också häva en byggnadsminnesförklaring som
framstår såsom ändamålslös.
Regeringen får häva en byggnadsminnesförklaring eller jämka skyddsfö
reskrifter, om regeringen ger tillstånd till expropriation som rör byggnaden
eller kringliggande område och byggnadsminnesförklaringen eller skydds
föreskrifterna inte kan bestå utan olägenhet för expropriationsändamålet.
Vid beslut om att häva en byggnadsminnesförklaring eller att jämka
skyddsföreskrifter får länsstyrelsen eller regeringen förordna att den som
begär hävandet eller jämkningen skall bekosta särskild dokumentation av
byggnaden, om det är skäligt.
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Ansvarsbestämmelser m. m.
16 § Om ägaren till ett byggnadsminne försummar det som åligger ho
nom enligt skyddsföreskrifterna, får länsstyrelsen förelägga honom att
inom viss skälig tid vidta nödvändiga åtgärder. Föreläggandet får inte
omfatta åtgärder som med hänsyn till byggnadens användning och omstän
digheterna i övrigt är oskäligt betungande. Om föreläggandet inte följs, får
länsstyrelsen utföra åtgärderna på ägarens bekostnad.
17 § Om ett byggnadsminne har ändrats i strid mot meddelade skyddsfö
reskrifter, får länsstyrelsen förelägga ägaren att återställa ändringen om
det är möjligt. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Tingsrätten får besluta om handräckning för att avbryta pågående förstö
relse av ett byggnadsminne eller för att återställa det. Även i annat fall får
handräckning beslutas, om det behövs för att bestämmelse i detta kapitel
skall efterlevas.
Ansökan om handräckning får göras av länsstyrelsen eller allmän åkla
gare. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i handräcknings
lagen (1981:847).
18 § Till böter döms den som
1. i strid mot meddelade skyddsföreskrifter river eller på annat sätt
förstör ett byggnadsminne eller ändrar det utan tillstånd enligt 14 § eller
utan iakttagande av villkor för sådant tillstånd eller
2. bryter mot förbud som meddelats enligt 5 § eller förordnande enligt
6 § första stycket eller vidtar åtgärder i strid mot bestämmelserna i 6 §
andra stycket.
Den som inte efterkommer ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud
döms inte till straff för det som omfattas av föreläggandet eller förbudet.
Överklagande m. m.
19 § Beslut av länsstyrelsen överklagas hos kammarrätten när det gäller
1. byggnadsminnesförklaring enligt 1 §,
2. skyddsföreskrifter enligt 2 §,
3. förbud mot åtgärder enligt 5 §,
4. anmälningsplikt enligt 6 §,
5. deposition enligt 12 § första stycket,
6. tillstånd eller villkor för tillstånd enligt 14 §,
7. jämkning av skyddsföreskrifter eller hävande av byggnadsminnes
förklaring enligt 15 § första stycket,
8. dokumentation enligt 15 § tredje stycket,
9. föreläggande enligt 16 § eller
10. föreläggande enligt 17 § första stycket.
Länsstyrelsens beslut att inte förklara en byggnad för byggnadsminne
får överklagas endast av riksantikvarieämbetet.
20 § Länsstyrelsens beslut om ersättning och inlösen får inte överklagas.
Den som är missnöjd med ett sådant beslut får väcka talan mot staten vid
fastighetsdomstolen inom ett år från det han fått del av länsstyrelsens
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beslut. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten till ersättning eller
inlösen förlorad.
Staten får, när fråga väckts eller tagits upp om att förklara en byggnad
för byggnadsminne, väcka talan vid fastighetsdomstolen mot sakägare om
fastställande av de villkor som skall gälla för ersättning. Om beslut om
byggnadsminnesförklaring inte kommer till stånd inom ett år från det att
målet avgjorts genom lagakraftägande dom, skall domen inte längre vara
bindande för parterna.
Talan om ersättning enligt 12 § andra stycket skall väckas vid fastighets
domstolen.
21 § Beslut enligt 1,5 eller 6 § skall tillämpas utan hinder av att talan förs
mot beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
2. Genom lagen upphävs
a) lagen (1942: 350) om fornminnen,
b) lagen (1960: 690) om byggnadsminnen,
c) lagen (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföre
mål.
3. Beslut meddelade enligt äldre lag skall vid tillämpning av den nya
lagen anses ha meddelats med stöd av denna.
4 kap. 16 § andra meningen tillämpas endast i ärenden som väckts efter
ikraftträdandet.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut
som har meddelats före den 1 januari 1989. Ärenden som vid utgången av
år 1988 kommit in till regeringen men som ännu inte avgjorts handläggs
enligt äldre föreskrifter.
4. Har beslut om skyddsföreskrifter eller beslut om förbud enligt 7 §
lagen (1960:690) om byggnadsminnen meddelats av länsstyrelsen före den
1 juli 1987, skall dessförinnan gällande bestämmelser om ersättning tilläm
pas.
5. Vid tillämpning av 3 kap. 10 § femte stycket får beaktas även beslut
som meddelats före ikraftträdandet.
I mål enligt 5 § lagen (1960:690) om byggnadsminnen i vilka talan har
väckts före den 1 juli 1987 skall 12 § andra stycket nämnda lag i dess
lydelse före den 1 juli 1987 tillämpas.
6. Punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1985:1104)
om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål skall fortsätta att gälla.
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Utdrag ur förordningen 1988:1188) om
kulturminnen m m
Allmänna bestämmelser om samråd m. m.
1 § Innan länsstyrelsen fattar beslut i ett ärende enligt lagen (1988:950)
om kulturminnen m. m. som kan medföra ersättningsskyldighet eller på
annat sätt är av större vikt, skall länsstyrelsen samråda med riksantikvarie
ämbetet och statens historiska museer, i denna förordning i fortsättningen
kallat riksantikvarieämbetet.
2 § Länsstyrelsen skall vid sin tillsyn över kulturminnesvården i länet
samverka med kulturminnesvårdande organ inom länet, särskilt länsmu
seerna och motsvarande museer.
3 § När länsstyrelsen har fattat ett beslut enligt lagen (1988:950) om
kulturminnen m. m. skall en kopia av beslutet genast sändas till riksanti
kvarieämbetet.
Länsstyrelsen skall vidare underrätta riksantikvarieämbetet när fråga
om åtal enligt 2 kap. 21 § eller 3 kap. 18 § lagen om kulturminnen m.m.
har uppkommit. Riksantikvarieämbetet skall också underrättas när fråga
om skadestånd på grund av åsidosättande av föreskrifter i nämnda lag har
uppkommit.
4 § Riksantikvarieämbetet skall underrätta fastighetsregistermyndighe
ten om sådana fasta fornlämningar som kan antas ännu inte vara införda i
planregistret.
Byggnadsminnen
11 § Innan en byggnad förklaras for byggnadsminne skall länsstyrelsen
ge kommunen tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart obehövligt.
12 § När beslut enligt 3 kap. 1,5 — 7, 14 och 15 §§ lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m. har vunnit laga kraft, skall länsstyrelsen underrätta
byggnadsnämnden.
13 § Ett byggnadsminne skall, om länsstyrelsen finner anledning till
detta och ägaren samtycker, genom länsstyrelsens försorg och på statens
bekostnad förses med anslag om att byggnaden är skyddad enligt lagen
(1988: 950) om kulturminnen m. m.
14 § Riksantikvarieämbetet skall föra en förteckning över byggnadsminnena i landet. Länsstyrelsen skall fora en förteckning över byggnadsminnena i länet. Länsstyrelsen skall också föra en förteckning över sådana
byggnader som avses i 3 kap. 6 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
15 § Då fråga om ersättning enligt 3 kap. 10 § lagen (1988:950) om
kulturminnen m. m. uppkommer skall länsstyrelsen försöka få till stånd en
frivillig uppgörelse med sakägaren om ersättningens storlek.
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16 § I villkoren för ett tillstånd enligt 3 kap. 14 § lagen (1988:950) om
kulturminnen m. m. skall alltid ingå att byggnadens utseende och beskaf
fenhet före ändringen skall dokumenteras på ett lämpligt sätt.
17 § Av 3 kap. 13 § första stycket lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m. följer att expropriationslagen (1972:719) skall tillämpas i vissa fall
när det gäller ersättning och inlösen. Bestämmelser om utbetalning av
ersättning till innehavare av fideikomiss finns i övergångsbestämmelserna
punkt 6 till expropriationslagen och i 18 § expropriationskungörelsen
(1972:727).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
2. Genom förordningen upphävs
a) förordningen (1942:926) om fornminnen,
b) förordningen (1960:691) om byggnadsminnen,
c) förordningen (1986:196) om skydd mot utförsel av vissa äldre kultur
föremål,
d) förordningen (1942:929) om vården av vissa kyrkliga inventarier,
e) brevet (1942:927) till riksantikvarieämbetet angående register över
vissa kulturhistoriskt märkliga byggnader.
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Utdrag ur jordabalken

