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FÖRORD

Trots många gemensamma kulturella drag har olikheter utvecklats på en rad 
områden i Europa. När man studerar bevarande av historiskt och arkitektoniskt 
värdefulla byggnader och miljöer slås man visserligen av att strävan ofta är 
densamma i olika länder, nämligen att ge skydd. Metoderna att åstadkomma 
sådant skydd skiljer sig däremot åt. Länderna har heller inte alltid varit 
framgångsrika i sina ambitioner på detta område men kulturmiljön tillmäts ökat 
intresse sedan de stora rivnings- och saneringsvågoma drog fram efter andra 
världskriget.

Att studera hur bevarande påverkas av regelverk och ekonomiska stöd i ett 
internationellt sammanhang ger förståelse för bevarandekrafter men också en 
vidare insikt i mark- och bebyggelsepolitik. Europa är på något sätt ett experi
mentfält för den som vill utnyttja de möjligheter till jämförelser som ges. Själv 
har jag genom ett ekonomiskt anslag från Riksantikvarieämbetet fatt förmånen 
att göra en sådan jämförande studie tillsammans med arkitekt Ivar Eklöf på 
ämbetet. Vi har på plats studerat bevarande i Danmark, England, Nederländer
na och Nordrhein-Westfalen.

Särskilt måste framhävas att de diskussioner Ivar Eklöf och jag fört under 
våra resor efter ansträngande intervjuer med företrädare för olika samhälls
intressen har varit minst sagt givande. Jag är också tacksam för att vi överallt 
har mötts av välvilja då vi bett att fa ställa frågor om kulturmiljövård. I gengäld 
har vi ofta genom våra frågor gett de intervjuade insikt i hur regelstyrda de är, 
något de inte observerat under dagligt arbete. Rutinerna har avpassats efter vad 
som går och inte går att göra, vilket man uppenbarligen inte alltid är fullt med
veten om förrän någon utifrån frågar varför man beter sig på ett visst sätt.

Slutligen vill jag framföra ett stort tack till min hustru Pirkko, arkitekt Ivar 
Eklöf och all andra som läst hela eller delar av manuskriptet och gett synner
ligen värdefulla råd.

KTH, Stockholm i april 1998

Hans Mattsson
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1 STUDIENS INRIKTNING

Drivkrafter bakom bevarande av bebyggelse

Drivkrafterna bakom det påtagliga intresset for att bevara bebyggelse och be
byggelsemiljöer kan vara svåra att fånga. En mängd intressen stöder kultur
miljövården men av olika skäl. Ett traditionellt, ofta professionellt intresse är 
önskan att bevara historiska minnesmärken for såväl dagens som kommande 
generationer. Detta kan vara kopplat till nyfikenhet på vad som varit men också 
ha ideologiska undertoner. Det kan finnas ett intresse av att understödja en viss 
historiesyn eller viss etnisk, politisk, religiös eller annan grupps intressen sam
tidigt som andra värderingar trycks undan vid val av bevarandeobjekt. 
Identitetskänslan kan här ha betydelse. Intresset för de historiska miljöerna kan 
också vara en reaktion mot den just passerade epokens byggande. Den stil som 
en gång uppfattades som ny och fräsch tillhandahåller inte längre de kvaliteter 
som ursprungligen förknippades med den. Nya ideal bryter fram och/eller äldre 
design lyfts upp i opposition mot det som lämnas.

Ekonomiska motiv kan också finnas. Ägare av kommersiella fastigheter 
liksom köpmän kan sträva efter att hålla en äldre citykäma intakt, då den i be
fintligt eller restaurerat skick kan utgöra en kundmagnet. Liknande intressen 
kan föreligga från turistindustrin på lokal och nationell nivå. Såväl ägare till 
bostadsfastigheter som hyresgäster kan också vara intresserade av att använda 
historiska argument t.ex. för skydd mot nyexploatering eller annan "för
störelse" i den närmaste omgivningen. Skyddsföreskrifter, som i realiteten 
hindrar nyexploatering, ger omgivningssäkerhet. Sådant skydd kan t.o.m. ha 
höjande effekt på fastighetsvärdena.

En rad faktorer kan således förklara önskan att bevara äldre bebyggelse och 
det torde tillhöra ovanlighetema att full överensstämmelse råder om priori
teringar av objekt. Målen för bevarande liksom val av objekt är i stället ofta 
resultatet av kompromisser. Nya intressen tillkommer dessutom och gamla 
försvinner, vilket också förändrar vad som är möjligt och önskvärt att uppnå. 
Enhetliga och en gång för alla slutgiltiga mål för kulturmiljövården kan därför 
knappast utformas.

Styrkan i argument och faktiska möjligheter till att påverka beslutsapparaten 
liksom fastighetsägarnas vilja till att underhålla bebyggelsearvet avgör slut
ligen vad som sparas. Det torde emellertid vara svårt att få gehör för kon
serverande principer om dessa inverkar påtagligt på byggnaders användbarhet 
och ekonomiska avkastning. Höga ambitioner måste i så fall stöttas med 
stränga regler eller omfattande ekonomiska stödåtgärder. Lägre ambitioner, 
kanske utgående från fastighetsägares önskemål om att byggnaderna skall vara 
funktionella, är lättare att fa gehör för.
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Omfattningen av bevarandet påverkar också graden av skydd. Väljes ett fåtal 
skyddsobjekt ut är det inte lika resurskrävande som masshantering av skydds- 
objekt. I det senare fallet måste man arbeta med marknadskrafterna på ett helt 
annat sätt än om endast det mest exklusiva skyddas. Massbevarande kan å 
andra sidan vara ett tecken på att bebyggelsearvet värderas högt i samhället.

Syfte, avgränsningar och arbetsmetod

När målsättningar för bevarande fastslås blir de lätt tomma ord om de inte 
kompletteras med medel som underlättar målens uppfyllande. Dessa medel 
äger ett egenintresse ur studiesynpunkt då de kan ge uppslag till vad som är 
möjligt att göra. Inte minst intressanta är de juridiska regelverken då dessa i 
stor utsträckning fastlägger de ramar inom vilka myndigheter och fastig
hetsägare har att agera.

Syftet med denna studie är att belysa institutionella förhållanden, särskilt de 
juridiska regelverken, för bevarande av bebyggelsearvet i ett urval av nord
europeiska länder.

Studien inriktas endast på bevarande av byggnader och bebyggelseområden 
och då primärt i urbana miljöer. Det är ordinär, privatägd bebyggelse som 
studeras, d.v.s. huvudsakligen fastigheter för kommersiella ändamål och för 
bostäder. Fomlämningar, ruiner, kyrkor, offentliga byggnader, industribygg
nader, jordbrukets byggnader, särskilda anläggningar, etc. lämnas utanför, 
liksom också sådana kulturhistoriskt intressanta byggnader som förvaltas av 
offentliga och privata kulturmiljöorganisationer. Stadssanering som primärt är 
avsedd för att förbättra förslummade områden behandlas inte närmare, efter
som skyddet av kulturhistoriskt intressanta miljöer snarast är en bieffekt och 
inte en målsättning för saneringsverksamheten.

De länder som studeras är Danmark, England, Nederländerna och delstaten 
Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Samtliga tyska delstater har egna lagstift
ningar på kulturmiljöområdet, varför delstaten med den senast antagna lagstift
ningen i det forna Västtyskland valts. De nya delstaterna har visserligen mo
dernare lagar, men dessa är å andra sidan inte prövade under någon längre tid. 
Motivet till att just nämnda länder valts är delvis slumpmässigt men har också 
sin bakgrund i att varje land ger intressanta och från Sverige avvikande lös
ningar. Det kan exemplifieras med att i Danmark används ett ordinärt detalj- 
planeförfarande för skydd av områden. Dessutom har byggnader äldre än en 
viss ålder ett automatiskt skydd. I England är det mycket lätt att lägga ut såväl 
byggnadsskydd som områdesskydd. Nederländerna har ett utvecklat konsen- 
sustänkande med inslag av centraliserat beslutsansvar. I Nordrhein-Westfalen 
har kultumiljövården kommunaliserats, medan statliga organ har en rådgivande 
och övervakande funktion.
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Man kan alltid fråga sig vad det är för mening att studera främmande länder 
och då inte minst deras rättsliga system. Förhållanden liksom rättsordningar är 
ändå så avvikande att man i regel inte kan ta rättsreglerna rakt upp och ner och 
överföra dem till ett annat land. De valda länderna Danmark, England, Neder
länderna och Tyskland tillhör dessutom olika rättsfamiljer, nämligen den skan
dinaviska, anglo-amerikanska, romanska respektive germanska familjen. På
verkan mellan rättsordningar är emellertid omfattande och ofta hänförs alla 
utom den anglo-amerikanska till den romansk-germanska (kontinen
taleuropeiska) rättsfamiljen (Zweigert & Kötz 1992 och Bogdan 1993, s.91).

Det finns emellertid en rad skäl till varför jämförande studier kan vara 
givande. I stället för att enbart anta att nya lagbestämmelser skall ge en viss 
effekt kan lagstiftaren tillgodogöra sig de erfarenheter som finns i andra länder. 
Man kan redan ha prövat ett visst förfarande. I andra länder använder man sig 
kanske också av enklare och billigare lösningar som fungerar bra. Främmande 
erfarenheter far emellertid inte studeras okritiskt eftersom något som fungerar 
utmärkt i ett land kan vara odugligt eller direkt skadligt i ett annat (Bogdan 
1993, S.31,57).

Effektivitetssökande behöver emellertid inte vara skälet till internationella 
studier. Zweigert & Kötz (1992) framhäver att komparativa studier underlättar 
tänkande i nya banor, eftersom de bidrar till att man lyfter blicken från fasci
nerande paragrafstudier till generella principer. Bakom den tekniska fasaden 
framträder samhälleliga problem och givna dogmer kan ses i nytt perspektiv. 
I grunden har olika länder i huvudsak samma problem att lösa och kommer 
mycket ofta till samma resultat medan vägen dit kan vara högst varierande. 
Inom Nordeuropa kan man också utgå ifrån att det sker ett omfattande 
erfarenhetsutbyte om problem och om uppslag till lösningar på dem.

Ett bekymmer vid internationella studier liksom vid studier av svensk rätt 
är att lagstiftaren kan ha valt att utforma väsentliga delar av lagstiftningen 
rörande samhällsplanering och samhällsbyggnad såsom ramlagar, d.v.s. 
bestämmelserna innehåller mål och riktlinjer i stället för detalj föreskrifter. 
Dessa kan sedan kompletteras med mera specificerade föreskrifter från 
regering eller myndigheter eller förtydligas genom lokal praxis. Det framgår 
således inte direkt ur lagbestämmelserna vad som kan och inte kan regleras 
utom i mycket allmänna drag. Det medför att lagstiftningens funktioner kan 
vara svåra att fånga, då praxis måste hämtas från den faktiska myndighets- 
tillämpningen.

Orsaken till att ramlagstiftning används är att samhället förändras snabbt och 
att normgivningen måste anpassas till detta. Samhällets komplexitet medför 
också att det knappast är möjligt att i detalj reglera avvägningar mellan olika 
samhälleliga mål och hur myndigheter skall verka. Avvägningarna överlåtes 
i stället till myndigheter, som således har att avgöra hur olika frågor skall lösas. 
På detta sätt kan höga politiska ambitioner upprätthållas från samhällets sida
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utan att dessa hindras av byråkratisk reglering via detaljerade lagar (Hydén 
1984, S.2 och Rothstein 1987, s.24).

Föreliggande arbete har genomförts med hjälp av litteratur- och 
lagtextstudier. Med hänsyn till svårigheterna att tränga in i andra länders 
rättsliga reglering och faktiska handhavande av regelverken har studiebesök 
företagits i samtliga länder, varvid personer som arbetat på olika nivåer i 
förvaltningen liksom forskare intervjuats. Studiebesöken används emellertid 
sällan såsom källor för arbetet utan har varit en grund för vad som kan ses som 
väsentligt att studera vid skrivbordet. Litteraturstudier medför naturligtvis 
problem då det kan vara svårt att få fram lämplig litteratur. Därtill kan man 
råka ut för tolkningsproblem när man inte är skolad i lagsystemet i ett annat 
land. Att källorna är på olika språk underlättar knappast. En annan felkälla är 
att det är så gott som omöjligt att bevaka förändringar i lagstiftningen, vilket 
medför att vissa bestämmelser som refereras kan ha ändrats under studiens 
gång. Nämnas skall att endast i undantagsfall har nytt material insamlats efter 
1995.

Namn och begrepp benämns ofta på originalspråket, då översättningar till 
svenska medför risk för att begreppens innebörd associeras till svenska begrepp 
trots att de avser något annat. Uttrycken kommer emellertid att vid behov 
förklaras första gången de används. Förfarandet är egentligen inte särskilt 
anmärkningsvärt, då det är vanligt att i olika sammanhang först definiera ter
mer för vissa fenomen, t.ex. i vetenskapliga och juridiska texter, och sedan 
använda dem i den fortsatta texten. Därigenom förenklas läsandet genom att 
missförstånd undvikes och förklaringar inte upprepas. Nackdelen är att det blir 
ett antal delvis nya begrepp att hålla reda på.

Studiens uppläggning

Statens regleringsmakt medför att staten har det yttersta ansvaret för en 
relevant mark- och bebyggelsepolitik och att tillgångar och resurser förvaltas 
på ett rimligt sätt. Hur detta ansvar skall utövas är knappast självklart utan ett 
resultat av en politisk process, där olika intressegrupper formulerar sina önske
mål och försöker få gehör för dem. Intressenterna använder därvid den 
nationella politiska arenan för att förändra de institutionella förhållandena. En 
rad beslut av policykaraktär fattas också på helt andra nivåer, t.ex. i kommuner. 
Ett offentligt styrsystem formas och förändras efterhand.

Ett samhälles byggnadsbestånd underhålls, upprustas, ändras och rivs. 
International Society of City and Regional Planners Bullentin (ISCP 1993, 
s.58,62) ger en sammanfattning av principer som kan iakttas för att stödja 
bevarande:

1. Bevarande förutsätter omsorgsfullt uppbyggd lagstiftning.
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2. Bevarande av urban historisk miljö fordrar principer (policy) för information 
och medvetandegörande

3. Lämpliga och ofta särskilt avpassade finansieringsmekanismer samt sam
verkan är nödvändiga.

4. Vidmakthållande och ibland återupplivande av hantverkstekniker är väsent
ligt.

5. Urbant bevarande måste integreras med nutida livsformer via införande av 
bevarande som ett viktigt element i övergripande planering.

6. Ekonomisk utveckling kan ofta stimuleras av kulturarvet.

Vid en analys av styrmedel är det vanligt att dela in dem i tre huvudgrupper (se 
t.ex. Etzioni 1975, Klingberg 1980), nämligen tvingande, monetära (ersätt
ningar och stöd i olika former) och rådgivande. ISCP:s uppställning av prin
ciper för stöd till bevarande återspeglar dessa tre klassiska huvudgrupper samt 
kompletterar dem med krav på planeringsverksamhet. Planering kan ses som 
en del av den samordning som behövs för att nyttja tillgängliga styrmedel på 
ett adekvat sätt. Samordning liksom kontroll kräver ett fjärde styrmedel, näm
ligen en för uppgiften riktigt utformad organisation. Utformningen av orga
nisationer och resurstilldelningen till dem tillåter vissa frågor att i realiteten 
åtgärdas medan andra trycks ner, faller mellan olika organisationer eller inte 
uppmärksammas. Men än viktigare är att knappast några former av lagstiftning 
eller andra beslut leder till förändringar utan att en eller flera organisationer 
involveras. Bristande organisatorisk kapacitet (Winter 1994, s.63) är också en 
av de viktigaste förklaringarna till misslyckande vid genomförande av offentlig 
politik.

Föreliggande arbete behandlar tvingande och monetära styrmedel medan 
lämnad organisationsredogörelse endast är av bakgrundskaraktär. Rådgivande 
styrmedel kommer inte att behandlas systematiskt då området är vitt och om
fattar en mängd disparata aktiviteter såsom hantverksrådgivning och bok
produktion.

Till de tvingande styrmedlen hänförs i det följande de regelverk som styr 
bevarandet, d.v.s. lagstiftning och förordningar. Ersättningar för intrång, 
inlösen och expropriation ses som en del av de tvingande medlen. Orsaken är 
att ersättningar inte avser att stimulera fastighetsägarens skötsel av fastigheten 
utan är en ersättning för de inskränkningar han måste tåla. I samband med att 
de legala styrmedlen behandlas kommer också reglerna för ordinära planlägg
nings- och byggprocesser att tas upp. Därigenom sätts kulturmiljösektom in i 
ett bebyggelsepolitiskt sammanhang. Detta är särskilt viktigt inför beskriv
ningarna av områdesskydd, eftersom områdesskydd är mer eller mindre integ
rerat med den mer ordinära planprocessen i samtliga studerade länder.
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Kulturmiljövården hanteras naturligtvis olika i de studerade länderna varför 
vaije land behandlas för sig (kap. 2-5). Redogörelserna är deskriptiva och dis
ponerade på följande sätt.

Först ges en inledande översikt över plansystem och byggnadskontroll 
liksom för principerna för objekts- och områdesskydd i det aktuella landet. 
Översiktens funktion är att ge en ram för de mer ingående beskrivningarna som 
följer.

Därefter följer en mer detaljerad genomgång av plansystem och byggnads
kontroll, eftersom dessa styr exploatering och byggande liksom rivning. För att 
förhindra att rivning, ombyggnad och nybyggnad inverkar menligt på kultur
miljön behöver emellertid de ordinarie bestämmelserna ofta kompletteras. 
Såväl objekts- som områdesskydd har därmed kommit att fa en nära och komp
letterande roll till planering och bygglovprövning.

Efter genomgången av plansystem och byggnadskontroll följer fem avsnitt 
som berör bevarande. De inleds med en historisk betraktelse över bevaran
delagstiftningens framväxt. Därefter följer två huvudavsnitt, nämligen skydd 
av objekt respektive skydd av områden. Det fjärde avsnittet berör ekonomiska 
stöd. En sammanfattning av organisationer med ansvar för bevarandefrågor 
lämnas avslutningsvis för den som är närmare intresserad av myndighets
strukturer. Myndigheter med uppgift att handha beslut om specialbyggnader, 
exempelvis kyrkor, medtages emellertid inte då det ligger utanför 
undersökningens syfte. Detsamma gäller myndigheter och frivillig
organisationer som sköter kulturhistoriskt intressanta byggnader i egen regi.

Ytterligare några påpekanden måste göras. Överprövning av beslut 
behandlas i texten, även om värdet av detta kan ifrågasättas. Besvärssystemen 
är snarare en spegel av rättssystemen i respektive land än av genomtänkta 
lösningar för planering, byggande och bevarande. Att överprövning behandlas 
trots detta är för att ge en inblick i de förhållanden som råder för kultur- 
miljösektom. Redogörelserna är emellertid varken systematiska eller hel
täckande.

I England är det vanligt att ägande till mark separeras från rätten till 
byggnader. Rätten till mark för byggnader motsvarar närmast en blandning av 
svensk tomträtt och arrenderätt. Även i de andra länderna finns regler för 
nyttjande- och äganderätt som skiljer sig från svenska förhållanden. För att inte 
tynga texten med detaljer som egentligen saknar betydelse används fortsätt
ningsvis begreppet fastighetsägare som sammanfattning för fastighetsägare och 
andra rättighetshavare.

Efter genomgången av respektive land (kap. 2-5) genomförs en avslutande 
fastighetsekonomiskt inriktad utvärdering av ländernas styrmedel (kap. 6).



11

2 DANMARK

Inledande översikt

Danmarks territoriella organisation är i princip uppbyggd i tre nivåer: stat, 
amtskommune och kommune. Det finns egentligen två former av amt, nämligen 
statsamt som handhar vissa statliga uppgifter på regional nivå och amts
kommuner (ofta endast kallade amt) som styrs lokalt av en politiskt vald 
församling. Kommunerna leds också av politiker. Stat, amt och kommun har 
normalt klart från varandra avgränsade uppgifter och är inte sinsemellan över- 
och underordnade. Delegationen av samhällets uppgifter till amt- och primär- 
kommunema är således mycket medvetet genomförd. Syftet är dels att den 
centrala förvaltningen inte skall vara otympligt stor, dels att de lokala myndig
heterna skall ha maximalt fria händer vid sitt beslutsfattande. Kommunerna har 
en särskilt viktig funktion, då de står för huvuddelen av offentlig service. 
Grundsynen är att de är gemenskaper med självstyrelse under politisk 
representation (Edwards 1989, Halvarson och Demker 1994, Rasmussen 1980).

Primära beslutsmyndigheter och viktigare kanaler för konsultationer vid 
planläggning i tätbebyggda områden och vid inrättande av objektsskydd och 
områdesskydd framgår ur figur 1. Den visar också behandlingen av ansök
ningar om bygglov och om att få vidta åtgärder på skyddad bebyggelse.

Kommunen ansvarar för planläggning inom tätbebyggda områden. 
Dessutom handhar den ansökningar om bygglov och rivning. Uppfyller 
ansökan de krav som ställs i en detaljplan (lokalplan) skall ansökan bifallas 
under förutsättning att tekniska krav är uppfyllda. Vid skydd av kulturhistoriskt 
intressanta områden tillämpas också ordinärt detaljplaneförfarande med lokal
plan, varvid kommunen antar bestämmelser till skydd för intressant, bevaran- 
devärd bebyggelse. Byggnadslov liksom rivning hanteras sedan gentemot 
planbestämmelsema. Principerna om delegation i dansk förvaltning framträder 
således i planeringen.

Fredningsverksamheten (d.v.s. skydd av enskilda byggnader) är däremot ett 
statligt intresseområde och för att freda kulturhistoriskt intressanta byggnader 
fordras beslut av staten. Sådana beslut är därmed i viss mån isolerade från 
kommunal planeringsverksamhet men innan beslut fattas sker samråd med 
kommun liksom ägare. För att sedan få vidta åtgärder på byggnaden krävs 
särskilt tillstånd från staten men också ordinärt, kommunalt bygglov.

Danmark har fredat 9.000 enskilda byggnader varav 150 är från 1900-talet. 
Därtill ligger 50.000 fastigheter inom områden med planbestämmelser till 
skydd för bebyggelsemiljön.

Inledningsvis kan också nämnas att en grundprincip i dansk planlagstiftning 
respektive fredningslagstiftning är att restriktioner, som påföres fastighets
ägare, är ersättningsffia regleringar av egendomsrätten. Ersättningar utgår
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Planläggning och utfärdande av särskilda skyddsbestämmelser

Planläggning
(lokalplan)

Amtskommun

Kommun

Allmänhet

Objektskydd
(bygningsfredning)

I Skov- og Naturstyrelsen ~|

I Det særlige BygningssynI
Amtmuseum rådet 

Komrhun

Områdesskydd
(lokalplan)

Amtskommun

I Kommun |

Allmänhet
Berörda museer

Tillståndsgivning till byggnadsåtgärder

Tillståndsprövning vid
ordinär byggnads- och Tillståndsprövning
rivningsverksamhet vid objektsskydd

Tillståndsprövning 
vid områdesskydd 
(lokalplan)

Skov- og Naturstyrelsen
I

Det særlige Bygningssyn

Kommun | Kommun

Figur 1. Danska beslutsmyndigheter och viktigare konsultationer vid reglering och 
tillståndsgivning rörande ordinär samt kulturminnesskyddad bebyggelse. 
(Figuren visar normal handläggning; beslutsmyndighetema är inramade)

därför inte när skyddsbestämmelser utläggs. Om förhållandena blir uppenbart 
oskäliga för en fastighetsägare kan emellertid ett avslag på en senare ansökning 
om rivning leda till att han kan begära att fastigheten inlöses. Inlösensbeloppet 
skall i så fall utgå till värdeskillnaden mellan den aktuella fastigheten och en 
liknande fastighet utan skydd. Då detta ger låga ersättningar är konsekvensen 
att inlösen nästan aldrig aktualiserats.

Den närmare redogörelsen nedan rörande Danmark bygger på Enemark 
(1996), och Miljöministeriet (1992a) samt bestämmelserna i frednings- och 
planlagstiftningama om inget annat anges.
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Planering och byggnadskontroll

Dansk planläggning skall säkra att araelanvändningen förenar samhällets 
sammanvägda intressen samt medverka till att värna natur och miljö. 
Planeringen skall också bidra till att skapa och bevara värdefulla stads- och 
landsbygdsmiljöer. Allmänheten skall vidare så långt som möjligt involveras 
i arbetet. Det planläggningssystem som skall säkra dessa målsättningar är 
hierarkiskt uppbyggt i så måtto att överordnade planer ger ramarna för 
underordnade planer. Kontroll av att ramarna följs sker genom att planförslag 
obligatoriskt sändes till överordnade myndigheter för granskning. Det är 
emellertid inte fråga om en fastställelseprövning.

Staten, formellt miljöministern och i praktiken landsplaneafdelningen på 
miljö- og energiministeriet ansvarar för överordnad, rikstäckande planläggning 
och formulerar rådgivande målsättningar och riktlinjer samt fastlägger 
särskilda bestämmelser med syfte att genomföra viktigare projekt eller att 
påverka särskilda företeelser. Amtskommunen producerar mer preciserade 
regionplaner innehållande målsättningar, riktlinjer och kartor med syfte att 
styra förändringar i markanvändningen inom hela amtets område. Planen skall 
bl.a. beakta bevarande av värdefulla kultur- och naturlandskap. Den blir i 
praktiken bindande för amtet och dess kommuner, eftersom amtet skall verka 
för planens genomförande (Enemark 1995, s. 128).

De primära planinstrumenten för konkret styrning av bebyggelse är emel
lertid de kommunala kommuneplan och lokalplan. Kommuneplanen är 
översiktlig och kommuntäckande och fastlägger generella målsättningar för 
markanvändningen. Innehållet skall bl.a. omfatta förläggning av bebyggelse, 
förnyelsefrågor, serviceutbud och tekniska anläggningar. Planen skall vidare 
ta upp bebyggelsestrukturen och därvid villkoren för bevarande av bebyggelse 
och stadsmiljöer (egentligen bymiljöer vilket är ett något vidare begrepp än 
stadsmiljöer). Planen är i praktiken bindande för kommunala myndigheter och 
skall fastlägga ramarna för lokalplaner. Kommuneplanen kan också användas 
för att avslå bebyggelseprojekt och sådana ansökningar om ändrad användning 
av mark och bebyggelse som står i strid med bestämmelser i planen (Enemark 
1995, S.128 och 1996, s.65-66). Rivning kan emellertid inte förhindras med 
stöd av planen.

Lokalplanen är en detaljplan som är avsedd för planering av mindre 
områden. Den kan ses som ett instrument för att konkretisera de ramar som 
fastställts i kommuneplanen för att därigenom göra ramarna bindande för 
fastighetsägarna. Den är därmed det väsentligaste instrumentet för att styra 
byggande. Den är emellertid inget genomförandeinstrument, eftersom 
kommunen inte kan ålägga en fastighetsägare att genomföra planens 
intentioner.
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Lokalplanen reglerar markanvändning i detalj och innehåller såväl 
beskrivningar som planbestämmelser och plankarta (skalor mellan 1:500 och 
1:5000 används). Lokalplanen skall alltid användas inför större byggnads- och 
anläggningsprojekt liksom vid större rivningsåtgärder. En rad bestämmelser 
kan tas in i plandokumentet rörande markanvändning, fastighetsutformning, 
byggnadsvolymer, bebyggelseutformning och bebyggelseanvändning. Lokal
planen kan också användas för att reglera bevarande av bebyggelse, d.v.s. att 
byggnader endast far rivas, ombyggas eller på annat sätt ändras efter tillstånd 
från kommunen.

Samrådsförfarandet är minimalt reglerat (detsamma gäller för 
kommuneplan) och det åligger kommunen att enbart insamla synpunkter från 
berörda vid inledningen av planarbetet samt att utställa planförslaget före 
antagande. Kommunen kan emellertid anordna informations- och debattmöten 
om den ser det som önskvärt. Samråd skall hållas med amtet och statliga myn
digheter. De senare kan inlägga veto mot ett antagande av planen och miljö
ministern kan t.o.m. överta beslutsprocessen. Övertagande är emellertid 
mycket ovanligt.

Utställningen skall vara åtta veckor och påbörjas sedan samråd skett med 
amtet. I samband med att utställningsförfarandet påbörjas far fastighetsägaren 
inte vidta åtgärder som kan äventyra planens intentioner, t.ex. riva bebyggelse 
som skall bevaras. Efter utställningen kan planförslaget antas av kommunen. 
Lokalplanen blir bindande för fastighetsägarna och kan endast överklagas om 
den inte tillkommit på formellt riktigt sätt eller står i strid med överordnad 
plan. Planlagstiftningen reglerar vad som far tas upp i lokalplaner och går 
kommunen utanför dessa, visserligen vida, ramar kan besvär också anföras på 
denna punkt.

Kontroll av planuppfyllelse och även byggnadskonstruktion sker vid den 
kommunala bygglovprövning {byggetilladelse). Hanteringen följer bestäm
melserna enligt en särskild byggnadslag och ett byggnadsreglemente. Tillstånd 
måste också inhämtas för rivning. Besvär kan anföras på formella grunder hos 
statsamtet (Enemark 1996, s.65-75).

Särskilda regelverk och ekonomiska stödformer kan användas för viss 
stadssanering {lov om byfornyelse og boligforbedring). Syftet är att höja stan
darden på befintlig, sliten bebyggelse. Bevarandefrågor är sekundära men kan 
främjas i samband med saneringarna.

Bevarandelagstiftningens utveckling

Den första fredningslagstiftningen introducerades 1918. Kyrkobyggnader hade 
erhållit skydd redan dessförinnan. Syftet var att freda Danmarks mest värde
fulla arkitektoniska och historiska minnesmärken. Ett kriterium var att 
byggnaderna skulle vara minst 100 år gamla. En lista upprättades över 1.200
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fastigheter. Byggnaderna indelades i två klasser, en med de mest värdefulla 
byggnaderna och en med mindre betydelsefulla men ändå viktiga minnes
märken. Den värdefullare klassen hade juridiskt skydd. 1966 utvidgades skyd
det så att fasader på byggnader i den andra klassen inte kunde förändras utan 
tillstånd (Skov- og Naturstyrelsen 1994a).

Lagstiftningen förändrades flera gånger under årens lopp och 1979 gjordes 
en radikal förändring. Skillnaden mellan olika klasser togs bort och alla 
klassade byggnader fick fullvärdigt ut- och invändigt skydd. Ändamålet med 
lagstiftningen vidgades till att också sådana byggnader kan fredas som åter
speglar äldre bostads-, arbets- och produktionsvillkor liksom andra socialt 
viktiga samhällsaspekter. 100-årsregeln övergavs för byggnader av enastående 
arkitektonisk betydelse. Automatiskt skydd infördes dessutom för alla bygg
nader uppförda före 1536. Datumet är tidpunkten för reformationen och där
med övergången från medeltid till nyare tid (Skov- og Naturstyrelsen 1994a,
s. 6).

Möjligheter att hantera områdesskydd infördes i planlagstiftningen 1977 och 
har sedan förts vidare till nuvarande lagstiftning. Kommunen fick rätt att 
reglera ombyggnad och förhindra rivning. Den fick också rätt att anta regler för 
fasader, tak, fönster, etc. samt möjlighet att skydda stadsmiljöers allmänna 
karaktär. Regleringen kan ske med hjälp av kommuneplan eller lokalplan.

Fredning av byggnader

Det statliga verket Skov- og Naturstyrelsen är ansvarig för byggnadsffedning 
och detta sker med stöd av lov om bygningsfredning. Syftet är att staten skall 
kunna skydda äldre byggnader av arkitektoniskt, kulturhistoriskt och miljö
mässigt värde. Skyddet kan också utsträckas till den närmaste omgivningen,
t. ex. gårdsrum, trädgårdar och parkanläggningar om dessa ingår som en del i 
helheten. Det är viktigt att skyddet inte får låsande följder för byggnadens 
användning. I stället skall byggnaden ges en funktion som ansluter till 
byggnadens speciella karaktär då det antas bidra till bevarandet på lång sikt 
(Skov- og Naturstyrelsen 1994a, s.7-8).

Även om den tidigare 100-årsregeln övergivits har tidsgränsen fortfarande 
betydelse, eftersom lagstiftningen direkt uttrycker att byggnader av väsentligt 
arkitektoniskt eller kulturhistoriskt värde och som är äldre än 100 år kan fredas. 
Yngre byggnader kan endast ges skydd om de är av särskilt värde eller på 
grund av andra särskilda omständigheter. Stor restriktivitet gäller således vid 
skydd av yngre byggnader och såsom Christiansen (1995) uttrycker det är ffed- 
ningslagstiftningen antikvariskt inriktad och inte ett medel för "Oscars- 
uddeling" bland nu levande arkitekter. Byggnader uppförda före 1536 har ett 
automatiskt skydd varför särskilt beslut om skydd inte behöver tas.
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Skyddet far följande konsekvenser. Ägaren eller brukaren skall hålla bygg
naden i ändamålsenligt skick, vilket främst innebär att tak, ytterväggar, fönster 
och dörrar skall hållas täta så att byggnaden inte förfaller. Byggnadsarbeten 
som är mer omfattande än allmänt underhåll får inte utföras utan tillstånd och 
detsamma gäller rivning. Brinner ett hus kvarstår fredningen och inverkar 
därmed på återuppbyggandet. Vid ansökan om rivning kan krav ställas på att 
den tänkta framtida användningen skall angivas for att detta också skall kunna 
införas i bedömningsunderlaget rörande rivningsansökan.

För närvarande skyddas 3.800 fastigheter med ca 9.000 tillhörande 
byggnader. 150 byggnader är uppförda efter år 1900. En kategorisering 
används för skyddsobjekten, även om den inte har någon rättsverkan. De olika 
kategorierna och andelen skyddsobjekt i respektive kategori är (Skov- og 
Naturstyrelsen 1994a, s.9-10):

Kategori 1: Bostadshus i städer (58%)
Kategori 2: Administrationsbyggnader, skolor, kyrkor, affärshus, lager, etc. 

(13%)
Kategori 3: Bondgårdar (13%)
Kategori 4: Slott, herrgårdar, etc. (9%)
Kategori 5: Industrier, kvarnar, etc. (5%)
Kategori 6: Monument, trädgårdar, broar, befästningar, etc. (3%)

De skyddade byggnaderna motsvarar 0,5 % av landets ca 2,3 miljoner bygg
nader och ungefar 3% av de 300.000 byggnader som synes ha sådana kvalitéer 
att de borde säkras for framtiden. Ungefär 100 byggnader erhåller skydd per 
år. Att inte fler fredas synes bero på lagstiftningens krav på att skyddet skall 
användas för framstående byggnader av väsentligt arkitektoniskt eller kultur
historiskt värde med en ålder som normalt är över 100 år. Vanligtvis utläggs 
skydden p.g.a. byggnadernas arkitektoniska värden medan kulturhistoriska 
motiveringar är mer ovanliga (Christiansen 1995, s.6, Skov- og Naturstyrelsen 
1994b, S.2). Förteckning över fredade byggnader föres av Skov- og Natur
styrelsen (den ligger också på Internet).

Byggnadsbeståndet inventeras av Skov- og Naturstyrelsen enligt två 
metoder, dels område för område, dels temabaserat. En kombination av meto
derna kan också användas (Skov- og Naturstyrelsen 1994a, s.9-10). Sedan 1990 
har en särskild kommunal inventeringsteknik utvecklats. Arbetet är frivilligt 
för kommunerna och benämns SAVE. Det beskrivs separat nedan.

Vem som helst - enskilda, organisationer och myndigheter - kan aktualisera 
en fråga om fredning av en byggnad. 1988 kom ca 70% av förslagen från 
fastighetsägare (Christiansen 1995, s.3). Orsaken torde vara att ekonomiska 
stöd kan erhållas fór fastighetsförvaltningen om byggnaden skyddas.
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Förslag om fredning insändes till miljöministern, d.v.s. egentligen till Skov- 
og Naturstyrelsen. Det är styrelsen som sedan avgör om fredningsprocessen 
skall påbörjas eller nedläggas. Det normala är att processen påbörjas om det 
inte är uppenbart att den inte har förutsättningar att fullföljas. Myndigheten 
inspekterar byggnaden tillsammans med ägaren, dokumenterar den och samlar 
relevant information från litteratur, arkiv m.m. Ärendet sänds vidare på remiss 
till ett särskilt inrättat råd Det særlige Bygningssyn (Christiansen 1995, s.4,5, 
Skov- og Naturstyrelsen 1994a, s.l 1). Under utredningstiden får inte ägaren 
utföra något som strider mot den tilltänkta fredningen.

Avstyrker Det særlige Bygningssyn ärendet skall det nedläggas. Tillstyrkes 
förslaget kommuniceras det med ägaren och nyttjama av byggnaden, kom
munen, amtsmuseumrådet och eventuella lokalföreningar som framställt 
önskemål härom. Men ärendet går inte ut till en bredare krets, t.ex. via annon
sering (Christiansen 1995, s.10). Minst tre månaders frist ges för inlämnande 
av synpunkter. Sedan underrättelsen utgått får inga åtgärder vidtagas på 
byggnaden som strider mot den tilltänkta fredningen. Därefter har Skov- og 
Naturstyrelsen tre månader på sig for att avgöra om byggnaden skall fredas. 
Under denna tid bedrives ofta förhandlingar med ägaren och med kommunen 
om villkoren för fredningen.

Om myndigheten bestämmer sig för fredning underrättas ovannämnda 
intressenter och dessa kan i sin tur framföra besvär i frågan till miljöministern 
inom fyra veckor. Detta är ovanligt (Christiansen 1995, s.22). När ärendet väl 
vunnit laga kraft tinglyses (intecknas) myndighetsbeslutet.

Önskar fastighetsägaren ändra (ut- eller invändigt) eller riva byggnaden skall 
tillstånd inhämtas från Skov- og Naturstyrelsen. Det særlige Bygningssyn skall 
höras. Skov- og Naturstyrelsen kan vid känsliga ombyggnadsprojekt begära att 
arbetsdokumenten utformas av en arkitekt med kunskap i byggnadsvårdsffågor. 
Vid bedömningen om en åtgärd skall tillåtas läggs vikt vid att byggnaden skall 
ges en ändamålsenlig användning. Intresset för att vidmakthålla byggnaden i 
gott skick antages öka om den är "levande" och inte ett museum. Det gäller 
således att tillförsäkra bebyggelsen en långsiktigt räntabel användning men det 
skall ske mot bakgrund av byggnadens karaktär. Detta är för övrigt också 
grunden för att fredningsbeslut inte kan leda till ersättningsanspråk. Pågående 
användning far fortsättas under acceptabla premisser. Erhålls inte beslut vid 
ansökan till ändring av bebyggelsen inom tre månader är tillstånd automatiskt 
beviljat. Utöver tillstånd skall även bygglov inhämtas från kommunen. Besvär 
kan inte föras över Skov- og Naturstyrelsens beslut (Christiansen 1995, 
s. 15,22, Miljöministeriet 1990b, Skov- og Naturstyrelsen 1994a, s.14).

Det är sällsynt att tillstånd lämnas för rivning {Det særlige Bygningssyn har 
dessutom vetorätt). Om tillstånd inte erhålls kan ägaren begära att byggnaden 
inlöses av staten. Ägaren måste i så fall dokumentera att det föreligger en 
väsentlig avkastningsskillnad mellan den aktuella byggnaden och liknande
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egendomar utan fredning och att skillnaden beror på fredningen. Kan man inte 
träffa frivillig överenskommelse om att överlåtelsen skall ske kan ärendet föras 
till taksationsmyndigheden för beslut, eventuellt följt av en överprövning i 
overtaksationskommissionen (Skov- og Naturstyrelsen 1994a, s.14-15, 
Christiansen 1995).

Statens bygningsfredningsfond handhar inlösensärenden. Sådana är nästan 
obefintliga, vilket kanske delvis beror på att en ägare avsäger sig inlösens- 
möjligheten om han mottager ekonomiskt stöd för förvaltning. Kravet på jäm
förelser med liknande fastigheter torde också bidra till att det är svårt att påvisa 
väsentliga värdeförluster. Ersättningsbeloppet bestäms dessutom efter vad en 
likvärdig byggnad utan skydd är värd.

Såsom nämnts åligger det fastighetsägaren att sköta den fredade byggnaden 
upp till en viss minimistandard, d.v.s. den skall skyddas mot väder och vind. 
Konstruktionen skall vidare hållas säker. Missköter ägaren sin underhållsplikt 
kan han åläggas att vidta åtgärder och ytterst kan åtgärderna genomföras på 
hans bekostnad. Åtgärder som görs utan tillstånd kan bestraffas och återställ
ning till ursprungligt skick kan också företas på ägarens bekostnad.

Områdesskydd med stöd av lokalplaner

Lagen om byggnadsfredning är i grunden en antikvarisk lag för skydd av 
nationellt betydelsefulla byggnader medan planlagstiftningen är avsedd att bl.a. 
tillvarata lokala bevarandeintressen. Statens intresse i områdesfallen inskränker 
sig huvudsakligen till vägledning och viss kunskapsinhämtning.

Områdesskyddet hanteras med stöd av normala lokalplaner eller i brist på 
sådana med stöd av kommuneplaner. Det innebär att samma formella proce
durer används vid bevarandeplanering som vid annan planering. Bevarande 
med stöd av kommuneplan skall inte behandlas närmare. Ombyggnader kan 
dock styras med hjälp av kommuneplan, däremot kan inte rivningar förhindras. 
Viktigt är att kommimeplanen sätter ramarna för bevarande med stöd av lokal
plan.

Reglering med lokalplaner skall behandlas utförligare då detta instrument 
kan användas aktivt gentemot fastighetsägare. Lokalplanen kan innehålla 
bestämmelser om bevarande av existerande bebyggelse, såsom att byggnader 
endast far rivas, ombyggas eller i annan mån ändras efter tillstånd från 
kommunen. Bestämmelserna kan avse såväl ut- som invändiga åtgärder utöver 
allmänt underhåll. Fasaders utformning kan regleras utifrån arkitektonisk 
hänsyn. Detsamma gäller höjd, tak, etc. Krav kan också ställas på ny be
byggelses anpassning till äldre. Vidare kan användningen av byggnader 
regleras. Obebyggda ytors användning kan kontrolleras, bl.a. att träd inte far 
fällas eller kvistas utan tillstånd. Kommunen har således goda möjligheter att 
styra bebyggelse- och områdesutformningen i detalj.
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Det finns inga krav beträffande byggnaders ålder och kvalité utan det är en 
ren kommunalpolitisk fråga att besluta om vad som är värt att bevara med stöd 
av lokalplan. Kommunen skall dock följa de ramar som fastställts i över
ordnade planer.

Ca 50.000 fastigheter har erhållit skydd genom planrelaterade 
bevarandebestämmelser. Byggnader kan ha samtidigt skydd genom fredning 
och lokalplan (Christiansen 1995, s.1,6).

Kunskap om vad som är värt att bevara utgår i stor utsträckning från allmän 
lokalkännedom. Ett antal kommuner har emellertid en så kallad Kommune 
Atlas (se närmare nedan) som stöd för sina ställningstaganden. Dessa inne
håller inventeringar av all bebyggelse från tiden före 1940, dokumentering av 
äldre miljöer samt historiska analyser av stadsbilden.

Kommunen beslutar om den önskar upprätta en lokalplan eller ej. Enskild 
initiativrätt finns således inte. Samrådet med de berörda inskränker sig åt
minstone helt formellt till att utställning sker av planförslaget inklusive 
tillhörande redogörelse. Utställningen skall annonseras i pressen och pågå 
under minst åtta veckor. Fastighetsägare, nyttjanderättshavare, föreningar, etc. 
skall skriftligen underrättas om utställningen. Det åligger också kommunen att 
underrätta kulturhistoriska museer inom området.

Berörda har rätt att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget och dessa 
skall beaktas av kommunen. Leder övervägandena till större förändringar i 
planförslaget skall det utställas på nytt. Sedan utställningen är avklarad har 
kommunen tre år på sig att anta planen, annars förfaller planförslaget. Antaget 
förslag skall vidare kungöras inom åtta veckor från beslutet, annars förfaller 
beslutet. Från och med utställningstidpunkten har fastighetsägarna inte rätt att 
vidta åtgärder i strid med planförslaget.

Besvär kan inte föras mot beslutet om antagandet av planen annat än på 
formella grunder, d.v.s. om processen inte hanterats på rätt sätt eller att 
kommunen reglerat något den inte har rätt att reglera. Besvär föres till det 
oberoende, kvasi-judiciella organet Naturklagenævn.

Procedurer för bygglovhantering följer de normala handlägg- 
ningsprincipema för ordinärt byggande. Besvär över ett beslut föres till 
statsamtet. Företar fastighetsägaren lovpliktiga åtgärder utan tillstånd kan böter 
utdömas och krav ställas på att fastigheten skall återställas till ursprungligt 
skick. Ytterst kan åtgärderna verkställas på ägarens bekostnad.

Innehåller lokalplanen förbud mot rivning och om rivning efter ansökan 
sedan nekas inträder i princip samma inlösensskyldigheter som vid fredning 
men det är kommunen som skall inlösa fastigheten. Förutsättningen för att 
denna skyldighet skall gälla är att fastighetsägaren inte kan utnyttja egendomen 
på ett rimligt försvarbart sätt i jämförelse med likartat belägna och använda 
byggnader som inte omfattas av rivningsförbud. Kan överenskommelse inte
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träffas om övertagande kan ärendet föras till taksationsmyndigheden och vidare 
till övertaksationskommissionen.

Avslag på begäran om tillstånd för ombyggnad eller annan ändring kan 
däremot inte leda till att en ersättningssituation uppstår eller att krav kan ställas 
på övertagande av fastigheten.

Kommunen kan när som helst aktualisera förnyad planläggning. Ansöker en 
fastighetsägare om ett bygglov som överensstämmer med en formellt antagen 
plan men som kommunen ändå inte anser acceptabelt kan ärendet förklaras 
vilande upp till ett år medan ny lokalplan upprättas. Under denna tid kan såväl 
rivning som ombyggnad förhindras.

Såsom nämnts avgör kommunen, inte enskilda medborgare, om plan
processen skall påbörjas. Miljöministern kan dock ålägga kommunen att 
upprätta en lokalplan, t.ex. för bevarande. Möjligheten har inte använts (Chris
tiansen 1995, S.4). En annan möjlighet är att säkra ett områdes användning med 
bindande statliga landsplanedirektiv. Sådana kan antas i den rikstäckande 
planläggningen. Skov- og Naturstyrelsen har dessutom årligen inlagt veto mot 
ca fem kommunala planer för att säkra statliga intressen i bevarandefrågor. 
Rent teoretiskt kan staten också ta över utarbetandet av formella planer om den 
anser att risk föreligger för att kommunens agerande skall spoliera värdefulla 
miljöer (Christiansen 1995, s.8,9).

SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment)

I detta sammanhang kan det vara intressant att lyfta fram ett omfattande arbete 
för inventering av intressanta byggnader och miljöer. Det sker kommunvis i 
samverkan mellan Skov- og Naturstyrelsen och de kommuner som anmält in
tresse för att delta. Lokala kulturvårdsföreningar och museer deltar också aktivt 
i arbetet. 40 kommuner har hittills inventerats och 80 står på tur. Projektet är 
känt under namnet SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment). 
Det är organiserat så att Skov- og Naturstyrelsen står för systemtänkande, 
begrepp, etc. medan inventeringsarbetet med urval och prioriteringar sker på 
lokal nivå. Arbetet i en kommun tar ca nio månader att genomföra (Miljö
ministeriet 1992b, 1993, se även Internet).

Alla byggnader uppförda före år 1940 beskrivs, fotograferas och införs i ett 
databaserat register (drygt 200.000 byggnader är registrerade). Samtidigt som 
de enskilda byggnaderna inventeras kartläggs och beskrivs också 
arkitektoniska karaktärsdrag och utmärkande element i stadsmiljöer. Syftet är 
att göra kommunerna medvetna om bevarandevärden. Materialet kan visser
ligen utgöra ett underlag för bygningsfredning men är primärt avsett för kom
munal planering. Ett annat syfte är att väcka medborgarnas intresse för beva- 
randefrågor. Hela materialet inklusive värdering av det publiceras kommunvis 
i Kommune Atlas och blir således lätt tillgängligt för intresserade.
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SAVE-projektet är kontroversiellt ur en synpunkt. Enligt musei- och 
fackfolk är det ovetenskapligt att gå fram så snabbt som man gör. Värde
ringarna av bebyggelse och miljöer anses inte bli professionellt utförda, 
eftersom de bygger på lekmäns uppfattningar och myter. Ansvariga stats
tjänstemän hävdar å andra sidan att det är viktigt att mobilisera lokala krafter 
som är motiverade för uppgiften och att atlasen ändå endast är ett material att 
gå vidare med, d.v.s. en vägledning och inte en slutprodukt. Dessutom är det 
lekmännen som vet vad som är betydelsefullt för hembygden. Det kan anmär
kas att arbetsmetoden passar väl in i ett system där områdesskydd hanteras 
genom ordinär kommunal planläggning.

Ekonomiska stödformer för bevarande

Ägare måste hålla fredade byggnader i skick. Det utgår inte automatiskt 
ersättning för detta men det finns stödformer för drift och underhåll. Dessa är 
dels direkta i form av bidrag och lån och dels indirekta i form av skatte
lättnader. Stöden inriktas nästan uteslutande på fredade byggnader, medan 
bevarandet av byggnader med stöd av lokalplan normalt saknar stödmöj
ligheter.

Staten har inrättat en särskild bygningsfredningsfond med uppgift att 
medverka till finansiering av särskilda frednings- och bevarandeåtgärder. Pri
märt är medlen avsedda för fredade byggnader men kan även användas för 
annan bebyggelse av värde för stads- och landsbygdsmiljön. Även stöd till 
bibehållande av inventarier kan utgå. Årligen erhåller fonden resurser från 
staten. Därtill kommer ränteinkomster och amorteringar på utestående lån.

Normalt utger fonden förmånliga lån, särskilt till större och omfattande 
byggnadsarbeten. Mer löpande underhåll liksom allmän modernisering erhåller 
vanligtvis inte stöd. I regel uppgår lånen till 30-40% av de totala 
restaureringsutgiftema. För att lån skall utgå till fredade byggnader är det 
obligatoriskt att tinglysa (inskriva) en särskild bevarandedeklaration. Detta är 
ett avtal där ägaren avskriver sig rätten att kunna begära att staten inlöser 
byggnaden vid nekat rivningslov. Förpliktelsen gäller även ny ägare och 
innehåller också en klausul där ägaren förbinder sig att inte riva byggnaden och 
att hålla den i sådant skick att den inte förfaller. Tinglysning kan även ske för 
vanliga byggnader men då krävs tillstyrkan från kommun och eventuell 
panträttshavare. Lånen utges som annuitetslån med en löptid på 20 år och med 
en låg ränta (Planstyrelsen 1989a).

Fondens storlek framgår av att den erhöll 8 miljoner av staten år 1993 vartill 
kom ca 8 miljoner i form av ränte- och amorteringsinbetalningar på tidigare 
utgivna lån. Ungefär 85% av resurserna utbetalades för fredade byggnader 
medan andra byggnader värda att bevara erhöll resten (Skov- og Natur
styrelsen 1994a, s. 15).
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Skov- og Naturstyrelsen kan ge bidrag och experthjälp till restau- 
reringsarbeten, vanligtvis till åtgärder av speciell karaktär såsom läggning av 
stråtak, fasadarbeten och restaurering av dekorationer. Mellan 10 och 50% av 
kostnaderna kan täckas med sådana bidrag. Ett villkor för att stöden skall utgå 
är att en särskild bevarandedeklaration tinglyses. 1993 uppgick utgifterna till 
ca 18 miljoner DKK (Planstyrelsen 1989b, Skov- og Naturstyrelsen 1994a, 
s. 16,17).

Skattelindringama är av två slag. Ägare till fredade byggnader är befriade 
från kommunal markbeskattning. Därtill kan de dra av drifts- och under
hållskostnader (Skov- og Naturstyrelsen 1994a, s. 17).

Det finns också en rad lokala och landstäckande fonder som utger bidrag till 
stora och små underhållsåtgärder. Vanligtvis utgår stöden endast till utvändiga 
åtgärder. Kommunerna utger normalt inte ekonomiskt stöd men situationen 
förändras efterhand då en rad kommuner inrättat fonder till stöd för bevarande 
(Miljöministeriet 1990).

Beräkningar för slutet av 1980-talet visar att knappt 160 miljoner DKK 
avsattes årligen för drift och underhåll av fredade byggnader i form av direkta 
ekonomiska stöd, skattebefrielse och skatteavdrag, d.v.s. i snitt erhölls 18.000 
kronor per byggnad och år för de 9.000 fredade byggnaderna (Christiansen 
1995, S.18). En intressant iakttagelse är att fastighetsägare ofta sätter in egna 
medel motsvarande 5-6 gånger stödbeloppet.

Organisationer medansvar för bevarandefrågor

Miljöministern har givits ansvaret för kulturmiljöfrågor. Underordnat 
departement är Miljö- och energiministeriet. Direkt under departementet 
sorterar Skov- og Naturstyrelsen som via delegation givits ansvar för en rad 
kulturmiljöfrågor, bl.a. bygningsfredning samt tillståndsärenden som berör 
fredade byggnader. Delegeringen medför att det statliga ansvaret för frågor 
rörande skog, natur och kulturhistoria kan samordnas. Styrelsen har två under
ordnade kontor, bybevaringskontoret och bygningsfredningskontoret (Miljø
ministeriet 1994, Skov- og Naturstyrelsen 1994b).

Bybevaringskontorets verksamhet är inriktad på fredning av miljöer där 
enskilda objekt inte har tillräckligt värde för att skyddas. Kontoret arbetar med 
systematiska inventeringar i kommun efter kommun med målet att understödja 
bevarande genom reguljär kommunal detaljplaneläggning. Inventeringarna 
genomförs därför i nära samarbete med kommunerna, läggs upp på datamedier 
och publiceras i Kommune Atlas (Skov- og Naturstyrelsen 1994b).

Bygningsfredningskontoret behandlar förslag till bygningsfredning. 
Utvecklingen går mot att kontoret genomför systematiska undersökningar på 
avgränsade teman för att lägga förslag till fredning i stället för att ärenden 
behandlas på förslag utifrån. Kontoret behandlar också ansökningar om föränd-
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ringsåtgärder på fredade byggnader. Inför beslut i fredningsffågor hörs Det 
særlige Bygningssyn.

Det særlige Bygningssyn är ett särskilt rådgivande organ med 12 medlemmar 
hämtade från nationella organisationer. Fredning far endast ske efter tillstyrkan 
från rådet.

En särskild i lag reglerad fond - Statens bygningsfredningsfond - är inrättad 
till stöd för kulturmiljövården. Fonden kan ge lån, köpa och sälja fastigheter, 
förvärva begränsade rättigheter samt mottaga och förvalta gåvor och arv.

Amtskommunen ansvarar för att kultur- och naturmiljöffågor bevakas i den 
översiktliga regionplanläggningen. Den bevakar särskilt markanvändningen 
inom områden med lagstadgat skydd gentemot förändringar. Exempel på 
sådana områden är vattendrag, kyrkor och fomlämningar. Den ansvarar också 
för planläggning och bygglovgivning på landsbygden (Enemark 1996, s.27- 
28,76-77).

Kommunen är primärt ansvarig för tätortsmiljöer och handhar 
kulturmiljöffågoma på lokal nivå. Den är remissinstans vid bygningsfredning. 
Den kan också lägga skydd över hela områden med stöd av kommune- eller 
lokalplaner. Därigenom kontrollerar kommunerna dessa miljöer via bygglov
givning. Vardagshänsyn i kulturmiljöarbetet har stärkts under senare år genom 
det nämnda kommuneatlas-projektet.

Danmark har drygt 100 bevarandeföreningar. Paraplyorganisationen för 
dessa är Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
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3 ENGLAND

Inledande översikt

England ingår i en union förenad under ett parlament. England styrs direkt 
under regeringsdepartementen {departments). Det finns två kommunala nivåer 
{local governments), nämligen grevskap {counties) och däri ingående distrikt 
(districts). Inom vissa delar av England har de två nivåerna förenats till en 
enhet, unitary authorities. Storstäderna står utanför grevskapsindelningen men 
är indelade i distrikt {bouroughs). De beslutande lokala församlingarna 
{councils) i counties, och districts väljs var för sig i allmänna val. Local 
governments har inget konstitutionellt skydd och kan såväl tillskapas som 
borttagas av parlamentet genom vanlig lagändring (Cullingworth och Nadin 
1994, DoE 1996, Halvarson och Demker 1994, Williams och Wood 1994).

Utöver departments, counties och districts (alternativt unitary authorities) 
arbetar förvaltningen med ett stort antal s.k. quangos {quasi-autonomous 
nongovernmental organisations), vilka fullgör tilldelade uppgifter mer eller 
mindre självständigt från regeringen. De kan vara departementsfinansierade 
(Isaacs och Monk 1993). English Heritage med centrala rådgivnings- och for
valtningsfunktioner inom kulturmiljövården är en sådan organisation.

Planläggning i England är översiktlig och rådgivande och sker på såväl 
county- som district-nwk. Den mer konkreta bebyggelseinriktade planeringen 
liksom behandling av byggnadsärenden handhas av district planning 
authorities. Rivning av andra byggnader än bostadshus är helt fri. Invändiga 
byggnadsåtgärder är inte heller lovpliktiga.

Byggnadsminnesförklaring {listing) är en snabb process och utgör en balans 
mot den fria rivningsratten. Den kan i extremfall verkställas inom ett par 
timmar och utan att fastighetsägaren hörs. Skyddet utlägges av statsmakten. 
Ansökningar om in- och utvändig ombyggnad liksom rivning av en skyddad 
byggnad behandlas emellertid av local planning authority i district. Åtgärd 
som berör någon av de mest unika byggnaderna (s.k. grade I- och grade II*- 
byggnader) måste emellertid remitteras till centrala myndigheter som vid 
behov kan ta över ärendet.

Beslut om områdesskydd {conservation area) liksom tillståndsärenden inom 
sådana områden hanteras av local planning authorities. Ett områdesskydd 
medför att det är förbjudet att riva utan tillstånd, d.v.s. den fria rivningsrätten 
hävs. Övriga byggnadsärenden behandlas såsom i områden utan skydd men för 
att områdets karaktär inte skall äventyras kan kraven på ett byggprojekt ställas 
högre än normalt.

Eftersom det enligt engelskt synsätt är viktigt att kulturmiljövården verkar 
med stöd av marknadskrafterna skall skydd av byggnader och områden inte 
medföra att en "död hand" läggs över dem. Det kan också nämnas att ytterst
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Planläggning och utfärdande av särskilda skyddsbestämmelser

Planläggning Objektskydd Områdesskydd
(local plan)___________ (listed building)_________________ (conservation area)

Dept, of National Heritage

County English Heritage

District District

Allmänhet Allmänhet (rekommenderas)

Tillståndsgivning till byggnadsåtgärder

Tillståndsprövning 
vid ordinär byggnads
verksamhet och vid 
rivning av bostadshus

District

Allmänhet

Tillståndsprövning vid områdes-
Tillståndsprövning skydd (olika beslutsformer vid
vid objektsskydd________________ byggande respektive rivning)

English Heritage (om grade I och II*) English Heritage (vissa fall)

District | | District |

Allmänhet Allmänhet Rådgivningskommitté
(rekommenderas)

Figur 2. Engelska beslutsmyndigheter och viktigare konsultationer vid reglering och 
tillståndsgivning rörande ordinär samt kulturminnesskyddad bebyggelse. 
(Figuren visar normal handläggning; beslutsmyndighetema är inramade)

begränsade allmänna medel utgår som stöd till skyddad bebyggelse. Inställ
ningen är att den som äger ett äldre hus får acceptera att huset är mindre värt 
än andra byggnader och kostar mer att underhålla. I vissa lägen kan fastig
hetsägaren visserligen kräva att en byggnad inlöses men detta är snarast av 
teoretiskt intresse.

Figur 2 visar primära beslutsmyndigheter vid planläggning och vid utfär
dande av objektsskydd och områdesskydd samt viktigare kanaler för konsul
tationer. Figuren visar också handläggningen av ansökningar om bygglov och 
om att få vidta åtgärder på skyddad bebyggelse. Utöver instrumenten listed 
building och conservation area finns ytterligare tre skyddsinstrument att tillgå, 
nämligen ancient monument, article 4 directions och tree preservation. De 
kommer att förklaras kortfattat senare.
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Ca 500.000 byggnader har byggnadsminnesmärkts i England, varav ca 
35.000 är av särskild dignitet. Härtill kommer 8.000 områden som erhållit om- 
rådesskydd.

Planering och byggnadskontroll

England skiljer på planning system och development control, vilket indikerar 
att dessa är delvis olika saker. Plansystemet skall verka som en drivkraft och 
samtidigt ge vägledning för marknadskrafterna för att åstadkomma förändring 
av mark- och bebyggelseanvändningen. Exploatörer och fastighetsägare, vilka 
har initiativrätten till förändringar, skall med hög sannolikhet kunna bedöma 
vad som är möjligt och inte möjligt att genomföra. För att plansystemet skall 
vara effektivt har man strävat efter att göra det så enkelt som möjligt. Det skall 
inte heller kunna fördröja projekt som rimligen bör tillåtas. I kontrast till plan
systemets syfte att driva fram en önskad utveckling syftar kontrollsystemet till 
att förhindra privata exploatörer och andra att vidta åtgärder som är oförenliga 
med allmänintressen (PPG1 1992, s.l, PPG12 1992, s.3).

Grunddokumenten vid planläggning utgörs av structure plan och local plan. 
Dessa benämns sammantaget development plans, vilket ger en fingervisning 
om planernas funktion. Development är vidare än exploatering och står närmast 
för förändring. Structure plans utarbetas på regional nivå av county planning 
authority och local plans på lokal nivå av district planning authority. Fram
tagandet av dokumenten följer en lagstadgad process. Riktlinjer från regerings
departement kompletterar lagstiftningen vad gäller befogenheter och åliggan
den vid planläggning liksom då tillståndsärenden skall bedömas. Kontroll av 
att lagar, förordningar och riktlinjer beaktas sker genom sinnrika samråds
system.

Det är viktigt att notera att den offentliga planeringen i stor utsträckning 
består av utfärdande av policies eller riktlinjer. Riktlinjerna är centraliserade 
i så måtto att de nationella har företräde framför riktlinjer i structure plans, 
som i sin tur har företräde framför riktlinjerna i local plans. Företrädesreglema 
mellan regional och lokal nivå gäller emellertid endast om county planning 
authority meddelat local planning authority vid utarbetandet av local plan att 
planen inte överensstämmer med structure plan (PPG12 1992, s.8). De två 
planformerna är utgör tillsammans de primära avvägningsinstrumenten för att 
t.ex. bedöma behov av exploatering inklusive utbyggnad av infrastruktur gente
mot önskemål om skydd av kultur- och naturmiljöer. Bägge planformerna görs 
rullande och när en plan är föråldrad skall den omarbetas.

Structure plan är sällan direkt tillämplig för områden av kulturhistoriskt 
intresse, då structure plan är ett utpräglat policy-dokument för ett county. En 
local plan är mer detaljerad och anger med hjälp av text och karta riktlinjer för 
mark- och bebyggelseanvändningen i ett district. Planformen är snarlik den
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svenska kommunala översiktsplanen, men kan vara mer detaljerad. Den av
gränsar områden för bestående och förändrad markanvändning.

Planerna är inte rättsligt bindande utan syftar till att vara ett ramverk för en 
sund och effektiv exploateringskontroll inom vilket marknadens parter har att 
agera då planrelaterade frågor aktualiseras. Sådana frågor är i princip varje 
övervägande om ändrad markanvändning samt en rad frågor som rör ändrad 
bebyggelseanvändning liksom ändring av byggnader (development). Åtgär
derna kräver normalt tillstånd, s.k. planning permission (PPG 1 1992, s.3). Det 
är emellertid viktigt att observera att vissa åtgärder inte betraktas som deve
lopment, t.ex. inre förändringar av byggnader och rivning av andra byggnader 
än bostadshus (Brand 1994, s.l 1, Cullingworth och Nadin 1994, s.81). Bygg- 
nadskontroll ingår för övrigt inte i planning permission utan ses som en teknisk 
fråga skild från plankontrollen.

Exploatörer, fastighetsägare och allmänhet har rätt att förvänta sig att plan- 
myndighetema följer planerna vid sina beslut. Detta gäller såväl lov som av
slag. Allmänheten skall normalt informeras om planningpermission-äienden, 
vilket kan ske genom anslag på district. Beroende på åtgärd kan också grannar 
behöva underrättas, anslag sättas upp på platsen eller kungörelse sättas in i 
tidning.

Engelska planers fokusering på riktlinjer ger utrymme för hög grad av 
tolkning vid bedömning av ansökningar om planning permissions. Exploatörer, 
markägare, nyttjanderättshavare, etc. har visserligen stor frihet att vidta åt
gärder inom ramarna för de olika riktlinjerna, men planmyndighetema har 
samtidigt getts frihet att bedöma ärenden gentemot de inte alltid kongruenta 
riktlinjerna (PPG12 1992, s.3, PPG15 1994, och Brand 1994, s.1-5). Eftersom 
utrymme lämnas för planmyndighetemas egna bedömningar av vad som är 
lämpligt kan tolkningsutrymmet användas som en bas för förhandlingar om 
förbättringar av inlämnade ansökningar om planning permission. Förhållandet 
är kanske inte särskilt uppseendeväckande då plansystemet skall tillvarata 
marknadskrafternas förmåga att bedöma efterfrågan samtidigt som myndig
heterna skall kontrollera att allmänintressen tillvaratas.

När myndigheter fattar planrelaterade beslut skall besluten utgå från vad 
plandokumenten utsäger om inte andra materiella villkor tillkommer. Det är 
därför viktigt att structure plan och local plan inkluderar alla kriterier som 
utgör basen för myndigheternas beslut. Riktlinjer för kulturhistoriskt intres
santa byggnader och områden bör därför inkluderas i planerna och då oberoen
de av om särskilda skyddsbestämmelser lagts ut eller inte. Riktlinjer kan t.ex. 
upplysa relativt konkret om myndigheternas syn på designfrågor vid ansök
ningar om ändring av fasader längs en affärsgata med gamla hus. Planmyn
dighetema publicerar också ofta råd om materialval, fasadutformning, reklam
skyltar, etc. liksom broschyrer m.m. som vägledning. Plandokumenten bör be
akta eller kanske snarare innehålla strategier för att ekonomiskt vitalisera
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nedslitna miljöer som är värda att bevara (PPG 15 1994, s.3-5). Vid 
överprövning är det också hållbarheten i riktlinjerna i local plan och andra 
dokument som avgör utgången av ett ärende (Suddards och Hargreaves 1996, 
s.79-80).

Skyddet av historiskt intressanta byggnader och miljöer betraktas som ett 
centralt inslag i planläggning, då dessa är till naturen oersättliga. Regeringen 
har därför i särskilda riktlinjer (PPG 15 1994) anmodat lokala planmyndigheter 
liksom vägmyndigheter att fortsätta och också förstärka sina ansträngningar att 
skydda äldre miljöer. Historiska byggnader skall inte ses som en ekonomisk 
belastning, då de normalt kan användas på ett ur ekonomisk synpunkt till
fredsställande sätt i såväl de flesta kommersiella områden som bostads
områden. Det är således inte fråga om att utnyttja en fastighet på maximalt 
ekonomiskt sätt utan på tillfredsställande sätt. Det innebär emellertid inte att 
byggnader och miljöer alltid skall bevaras oförändrade, utan tvärtom, de skall 
leva med sin tid (PPG 15 1994, s.1-2). Bakgrunden till detta ställningstagande 
är dels realism och dels att det huvudsakliga ansvaret för att vidmakthålla 
byggnader åligger fastighetsägarna.

Vikten av bevarande framgår på sätt och vis också av att alla former av 
ansökningar som berör skyddad bebyggelse behandlas kostnadsfritt till skillnad 
från planning permission-ansökningar (Brand 1994, s.64-65)

Bevarandelagstiftningens utveckling

Ett medvetande om betydelsen av det historiska bebyggelsearvet går 
åtminstone tillbaka till slutet av 1600-talet. Den första lagen (Ancient 
Monument Protection Act) instiftades 1882 för att ge skydd åt ett 50-tal 
historiska minnesmärken (ancient monuments). 1913 gavs myndigheterna dels 
rätt att köpa minnesmärken, dels rätt att överta vården av privat ägda minnes
märken. Begreppet ancient monument återfinns än idag och regleras primärt i 
Ancient Monuments and Archaeological Areas Act från år 1979 (Ross 1991, 
s. 12-25,3 8).

1932 års Town and Country Planning Act introducerade möjligheten att även 
skydda andra byggnader än ancient monuments. Utgångspunkten skulle vara 
byggnadens arkitektoniska eller historiska intresse. Lagstiftningen inkluderade 
bestämmelser om ersättning. Under andra världskriget infördes begreppet lists 
of historic buildings. 1947 års Town and Country Planning Act vidare
utvecklade begreppet och lade grunden för det byggnadsskydd som gäller idag. 
Ansvarig minister, d.v.s. departement gavs rätten att registrera byggnader 
(listed building) som skulle åtnjuta skydd. Fastighetsägarna fick inte rätt till 
överprövning av beslutet utan underrättades endast om att byggnaden var 
listed. Kompensation utgick inte. Ett införande i registret medförde att rivning 
eller större arbeten kunde kontrolleras eller förhindras. Skyddsmöjlighetema
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stärktes sedan efterhand. 1963 utökades vidden av instrumentet från att enbart 
skydda individuella byggnader till en möjlighet att skydda grupper av värdefull 
bebyggelse, t.ex. runt ett torg (Ross 1991, s. 19-31, Suddards och Hargreaves 
1996, S.3).

Möjligheten att skydda större områden av arkitektoniskt eller historiskt 
intresse infördes 1967 genom speciallag (Civic Amenities Act). Byggnaderna 
inom dessa områden behöver inte vara skyddsvärda var för sig utan det är 
helheten som är av betydelse. The local authorities har fatt beslutsrätten och 
de behöver inte konsultera regeringsdepartementet i frågan, endast underrätta 
det i efterhand. Instrumentet stärktes efterhand för att öka de lokala myndig
heternas kontroll över rivning och byggande inom dessa s.k. conservation 
areas (Ross 1991, s.28-34).