2 kap. Tillbehör till fastighet
1 § Till fastighet hör
byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som
anbragts i eller ovanjord för stadigvarande bruk,
på rot stående träd och andra växter,
naturlig gödsel.
Till fastighet hör även sådan byggnad eller annan an
läggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är av
sedd för stadigvarande bruk vid utövning av servitut till för
mån för fastigheten och icke hör till den fastighet där den
finns.
2 § Till byggnad hör fast inredning och annat varmed bygg
naden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk
för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss,
ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med
kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna,
element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster,
markis, brandredskap, civilforsvarsmateriel och nyckel.
I enlighet med vad som sägs i första stycket hör därjäm
te i regel till byggnad, såvitt angår
1. bostad: badkar och annan sanitetsanläggning, spis,
värmeskåp och kylskåp samt maskin för tvätt eller mangling,
2. butikslokal: hylla, disk och skyltfönsteranordning,
3. samlingslokal: estrad och sittplatsanordning,
4. ekonomibyggnad till jordbruk: anordning för utfod
ring av djur och anläggning för maskinmjölkning,
5. fabrikslokal: kylsystem och fläktmaskineri.
Reservdel och dubblett till föremål som avses i första el
ler andra stycket hör ej till byggnaden.
3 § Till fastighet som helt och delvis är inrättad för industriell
verksamhet hör, utöver vad som följer av 1 och 2 §§, maskin
och annan utrustning som tillförts fastigheten för att använ
das i verksamheten huvudsakligen på denna. Fordon, kon
torsutrustning och handverktyg hör dock icke till fastigheten.
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Bilaga 2:1
LANSSTYRELSEN
GÄVLEBORGS LAN

BESLUT

1(2)

1991-05-13

221-2359-91

Rek + mb
Leif Andersson
Bo Wiberg
Odengatan 89
113 22 STOCKHOLM

Byggnadsminnesförklaring av Gammellåks,
1:46, Järvsö socken, Ljusdals kommun

fastigheten Karsjö

Fråga~om byggnadsminnesförklaring av Gammellåks har väckts
den 3 maj 1991 av länsstyrelsen. Förslag till skyddsföre
skrifter har remitterats samma datum.
Fastighetens ägare, Leif Andersson och Bo Wiberg har den 16
april 1991 skriftligen godkänt byggnadsminnesförklaring med
föreslagna skyddsföreskrifter, dock med synpunkten att ytter
ligare två byggnader bör få uppföras inom skyddsområdet. Det
rör sig om äldre ekonomibyggnader som flyttats från annan
plats och som avses uppföras på platsen för tidigare befint
liga uthus.
Byggnadsnämnden i Ljusdals kommun har genom beslut den 20
mars 1991 tillstyrkt förslaget till byggnadsminnesförklaring.
Riksantikvarieämbetet har under hand den 24 april 1991 god
känt förslaget till byggnadsminnesförklaring.
Länsstyrelsen konstaterar att det faktum att fastighetens
ägare avser att uppföra ytterligare byggnader inom skyddsom
rådet inte bör föranleda jämkning av skyddsföreskrifterna.
Gården har i äldre tid varit rikt bebyggd och länsstyrelsen
har i princip inget att erinra mot att två tidstypiska bygg
nader uppförs på befintliga grunder. Det generella förbudet
mot nybyggnad inom skyddsområdet bör dock kvarstå. För sådan
kompletteringsbebyggelse som länsstyrelsen finner lämplig kan
i stället tillstånd lämnas enligt 3 kap 14 § kulturminnesla
gen.