Upprättandet av rådgivnings- och förvaltningsmyndigheten English Heritage 
1984 kan också ses som en milstolpe i förvaltningen av bebyggelsearvet (Sud
dards och Hargreaves 1996, s.4).

Markanvändning, planering, byggande och bebyggelseskydd regleras 
numera huvudsakligen i Town and Country Planning Act 1990, Planning 
(Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 och Planning and 
Compensation Act 1991. Namnen på de tre lagarna visar att de är starkt integre
rade med varandra. Som stöd för tillämpning av lagstiftningen ger miljö
departementet (the Department of Environment) mer eller mindre regelbundet 
ut cirkulär (Circulars och Planning Policy Guidance) med riktlinjer för plan
läggning, vilka skall beaktas då planer upprättas och då enskilda tillstånds
frågor avgörs. Syftet är att säkra en landsomfattande, likformig hantering av 
beslut. Cirkulärutgivningen från miljödepartementet görs ibland i samarbete 
med annat departement såsom det kulturmiljöansvariga Department of Na
tional Heritage.

Listed buildings

The Secretary of State for National Heritage (begreppet Secretary åsyftar 
ansvarig minister men avser vanligtvis ansvarigt departement) har skyldighet 
att föra en förteckning över byggnader som är arkitektoniskt eller historiskt 
intressanta, s.k. listed buildings (Ross 1991, s.85). Lagstiftningen ger emel
lertid inga närmare direktiv för val av byggnader. När en byggnad förts in i 
registret erfordras särskilt tillstånd (listed building consent) för att riva bygg
naden eller förändra exteriören eller interiören på sådant sätt att karaktären på
verkas. Det innebär emellertid inte att förändringar som sådana är bannlysta 
utan endast att hänsyn skall tas till byggnadens särskilda värde (PPG 15 1994, 
s.7-8). Det är local planning authority som avgör om en förändring skall få 
ske. The Secretary of State kan emellertid ingripa i tillståndsärendet (Ross 
1991, S.59).
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Byggnader från tiden före 1700 är kvalificerade för kulturminnesmärkning 
liksom flertalet av dem som byggts mellan 1700 och 1840. Byggnader 
uppförda efter 1840 skall ha utpräglad kvalité och karaktär och kraven på dessa 
egenskaper blir allt högre ju yngre en byggnad är. För unga byggnader, särskilt 
sådana som är byggda efter 1939, gäller att de måste ha exceptionell stil eller 
kvalité. Alla byggnader äldre än 30 år är dock kvalificerade för listing och i 
exceptionella fall kan t.o.m. 10 år gamla byggnader ges skydd (Ross 1991, 
s.177).

Vid listing skall arkitektur och planeringsaspekter beaktas. Skydd kan utfär
das om en byggnad belyser tekniska, ekonomiska eller sociala förhållanden ur 
ett historiskt perspektiv eller har ett värde såsom en enhet i en grupp av intres
santa byggnader, t.ex. om den är en del av miljön runt ett torg eller i en by. 
Byggnader förknippade med historiskt kända personer eller med historiska 
händelser kan också skyddas. Listed buildings kan dessutom utgöras av gat
lyktor, telefonkiosker, jämvägsviadukter, etc. (Ross 1991, s. 177-178, Suddards 
och Hargreaves 1996, s.2,38,40).

Ovanstående kriterier för listing framgår inte av lagstiftningen och det gör 
inte heller den klassificering man infört. Klassificeringen utgår från bygg
nadens värde enligt följande principer:

Grade I: Byggnader av exceptionellt intresse.
Grade II* (grade two with star): Särskilt viktiga byggnader t.ex. med enastå
ende exteriör.
Grade II: Byggnader av särskilt intresse, som inte tillhör de högre klasserna.
Byggnadernas värde rättfärdigar emellertid att de skall sparas.

Ca 500.000 byggnader är byggnadsminnesmärkta, vilket utgör 2,5% av landets 
byggnader. Minnesmärkningens fördelning på skyddsklasser är 2% grade /, 5% 
grade II* och resterande 93% grade II. Huvuddelen av alla skyddade bygg
nader faller således inom grade II. Två tredjedelar är bostadshus och en sjun
dedel obebodda historiska monument. Runt 60% av de skyddade byggnaderna 
ligger på landsbygd (rural areas) (Adlercreutz 1993, Suddards och Hargreaves 
1996, S.5).

Registret över listed buildings finns att tillgå för allmänheten på Royal Com
mission on the Historical Monuments of England och lokalt på the local 
authority (PPG15 1994, s.28).

Ett begrepp grade III existerar också. Det är vissa local planning authorities 
som för egna förteckningar över byggnader av viss betydelse för kultur
miljövården. Byggnaderna ges sedan ett visst skydd genom att riktlinjer för 
dem förs in i local plan. Klassen har emellertid ingen judiciell betydelse (Sud
dards och Hargreaves 1996, s.48).



31

Skyddsvärda objekt identifieras på tre sätt. Dels kartläggs de med hjälp av 
systematiska, traktvisa inventeringar, dels inkommer förslag på enskilda ob
jekt, s.k. spot-listing. Den tredje metoden för bedömning är ett lokalt utred- 
ningsinstrument, building preservation order (Suddards och Hargreaves 1996,
s. 8), vilket presenteras längre fram.

De systematiska inventeringarna genomförs under överinseende av English 
Heritage. Dokument upprättas över byggnaderna för att vara underlag vid de 
beslut om skydd som sedermera tas (Ross 1991, s.75,79).

Vem som helst har emellertid rätt att till the Secretary of State inlämna för
slag till spot-listing. Vanligtvis kommer förslagen från local planning autho
rities. Vid spot-listing samråder departementet med English Heritage om det 
inte uppenbarligen är onödigt på grund av att byggnaden redan är inventerad 
vid en systematisk genomgång men beslut om skydd ännu inte hunnit fattats. 
I annat fall får English Heritage en tidsfrist inom vilken de skall redovisa sin 
syn på ett objekts skyddsvärde. Vid brådskande fall kan proceduren genom
föras på 24 timmar. I vissa lägen, t.ex. vid omedelbart hot om rivning, kan 
listing t.o.m. verkställas inom ett par timmar. Det gäller i situationer där bygg
naden redan inventerats varvid samrådsplikten med English Heritage är av
klarad (Ross 1991, s.80-82).

Önskar en fastighetsägare erhålla visshet om att hans hus inte är skyddsvärt,
t. ex. inför en försäljning, kan han begära en femårig immunitet från listing. 
Samtidigt riskerar han att byggnaden uppmärksammas av the Department of 
National Heritage och skyddas (Suddards och Hargreaves 1996, s.64-65).

Beslut om skydd fattas således av the Department of National Heritage på 
inrådan av English Heritage. Ägaren till byggnaden konsulteras inte och ersätt
ning utgår inte. Beslutet blir omedelbart giltigt och det kan inte överklagas. De
partementet underrättar ägaren till byggnaden om så är möjligt. Underrättelsen 
är enbart avsedd att göra honom uppmärksam på förekomsten av skyddet. För
farandet upprepas sedan av local planning authority. Beslutet skall också re
gistreras som local land charge i ett särskilt fastighetsregister. Trots att beslutet 
inte kan överklagas finns det alltid en möjlighet att skriftligt till departementet 
framföra att beslutet tagits på felaktiga grunder. Finner ministeriet att så är 
fallet kan skyddet hävas (Ross 1991, s.86-87).

De dokument som upprättas över en byggnad vid listing behöver inte vara 
fullständigt uttömmande. Det medför att man inte med säkerhet kan dra några 
slutsatser om vad som är skyddsvärt på en byggnad utifrån de dokument som 
legat till grund för skyddsbeslutet (PPG 15 1994, s.28).

Skyddsklassning av en byggnad medför att särskilt tillstånd (listed building 
consent) måste erhållas för rivning eller för att få vidta förändringar som 
påverkar byggnadens in- eller utvändiga karaktär. Det finns inte något intresse 
av att "frysa" skyddade byggnader i befintligt skick utan ansökningar skall 
bedömas mot bakgrund av vad som är en optimal användning av en fastighet.
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Detta behöver nödvändigtvis inte vara den mest lönsamma användningen om 
det skulle medföra att andra värden spolieras. Ofta är det ursprungliga an
vändningssättet att föredra även i framtiden men ändrad användning kan ac
cepteras (PPG 15 1994)

Listing är snarast en kontrollmekanism och inte ett definitivt 
ställningstagande till skyddsvärdet av en byggnad. Men rivning skall inte 
tillåtas utan klara och tydliga belägg for att alla rimliga insatser gjorts för att 
bibehålla befintlig användning eller hitta nya användningsområden. En genom
gång av förutsättningarna för bevarande är särskilt viktig om byggnaden är 
klassad som grade I eller II*. Rivning kan också motiveras av att de sam
hälleliga fördelarna ur andra aspekter är så uppenbara att de överväger för
lusten av byggnaden (PPG 15 1994, Suddards och Hargreaves 1996, s. 13-14).

Ansökan om listed building consent inlämnas till local planning authority. 
Alla ansökningar med undantag från dem som berör invändiga åtgärder på 
grade II-byggnader skall inledningsvis annonseras i lokalpressen och på anslag 
i anslutning till byggnaden.

Local planning authority avgör sedan ansökan. Berör ansökan rivning eller 
ombyggnad av en grade I- eller 7/*-byggnad eller rivning eller urblåsning av 
en grade II-byggnad (vissa undantag göres för bibyggnader) skall emellertid 
English Heritage underrättas. De har fyra veckor till sitt förfogande för att avge 
ett yttrande. Underrättelse skall även sändas till National Amenity Societies 
(intresseföreningar). Efter tidsfristens utgång avgör local planning authority 
om ansökan skall tillstyrkas eller avslås. Har myndigheten för avsikt att 
tillstyrka den skall the Secretary of State underrättas för att ges möjlighet att 
ta över ärendet (call-in) från local planning authority. Detta är mycket ovan
ligt. Sker inte detta har local planning authority rätt att besluta i frågan (Ross 
1991, S.95).

Vid rivning skall planmyndigheten normalt kräva att tillstånd till nybyggnad 
skall vara sökt och entreprenadkontrakt tecknat för byggnationen (PPG 15 
1994, S.44). Därigenom får man en kontroll på att den nya byggnaden ansluter 
sig till omgivningen. Vid rivning måste också local planning authority under
rätta dokumentationsmyndigheten Royal Commission on the Historical Monu
ments of England. Därmed ges en möjlighet till att dokumentera byggnaden 
före utplånandet (PPG 15 1994, s.46-47).

Erhåller inte fastighetsägaren listed building consent eller om ett tillstånd är 
förenat med villkor han inte kan acceptera kan han besvära sig till the 
Secretary of State. I samband med detta kan relevansen i det ursprungliga 
beslutet om listing ifrågasättas. Besvär kan också anföras om local planning 
authority inte fattat beslut i ärendet inom åtta veckor från ansökan (Ross 1991, 
S.107, Suddards och Hargreaves 1996, s. 197). Besvärsärendet är sedan slutligt 
avgjort, bortsett från att icke formellt korrekt hanterat ärende kan föras vidare 
till High Court, Court of Appeal och House of Lords (Brand 1994, s.6,44).
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Det är straffbart att ändra eller riva en skyddad byggnad utan bifall (listed 
building consent) och dryga böter kan utdömas om så sker. Alternativt kan 
fastighetsägaren bli tvungen att återställa byggnaden i ursprungligt skick eller 
åläggas att göra en ombyggnad som är acceptabel ur kulturmiljösynpunkt. Fas
tighetsägaren är däremot inte skyldig att hålla byggnaden i gott skick. Meka
nismer har emellertid utvecklats för att hantera förfall. The local planning 
authority (liksom the Secretary of State) har rätt att gå in i och åtgärda en icke
använd listed building som förfaller i accelererande tempo. Kostnaderna kan 
sedan debiteras fastighetsägaren (PPG 15 1994, s.32-33, Ross 1991, s. 112).

Föreläggande om upprustning av använd byggnad (repair notice) kan ges till 
fastighetsägare men det enda påtryckningsmedlet i detta fall är att local plan
ning authority i annat fall kan begära att byggnaden skall exproprieras. The 
Secretary of State måste godkänna ärendet och dessförinnan höra English 
Heritage. Detta är emellertid en nödfallsåtgärd då fastigheter i så stor 
utsträckning som möjligt skall förbli i privat ägo. Alternativt skall myndig
heterna verka för att de överförs till organisationer inom kulturmiljöområdet. 
Expropriation är således inte avsett för övertagande utan för att understödja att 
fastigheterna hålles i godtagbart skick. Expropriation sker i så fall till mark
nadsvärdet för den med skydd belastade fastigheten. Eftersatt underhåll kan dra 
ned värdet (PPG 15 1994, s.32-33, Ross 1991, s. 112). Det är sällsynt att ärenden 
rörande repair notice går till expropriation. I stället låter ägarna rusta bygg
naderna eller säljer dem till annan (PPG 15 1994, s.33).

Om listed building consent inte ges eller förenas med villkor kan fastig
hetsägaren under speciella omständigheter begära att district löser in bygg
naden (purchase notice). Godtas inte detta föres ärendet till the Secretary of 
State för avgörande (Ross 1991, s. 113). Villkoren för inlösen är att mark och 
byggnad inte ger rimlig avkastning p.g.a. skyddsbeslutet. Potentiell avkastning 
från en tänkt ny byggnad skall inte beaktas. Om ärendet gått till the Secretary 
of State kan han även ändra ursprungsbeslutet. Blir beslutet att byggnaden skall 
lösas in är district skyldig att göra detta (Suddards och Hargreaves 1996, s.200- 
202). Man kan utgå från att sådana inlösensfall är ovanliga eller obefintliga, 
eftersom de inte omnämns i litteraturen. Troligen är det synnerligen 
ofördelaktigt att begära inlösen, eftersom kompensation utgår för fastigheternas 
värde i befintligt skick.

Det finns också ett lokalt utredningsinstrument i engelsk lagstiftning. Om en 
icke-skyddad byggnad bedöms vara av stort värde och hotas i något avseende 
kan local planning authority utfärda ett åtgärdsförbud med omedelbar verkan 
(building preservation notice) för att under en sexmånadersperiod utreda om 
byggnaden är kvalificerad som listed building. Detta är emellertid inte någon 
attraktiv metod eftersom district kan bli skyldig att ersätta fastighetsägaren för 
hans merkostnader om prövningsprocessen inte leder till skyddsbeslut. Begäran
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om spot-listing föredras därför av districts såsom beslutsmetod (Ross 1991, 
s.82-84).

Parallellt med listed building finns en skyddsform ancient monuments. 
Monument är vaije byggnad och anläggning ovan eller underjord, grotta eller 
utgrävning. Även lämningar efter monument inkluderas. Kyrkor och bostads
hus i bruk är undantagna. Lämningar efter lös egendom kan också vara monu
ment, dock inte skeppsvrak då skyddet av vrak hanteras enligt särskild lagstift
ning. Ancient syftar egentligen till att monumentet införts i särskild förteckning 
{scheduled) av the Secretary of State. Kravet i detta fall är att monumentet är 
av historiskt, arkitektoniskt, tekniskt, kulturellt, konstnärligt eller arkeologiskt 
intresse. Intresset skall vara nationellt. Även relativt moderna monument, så
som militära anläggningar från andra världskriget, kan förklaras vara ancient 
monument (Richards 1990, s.24-25, Ross 1991, s.138-141, Suddards och 
Hargreaves 1996, s.2). En byggnad kan vara såväl ancient monument som lis
ted building. Strävan är emellertid att dubblerat skydd skall undvikas (PPG 15 
1994, S.30).

Antalet ancient monuments är drygt 15.000. Huvudsakligen rör det sig om 
lämningar äldre än 500 år (mer än 90% av alla). English Heritage har upp
skattat att det på sikt kan bli aktuellt att skydda ca 60.000 byggnader, an
läggningar m.m. (Ross 1991, s. 140-141, Suddards och Hargreaves 1996, 
S.286). Skyddsformen kommer inte att behandlas närmare då den normalt inte 
berör den typ av bebyggelse som är i fokus för föreliggande studie.

Ett instrument för att skydda vissa mindre strukturer på byggnader m.m. är 
s.k. article 4 directions. Med stöd av dessa bestämmelser kan vissa normalt 
tillåtna åtgärder kontrolleras. Det kan röra sig om kontroll av mindre utbygg
nader, uppförande av murar, etc. Att inskränka rätten till att vidta normalt 
tillåtna åtgärder skall emellertid användas med yttersta försiktighet. Local 
planning authority har rätt att införa article 4 directions för åtgärder som berör 
listed buildings eller gårdsutrymme runt dessa (PPG 15 1994, s.6).

Conservation areas

Områden som är önskvärda att bevara eller förbättra med avseende på deras 
speciella arkitektoniska eller historiska intresse kan avsättas såsom conser
vation areas. Det är områdets kvalité och karaktär snarare än de enskilda bygg
naderna som utgör underlag för sådan avsättning. Sedan områdesskydd inför
des 1967 har det blivit en hörnpelare i Englands kulturmiljövård. Begreppet 
conservation area som sådant är emellertid yngre och framträder först 1984 
(Ross 1991, s.l 18,125, Suddards och Hargreaves 1996, s.76-77).

Bestämmelserna rörande conservation areas är inte tydliga då det av lag
stiftningen inte går att avgöra vad uttrycket "speciellt intresse" står för. Det 
finns inte heller några riktlinjer om krav på områdenas ålder utan det är
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områdenas egenskaper som avgör om de skall skyddas. Någon listed building 
behöver inte finnas i området. Policydokument från the Department for the En
vironment och från the Department of National Heritage fyller emellertid 
delvis upp avsaknaden på närmare bestämmelser (PPG 15 1994, s.15, Ross 
1991, p.118-119). I lagstiftningen sägs inte heller något om områdesstorleken 
(Suddards och Hargreaves 1996, s.75) utan instrumentet kan användas for 
städer, byar, grupper av hus, gator, enstaka viktiga byggnader, kanalsträckor 
m.m. (Isaacs and Monk 1993, s.l 13).

Det är local planning authority som avgör vad som är av speciellt intresse 
och som fattar beslut om inrättande av en conservation area. Det finns ingen 
skyldighet att besluta om inrättande av skydd for ett intressant område, bara en 
skyldighet att överväga att ta ett skyddsbeslut. Visserligen kan the Secretary 
of State i stället gå in och besluta om inrättande av conservation area men detta 
är en undantagsbestämmelse som i realiteten inte används (PPG 15 1994).

Instrumentets praktiska funktion är att ta bort den rätt till rivning som finns 
om en byggnad inte är listed. Inom en conservation area fordras således till
stånd (conservation area consent) for rivning av icke-skyddade byggnader (un
listed buildings). Därtill utgör beslutsunderlaget vid inrättandet av skyddet ett 
materiellt policydokument som skall beaktas vid planning permission-prövning 
av ny bebyggelse och yttre ombyggnadsåtgärder inom området (invändiga åt
gärder kan däremot inte kontrolleras). En mer restriktiv exploateringskontroll 
erhålls därmed än om planningpermission-’Arendet endast prövats såsom ett 
ordinärt tillståndsärende. Områdesskydd skall emellertid inte ses som att en 
"död hand" läggs ut utan är avsett att underlätta bevarande av områdets 
speciella karaktär vad avser design, skala, stadsplan- och fastighetsstruktur, an
vändning av lokala byggnadsmaterial, etc. Skyddet skall även understödja 
förbättringar av den arkitektoniska eller historiska atmosfären. Områdena skall 
vara levande och nya byggnader kan mycket väl accepteras om de passar in. 
Det är också viktigt att planering inom områdena ansluter sig till vad man vill 
uppnå i övrigt, t.ex. beträffande trafik- och centrumfrågor. Förändringar kan 
t.o.m. tillåtas motverka syftet med tillskapandet av en conservation area om 
andra exploateringsfördelar överväger (PPG 15 1994, s.l5-18).

Det fmns något över 8.000 conservation areas i England (PPG 15 1994, 
s.15). Ca 700 ligger i London. 500 omfattar historiskt intressanta städer, varav 
400 grundades före 1750. Ca 4.700 conservation areas ligger över byar, vilket 
innebär att byggnadsåtgärder i en tredjedel av Englands byar tillståndsprövas 
enligt bestämmelser om conservation areas (Adlercreutz 1993). Områdena 
kan vara stora, t.ex. är ett 70 km2 stort jordbruksområde utlagt i Swaledale för 
skydd av 800 ekonomibyggnader (Suddards och Hargreaves 1996, s.75). Eng
lish Heritage för en lista över alla conservation areas (Suddards och Har
greaves 1996, s.78).
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Beslut om inrättande av en conservation area skall utgå från en utvärdering 
av de egenskaper som bidrar till områdets värde. Det finns inget krav på 
samråd med allmänhet, affarsintressenter och fastighetsägare då beslut skall 
fattas men det är önskvärt att diskussioner förs med dem. Samråden bör avse 
både urvalet av område och avgränsningen av det. Syftet är att öka all
mänhetens och fastighetsägarnas förståelse för betydelsen av områdesskyddet 
(PPG 15 1994, S.16).

Beslut om inrättande av en conservation area kan inskränka sig till en kort 
beskrivning eller en karta med områdesgränsen utritad. Detta är emellertid inte 
helt acceptabelt enlig departementets riktlinjer. I stället bör en handling upp
rättas som klart redogör för skälen till skyddsbeslutet, vad som är särskilt 
värdefullt och hur enskilda kan bidra till att vidmakthålla och förbättra om
rådet. Ett sådant dokument är också viktigt då det utgör ett beslutsunderlag då 
the Secretary of State behandlar besvär över nekade tillstånd till rivning och 
besvär mot nekande planning permission i området (Ross 1991, s. 121 och 
PPG 15 1994, s.16-17).

Local planning authority skall, vilket emellertid är sällsynt, med jämna 
mellanrum formulera och publicera riktlinjer för områdenas bevarande och 
förbättrande. Dessa skall diskuteras med allmänheten på lokala samrådsmöten 
(Suddards och Hargreaves 1996, s.78-79).

Två saker åligger local planning authority då ett beslut tas om områ- 
desskydd. Beslutet måste kungöras i London Gazette och i en lokal tidning. 
Därtill skall the Secretary of State och English Heritage underrättas. I reali
teten sprider emellertid local planning authorities ofta också informationen 
direkt till dem som berörs (Ross 1991, s.l21). Därtill skall beslutet registreras 
som ett local land charge i ett särskilt fastighetsregister.

Ett beslut om att lägga ut en conservation area kan inte överklagas och det 
är först när en fastighetsägare önskar vidta en tillståndspliktig åtgärd och söker 
conservation area consent (tillstånd till rivning) eller planning permission som 
skyddets räckvidd kan prövas.

En ansökan om rivning av en byggnad inom en conservation area eller i 
dess omedelbara närhet skall kungöras av local planning authority i en lokal 
tidning och även på plats. Detta är samma procedur som vid ansökan om listed 
building consent (Ross 1991, s. 127). Som jämförelse kan nämnas att vid an
sökan om planning permission är behovet av och sättet för kungörande en fråga 
som local planning authority avgör (Cullingworth och Nadin 1994, s.263).

När ett rivningsärende avgörs i en conservation area skall det behandlas 
med samma noggrannhet och mot samma bedömningsfaktorer som om an
sökan avsett rivning av en listed building. Tillstånd skall normalt inte ges om 
inte planning permission sökts för uppförande av ny byggnad (PPG 15 1994, 
S.19). Krav kan dessutom ställas på att kontrakt skrivits med entreprenör (Ross 
1991, S.129). Genom samordningen av procedurerna för conservation area
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consent och planning permission, d.v.s. av rivning och nybyggnad, undviker 
man dels tomrum i stadsbilden, dels överraskningar på ett senare stadium.

Ett vanligt byggnadsärende i en conservation area, som inte inkluderar 
rivning, skall också annonseras av local planning authority såsom om det varit 
en rivning. I övrigt avgörs ärendet som ett vanligt planning permission-ärende 
och bedöms gentemot riktlinjerna i local plan och för det aktuella conservation 
area. Eventuella bestämmelser om tillämpning av article 4 kan också påverka 
ärendet (Ross 1991, s. 127). Det är viktigt att notera att avsikten med skydds- 
instrumentet är att bevara eller förbättra områdena. Om byggnadens volym är 
stor skall English Heritage underrättas med följd att ärendet kan övertas (call- 
in) av the Secretary of State (Ross 1991, s. 127).

Beslut som går fastighetsägare emot kan överklagas till the Secretary of 
State. Liksom vid listed building-ärende kan ärendet sedan enbart föras vidare 
under särskilda omständigheter, d.v.s. i realiteten är det the Secretary of State 
som är slutinstans i nästan samtliga besvärsärenden.

Det är straffbart att riva en unlisted building (en listed building hanteras 
enligt bestämmelserna för sådana) inom en conservation area. Local planning 
authority eller i nödfall the Secretary of State kan vidare gå in och åtgärda en 
oanvänd byggnad på ägarens bekostnad om den är av väsentlig betydelse för 
områdets karaktär och om the Secretary först gett direktiv om detta (Suddards 
och Hargreaves 1996, s. 103,266).

Om fastighetsägaren söker och nekas rivningstillstånd kan han begära att 
byggnaden inlöses av local planning authority om den inte går att använda på 
ett ekonomiskt rimligt sätt. Proceduren motsvarar därvid den som gäller för 
nekat listed building consent (se ovan).

Inom conservation areas är träd och skog skyddade i så måtto att om ett träd 
skall fällas eller kvistas måste detta anmälas till local planning authority. 
Myndigheten har sex veckor på sig att avgöra om den vill skydda trädet med 
stöd av Tree Preservation Act. Läggs tree preservation order över trädet måste 
tillstånd sökas för att få vidta åtgärder. Hör fastighetsägaren däremot inte av 
myndigheten inom sex veckor går det bra att hugga ner eller kvista trädet. 
Myndigheten behöver således inte yttra sig om de inte har för avsikt att införa 
ett skydd. Anledningen till att man lägger sådan vikt vid träd är att dessa ofta 
ger karaktär åt områdena (PPG 15 1994, s.21).

Inom conservation areas kan article 4 directions (se ovan under listed 
building) användas för att kontrollera mindre förändringar, såsom fönster
konstruktioner. The Secretary of State skall ge sitt medgivande till användandet 
av bestämmelserna utom då de skall tillämpas på bostads-bebyggelse. Det 
måste finnas klara motiv till varför bestämmelserna behövs, eftersom det är 
prin-cipiellt viktigt att fastighetsägare i huvudsak skall ha samma rättigheter 
att åtgärda byggnader såväl inom som utanför conservation areas. Under vissa
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omständigheter kan fastighetsägare erhålla kompensation till följd av 
inskränkningarna (PPG 15 1994, s.19, Suddards och Hargreaves 1996, s.94).

I departementsriktlinjema Planning Policy Guidance PPG 15 (PPG 15 1994) 
rekommenderas local planning authorities att sätta upp lekmannakommittéer 
med uppgift att bidra till formuleringen av riktlinjer för conservation areas och 
ge råd till local planning authorities vid ansökningar om förändringsåtgärder 
inom området. Kommittén skall huvudsakligen bestå av personer som inte 
tillhör myndigheten och som har intresse för bebyggelsefrågor och de skall 
gärna vara från lokala kulturvårdsföreningar och handelskammare (PPG 15 
1994, S.17).

Avslutningsvis kan sägas att lagstiftningen rörande conservation areas men 
också listed building kompletterar en exploateringsbeffämjande planlag
stiftning. Genom bestämmelserna erhålls ett kontrollinstrument för att för
hindra att bebyggelsearvet försvinner eller förvanskas. Men det är inte fråga 
om ett konserverande skydd av all historiskt intressant bebyggelse. I stället 
skall bebyggelsen leva med sin tid. Därtill förutsätter hela systemet att det är 
de privata fastighetsägarna som förvaltar byggnaderna.

Ekonomiska stödformer för bevarande

Det kan visserligen vara dyrare att underhålla gamla byggnader än nya, men 
det är ett faktum som följer med ägandet av en gammal byggnad oberoende av 
om byggnaden är skyddad eller inte. Att skyddsbestämmelser lagts medför 
vanligtvis inte heller några inskränkningar i ägarens möjligheter att underhålla 
byggnaden. Därför erhåller vanligtvis inte ägaren bidrag eller skattelättnader 
vid innehav av listed building, scheduled ancient monument eller byggnad 
inom conservation area (Ross 1991, s.158,163,164).

Staten har således skyggat för att ta på sig en underhållsbörda och i stället 
fört över den till fastighetsägarna. Med den mängd skyddade byggnader som 
finns i England är det också i det närmaste omöjligt att staten skall svara för 
underhållskostnader i någon större utsträckning. Bidrag och lån kan emellertid 
utgå och en redogörelse skall lämnas för några av de viktigare. Redogörelsen 
bygger på Suddards and Hargreaves (1996) om inget annat anges och det
samma gäller redogörelsen för skattelättnader.

Bidrag kan utbetalas av English Heritage för att sätta istånd och underhålla 
byggnader m.m. av utomordentligt historiskt eller arkitektoniskt värde (grants 
to outstanding buildings). Högsta prioritet har sådana åtgärder som avhjälper 
brister i byggnaders konstruktion och medför att byggnaden kan räddas från 
totalt förfall. I huvudsak ges bidrag till scheduled ancient monument och listed 
building grade I och grade II*. Stödet kan även inkludera omgivande bygg
nader av betydelse för helhetsintrycket trots att byggnaderna i sig inte är
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särskilt värdefulla. Bidragen utbetalas inte för normalt underhåll, förbättringar, 
ombyggnation eller rivning.

Bidrag eller fördelaktiga lån kan också utbetalas till ägare av byggnader i 
conservation areas (grants to buildings in conservation areas). Villkoret är att 
stödåtgärderna bidrar till att bevara eller signifikant förbättra områdets miljö. 
Ytterligare ett villkor är att en plan finns för områdets sanering liksom en 
överenskommelse om fullföljande av denna. Ofta drivs projekten i samverkan 
med local authority. Säljer fastighetsägaren byggnaden inom en viss tid kan 
han göras återbetalningsskyldig om bidrag lämnats.

English Heritage kan också bygga upp fonder tillsammans med local 
authorities med syfte att stödja verksamhet inom ett bestämt område (Town 
Scheme Grants). Bidrag kan då lämnas till åtgärder som inte skulle erhålla 
tidigare omnämnda stöd. Villkoret är att medlen skall vitalisera området både 
visuellt och ekonomiskt. Den som erhållit bidrag kan bli återbetalningsskyldig 
i vissa lägen.

Byggnader som är i så dåligt skick att de risker att förfalla helt och som inte 
heller används till något för ägaren nyttigt ändamål kan erhålla bidrag för 
upprustning till ett användningssätt som garanterar att byggnaden kommer att 
kvarstå i framtiden (grants for "buildings at risk")

En rad andra bidrag och fördelaktiga låneformer finns också. De engelska 
benämningarna på fondema visar hur diversifierat systemet är. Följande former 
av nationella stöd tas upp i Suddards and Hargreaves (1996):

- Grants towards the cost of local authority acquisition of buildings of 
special architectural or historic interest
Grants applicable in London 
Grants to scheduled ancient monuments 
Redundant Buildings Grants

- Historic Buildings Preservation Trusts
- National Heritage Grants and Loans

Local authorities har också getts rätt att ge bidrag till drift och underhåll av 
listed buildings liksom av andra byggnader av historiskt eller arkitektoniskt 
intresse. Upp till 50% av kostnaderna kan erhållas i bidrag, alternativt kan 
ränteffia lån utges vilka dessutom kan efterskänkas.

Ca 40 miljoner pund utbetalas årligen av English Heritage såsom bidrag 
(National Heritage 1994, s.30). Divideras beloppet med antalet byggnader i 
grupperna grade I och //(knappt 500.000) erhålls ett genomsnittligt årligt stöd 
på knappt 100 pund. Räkneexemplet har emellertid inte tagit hänsyn till att 
bidrag även utgår till conservation areas, town schemes, etc. Slutsatsen blir att 
stödåtgärderna totalt sett är begränsade. Resurserna kommer emellertid att för
stärkas påtagligt framöver då vinstmedel fran det nystartade National Lottery
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skall tillfalla bl.a. kulturmiljösektom. Vid introduktionen uppskattade rege
ringen att de ökade resurserna skulle bli 60-80 miljoner pund medan andra 
bedömare uppskattade att beloppet på sikt skulle bli två till tre gånger så högt 
(National Heritage 1994, s.14). Avsikten är att medlen skall adderas till nuva
rande resurser för sektorn.

Möjligheterna för ägare till skyddad bebyggelse att erhålla skattefördelar är 
små och i huvudsak begränsade till befrielse från omsättningsskatten VAT 
(17,5%). Befrielse utgår för tillståndspliktiga ombyggnadsåtgärder på listed 
buildings och scheduled ancient monuments under förutsättning att bygg
naderna är avsedda för bostadsändamål eller för välgörande ändamål. Befriel
sen gäller inte drift och underhållskostnader. Gränsen mellan vad som är VAT- 
befriat och inte är oklar. Åtgärder på byggnader inom conservation areas er
håller inte K/47-befrielse.

Ett byggnadsföretag som köpt en fastighet för att bygga om den och åter 
sälja den i renoverat skick erlägger ingen VAT på försäljningssumman. 
Villkoret är att ombyggnadskostnaden uppgått till åtminstone hälften av vad 
det skulle kosta att bygga en liknande ny byggnad.

Organisationer med ansvar för bevarandefrågor

The Secretary of State for National Heritage (ansvarig minister) handhar 
lagstiftning och utfärdande av riktlinjer för kulturmiljövården. Därtill är han 
ansvarig för finansiering av de viktigaste kulturmiljöorganen. Till sitt för
fogande har han the Department of National Heritage. Departementets upp
gifter är att fastlägga, skydda och bevara bebyggelsearvet, att bidra till allmän
hetens förståelse för detta, att främja god arkitektur och att maximera den pri
vata sektorns bidrag till bevarande. Departementet är ansvarigt för byggnads- 
minnesförklaring {listing). Det kan rent teoretiskt också besluta om skydd av 
historiskt intressanta områden {conservation areas). Departementet inventerar 
och beslutar vidare om ancient monuments (skyddsvärda byggnader, anlägg
ningar och lösa föremål). Det arbetar nära oberoende, frivilliga bevarande
organisationer och kan även stödja dessa finansiellt och med rådgivning (Na
tional Heritage 1994, s.16-17).

English Heritage är en quango-organisation {quasi-autonomous non
governmental organisations) av central betydelse. Dess uppgift är bl.a. att ge 
råd till the Department of National Heritage, the Department of Environment 
och local planning authorities i frågor som rör listed buildings, conservation 
areas och ancient monuments. English Heritage ger råd såväl vid skyddsbeslut 
som vid senare ansökningar om tillstånd till att få vidta förändringar på skyd
dad bebyggelse. Som grund för detta genomför English Heritage systematiska 
inventeringar av landets byggnadsbestånd. Besvärsärenden förs också hit för 
yttrande. Organisationen kan ge lån och bidrag till fastighetsägare. Efter med
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givande från the Secretary of State kan den förvärva historiskt värdefulla 
fastigheter.

En rad andra myndigheter har också ansvar för olika kulturmiljöffågor. 
Endast några skall nämnas för att ge en inblick i arbetsfördelningen. Royal 
Commission on the Historical Monuments of England är ansvarig för kart
läggning av historiska byggnader och monument. Informationen lagras i Na
tional Monuments Record. Royal Fine Art Commission är rådgivare till de
partement, planmyndigheter och andra myndigheter i frågor som rör arkitektur 
samt stads- och landskapsplanering vid större exploateringsprojekt. National 
Heritage Memorial Fund delar ut stöd för kulturminnesobjekt av nationellt 
intresse.

County councils har visst, begränsat ansvar för kulturmiljöfrågor såsom att 
behandla kulturmiljön i structure plans.

District councils har i egenskap av local planning authorities en domine
rande roll för att säkerställa skydd av historiskt intressanta miljöer inom sina 
distrikt. De ansvarar för att kulturmiljöskyddet integreras i övrig planläggning 
och fattar beslut om inrättandet av conservation areas. De är primära till- 
ståndsmyndigheter för byggnadsarbeten som berör listed buildings och riv- 
ningsverksamhet inom conservation areas. De kan säkerställa att skyddade 
byggnader istandsattes om de förfallit och kan ge stöd till att reparera historiskt 
intressanta byggnader. De lokala myndigheterna är skyldiga att ha adekvat 
expertis för handläggning av kulturmiljöffågor.

Det finns en mängd frivilligorganisationer med kulturmiljöfrågor på 
programmet. Civic Trust är en paraplyorganisation för dessa och inriktar sitt 
arbete på lobbyverksamhet. National Trust är en stiftelse för förvaltning av 
byggnader. Det finns dessutom ett antal nationella samfund (National Amenity 
Societies) med officiell rådgivningsstatus och med specifika intressen, såsom 
Georgian Group och Victorian Society. Dessa bevakar minnen från särskilda 
tidsepoker.

Architectural Heritage Fund är en nationell organisation vars uppgift är att 
ge lån till låg ränta till icke-kommersiella bevarandeorganisationer inriktade 
på upprustning av äldre byggnader. The Department of National Heritage 
bidrar med vissa resurser till fonden.
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4 NEDERLÄNDERNA

Inledande översikt

Nederländamas territoriella samhällsorganisation är uppbyggd i tre nivåer: stat, 
provins och kommun. Statens uppgift är att instifta lagar och fördela resurser. 
Användande av ramlagstiftning är vanligt. Sedan är det provinsernas och 
kommunernas uppgift att fylla ramverket med innehåll. Provinsernas funktion 
är att övervaka, koordinera och vägleda kommunerna i deras arbete. Intäkterna 
till såväl provinser som kommuner kommer huvudsakligen från statskassan och 
ges för såväl generella som specifika ändamål. Den kommunala budgeten och 
en rad åtgärder måste emellertid godkännas av provinsen (som i sin tur över
vakas av staten). Provinserna och kommunerna har därmed en svag position 
konstitutionellt och finansiellt (Andeweg och Irwin 1993, s. 159-164, Davies 
1989b, S.346).

Lägre nivåer har ett genomförandeansvar för överordnade nivåers beslut 
men är relativt fria att tolka innebörden av besluten. En kommun kan även 
driva helt egna frågor under förutsättning att de inte är i konflikt med över
ordnade riktlinjer (Davies 1989b, s.344). Den starka centraliseringen gäller 
således inte genomgående. Ett verksamhetsområde med hög kommunal frihet 
i beslutsfattandet är fysisk planering (Needham mil. 1993).

En kortfattad redogörelse över beslutsansvar inom planväsende och kultur
miljövård skall lämnas inledningsvis. Redogörelsen understödjes av figur 3 
med primära beslutsmyndigheter och viktigare kanaler för konsultationer vid 
planläggning och vid inrättande av objektsskydd och områdesskydd. Behand
lingen av ansökningar om bygglov och om att fa vidta åtgärder på skyddad be
byggelse framgår också.

Bindande detaljplaner skall föreligga för all icke-bebyggd mark och i 
realiteten finns planer också för huvuddelen av den bebyggda marken med 
undantag för vissa tätortsområden bebyggda före sekelskiftet (Davies 1989b, 
S.352). Kommunen är ansvarig för planverksamheten, men en överordnad kon
troll utövas via planfastställelse på provinsnivå.

Såväl ny- som ombyggnader fordrar normalt lov om inte annat bestäms i lo
kala byggnadsförordningar. Förordningarna kan också reglera att bygglov 
krävs för rivning samt att fastighetens användning inte far ändras utan tillstånd 
(Lampel och Melin 1995, s.34-35). Ansökan om lov inlämnas till kommun
styrelsen. Ansökan kontrolleras gentemot gällande detaljplan samt den lokala 
byggnadsförordningen. Är det fråga om en byggnadsåtgärd skall ett oberoende 
designråd bedöma om åtgärderna uppfyller rimliga krav i estetiskt avseende. 
Om de formella kraven är uppfyllda och designen är acceptabel skall lov lämnas.
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Planläggning och utfärdande av särskilda skyddsbestämmelser

Planläggning Områdesskydd (beschermde
(bestemmingsplan) Objektskydd (monument) stads- en dorpsgezichten)

Kommunfullmäktige
(antagande)

Provinsstyrelsen
(fastställelse)

Allmänhet

Ministerie

RådI
Rijksdienst 

Provins

Kommun

Ägare

Ministerie
I

Råd 

Rijksdienst 

Provinsstyrelse
A

Kommun

Kommunfullmäktige 
(antagande)
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Tillståndsgivning till byggnadsåtgärder

Tillståndsgivning vid
ordinär bygnads- och Tillståndsgivning
rivningsverksamhet vid objektsskydd

Kommunstyrelse

Rådgivningskommitté 
för estetiska frågor

Rijksdienst

Kommunstyrelse

Rådgivningskommitté för 
kulturmiljöfrågor

Tillståndsgivning 
vid områdesskydd

Kommunstyrelse

Rådgivningskommitté för 
kulturmiljöfrågor

Figur3. Holländska beslutsmyndigheter och viktigare konsultationer vid reglering och 
tillståndsgivning rörande ordinär samt kulturminnesskyddad bebyggelse. 
(Figuren visar normal handläggning; beslutsmyndighetema är inramade; pilar 
visar beslutsordning)

För att skydda enskilda byggnader krävs byggnadsminnesförklaring. Staten 
fattar sådant beslut. Om en åtgärd sedan skall vidtas på ett byggnadsminne 
skall särskilt tillstånd inhämtas från kommunstyrelsen för åtgärden och bedöm
ningen sker utifrån kulturminnesvårdens intressen. En särskild kommitté skall 
höras.

Staten fattar även beslut om skydd av historiskt intressanta områden. Ett 
områdesbeslut måste följas upp av en kommunal detaljplan som närmare reg
lerar innehållet i skyddet. Tillståndsärenden inom sådana kulturminnesområden 
regleras sedan med stöd av bestämmelserna i detaljplanen.
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Bland holländska experter är det en rätt allmän uppfattning att kultur
miljövården drivs av subsidier och marknadskrafter snarare än av bestäm
melserna i regelsystemen. När en byggnad förklaras som ett byggnadsminne 
utgår emellertid inga ersättningar. Om en begäran om tillstånd till att förändra 
en byggnad senare avslås kan däremot ersättningsfrågan aktualiseras. Lagstift
ningen utgår emellertid från att frågan skall lösas genom förhandlingar i kultur
miljövårdens intresse. I endast två fall har en ersättningsfråga prövats och i ett 
av dessa utgick ersättning. Om en detaljplan läggs över ett område till skydd 
för bebyggelsen utgår normalt inte heller ersättning.

Nederländerna har 45.000 byggnadsminnen som skyddats efter statligt beslut 
och 330 områdesskydd. Ytterligare 20.000 byggnader och 165 områden 
bedöms vara av sådant värde att de bör skyddas.

Planering och byggnadskontroll

De två lagar som primärt används för att kontrollera byggnation i Neder
länderna är planlagstiftingen (Wet op de Ruimtelijke Ordening, instiftad 1962 
och reviderad 1985) samt byggnadslagen (Woningwet, instiftad 1901 och 
senast reviderad 1992). Stadssaneringslagen (Wet op de Stads- en Dorpver- 
nieuwing) från 1984 och kulturminneslagen (Monumentenwet) från 1988 har 
också betydelse. Provinserna liksom kommunerna har därtill rätt och i vissa 
fall skyldighet att anta lokala förordningar för reglering av bebyggelse och 
markanvändning.

Plansystemet är i korthet uppbyggt på följande sätt. På översiktlig nivå 
fastläggs nya strategier för markanvändningen och på detaljerad nivå låses 
mark- och bebyggelseanvändning i detalj. Statliga myndigheter kan anta 
policy-dokument för att styra ett visst förhållande, t.ex. jordbruksnäringens 
arealanvändning eller tätortshierarkiers uppbyggnad. Provinsen antar regional
planer (streekplań). Med hjälp av en streekplan kan provinsen avgränsa om
råden för ny bebyggelse, öppet landskap, naturvård, skogsbruk, etc. samt 
reservera utrymme för regionala kommunikationssystem. Såväl stat som pro
vins kan ålägga kommunerna att upprätta planer för visst ändamål som 
bestämts i övergripande plandokumet (Needham m.fl. 1993, s.50).

Kommunerna måste ha detaljplaner för all obebyggd mark men däremot inte 
för bebyggda områden. Det medför att all mark är detaljplanelagd med un
dantag för vissa äldre tätortskämor som bebyggts före 1900. Planeringens 
funktion blir följaktligen primärt att ändra tidigare upprättade detaljplaner.

Kommunen arbetar med två planinstrument, structuurplan och bestem- 
mingsplan. En structuurplan är kommunövergripande och används för att styra 
markanvändningen ur strategisk synpunkt. Planen är emellertid inte obliga
torisk och används mycket sparsamt. I stället nyttjas detaljplan (bestemmings- 
plan) direkt. Överordnade planer fastlägger förutsättningarna för underordnade
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planer medan endast detaljplanen är formellt bindande för fastighetsägarna 
(Davies 1989b, s.340,403-405, Lampel och Melin 1995, s.34).

Det är emellertid inte enbart detaljplanen utan också kommunala 
byggnadsförordningar som reglerar byggande. Detaljplanerna reglerar mark- 
och bebyggelseanvändning, medan byggnadsförordningama är inriktade på de
signfrågor och teknisk konstruktion. Bägge typerna av dokument kan delvis 
reglera samma sak.

Detaljplanen (bestemmingsplan) är i huvudsak avsedd för att stödja ny
exploatering men också för att avgränsa sådan. Men den kan också användas 
för att skydda existerande bebyggelse (Davies 1989, s.341-342). Reglerings- 
möjlighetema motsvarar i stort vad som kan uppnås med en svensk detaljplan. 
Den utläggs emellertid ofta över mycket stora områden. Planen kan vara 
mycket detaljerad men också flexibel, d.v.s. utan närmare detalj föreskrifter. 
Detaljplan måste för övrigt alltid upprättas om historiskt värdefulla områden 
skall skyddas (se nedan).

Friheten att utforma detaljplaner är stor, eftersom det inte finns någon 
standard vad gäller utformning och innehåll. I realiteten sker emellertid en 
standardisering då ett mindre antal konsulter upprättar planerna för mindre 
kommuner. Detaljplanen åtföljs av bestämmelser (voorschriften) som preci
serar innehållet i planens områdesavgränsningar. All mark- och bebyggelse
användning, inklusive pågående, som strider mot planbestämmelsema är i 
princip förbjuden. Om pågående markanvändning skall vara tillåten efter ett 
planantagande som visar att användningen skall förändras, måste detta tillåtas 
genom införande av övergångsbestämmelser. Undantag från planbestämmel
sema kan beviljas (Davies 1989b, s.354).