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 3 kap 1 § kulturminnesla
gen Gammellåks, fastigheten Karsjö 1:46 i Järvsö socken,
Ljusdals kommun för byggnadsminne och meddelar enligt 2 §
samma lag skyddsföreskrifter enligt bilaga 1.
Länsstyrelsen lämnar råd och anvisningar för byggnadens un
derhåll. Även länsmuseet kan rådfrågas.
Om särskilda skäl finns får länsstyrelsen enligt 3 kap 14 §
kulturminneslagen lämna tillstånd till ändring av byggnads
minne .

POSTADRESS
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BORGMÄSTAR PLAN
GÄVLE

120

TELEFON

POSTGIRO

026-17 1000

3 51 91-6

LÄNSSTYRELSEN
GÄVLEBORGS LÄN

2(2)

BESLUT
1991-05-13

221-2359-91

Enligt 3 kap 21 § kulturminneslagen gäller detta beslut ome
delbart även om det överklagas.
Detta beslut kan överklagas hos kammarrätten. Hur man över
klagar framgår av bilaga 2.
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet
deltog landshövding Lars Ivar Hising, jämte ledamöterna Ma
rianne Ahlqvist, Jens Alvarsson, Bengt Björkman, Wallentin
Lundmark, Kjell Nilsson, Eva Rennerfelt, Bernt Söderström,
Birgit Wallström, Stig Zettlin samt Pär Åslund.
I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Johny Rang
rost, 1ie länsassessor Gösta Törnblom, länsarkitekt LarsUlrik Bergström samt antikvarie Ingela Broström, föredragan
de .

IngeTa
ingeka Broström
Brosti

Kopia till
Riksantikvarieämbetet, delgivn
Byggnadsnämnden i Ljusdals kommun
Kulturnämnden i Ljusdals kommun
Länsmuseet
Inskrivningsmyndigheten vid Ljusdals tingsrätt
Fastighetsregistermyndigheten
Planenheten
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LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORGS LÄN

DNR 221-23559-91

Gammellåks
Karsjöl:46
Järvsö socken, Ljusdals kommun

Herrstugan från söder. Foto:Nordiska
museets arkiv.
Gammellåks i Karsjö tillhör de järvsögårdar vars
existens kan följas tillbaka till Gustav Vasas jordebok 1542. Vid den tiden fanns dock ingen permanent
bosättning vid Låket, som platsen då kallades - ett
namn som tyder på att det rörde sig om en nyodling
på utmark. Först under 1560-talet kan gården beläg
gas som självständigt hemman under bonden Lars
Persson.

en långsträckt portliderbyggnad som slöt den kring
byggda gården åt söder. Portlidret flyttades från
gården vid slutet av 1800-talet, när det slutna bygg
nadssättet uppfattades som omodernt.
Flyttningen av portlidret var ett led i den allmänna

Hemmanet utvecklades på mindre än hundra år till
ett av de största i Karsjö med ett skattetal om drygt
tolv öresland. Gårdsnamnet Låks har bestått genom
tiderna, men ändrades efter en hemmansklyvning år
1825 till Gammellåks - detta för att skilja stamhem
manet från den nya hemmanslotten, Ny-låks.
Hur gårdens bebyggelse såg ut i äldre tid är inte
känt. Vid 1700-talets slut förefaller dock två stugor
ha funnits på gården. Den ena av dessa står i dag
kvar som vardagsstuga, medan den andra revs kort
efter år 1800. På dess plats byggdes en herrstuga i två
våningar. Delar av den rivna stugan användes vid
nybyggnaden, bland annat ett dekorationsmålat
gavelröste som nu kan ses på herrstugans vind.
Herrstugan byggdes samman med ett portloft som
rymde färdstall i bottenvåningen och två pigkamrar
på loftet. Hela längan har bevarats i oförändrat skick,
både exteriört och interiört. Herrstugans inredning
är av hög kvalitet med schablontapeter från 1800talets mitt och snickerier i ursprunglig färgsättning.
Vid samma tid som herrstugan byggdes också en
envånig bodlänga vid gårdsplanens västra sida samt
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Herrstugan, interiör. Foto Nordiska museets arkiv.

modernisering av gården som skedde under 1880talet. Vardagsstugan kläddes då med liggande
fasspontpanel och brokvisten ersattes liksom bod
längans med ett vindfång av bräder. I vinkel med
vardagsstugan uppfördes en rymlig ladugård på höga
stenstolpar. Gården beboddes i detta skick fram till
1924, när den dåvarande ägaren flyttade till en ny
byggd villa i byn. Den har därefter enbart fungerat
som sommarbostad.

av gårdens byggnader. Vardagsstugans panel har ta
gits ner och vindfånget ersatts av en ny brokvist.
Även bodlängans dubbelbrokvist har kunnat rekon
strueras med hjälp av de spår den lämnat på fasaden.
Den bortflyttade portliderbyggnaden har ersatts av
en liknande byggnad från en annan gård i socknen.
Utanför gårdsfyrkanten ligger en tröskloge från 1700talets slut, tre härbren av olika ålder samt en hölada.

Sedan 1970-talet pågår en omfattande upprustning
GAMMELLÅKS. KARSJÖ 1:46
JÅRVSÖ SN
SKYDDSOMRÅDE

Skyddsföreskrifter

\>\ </^X>
<$>

Skyddsområdet omfattar del av
fastigheten Karsjö 1:46 enligt situationsplan.
Skyddsföreskrifterna omfattar de byggnader
som markerats med nummer på situationsplanen:
Vardagsstugan (1), ladugården (2), herrstugan (3),
bodlängan (4), portlidret (5), höladan (7), logen (10)
och de tre härbrena (6,8,9).
1. Byggnaderna 1-4 samt 6-10 får inte rivas, flyttas,
byggas om eller på annat sätt förändras till sin
exteriör. Byggnad nr 5 får inte byggas om eller
på annat sätt förändras till sin exteriör.
2. Ändring av byggnadernas rumsindelning eller
andra åtgärder som innebär ingrepp i bärande
stomme får inte göras.
3. 1 herrstugan med tillhörande portloft (3) får fast
inredning såsom golv, tak, lister, paneler, dörrar,
dörr- och fönsterfoder samt eldstäder inte bort
tagas eller på annat sätt förändras. Befintliga
ytskikt får ej borttagas, övermålas eller på annat
sätt förändras.
4. I bodlängan (4) får befintlig fast inredning såsom
golv, tak, dörrar, lister och foder inte borttagas
eller på annat sätt förändras.

p- ______
SKALA 11000
910301 EN

5. I ladugårdsbyggnaden (2) får befintlig fast in
redning såsom golv, tak, dörrar, eldstad, bås
inredning etc. inte borttagas eller på annat sätt
förändras.
6. Byggnaderna skall i samråd med länsstyrelsen
underhållas så att de inte förfaller. Vård och
underhållsarbeten skall utföras med sådana
material och metoder att det kulturhistoriska
värdet inte minskar.
7. Skyddsområdet skall hållas i sådant skick att
byggnadernas karaktär och utseende inte för
vanskas. Inom skyddsområdet får ytterligare
byggnader inte uppföras utan länsstyrelsens
tillstånd.
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Bilaga 2:2
FÖRSLAG TILL
BESLUT

LÄNSSTYRELSEN
Hallands län
Kulturmi1j öenheten
Länsantikvarien

1(4)
221-1186-90

Mottagningskvitto
Stiftelsen Tjolöholm
Kungsbacka kommun
Stadshuset
434 81 KUNGSBACKA