Kommunen tar nästan undantagslöst initiativ till upprättandet av detalj
planer, även om upprättandet kan åläggas kommunen av såväl stat som pro
vins. För att inte behöva ta ställning till ansökningar om lov under planarbetet 
kan kommunen utfärda ett tillfälligt förordnande som medför att bedömningen 
av lovärendet kan skjutas ett år framåt i tiden i stället för att normalt avgöras 
inom maximalt fyra månader. Ett planförslag skall utställas innan det antas för 
att ge de berörda möjlighet att framföra invändningar mot förslaget. Därefter 
antas förslaget av kommunfullmäktige. Provinsstyrelsen fastställer planen i sin 
helhet eller till vissa delar. Den kan också återförvisa planen till kommunen. 
En fastställd plan är giltig i 10 år men ändras eller upphäves den inte efter 
tidsperiodens utgång är den fortsatt giltig. Slutligen kan nämnas att det är först 
efter 1985 som samråd med berörda blivit ett krav under utarbetande av 
detaljplaner (Needham m.fl. 1993, s.54-57). Fastighetsägaren kan rent teo
retiskt erhålla ersättning för planskada men rättsreglerna synes vara oklara.

Varje kommun skall ha antagna byggnadsförordningar (Bouwverordening) 
som täcker hela kommunen. Bestämmelserna kan avse såväl nybyggnad som 
underhåll av befintlig bebyggelse. Byggnadens användningssätt kan regleras
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liksom rivning. Procedurer för byggnads- och anläggningstillstånd (bouw- 
vergunning och aanlegvergunning) fastläggs också liksom besvärsordning. 
Syftet med stadgorna är att kontrollera att nya och befintliga byggnader är av 
god teknisk och sanitär kvalité. Designfrågorna är centrala (Davies 1989b, 
s.350-352,393-395).

I byggnadslagen fastslås att bygglov krävs om kommunen inte förordnar 
annorlunda i den lokala byggnadsförordningen. Lovkrav kan ersättas med en 
anmälningsplikt. Kommunen skall i så fall upplysa om en åtgärd är bygg- 
lovspliktig och om den behöver prövas ur designsynpunkt. Endast mindre åt
gärder, såsom uppförande av mindre uthus och staket, är undantagna lovplikt 
(Nelissen och de Vocht 1994, s.145).

Bygg- och anläggnings lov lämnas av kommunens kontor för byggnads- 
kontroll (bouw- en woningtoezicht). En lovansökan skall bedömas gentemot 
den lokala byggnadsförordningen, eventuellt förekommande detaljplane- och 
saneringsbestämmelser samt lagen om kulturminnesskydd. Bygglovärendet 
skall samrådas med berörda kommunala kontor, andra berörda offentliga orga
nisationer och ibland också på provinsnivå. Däremot behöver inte allmänheten 
eller grannarna informeras. Om ett nationellt byggnadsminne eller ett ännu inte 
fullföljt områdesskydd berörs skall också de centrala ämbetsverket Rijksdienst 
voor de Monomentenzorg höras.

Vid behandlingen av bygglovansökan skall bebyggelsedesign bedömas. Det
ta är myndigheternas enda utrymme för att hantera värderelaterade faktorer. 
Byggnaderna måste uppfylla rimliga krav med avseende på anpassning till 
befintlig och kommande bebyggelse och miljö i övrigt. Kriterierna för bedöm
ningarna skall i möjligaste mån inkluderas i de kommunala byggnadsför- 
ordningama. Bedömningarna görs av en särskild estetisk kommitté av obero
ende experter och lekmän (welstandscommissie). Kommittén kan vara lokal 
men önskar kommunen inte tillsätta en egen kommitté kan uppgiften i stället 
överföras till motsvarande provinskommitté. Den sökande har rätt att begära 
företräde inför kommittén för att förklara sin ansökan. De råd kommittén ger 
behöver emellertid inte följas men kommunstyrelsen måste i så fall motivera 
sitt avståndstagande (Nelissen och de Vocht 1994, s. 143,145-148).

Ligger ett projekt inom ett område som saknar detaljplan (bestemmingsplan 
eller föregångaren uitbreidingsplari) och inte heller omfattas av särskilda 
saneringsbestämmelser hanteras ett lovärende med hjälp av byggnadsför
ordningen, vilket därmed medför att designkontroll kan utövas (Davies 1989b, 
S.352).

Fram till 1980-talet var byggandet i Nederländerna huvudsakligen inriktat 
på nybyggnad utanför tätorterna. Innerstäderna förslummades, särskilt 
bostadsområden från 1800-talet. Bestemmingsplan var inte ett ändamålsenligt 
styrinstrument för stadssanering, eftersom dess funktion var att styra nybygg
nad och trygga rätten till investeringar. Efter 20 års utredande antogs en
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stadssaneringslag 1984 som reglerade förnyelseprocesserna och ökade 
inflytandet för medborgarna. För områden som utsattes eller hotades att 
utsättas för förfall blev det härefter möjligt att sätta in saneringsbeffämjande 
åtgärder med fokus på bevarande, restaurering, förbättring, strukturrationa
lisering och slumsanering. Kontroll mot rivning stärktes också. En särskild 
plantyp (stadsvernieuwingsplan) motsvarande den ordinära detaljplanen 
introducerades. Kommunerna gavs också möjlighet att anta särskilda sane- 
ringsförordningar (leefmilieuverordeningen). Dessa är smidigare och snabbare 
att anta än formella planer och är avsedda att användas när det hastar att 
intervenera i områden som riskerar snabbt förfall. Avsikten är att förordningar 
endast skall brukas under saneringsfasen, varför användningstiden är begränsad 
till 10 år (Davies 1989b, s.356, Needham m.fl. 1993, s.56).

Saneringsverksamheten stöttas av subsidier. De medel staten anslår för 
ändamålet kan kommunerna använda efter eget önskemål. En majoritet av 
kommunerna använder resurserna till upprustning av byggnadsminnen (monu
ment) (Lampel och Melin 1995, s.35).

I de lokala byggnadsförordningama kan bestämmas att rivning måste an
mälas eller att ansökan om lov måste sökas. Ett rivningslov hanteras i så fall 
på samma sätt som ett bygglov, d.v.s. en ansökan måste beviljas om inte sär
skilda bestämmelser säger något annat. I många kommuner, särskilt i stora och 
i historiskt intressanta, erhålls emellertid inte rivningstillstånd utan att också 
nybyggnadsffågan behandlats. Inom saneringsområden är rivningslov nödvän
digt och för att säkerställa att nybyggnad sker inom ett saneringsområde kan 
kommunen kräva att bankgaranti utställs av byggherren på 20% av den nya 
byggnadens värde (Davies 1989b, s.361).

Principerna för att anföra besvär mot administrativa beslut är att besväret 
inlämnas till den myndighet som fattat ett beslut man är missnöjd med. Myn
digheten skall ånyo pröva ärendet mot bakgrund av vad som anförts. Därefter 
kan besvär föras till domstol (arrondisementsrechtbank) och sedan till afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Denna ordning gäller för ordinära 
bygglov.

Invändningar mot en detaljplan (bestemmingsplan) kan göras innan 
kommunfullmäktige antar planen fór att sedan fullföljas i provinsstyrelsen. 
Efter provinsstyrelsens fastställelse av planen kan besvär föras till den obero
ende, rättstillämpande afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State på 
departementsnivå (Davies 1989b, s.380-382).

Bevarandelagstiftningens utveckling

Redan under medeltiden uppstod ett borgerligt medvetande om betydelsen av 
estetisk bebyggelsekontroll. I den industriella revolutionens spår följde emel
lertid en febril byggaktivitet som knappast vägleddes av historiskt medvetande
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utan snarast av motsatsen. Under 1800-talet gjordes emellertid försök att skyd
da äldre bebyggelse och runt 1875 antog statsmakten en policy för historiskt 
och konstnärligt intressanta byggnader. Hjälpmedlen var blygsamma bidrag, 
rådgivning och experthjälp.

I böljan av 1900-talet tillsattes en kommitté för att upprätta en förteckning 
över byggnader och andra objekt av historiskt intresse. Inventeringen var full
följd i början på 1930-talet. Efterhand antogs också lokala förordningar till 
skydd för äldre bebyggelse. Först efter andra världskriget blev emellertid in
tresset för kulturminnesvård mer framträdande. Bakgrunden var dels ödeläg- 
gelsen under kriget, dels de omfattande rivningar som bebyggelsesanering och 
anläggande av moderna trafikleder gav upphov till (MWHCA 1990, s.2, Helis
sen och de Vocht 1994, s.142).

Först 1961 antogs en kulturminneslag, men redan dessförinnan hade tillfällig 
lagstiftning använts för skyddsåtgärder. Ändamålet med lagen från 1961 var 
att ge skydd för historiskt intressanta byggnader och att tillskapa möjligheter 
för skydd av historiskt värdefulla områden i städer och byar (beschermde 
stads- en dorpgezichten). Beslutsstrukturen var starkt centralistisk och an
svarigt regeringsdepartement beslutade om skydd av såväl monument som 
områden. Departementet skulle också ge tillstånd innan en byggnad fick ändras 
eller rivas. Ett register över monument upprättades (MWHCA 1990, s.2).

Eftersom konsensus är väsentligt för att eliminera de starka motsättningar 
som präglar politisk verksamhet i Nederländerna är lagstiftningsproceduren 
vanligtvis mycket utdragen. En spegel av de mödosamma förhållandena med 
att förankra beslut utgör kulturminneslagens historia. Redan 1928 var det me
ningen att ett lagförslag skulle publiceras men det var inte förrän 1955 som 
regeringen förde ett förslag till parlamentet som sedan blev lag 1961 (Helissen 
och Needham 1996, s.392).

Ansvaret för kulturminnesskyddet hänfördes till statsmakten. Kritik uppstod 
efterhand mot detta eftersom provinser och kommuner önskade en aktiv roll. 
Särskilt i samhällen med ett stort antal skyddade byggnader blev situationen 
besvärlig och konflikterna med staten påtagliga. Vid denna tid också förekom 
allmänt tankar om att delegera beslut från staten. Utvecklingen ledde till att 
beslutskompetens kunde föras över till kommunerna. 1988 antogs en ny kultur
minneslagen, Monumentenwet (Lampel och Melin 1995, s.38, Helissen och 
Needham 1996, s.392).

I Nederländerna finns numera en klar tendens att samordna kultur
miljövården med andra sfärer inom samhällsbyggandet såsom arkitekturpolitik, 
stadsplanering, sanering, bostadspolitik, rekreation och turism (Helissen och 
Needham 1996, s.392). Kulturmiljövården blir en del av den allmänna plan
politiken. Man strävar också efter att vidga intresset från städer och andra tät
bebyggda områden till hela landskap. Den holländska identiteten skall stärkas 
i ett integrerat Europa.
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Byggnadsminnen (monument)

Nederländerna, som traditionellt är en centraliserad stat, har strävat efter att 
decentralisera en rad beslut och ansvarsområden till kommuner. Samtidigt har 
marknadskrafternas betydelse for samhällsutvecklingen uppmärksammats. Det
ta har fatt genomslagskraft inom kulturmiljövården. Kommunerna har getts en 
central roll vid tillståndsgivning till att få vidta förändringar på byggnads
minnen (monument). De skall ha långtidsplaner för kulturmiljöverksamheten 
och prioritera utdelning av statliga bidrag till upprustning och skötsel av bygg
nadsminnen. Förutsättningen är att de är så säkra i sina ambitioner att de är be
redda att anslå nödvändiga medel för den administrativa verksamheten och att 
anta särskilda kommunala kulturmiljöförordningar för att styra fastighetsägares 
handlande. Gör de inte detta är tillståndsfrågorna fortfarande en statlig ange
lägenhet. Instiftande av nationella byggnadsminnen är fortfarande en statlig 
fråga, även om kommunen har inflytande via samråd. Möjligheter finns emel
lertid att även instifta provinsiella och kommunala byggnadsminnen och in
flytandet över dessa hanteras med de provinsiella och kommunala kulturmiljö- 
förordningarna (Nelissen och Needham 1996, s.399ff).

Byggnader och byggnadskonstruktioner kan byggnadsminnesförklaras om 
de är minst 50 år gamla och har estetiskt, vetenskapligt, kulturellt eller histo
riskt värde. Omgivande mark och anläggningar kan inkluderas. Skyddet erhålls 
när byggnaden registreras i ett särskilt statligt register. Kulturdepartementet 
ansvarar för registret och endast departementet är behörigt att vidta för
ändringar i det.

45.000 monument är skyddade av staten. Av dessa är 30.000 bostadshus,
5.000 bondgårdar, 2.000 kyrkor, 1.000 väderkvarnar, 700 försvarsanläggningar 
och 600 offentliga byggnader. Huvuddelen av byggnadsminnena är uppförda 
före 1850, vilket beror på att dessa inventerades redan på ett tidigt stadium. I 
början på 1990-talet avslutades emellertid en inventering av yngre bebyggelse. 
Av de 165.000 objekt som byggts under perioden 1850-1940 kommer knappt
20.000 att registeras officiellt och därmed erhålla skydd (Nelissen och Need
ham 1996, s.393-394).

Begäran om skydd av en byggnad kan komma från kulturdepartementet 
(egentligen Ministerie van Welzijn, Volkgezondheid en Cultuur) eller från 
annan intresserad. Departementet skall samråda med kommunfullmäktige 
(gemeenteraad) och även med provinsstyrelsen om byggnaden ligger utanför 
tätbebyggt område. Ägare, nyttjanderätts- och inteckningshavare liksom initia
tivtagare skall underrättas. Kommunstyrelsen skall sedan ge nämnda grupper 
möjlighet att medverka då kommunen utformar sitt remissvar. Även det na
tionella, oberoende rådet de Raad voor het cultuurbeheers skall höras av 
departementet. Samrådsproceduren är utdragen, t.ex. har kommunen normalt 
fem månader på sig att avge yttrande. Därefter kan departementet avgöra
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frågan. Om byggnaden skyddas skall beslutet offentliggöras (Monumentenwet, 
kap 2 §1).

Provinserna och kommunerna har vidare rätt att anta egna kulturminnes- 
förordningar {Monumentenverordeningen). Fem av landets tolv provinser och 
nästan 90% av landets kommuner använder sig av denna möjlighet. Med stöd 
av dessa förordningar kan de byggnadsminnesförklara provinsiella och 
kommunala monument. Tillståndsfrågor rörande rivning, ändring och flyttning 
av monument kan också regleras i förordningarna (Lampel och Melin 1995, 
S.37).

Beslut om förklaring av byggnad som statliga monument tas således av kul
turministern. Beslut om instiftande av provinsiella monument fattas av provins
styrelsen (gedeputeerde staten) och kommunala av kommunstyrelsen. Trots att 
olika myndigheter är ansvariga för byggnadsminnesförklaringen bedömer 
kommunstyrelsen (college van burgemeester en wethouders) ansökningar om 
rivning, förändring och renovering av såväl statliga som kommunala monument 
under förutsättning att en kommunal kulturmiljöförordning antagits och att en 
lokal, rådgivande kulturminneskommitté (Monumentencommisie) inrättats. 
Kommuner som däremot inte antagit egna förordningar bedöms sakna till
räcklig kompetens för att fa avgöra tillståndsärenden på egen hand. I stället av
görs ärendena av kulturministern. Tillståndsfrågorna rörande provinsiella mo
nument avgörs av provinsen (Lampel och Melin 1995, s.33,37).

Det är förbjudet att skada eller förstöra ett skyddat monument och skriftligt 
tillstånd krävs för att riva, ändra eller flytta det. Ett villkor för att tillstånd till 
en åtgärd skall beviljas är att åtgärden är till förmån för kulturmiljön. Ansökan 
om tillstånd lämnas till kommunstyrelsen. Kommunen skall inhämta råd från 
sin rådgivande kulturminneskommitté. Om kommunen beslutar sig för att 
bifalla ansökan skall ansökan kungöras och en kopia av ansökan sändas till 
Rijksdienst voor de Monomentenzorg (riksantikvarieämbetet). Om monumentet 
ligger utanför tätort skall också provinsstyrelsen underrättas. Dessa myndig
heter har rätt att framställa skriftliga rekommendationer i ärendet. Hela 
processen skall ta högst sex månader. Ger kommunen ett tillstånd skall kopia 
sändas till kulturdepartementet och provinsstyrelsen samt till dem som motsatt 
sig att tillståndet lämnas {Monumentenwet, kap 2 §2).

Ett tillstånd kan återkallas av den myndighet som beviljat det. Detta kan ske 
om det är uppenbart att tillståndet givits på felaktiga grunder, om fastighets
ägaren inte uppfyller uppställda villkor som eventuellt varit förenade med till
ståndet eller om ägarens personliga förhållanden ändrats i något avseende så 
att det kan komma att skada kulturmiljöintresset {Monumentenwet, kap 2 §2).

Om en bygglovansökan berör ett monument skall bedömningen av ansökan 
föregås av en tillståndsbedömning enligt Monumentenwet, d.v.s. i dessa fall 
krävs två tillstånd (Lampel och Melin 1995, s.35). Denna samordning brister 
ofta. På sikt kan det emellertid förväntas att behandlingen samordnas bättre,
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inte minst avseende estetiska bedömningar (Helissen och Needham 1996, 
S.402). Ett sätt är att, som i staden Gouda, använda en och samma rådgivnings- 
kommitté för bedömningar av generella designfrågor och för kulturmiljö
rekommendationer (commissie voor welstand en monumenten).

Ersättning utgår inte vid byggnadsminnesförklaring utan kan aktualiseras 
först vid begäran om tillstånd till att förändra byggnadsminnet. Ersättning skall 
erhållas om det är uppenbart att den som söker tillstånd för att vidta en åtgärd 
på ett monument drabbas av förluster till följd av att tillstånd nekas eller till 
följd av att tillståndet förenas med särskilda villkor. Systemet förutsätter 
emellertid att ersättningar endast skall utgå i undantagsfall. I stället skall mot
sättningar mellan fastighetsägare och kommun lösas genom förhandlingar där 
en tillfredsställande lösning skall hittas ur kulturmiljövårdens synvinkel. Den 
officiella förhandlingsattityden är mycket liberal med undantag fór att fasader 
inte får förvanskas. Ersättningsregeln tillämpas mycket sällan. Under drygt 10 
år har endast två ersättningsfall hanterats varav ersättning erhölls i ett av fallen 
(Lampel och Melin 1995, s.43,47-48). Kulturminneslagen ger för övrigt kom
munerna ansvar för utdelning av statliga subsidier till kulturmiljövården (He
lissen och Needham 1996, s.392). Detta ger dem ett instrument för att hantera 
ekonomiska stötestenar vid förhandlingar.

Kulturministern beslutar i ersättningsärenden men skall först höra en 
oberoende kommitté (schadebeoordelingscommissie) för bedömning av ska
dans storlek. Kommitténs rekommendation kan visserligen frångås men i så 
fall skall detta motiveras. Provinsiella och lokala förordningar har också er
sättningsregler som i stort motsvarar de nationella i Monumentenwet (Lampel 
och Melin 1995, s.43).

Vidtar ägaren till ett monument åtgärder som kan skada eller förstöra 
byggnaden kan kommunen hindra honom och om nödvändigt involvera poli
sen. I första hand erhålls emellertid en skriftlig varning under förutsättning att 
det inte är ett brådskande fall. Ett förstört eller förvanskat monument kan också 
återställas så långt som möjligt på lagöverträdarens bekostnad. Den som bryter 
mot lagens bestämmelser kan dömas till böter eller fängelse (Lampel och Me
lin 1995, S.44). Det finns däremot inga bestämmelser om att monument skall 
vårdas. Vården stimuleras i stället med subventioner och rådgivning.

Besvär vid byggnadsminnesförklaring liksom vid beslut rörande tillstånds- 
ansökningar för ändring av byggnadsminnen föres såsom beskrivits ovan för 
bygglov. Lovfrågor inom de nedan behandlade kulturminnesområdena inleds 
däremot genom besvär till kommunfullmäktige.

Områdesskydd

Historiskt intressanta områden kan skyddas under förutsättning att de är av 
allmänt intresse p.g.a. skönhet, stadsmönster eller kulturellt och historiskt
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värde. En förutsättning för att bilda ett kulturmiljöområde är att det innehåller 
minst ett monument. Det finns 330 skyddade områden (beschermde stads- en 
dorpgezichten) och uppskattningsvis kommer ytterligare 165 områden att er
hålla skydd (Monumentenwet kap 1, Nelissen och Needham 1996, s.393-394).

Förfarandet för att skydda ett kulturhistoriskt intressant område inleds med 
att kulturdepartementet och plandepartementet upprättar ett förslag till skydd 
över området som sedan delges kommunstyrelsen, provinsstyrelsen, kommittén 
för fysisk planering och rådet för kulturmiljö. Ministrarna fattar sitt beslut 
sedan yttranden inkommit. Beslutet innehåller en beskrivning av områdets 
rumsliga, visuella och funktionella betydelse (van Voorden 1981, s.443). 
Beslutet kungörs och nämnda myndigheter underrättas. Området registreras i 
det statliga kulturminnesregistret.

Kommunen åläggs sedan att upprätta en detaljplan (bestemmingsplan) på or
dinärt sätt för området. Under planarbetet liksom då planen antagits är det för
bjudet att utan tillstånd helt eller delvis riva byggnader (Lampel och Melin 
1995, s.44-46).

Kommunfullmäktige kan överklaga det inledande departementsbeslutet om 
att ett område skall skyddas och likaså om ett områdesskydd skall tas bort. Pro
ceduren för ett borttagande är för övrigt densamma som vid tillskapande av ett 
skydd {Monumentenwet kap 4).

Efter att detaljplan antagits styrs byggnadsverksamheten av denna. Inom 
skyddade områden är det förbjudet att riva hela eller delar av byggnader utan 
tillstånd från kommunstyrelsen. Bedömningarna av ansökningarna görs gente
mot bestämmelserna i detaljplanen. Kommunen behandlar bygglovansökningar 
som berör området på samma sätt som i vanliga detaljplaner. Tillåts rivning 
kan krav ställas på att bygglov sökts för uppförande av ny byggnad.

Ekonomiska stödformer för bevarande

Redogörelsen för förhållandena i Nederländerna utgår från Lampel och Melin 
(1995). Såväl stöd som skattelättnader kan utgå till ägare av monument. Tre 
stödformer skall behandlas: direkta stöd till restaurering av historiska 
monument, stöd via stadsfömyelsefonder och särskilda lån via kreditinstitut. 
Samtliga tre stödformer kan kombineras. Staten står för resurstilldelningen 
medan kommunerna upprättar prioriteringslistor för användningen. Staten 
granskar kommunernas listor och fördelar sedan ut resurserna. Åtgärder som 
inte är nödvändiga ur kulturhistorisk synpunkt är inte bidragsberättigade.

Bidrag kan utbetalas för restaurering av statligt skyddade monument (Besluit 
Rijkssubsidiering Restauratie Monumenten). Ett villkor är att byggnadsåtgär
derna inte påbörjats innan bidraget utbetalts. Har skatteavdrag beviljats för åt
gärden erhålls 30% av de bidragsgrundande kostnaderna, annars 60%. Fysiska
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personer erhåller vanligtvis skatteavdrag. Fastighetsägaren kan därtill erhålla 
lån med förmånlig ränta till samma belopp som bidragsdelen.

Bidrag kan också utgå ur stadsfömyelsefonder (stadsvernieuwingsfonds). 
Reglerna för dessa bidrag ställs upp av kommunerna och regleras via kom
munernas lokala förordningar för stadsförnyelse {stads- en dorpsvernieuwing). 
Fyra kategorier av byggnader kan erhålla bidrag: statligt skyddade monument, 
kommunalt skyddade monument, byggnader inom stadsfömyelseområden samt 
övriga byggnader värda att bevara trots att de inte inkluderas i de tre först
nämnda kategorierna. För att erhålla stöd måste ägaren upprätta en 15-årig 
underhållsplan som skall godkännas av kommunen. Fondmedlen administreras 
av kommunerna och dessa har rätt att själva ställa upp bidragsreglerna. 
Bidragsdel liksom ändamål kan därför variera högst påtagligt mellan olika 
kommuner.