Byggnadsminnesförklaring av Tjolöholms slott, Fjärås
socken, Kungsbacka kommun__________________ _________
Fråga har väckts att förklara Tjolöholms slott med tillhör
ande byggnader såsom slottskyrka, ekonomibyggnader och ar
betarbostäder för byggnadsminne. Underrättelse härom har
skett genom skrivelse till inskrivningsmyndigheten vid
tingsrätten i Varberg den 24 mars 1988. Därjämte har för
slag till skyddsföreskrifter upprättats.
Stiftelsen Tjolöholm är sedan 1988-03-04 fastighetens lagfarne ägare. Denna har förklarat sig inte ha något emot en
byggnadsminnesförklaring. Byggnadsnämnden i Kungsbacka kom
mun har tillstyrkt byggnadsminnesförklaring.
Kulturnämnden har den 1 augusti 1988 i ett sammanträdesprotokoll uttalat sig för en byggnadsminnesförklaring av hela
Tjolöholm.
Företrädare för Stiftelsen Tjolöholm, riksantikvarieämbetet
och länsstyrelsen har vid ett flertal tillfällen under sen
are år gemensamt besiktigat Tjolöholm och diskuterat en
byggnadsminnesförklaring.

Tjolöholms slott, slottskyrka och arbetarebostäder synes
vara att betrakta som synnerligen märkliga genom sitt kul
turhistoriska värde.
Riksantikvarieämbetet har anfört följande beträffande Tjo
löholm:
"Det nuvarande Tjolöholms slott uppfördes 1898-1904 efter
ritningar av arkitekten Lars Israel Wahlman. Slottets ägare
var hovstallmästare James Fredrik Dickson, sonson till
grundaren av handelshuset J. Dickson & Co i Göteborg. Dick
son hade 1897 utlyst en tävling om förslag till ny huvud
byggnad på Tjolöholm och hade beslutat att låta utföra
Wahlmans förslag. Dickson dog dock samma år som slottet

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Hospitalsgatan 1

Telefon
035-132000

Telefax
035-107548
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Postgiro
35183-3

LÄNSSTYRELSEN
Hallands län
Kulturmiljöenheten
Länsantikvarien

FÖRSLAG TILL
BESLUT

2(4)
221-1186-90

började byggas och det blev hans änka, Blanche Dickson, sora
i nära samarbete med arkitekten fick fullfölja planerna.
Det magnifika och påkostade slottet är byggt av röd granit
i engelsk Tudorstil. Fasaden är utformad i en kraftigt ar
tikulerad arkitektur med framspringande partier, torn och
contreforer. Planlösningen är sinnrik och komplicerad med
olika grupper av rum skickligt hopfogade till en hel volym.
Såväl exteriör som interiör präglas av en hantverksmässigt
hög kvalitet och inredningen är rikt utformad med skulptu
rer, relieffriser, väggmålningar och ornerade stucktak. På
slottets norra sida finns en arkitektoniskt anlagd park med
terrasser och murar, medan parken på södra sidan domineras
av en stor gräsplan omgiven av grusgångar och trappor.
Ett stycke nordost om slottet ligger den s.k. Byn, som be
står av en grupp arbetarbostadshus samt sjukstuga. Folkets
Hus och kyrka. I Folkets Hus bedrevs bl. a skolundervisning
för de många Tjolöholmsbarnen och där fanns också bostad
för lärarinnan.
Till slottsanläggningen hör också ett ridhus, ekonomibygg
nader, en trädgårdsmästarbostad och en grindstuga. Kyrkan,
som uppfördes 1904, är ritad av arkitekten Hans Hedlund,
medan Wahlman har utformat övrig bebyggelse. Ursprungligen
fanns också ett litet mausoleum i vit italiensk marmor,
vilket Blanche Dickson låtit uppföra över sin man. Detta
har dock inte bevarats.
Tjolöholm, som är ett av de sista slott som byggts i Sveri
ge, utgör ett storslaget monument över familjen Dickson.
Slottsbyggnaden med sin strikt utformade omgivning har ett
betydande arkitektoniskt värde och anläggningen som helhet
med arbetarbostäder, Folkets Hus, kyrka och ekonomibyggna
der har också ett stort intresse från såväl kultur- som so
cialhistorisk synpunkt."
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 3 kapitlet 1 § kultur
minneslagen Tjolöholm för byggnadsminne.
Länsstyrelsen meddelar jämlikt 3 kapitlet 2 § nämnda lag
följande skyddsföreskrifter:
1. Slottsbyggnaden, byggnad nr 1 på bilagda karta
(bil 1), får inte rivas. Den får inte till sin exteriör
byggas om eller på annat sätt förändras. Ingrepp får in
te göras i byggnadens stomme. Byggnadens planlösning får
inte ändras. Ingrepp i eller ändring av den fasta inred
ningen får inte göras utom i de rum som kryssmarkerats
på planritningen (bil 2).
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2. De byggnader som på kartan markerats med nr 1-19 får in