Tidigare administrerade staten en rad små lån till ägare av monument. För 
att rationalisera verksamheten startades fonden Nationaal Restauratiefonds 
tillsammans med det kommunägda kreditinstitutet Bouwfonds. Staten tillskjuter 
årligen medel som Bouwfonds sedan lånar ut till fastighetsägare på fördelaktiga 
villkor och med kommunen som borgenär. Amorteringar och räntor återgår till 
fonden som därigenom växer. Fondens ändamål är att främja restaurering av 
monument. Ansökningsförfarandet har gjorts enkelt och åtgärderna totalfinan- 
sieras för de delar som bidrag inte utgår för. Kommunen granskar ansökan. 
Tillstyrks den övergår den därefter till kreditinstitutet för kreditvärdering. Insti
tutet fungerar därvid som ett privat kreditinstitut. Lånen löper på 30 år med låg 
räntesats (5% under gällande diskonto år 1994).

Mellan 1986 och 1992 utdelades årligen 130 miljoner NLG. Om bidrags
beloppet slås ut på de 45.000 skyddade byggnaderna erhålls 3.000 NLG per 
byggnad och år. Skattesubventioner är inte medräknade.

En ägare till ett monument kan tillåtas göra skatteavdrag för restau- 
reringsåtgärder. Det är sällsynt att sådant avdrag inte tillåts för fysiska per
soner. Om avdrag kan göras reduceras eventuell bidragsdel så att resultatet blir 
detsamma som om endast bidrag utgått och inga skattelättnader givits.

Organisationer med ansvar för bevarandefrågor

I praktiken utgår beslutsfattande i politiska frågor ofta från de tämligen 
autonoma regeringsdepartementen. Varje departement utvecklar sina nätverk 
av intressegrupper, råd och specialiserade kommittéer. Antalet departement är 
tretton varav ett är inriktat på välfärd, hälsa och kultur {Ministerie van Welzijn, 
Volkgezondheid en Cultuur) och ett på bostads-, planerings- och miljöfrågor 
{Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). De 
nederländska departementens tyngd framgår av att de har åtskilliga tusen 
anställda (Andeweg och Irwin 1993).
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Ansvarigt departement för upprättande av policyhandlingar rörande 
kulturmiljövården och för skydd av kulturhistoriskt intressanta byggnader (mo
nument) är Ministerie van Welzijn, Volkgezondheid en Cultuur. Ett fristående 
organ (de Raad voor het cultuurbeheer) ger råd till departementet vid nationel
la beslut rörande skydd av byggnader m.m.

Ansvaret för beslut om skydd av historiskt intressanta områden sorterar 
emellertid inte under ett enda departement eftersom såväl kulturmiljövård som 
planfrågor berörs. Ansvaret är därför delat mellan de kultur- och planansvariga 
departementen. I den mån landskapsfrågor berörs kan även andra departement 
involveras.

Rijksdienst voor de Monomentenzorg (motsvarar närmast ett riksantikvarie
ämbete) är ett centralt verk under departementet med kunskap och expertis om 
bevarande av monument. Det övervakar renoveringar och är rådgivande vid 
ombyggnader och rivningar. Under senare år har verket p.g.a. decentrali- 
seringssträvanden alltmer utvecklats till ett expertcenter för information om 
underhålls- och restaureringsmetoder och om bidragsmöjligheter för detta. Det 
utarbetar vidare underlag för beslut om inrättande av monument (byggnads- 
minne) liksom beslut om inrättande av beschermde stads- en dorpgezichten 
(kulturminnesområden) (Lampel och Melin 1994).

Provinsernas verkställande organ (Gedeputeerde Staten) har 
övervakningsansvar över monument som är skyddade enligt provinsbeslut. Mer 
än hälften av landets 12 provinser har en rådgivande kommission (Monumen- 
tencommissie) som konsulteras vid tillståndsärenden rörande ändring eller riv
ning av monument.

Kommunerna har erhållit allt större ansvar för kulturmiljövården under se
nare år. Kommunstyrelsen (college van burgemeester en wethouders) under 
ledning av borgmästaren är tillståndsprövande myndighet vid ansökan om att 
få vidta åtgärder på monument. Förutsättningen för detta är att kommunen 
antagit en särskild, lokal kulturminnesförordning och att en oberoende, lokal 
rådgivningskommitté inrättats. Kommunerna har liksom provinserna rätt att 
besluta om skydd av monument som inte är av den digniteten att de erhåller ett 
nationellt skydd. Kommunerna är vidare skyldiga att upprätta detaljplaner 
(bestemmingsplan) över skyddsvärda områden (beschermde stads- en dorp
gezichten) som skall skyddas enligt beslut från de statliga departementen. De 
verkställer således nationella beslut.

Beroende på kommunernas storlek och kulturmiljövårdens omfattning 
varierar tjänstemannaorganisationens storlek. Amsterdam har t.ex. ett stort 
specialiserat kontor medan ansvaret i en liten kommun kan läggas på en 
tjänsteman som även har andra uppgifter att sköta (Nelissen och Needham 
1996, S.395).

Nederländerna har mer än 700 enskilda organisationer som ägnar sig åt vård 
av monument. Majoriteten verkar på lokal eller regional nivå. De flesta organi-
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sationema är direkt eller indirekt anslutna till den nationella 
paraplyorganisationen Nationaal Contact Monumenten. Organisationen tillhan
dahåller råd- och experttjänster samt allmän information.

På provinsiell nivå finns en särskild, till stor del statligt finansierad, orga
nisation (Monumentwacht) som har till uppgift att besiktiga skyddade byggna
der och ge råd om tekniska underhållsåtgärder (Lampel och Melin 1994).
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5 NORDRHEIN-WESTFALEN, TYSKLAND

Inledande översikt

Inom vissa tyska förvaltningsområden har antingen forbundsstat eller delstat 
rätt att instifta nya lagar, medan forbundsstaten inom andra områden kan 
delegera lagstiftningsmakten till delstaterna. Forbundsstaten använder sig vid 
delegering ofta av ramlagstiftning, varefter delstaterna kan precisera bestäm
melserna. Härigenom får man en övergripande likhet i forvaltningsprinciper 
mellan delstaterna. Inom de flesta områden har emellertid såväl forbundsstat 
som delstater lagstiftningsrätt (konkurrierende Gesetzgebung). Mark- och 
bebyggelselagstiftning tillhör detta delade falt. Antar forbundsstaten en lag 
begränsar det emellertid lagstiftningskapaciteten hos delstaterna. Det är heller 
inte ovanligt att den federala och den delstatliga lagstiftningen kompletterar 
varandra. Om de skulle skilja sig åt gäller forbundsstatens lagstiftning. Kom
munerna har också givits viss normgivningsmakt. I denna ingår rätten att anta 
juridiskt bindande stadgor, inklusive detaljplaner, för markanvändning och 
byggande (FRG 1993a, s.8, Dieterich m.fl. 1993).

Forbundsstaten driver inte någon central kulturpolitik. Bevarandefrågor 
sorterar därmed under delstaterna och regleras huvudsakligen av delstatliga 
kulturminneslagar. För att beskriva kulturmiljösektom i Tyskland som helhet 
skulle således alla delstater behöva granskas, vilket är väl ambitiöst för syftet 
med föreliggande arbete. Därför har en delstat, Nordrhein-Westfalen, valts för 
att visa vissa principer. Det är den folkrikaste delstaten och har den senast an
tagna kulturminneslagstiftningen i det foma Västtyskland. Ibland framhävs att 
den därmed har den modernaste lagstiftningen inom området. Ett intressant 
förhållande i Nordrhein-Westfalen är att beslut om skydd av byggnader och 
områden är en kommunal uppgift, men verksamheten utövas under uppsikt, 
rådgivning och kontroll från den delstatliga administrationen.

En kort, översiktlig beskrivning över planväsendets och kulturmiljövårdens 
regelverk i Nordrhein-Westfalen skall lämnas innan den mer detaljerade be
skrivningen. Primära beslutsmyndigheter och viktigare kanaler för konsul
tationer vid planläggning och vid inrättande av objektsskydd och områdes- 
skydd visas i figur 4. Figuren tar också upp behandlingen av ansökningar om 
bygglov och om att fa vidta åtgärder på skyddad bebyggelse.

Detaljplaneläggning är en kommunal fråga. Utfärdande av bygglov liksom 
rivningslov är däremot en statlig administrativ uppgift, som visserligen hand
has inom kommunen om denna är tillräckligt stor. I annat fall handhas lov- 
frågorna inom s.k. kretsar (sekundärkommuner bestående av flera mindre kommuner).
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Planläggning och utfärdande av särskilda skyddsbestämmelser

Planläggning
(Bebauungsplan)

Regierungspresident 

I Kommun |

Tillståndsgivning vid 
ordinär byggnads- 
och rivningsverksamhet

I Krets eller kretsfri kommun |
'I

Kommun (vissa fall)

Grannar

Objektskydd
(Denkmal)

Amt für Denkmalflege

Kommun

Tillståndsgivning 
vid objektsskydd

Amt für Denkmalflege

I Kommun |

Områdesskydd
(Denkmalbereich)

Amt für Denkmalflege

1 Kommun

Allmänhet

Tillståndsgivning 
vid områdesskydd

Amt für Denkmalflege 

Kommun |

Tillståndsgivning till byggnadsåtgärder

Figur 4. Beslutsmyndigheter och viktigare konsultationer i Nordrhein-Westfalen vid 
reglering och tillståndsgivning rörande ordinär samt kulturminnesskyddad 
bebyggelse. (Figuren visar normal handläggning; beslutsmyndighetema är 
inramade)

Historiskt intressanta byggnader och miljöer skall skyddas och detta är, 
såsom nämnts, en kommunal fråga. Tillståndsgivning till åtgärder på eller riv
ning av skyddad bebyggelse är också en kommunal uppgift.

Ersättning kan utgå om ett skydd inverkar menligt på en fastighets 
användning. Sådana är emellertid mycket ovanliga beroende på att ägare till 
skyddad bebyggelse kan erhålla såväl direkta bidrag som skattelättnader.

I Nordrhein-Westfalen har knappt 70.000 byggnader skyddats och ytterligare 
ca 20.000 står på tur. Därtill har 140 områden erhållit skydd.

Det skall nämnas att markägare enligt tysk grundlag har rätt att bebygga sin 
mark men lagen bestämmer också att ägande förpliktigar. Det senare är grun
den för reglering av markanvändning och byggnadsverksamhet liksom kultur
minnesvård. Det är vidare en rätt allmän uppfattning bland de tjänstemän som 
intervjuats vid studiebesöken att kulturminnesvården i Nordrhein-Westfalen 
styrs med hjälp av ekonomiska stödåtgärder och att pågående budget
åtstramningar därför kommer att försvåra kulturmiljöarbetet. De mycket stora
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restaureringsprojekt som avser äldre industribyggnader torde därmed bli svåra 
att finansiera om resurserna minskar. Om också skydd av mer ordinär bebyg
gelse kommer att försvåras är däremot oklart eftersom de direkta bidragen är 
begränsade redan nu, se beräkningar nedan.

Planering och byggnadskontroll i Tyskland

Planläggnings- och bebyggelseverksamhet regleras huvudsakligen av federativ . 
lag. Härigenom erhålls likformighet över hela Tyskland beträffande de judi- 
ciella ramarna för markanvändning och byggande. Man skiljer mellan över
siktlig planläggning på federal och delstatlig nivå samt lokal planläggning på 
kommunal nivå. Översiktlig planläggning regleras primärt i Bundesraum
ordnungsgesetz (BROG), medan den kommunala regleras i Baugesetzbuch 
(BauGB). Delstaterna kan komplettera den federativa lagstiftningen med egen 
plan- och bebyggelselagstiftning liksom med egna förordningar. Kommunerna 
kan dessutom anta stadgor. Reglering av bygglov och andra byggtillstånd ut
övas under delstatliga förordningar efter kontroll av att lokala stadgor är upp
fyllda. En detaljplan betraktas som en lokal stadga {BauGB §10).

Huvudprincipen för den funktionella avgränsningen mellan översiktlig och 
detaljerad planering är följande. Den översiktliga, delstatliga planläggningens 
funktion är att koordinera olika samhällsaktiviter med utgångspunkt från stat
liga och delstatliga intressen. Delstaten fastlägger principer och mål. Den kom
munala planläggningen är sedan direkt inriktad på styrning och kontroll av 
markanvändning och byggnation (FRG 1993a, s.15,36).

De översiktliga planerna är bindande för kommunerna, då de upprättar loka
la planer. De delstatliga planerna begränsar således kommunernas beslutsrätt. 
Kommunerna har samtidigt en fastlagd rätt att bestämma över den lokala mark
användningen, varför de måste delta i överordnad planläggning för att plan
läggningen på regional nivå skall influeras av lokal planläggning. En process 
med ömsesidig påverkan erhålles (FRG 1993 a, s.36).

Delstaternas planinstrument är de s.k. Landesentwicklungspläne (utveck
lingsplaner), vilka antas såsom lag. De är schematiska och behandlar befolk
ningsutveckling, exploateringsområden, industriområden, naturtillgångar, etc. 
På regional nivå (.Regierungsbezirk) konkretiseras Landesentwicklungspläne 
i regionplaner (Regionalpläne). Regionplanema redovisar exploateringsintres- 
sen, bostads- och arbetsplatsområden, jord- och skogsbruk, vattenområden, etc. 
(Dieterich m.fl. 1993, s.57-58, Hooper 1989, s.295-296).

Kommunal planläggning konkretiseras huvudsakligen med hjälp av två 
plantyper. Dessa är Flächennutzplan (översiktsplan) och Bebauungsplan 
(detaljplan).

Flächennutzplan är kommuntäckande och utvisar det framtida mönstret för 
vägar, annan infrastruktur, bebyggelseområden och områden med bebyggelse-
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restriktioner. Planen är juridiskt bindande för kommunen men inte för enskilda 
(FRG 1993a, s.22,24). Samråd sker med allmänheten under utarbetandet. 
Förslaget utställes sedan innan det överlämnas till överordnat statligt organ 
(.Regierungspräsident i Regierungsbezirk) för godkännande (Dieterich m.fl. 
1993, S.64).

Detaljplanen Bebauungsplan reglerar användningen av enskilda fastigheter 
på huvudsakligen samma sätt som svenska detaljplaner. Den kan t.ex. reglera 
typ av bebyggelse, byggbar del av tomt och våningsantal. Planen skall överens
stämma med den överordnade Flächennutzplan. En Bebauungsplan betraktas 
som en lokal, för fastighetsägarna bindande stadga (FRG 1993a, s.24,42).

En Bebauungsplan översändes till det överordnade statliga organet (Regie
rungspräsident i Regierungsbezirk) för kännedom. Den statliga myndigheten 
kontrollerar att kommunen uppfyllt bestämmelserna för planläggning vid fram
tagandet av planen. När den statliga kontrollen verkställts kan planen kungöras 
av kommunen, varvid den vinner laga kraft. Detta förutsätter att inga anmärk
ningar framförts vid den statliga kontrollen (Dieterich m.fl. 1993, s.64, FRG 
1993a, s.35-36).

Innan en Bebauungsplan översändes till Regierungsbezirk skall berörd all
mänhet informeras om planarbetet. Detta skall göras så tidigt som möjligt och 
allmänheten skall ges tillfälle till att diskutera och lämna synpunkter på arbetet. 
När ett förslag till plan sedermera är färdigt skall det kungöras och utställas 
under en månad. Muntliga och skriftliga synpunkter på planförslaget kan in
lämnas till kommunen som har att beakta dessa innan den antar planen och 
överlämnar den för statlig kontroll. Nämnas kan att enskilda inte har någon 
formell rätt att initiera ett planarbete eller kräva antagande av en plan.

Under detaljplanearbetet kan kommunen frysa utvecklingen inom plan
området så att fastighetsägare inte vidtar åtgärder som försvårar genomförandet 
av framtida planintentioner. Om planen åsamkar fastighetsägare värdeförlust 
kan kommunen i vissa situationer bli ersättnings- eller inlösensskyldig (FRG 
1993a, s.20-22).

Den kommunala planeringen skall enligt den federala planlagstiftningen 
bl.a. beakta bevarande, förnyelse och utveckling. Uppmärksamhet skall särskilt 
ägnas åt skydd och underhåll av historiska minnesmärken liksom av stads
kärnor, gator och allmänna platser av historisk, konstnärlig och arkitektonisk 
betydelse (BauGB §1). Denna bestämmelse utgör emellertid inte ett absolut 
krav på att byggnader och miljöer skall skyddas utan föreskriver att vid de 
intresseavvägningar som normalt företas vid planläggning skall kulturmiljö
värden vägas gentemot andra intressen. Övergripande målsättningar avgör 
sedan utfallet av avvägningarna. En beaktansvärd konsekvens av bestämmelsen 
är att kulturmiljövårdens företrädare involveras aktivt i planprocessen.

Kulturminnesvården är emellertid inte en federal angelägenhet och regleras 
därmed egentligen inte primärt via den federala planlagstiftningen, vilket
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medför att de federala planinstituten inte är anpassade fullt ut för bevarande. 
Planlagstiftningen i Baugesetzbuch (BauGB) ger emellertid kommunerna en 
möjlighet att instifta lokala stadgor med bestämmelser rörande byggnads
verksamhet för vissa angivna ändamål. Sådana stadgor kan antingen inkluderas 
i eller läggas över en Bebauungsplan, vilket medför att plan och särskilda 
stadgebestämmelser kan komplettera varandra. Stadgor kan också läggas över 
områden utan detaljplan. Rätten att anta sådana stadgor kan bl.a. användas ak
tivt för bevarande av kulturhistoriskt intressanta områden. Användningssättet 
kommer därför att behandlas närmare under avsnittet Denkmalbereich m.m.

Bedömning av ansökningar om bygglov är en delstatlig, administrativ upp
gift som handhas av kretsen i kretstillhöriga kommuner och kommunen (d.v.s. 
staden) i kretsffia städer. Grannar underrättas om så anses behövligt. Bedöm
ningen inriktas på kontroll av enskilda byggnaders konstruktion och brand
säkerhet (FRG 1993a, s.7,15, FRG 1993b, s.238). I samband med kontrollen 
bedöms även projektets överensstämmelse med planbestämmelser. Om ansö
kan uppfyller de formella kraven skall bygglov lämnas. Ett bygglov innebär 
således en offentlig bekräftelse på att byggnationen inte är i konflikt med lagar 
och förordningar inklusive formella planer (FRG 1993a, s.67). Endast mindre 
byggnadsåtgärder är undantagna från tillståndsplikten. Bryter en fastighets
ägare mot gällande lovplikt kan ett byggnadsarbete stoppas. Han kan också 
bötfällas (FRG 1993a, s.40-41). Rivningar är också lovpliktiga med undantag 
för smärre arbeten. Lovkravet för rivning motiveras av säkerhetsskäl och är så
ledes normalt inte en planfråga. Lov skall beviljas om inte någon form av sär
skilda bestämmelser gäller till skydd för bebyggelsen.

Eftersom Bebauungsplan företrädesvis används för nyproduktion ligger 
äldre bebyggelse ofta utanför detaljplaner. Inom tätbebyggda områden är det 
inte heller nödvändigt med Bebauungsplan för att få bygga. Om detaljplan 
saknas skall ny byggnad anpassas till befintlig bebyggelse, varigenom design 
kan kontrolleras. Det medför att hänsynsreglema kommer till användning inom 
tätbebyggda områden. Detsamma gäller inom områden utan detaljplan utanför 
tätorter. Här accepteras normalt endast ny bebyggelse om den inte strider mot 
allmänintressen och kan anpassas till befintlig infrastruktur (BauGB §§34,35).

Lov, som ges inom områden som saknar bindande Bebauungsplan, skall ges 
i samförstånd med kommunen, d.v.s. den statliga administrationen måste ta 
hänsyn till kommunala synpunkter i ärendet. Kommunerna kan därvid koppla 
in den kommunala myndigheten för kulturminnesskydd.

Fastighetsägarna ansvarar för genomförandet av planer. I vissa situationer 
kan emellertid kommunerna vilja påskynda utvecklingen inom bebyggelse
områden och har då stöd i särskilda bestämmelser om föreläggande {städte
bauliche Gebote). Föreläggande används emellertid sällan, eftersom de ses som 
en sista utväg. Fem former av föreläggande kan utfärdas, nämligen föreläg
gande om bebyggande av en tomt, om modernisering av en fastighet, om
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iordningställande av en föreskriven grönyta, om rivning och om iståndsättning 
av en förfallen byggnad (FRG 1993a, s.61-63, Schmidt-Eichstaedt 1993 s.319, 
BauGB §§176-179). Särskilt den senare formen av föreläggande kan ha bety
delse i bevarandesammanhang, eftersom förfall av arkitektoniskt och historiskt 
viktiga byggnader kan förhindras.

Det skall också nämnas att planlagstiftningen reglerar saneringsverksamhet 
särskilt. Även om stadsförnyelse och inte kulturmiljövård är det primära ända
målet för saneringsverksamheten kan regelverket nyttjas för att bevara och 
förnya stadsområden med hänsyn till byggnadernas historiska betydelse 
CBauGB §136).

Besvär över planreglering kan tas upp i skilda rättsliga instanser. Vissa frå
gor kan t.o.m. tas upp till prövning upp till sju år efter det att en plan antagits 
av kommunen. Besvär över bygglovfrågor föres först upp till förnyad hantering 
i den myndighet som beslutat i frågan, därefter till överordnad administrativ 
myndighet och slutligen till förvaltningsdomstol.

Bevarandelagstiftningens utveckling i Tyskland

Rättslig reglering till skydd för historiskt intressanta byggnader har en lång 
tradition i Tyskland, även om efterlevnaden av förordningarna inte var särskilt 
strikt från början. Hessen antog t.ex. en förordning till skydd av viktigare 
byggnader 1779 och följde upp med en lag 1818 om att en monumentför
teckning skulle upprättas. Bayern utfärdade en förordning i slutet av 1820-talet 
om att städerna skulle underhålla befästningar och enskilda byggnader av 
historiskt och konstnärligt värde. Ett antal skyddslagar antogs sedan efterhand 
som ett led i Ludwig I:s strävan att använda kulturmiljövården som en del av 
maktpolitiken. Bayern gav i början på 1900-talet historiska stadsbilder och 
gatuperspektiv juridiskt skydd. Preussen införde restriktioner för byggnader av 
allmänt intresse 1794. Efterhand stiftades skyddslagar i alla tyska stater 
(Kåring 1992, s.3 00).

Trots den splittrade bild som tysk rätt uppvisar uppstod en gemensam syn 
på kulturminnesskydd under Weimarrepubliken. Lagstiftarna utvecklade såväl 
objektsskydd som områdesskydd. Senare, i slutet av 1930-talet, utarbetades ett 
förslag till rikstäckande lagstiftning men det realiserades aldrig. Direkt efter 
andra världskriget sågs en rad delstatliga kulturminneslagstiftningar över. 
Regelverken var emellertid inte tillräckligt verkningsfulla för att skydda 
kulturhistoriskt intressanta byggnader under återuppbyggnaden efter andra 
världskriget och inte heller under byggnadsboomen på 1960- och 70-talen. 
Därför såg samtliga västtyska stater över sina lagar under 1970-talet. Sist i 
raden var Nordrhein-Westfalen år 1980 (Stich och Burhenne 1983, s.16,18).