te rivas eller flyttas. De får inte till sin exteriör
byggas om eller pa annat sätt förändras.

3. De i p. 1 och 2 upptagna byggnaderna skall underhållas
så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten
skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistori
ska värdet inte minskar. Underhållet skall ske med mate
rial och metoder som är anpassade till byggnadens egen
art .
4. Det område som på kartan (bil 1) avgränsats med streckad
linje får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt
förändras• Ursprungliga tillbehör till parken såsom ter
rasser, murar, trappor, stenbänkar, och blomsterurnor ram
får inte tas bort eller ändras.
Området skall vårdas och underhållas på ett sådant sätt
att dess karaktär bevaras. Vård och underhåll av parken
skall ske enligt en särskild vårdplan.
Detta beslut kan enligt 3 kap 19 § KML överklagas hos kam
marrätten enligt bilaga.
Länsstyrelsen lämnar råd i fråga om underhållet av byggnad
erna samt vården av parken och det kringliggande området.
Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen enligt 3 kap
14 § KML lämna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i
strid mot skyddsföreskrifterna.
Länsstyrelsen erinrar dessutom om följande bestämmelser i 3
kap plan- och bygglagen (SFS 1987:246):
12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt el
ler som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får
inte förvanskas.
13 § Byggnader skall underhållas så att deras egenskaper i
de hänseenden som avses i 3-7 §§ i huvudsak bevaras. An
ordningar som avser att tillgodose kraven i 6 och 7 §§
skall hållas i stånd.
Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick.
Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från hi
storisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig syn
punkt samt till omgivningens karaktär.
Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras
särart bevaras.
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Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet
deltog landshövdingen jämte ledamöterna.

Björn Molin

Lennart Lundborg

Bilaga
Kartor
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Riksantikvarieämbetet, byggnadsavdelningen, Box 5405,
114 84 Stockholm
Nordiska museet, 115 21 Stockholm
Stiftelsen Tjolöholm, Tommy Rydfeldt,Stadshuset,
434 81 Kungsbacka
Västkuststiftelsen, Folkungagatan 20, 411 02 Göteborg
Kungsbacka kommun,BN
Kungsbacka kommun, KN
Landsantikvarien, Hallands länsmuseer, Tollsgatan,
302 31 Halmstad
Planenheten
Kansliet
LL

ME/

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Hospitalsgatan 1

128

Telefon
035-132000

Telefax
035-107548

Postgiro
35183-3

Bil. 1

129

Bil. 2
I

o' ho

S

Konferens- och
utställningsrum

Kontor

PLAN

Vh

P.rivatvån

Rökrum

•Herrum

Biljard

Café Mamsell
-Mellanrum
■Kaminrum

Stora
Hallen

Serv. rum

PLAN 1

r um
<*v

130

Kök\

Matsal

dcL<r öi r>d<«a v'-

cAen

^<x sł-Ą

V, <*►,

i hr&önmojeh

^é re

Tj e> l oholryt S

S lotfc

Gästernas
skrivrum

PLAN 3

Salongen

Biblioteket

Barnkammare

Terrass

Boudoir •

Bad tL—r*J
Sängkammare

Toalettrum

PLAN 2

131

Halląndsrummet
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