Tyskland har således en långvarig tradition av kulturminnesskydd men det 
är först efter andra världskrigets förödelse som man mer allmänt blev medveten
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om kulturskyddets betydelse. De omfattande rivningar som företogs i samband 
med stadsssaneringar under 1960- och 70-talen stärkte av allt att döma med
vetenheten.

Eftersom kulturminneslagstiftningen regleras på delstatsnivå har två 
principiellt olika system för skydd och registrering av kulturhistoriskt intres
sant bebyggelse vuxit fram. Det ena bygger på principen om konstituerande 
register (konstitutive Eintragung) och det andra på deklarerande register (nach
richtliche Eintragung). Som exempel kan nämnas att den första principen 
används i Nordrhein-Westfalen och den andra i Bayern. En kombination an
vänds i Baden-Württemberg. Principerna skall beskrivas med utgångspunkt 
från Gebeßler och Eberl (1980, s. 19-21).

Vid användandet av den konstituerande principen lägger kulturminnes
lagstiftning fast villkoren för att en byggnad eller anläggning skall kunna 
skyddas som kulturminne. Men först när objektet förts in i ett register erhåller 
det skydd och omfattas av särskilda regleringar. Detta system ger klarhet, 
rättssäkerhet och kunskap om objekten. Nackdelarna är att skyddsförfarandet 
är omständligt och tidskrävande.

Enligt den deklarerande principen är ett objekt automatiskt skyddat som ett 
kulturminne om det uppfyller lagens kriterier för skydd. Införandet av objektet 
i ett register har endast informativ verkan. Nackdelen är att en oklar zon före
ligger mellan vad som är skyddat och inte skyddat. Det medför att fastighets
ägare, planerare och andra måste arbeta under osäkerhet tills det är klarlagt vad 
som är att betrakta som skyddat.

Den kombinerade principen bygger på den deklarerande principen och ger 
alla skyddsvärda objekt ett automatiskt skydd men därtill erhåller särskilt in
tressanta kulturminnen ett ytterligare skydd genom en konstitutiv registrering.

Med den rikstäckande Baugesetzbuch (BauGB) från 1986 har även 
forbundsstaten poängterat att kulturminnesskydd liksom kulturminnesvård är 
viktiga komponenter i stadsbyggandet genom att federala lagbestämmelser 
införts om bevarande trots att detta egentligen är en delstatlig uppgift.

Baudenkmäler (objektsskydd i Nordrhein-Westfalen)

Nordrhein-Westfalens kulturminneslag från 1980 (Denkmalschutzgesetz, 
DSchG NW) är den senast instiftade kulturminneslagen i det forna Västtysk
land. Den definierar kulturminnesbegrepp, fastlägger den processuella ordning
en för verkställande av skydd samt reglerar registrering av kulturminnen. 
Lagstiftningen fastlägger också att kulturminnesskydd i Nordrhein-Westfalen 
primärt är en kommunal uppgift, d.v.s. kommunerna fattar beslut om såväl 
skydd av enskilda objekt som av områden. Den har också en avgörande ställ
ning vid beviljande av bygg- och rivningstillstånd för skyddade objekt.
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Kulturminnen (Denkmäler) är föremål vars bevarande och användning är av 
allmänt intresse. Ett sådant intresse råder då föremålet är väsentligt för folkets 
historia, för städer och boplatser eller för åskådliggörande av arbets- och 
produktionsförhållanden. Intresset kan också grundas på konstnärliga, veten
skapliga, folkkulturella och stadsbyggnadsmässiga motiv (DSchG NW §2). Det 
finns inget krav på ålder varför även relativt moderna byggnader, t.ex. från 
1970-talet, kan skyddas.

Kulturminnen indelas i byggnadsminnen, fomlämningar och minnesmärken 
i form av lös egendom såsom inredning, målningar och möbler. Även gamla 
skepp och lokomotiv kan skyddas. Ett byggnadsminne (Baudenkmal eller bara 
Denkmal) är normalt en byggnad men kan även omfatta trädgårdar, park
anläggningar, broar, etc.

I Nordrhein-Westfalen fanns vid början av 1995 drygt 72.000 registrerade 
skyddsobjekt, varav 67.000 byggnadsminnen (NRW 1995). Myndigheterna 
uppskattar att det totalt finns 90.000 objekt att skydda.

En form av automatik är inbyggd i lagstiftningen om kulturminnen. Har en 
kommun funnit att ett objekt uppfyller kraven för byggnadsminne skall det 
införas i ett offentligt kulturminnesregister (Denkmalliste) och därefter har 
objektet en officiell status av byggnadsminne. Registret föres av den kommu
nala myndigheten för kulturminnesskydd (Untere Denkmalbehörde) och är 
tillgängligt för allmänheten.

Vid själva skyddsbeslutet görs ingen avvägning mellan allmänna och enskil
da intressen. Endast frågan om objektet är skyddsvärt eller inte är av intresse. 
Inget samtycke behövs från ägaren, ingen hänsyn tas till objektets skick och 
inte heller till konsekvenserna för ägaren. I praktiken kan emellertid hän
synstagande bli aktuellt.

Beslutet om skydd medför att byggnaden inte kan förändras ut- och 
invändigt eller rivas utan tillstånd samt att ägaren måste hålla den i ett sådant 
skick att den inte förfaller. Det kan också medföra att krav ställs på upp
rustning men sådant krav får inte innebära att den skall förbättras utöver vad 
som krävs för att återställa förfall som orsakats av fastighetsägarens försum
melse. Kommunen kan också ålägga ägaren att nyttja byggnaden på ett sätt 
som inte äventyrar ändamålet med skyddet. I skyddsbeslutet anges relevant 
användning (NRW 1993, s.90, DSchG NW §§ 7-9).

Fastighetsägarens skyldighet att hålla objektet i stånd gäller endast upp till 
en ekonomisk nivå som är rimlig att avkräva honom (den s.k. Rahm der 
Zumutbarkeit). Var denna gräns går är oklart och fastställes genom rättspraxis. 
Syftet med underhållskravet är att byggnadens fortbestånd skall garanteras. 
Fastighetsägaren har å andra sidan viss möjlighet att erhålla direkta bidrag till 
underhåll av byggnadsminne! samt även rätt till skattelättnader (Graad och 
Gustafsson 1994, s.32).
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Beslutsmetodiken för skydd har lagts upp i ett tvåstegsförfarande. I det 
första steget klargör man om en byggnad skall klassas som ett byggnadsminne. 
Under utredningsarbetet kan dessutom ett interimistiskt skydd utfärdas (DSchG 
NW §4). Först i nästa steg, d.v.s. vid aktualiserande av rivning, byggande, 
funktionsändring, upprustningsföreläggande eller nyttjandeföreläggande, dis
kuteras och avgörs skyddets konkreta räckvidd. Genom att således inte ta 
ställning till skyddets räckvidd förrän den dag ett tillstånd eller ett före
läggande aktualiseras undvikes diskussioner vid det första beslutstillfallet om 
vidden av beslutet, ersättningar, etc. Beslutet markerar endast för fastighets
ägare, allmänhet och offentliga myndigheter att det är en byggnad av allmänt 
intresse som skall vårdas samt att ansökningar om att få vidta förändringar på 
den kommer att behandlas efter särskilda regler.

Den faktiska processen (såsom den tillämpas i staden Münster enligt 
ansvariga tjänstemän) för införande av ett byggnadsminne i kulturminnes- 
registret skall beskrivas för att visa betydelsen av kommunikation med 
fastighetsägaren trots att den kommunala myndigheten för kulturminnesskydd 
(Untere Denkmalbehörde) har skyldighet att utverka skydd om en byggnad 
uppfyller definitionen för vad som skall skyddas. Processen är följande:

1. Med utgångspunkt från lokalkännedom eller på förslag från den regiona
la rådgivningsmyndigheten Amt ßir Denkmalpflege bedöms om ett 
objekt är ett eventuellt skyddsobjekt. Untere Denkmalbehörde har 
vanligtvis tillgång till objektsbeskrivning från Amt får Denkmalpflege. 
Byggnaden inventeras och förslag utformas till beslut om skydd inklu
sive en kortare motivering med värdering av objektets särdrag (Wer
tung). Den klargör varför objektet skyddas. Därtill bifogas en längre, 
mer allmän objektsbeskrivning.

2. Untere Denkmalbehörde underrättar fastighetsägaren om att myndig
heten har för avsikt att pröva om objektet är ett byggnadsminne och del
ger samtidigt via ett s.k. Anhörung-förfarande motiveringen och den 
längre, mer allmänna objektsbeskrivningen. En redogörelse för ekono
miska stödmöjligheter och skattelättnader kan medfölja delgivningen. 
Samråd hålles med Amt får Denkmalpflege.

3. Fastighetsägaren har fyra veckor till sitt förfogande för att ge syn
punkter. Han kan lämna sitt godkännande, motsätta sig ett beslut eller 
ge synpunkter på motiveringen och även på den allmänna beskrivningen. 
Han kan söka upp myndigheten för att diskutera frågan. Merparten av 
fastighetsägarna svarar emellertid inte. Uppskattningsvis motsätter sig 
endast ett par procent ett skyddsbeslut.

4. Ärendet överlämnas till kommunens ansvariga utskott för beslut om 
skydd. Beslutet blir rättsligt bindande efter fyra veckor och införs i 
kulturminnesregistret under förutsättning att det accepteras. Accepterar
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fastighetsägaren inte fattat beslut vidtar en förnyad behandling av den 
lokala myndigheten.

5. Fastighetsägaren kan därefter föra ärendet till den regionala, delstatliga 
myndigheten för kulturminnesskydd (Obere Denkmalbehörde). Dess 
beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Ett beslut som vunnit laga kraft delges ägaren, hyresgäster och andra eventuella 
intressenter samt kungörs i lokal dagstidning eller särskild myndighets- 
publikation. Byggnadsminnet utmärks med ett plakat för att uppmärksamma 
allmänheten om skyddet (Graad och Gustafsson 1994, s.31-32).

Ett antal kommentarer kan göras. Motiveringen (Wertung) ger riktlinjer för 
framtida tolkning av vad beslutet om byggnadsminne innebär. En korrekt 
utformning av motiveringen är därför av särskild betydelse för bedömning av 
senare ansökningar om byggnads- och rivningstillstånd liksom vid eventuellt 
föreläggande. Detta är en av anledningarna till att kommunikationen med fas
tighetsägaren är central. Proceduren är också en del av det tyska förvaltnings
systemet, där kontroll och samråd prioriteras. Det skall också tilläggas att det 
i princip är omöjligt att förhindra ett införande i registret om en byggnad upp
fyller kraven för skydd. Om myndigheten däremot missbedömt åldern kan ett 
beslut rivas upp.

Den regionala rådgivningsmyndigheten Amt für Denkmalpflege inventerar 
och bedömer skyddsvärdet för bebyggelse men har inte någon möjlighet att ta 
beslut om skydd. Den får i stället begära att frågan prövas av Untere Denkmal
behörde. Om denna myndighet inte tar upp frågan eller har för avsikt att 
besluta i strid mot rådgivningsmyndighetens uppfattning kan ärendet föras till 
delstatens ministerium med ansvar för kulturminnesffågor {Ministerium für 
Stadtenwicklung, Kultur und Sport). Ministeriet avgör ärendet i egenskap av 
högsta kulturminnesmyndighet. Sådant övertagande av beslut är ovanligt och 
under 1980-talet skedde det i knappt 1% av ärendena (Graad och Gustafsson 
1994, S.32).

Om fastighetsägaren har för avsikt att riva, bygga om eller ändra 
användningssättet för en skyddad byggnad eller dess närmaste omgivning skall 
tillstånd inhämtas från den kommunala Untere Denkmalbehörde. Även 
ändringar av byggnaders innanmäten är tillståndspliktiga. Myndigheten skall 
höra Amt für Denkmalpflege. Är åtgärden dessutom bygglovpliktig skall lov 
begäras parallellt hos Untere Baugenehmigungsbehörde (bygglov
myndigheten). Bygglovmyndigheten skall i sitt beslut strikt ta hänsyn till 
kulturminnesskyddet. Detta innebär att de två myndigheterna skall vara sam
ordnade (NRW 1993, s.86-88, DSchG NW §9).

Kommunen kan ålägga fastighetsägaren att bevara byggnaden och även att 
nyttja den. Ägarövergångar skall anmälas till kommunen och kommunen kan 
förköpa fastigheten. Möjligheter finns också till expropriation om byggnads-
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minnet är av stort värde för allmänheten och inte sköts på ett tillfredsställande 
sätt. Expropriation har emellertid inte förekommit, eftersom möjligheten främst 
är tänkt att kunna användas för byggnader som har exceptionellt högt värde för 
allmänheten eller är av nationellt eller internationellt intresse (Graad och 
Gustafsson 1994, s.44-45).

Avslås en ansökan om byggnadstillstånd kan besvär inlämnas till den myn
dighet som fattat beslutet, därefter till överordnad administrativ myndighet och 
slutligen till förvaltningsdomstol. Fastighetsägaren kan också begära att 
fastigheten inlöses av kommunen eller att ersättning skall utgå för ekonomisk 
skada om kommunen i sina krav överskrider gränsen för vad fastighetsägaren 
måste tåla. Gränsen för vilken värdeförlust som måste accepteras är emellertid 
hög, vilket motiveras med det sociala förpliktelseargumentet (gränsen är inte 
specificerad men viss vägledning ger ett rättsfall i Baden-Würtenberg som 
bestämt den till 20%). Gränsen varierar dessutom med hänsyn till omfattningen 
av allmänintresset. Kommunerna undviker dock att gå över den gräns som kan 
utlösa ersättningskrav och använder härför aktivt de stödmöjligheter som 
föreligger i form av bidrag. Även skattelättnader bidrar till att gränsen för 
intrånget kan skjutas uppåt. Resultatet av den förda politiken är att Nordrhein- 
Westfalen aldrig löst in något byggnadsminne (Graad och Gustafsson 1994, 
s.43-45).

Denkmalbereich m.m. (områdesskydd i Nordrhein-Westfalen)

Såsom framgått tidigare kan man i Tyskland och därmed i Nordrhein- 
Westfalen använda sig av lokala, kommunalt antagna stadgor för att i detalj 
styra bebyggelse och bebyggelseutformning inom olika områden. Möjligheten 
att anta sådana stadgor är en väsentlig grund för att utöva den kommunala 
självständigheten inom stadsbyggandet. Stadgorna måste emellertid ligga inom 
ramarna för federala och delstatliga lagar (Schmidt-Eichstaedt 1993, s.7).

Vid skydd av kulturhistoriskt intressanta områden kan flera former av 
stadgor utläggas över avgränsade områden. Stadgorna kan dessutom kom
bineras. De federativt utvecklade stadgeformema utgår från Baugesetzbuch 
(BauGB) och utgörs av detaljplan med bestämmelser (.Bebauungsplan), 
saneringsstadgor (Sanierungssatzung) och bevarandestadgor {Erhaltungs
satzung). Med stöd av Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen {BauO 
NW) kan därtill stadgor läggas för skydd av stadsbild {Gestaltungssatzung). 
Med stöd av Nordrhein-Westfalens kulturminneslag {Denkmalschutzgesetz, 
DSchG NW) kan slutligen särskilda stadgor {Denkmalbereichsatzimg) antas för 
kulturminnesområden {Denkmalbereich).

Det är inte alltid klart vilken form av stadga som är bäst att använda i en viss 
situation och kommunerna väljer ofta att kombinera flera stadgor för att få en 
samlad effekt av skilda bestämmelser. Det innebär att stadgorna i praktiken är
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delvis överlappande till sitt innehåll och att användandet i viss mån blir bero
ende av de lokala beslutstraditionema för bevarande. Stadgeformema skall 
beskrivas i tur och ordning. Först skall emellertid nämnas att eftersom stadgor
na lägges över ett område och inte över enskilda byggnader prövar kommunen 
inte byggnadernas skyddsvärde förrän den dag då en tillståndsfråga aktua
liseras.

Detaljplanen Bebauungsplan är ett av de viktigare instrumenten för att 
bestämma markanvändningen i detalj för olika bebyggelseändamål m.m. 
Planformen är emellertid primärt avsedd för att styra ny bebyggelse. För att 
påverka bevarande behöver den vanligtvis kompletteras med någon eller några 
av de övriga formerna av stadgor med tydligt bevarandeändamål. De 
kompletterande stadgorna inkluderas i så fall i plandokumentet med hänvisning 
till att de utfärdas med stöd av särskild lagstiftning. En stadga för ett område 
kan även antas både före och efter det att en Bebauungsplan antagits.

Ett saneringsområde (,Sanierungsgebiet) kan tillskapas genom att en 
saneringsstadga (Sanierungssatzung, BauGB §142) utfärdas för ett avgränsat 
område. Avsikten är att kommunen skall kunna kontrollera åtgärder på 
befintliga byggnader under den tid som området saneras. Stadgan kan bara an
vändas tillfälligt och skall hävas då missförhållandena i området rättats till 
(Graad och Gustafsson 1994, s.38). Instrumentet är inte primärt avsett för 
bevarande men kan tillfälligt skapa goda förutsättningar för sådan verksamhet.

Erhaltungssatzung {BauGB §172) kan användas för att bevara den yttre 
stadsbildens karaktär eller dess i annat avseende arkitektoniska eller historiska 
betydelse. Instrumentet kan också användas för skydd av den sociala befolk
ningsstrukturen liksom för omstrukturering av bebyggelse. Inom ett område 
med Erhaltungssatzung kan ansökan om rivning, ombyggnad och ändring av 
användningssättet avslås om den befintliga byggnaden bidrar till områdets 
karaktär och åtgärden strider mot syftet med stadgan, d.v.s. kraven skärps 
gentemot normal bygglovprövning. Även en ansökan om att fa bygga nytt kan 
avslås på samma grund. Instrumentets viktigaste begränsning är att det inte kan 
användas för skydd av en särskild historiskt intressant byggnad utan ett avslag 
på en sökt åtgärd måste motiveras med att åtgärden inverkar menligt på 
stadsbildens särart. En annan begränsning är att byggnadsdetaljer inte kan 
kontrolleras (Graad och Gustafsson 1994, s.36-38).

Gestaltungssatzung har införts i Bauordnung für das Land Nordrhein- 
Westfalen {BauONW §81) i syfte att styra gestaltningen av stadsbilden genom 
att uppställa riktlinjer för utformning av byggnadsdetaljer. Instrumentet är 
emellertid inte primärt avsett fór att skydda befintlig bebyggelse utan för att 
förhindra att byggnader, gator, torg och stadsdelar med högt stadsbyggnads- 
mässigt, konstnärligt eller historiskt värde förvanskas genom om- och nybygg
nadsåtgärder. Exempel på byggnadsdetaljer som kan styras är takutformning 
och -material, fasader, fönster, skyltfönster, markiser, färgsättning, avskärm
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ningar och staket, material för markbeläggningar, antenner, garage samt 
reklamskyltar och varuautomater. I stadgorna kan också bötesbelopp för brott 
mot bestämmelserna regleras. En bakgrundsutredning, ofta i form av en 
handbok (Gestaltungsfibel), åtföljer Gestaltungssatzung. Utredningen ger 
riktlinjer i text och bilder för byggnaders utformning.

Då Gestaltungssatzung effektivt kan styra detaljutformningen av byggnader 
vid ny- och ombyggnadsåtgärder lägges de med fördel runt enskilda Denk
mäler samt över och i anslutning till Denkmalsbereich (beskrives nedan) för 
att därigenom förhindra att sådana åtgärder vidtas som förvanskar den 
kulturhistoriskt intressanta miljön.

Erhaltungssatzung ger således regler för skydd av den yttre stadsbilden 
medan Gestaltungssatzung ger vägledning vid utformningen av detaljer i den. 
Instrumenten är smidiga, eftersom lagstiftningen varken föreskriver samråd, 
utställning eller fastställelseprövning av överordnad myndighet. Motivering till 
dem inkluderas i handlingarna. Stadgorna blir rättsligt giltiga då de kungörs 
och besvär kan inte föras mot instiftandet. Om någon av dessa stadgor antas för 
skydd av stadsbilden bedömer Untere Baugenehmigungsbehörde (bygglov
myndigheten) ansökningar rörande rivning, förändring av utformningen och 
ändring av användningsättet av en byggnad mot bakgrund av bestämmelserna 
i stadgorna. Lov kan bara nekas om förändringar påverkar stadsbilden (FRG 
1993a, S.61). Skydd av en äldre byggnad p.g.a. att den är gammal erhålls 
således inte om en ny byggnad eller andra åtgärder inte inverkar menligt på 
stadsbilden.

För att säkert skydda enskilda byggnader och obligatoriskt involvera Untere 
Denkmalbehörde i beslutsprocessen måste antingen ett beslut om registrering 
av byggnaden som Denkmal fattas eller ett kulturminnesområde (Denkmal
bereich) tillskapas över området i form av en särskild stadga (i andra delstater 
förekommer benämningarna Ensemble, Denkmalschutzgebiet, Denkmalzone 
och Gesamtanlage).

När ett Denkmalbereich instiftas är det inte objekten som är primärt intres
sant utan den samlade bilden av området, d.v.s. bebyggelsemiljön som sådan. 
Byggnaders liksom anläggningars utformning och inbördes placering, gamrum, 
grönytor, etc. bedöms. Området behöver visserligen inte innehålla något bygg- 
nadsminne men det är i regel önskvärt med åtminstone ett för att ge ett 
minimum av kulturmiljösubstans. Vanligen skyddas emellertid områden där 
flera byggnader uppfyller kraven på byggnadsminnen och där helheten är värd 
att bevara. Storleken på områden kan variera från två byggnader till en hel 
stadskärna (Graad och Gustafsson 1994, s.34).

Ett Denkmalbereich kan omfatta stadsdelar, stadsplaner, stads- och 
tätortssiluetter, husgrupper och även bondgårdar (DSchG NW §2). I Nordrhein- 
Westfalen har 140 områden skyddats (NRW 1995) och avsikten är att åtskilliga 
fler skall tillkomma. Besluten härom dröjer emellertid eftersom myndigheterna
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avser att i första hand ta beslut om enskilda byggnadsminnen. En annan för
dröjande orsak är att beslutsprocessen vid områdesskydd är tungrodd p.g.a. 
höga krav på bakgrundsinventeringar.

Ett Denkmalbereich utläggs genom instiftande av en särskild stadga för ett 
avgränsat område eller genom att motsvarande bestämmelser införes i en Be
bauungsplan. I stadgan skall skälen för beslutet anges. Motiv och illustrationer 
av typiska kännemärken är viktiga då de utgör bedömningsgrunden när 
tillståndsfrågor senare hanteras. Kraven medför att en noggrann analys och be
skrivning av området genomförs innan beslut om stadga fattas. Intressanta 
områden kan preliminärt eller i detalj ha inventerats av Amt für Denkmalpflege 
eller kommunen.

Processen för instiftande av ett kulturminnesområde (egentligen Denkmal
bereichsatzung) är emellertid en kommunal fråga och kan genomföras enligt 
följande (hämtad från Münster):

1. Den kommunala myndigheten för kulturminnesskydd börjar utreda 
frågan. Om tillgången till kompetent arbetskraft är begränsad inom myn
digheten anlitas konsult för inventeringsarbetet.

2. Konsulten färdigställer en utredning innehållande områdets historia och 
karaktäristiska drag, argument för bevarande samt förslag till skydds
föreskrifter i form av en kommunal stadga (Denkmalbereichsatzung). 
Föreskrifterna kan alternativt inkluderas i en Babauungsplan. Utredning
en kan också innehålla förslag till Erhaltungsatzung och Gestaltungs
satzung. De olika bestämmelserna används i så fall medvetet för att för
stärka varandra.

3. Utredningen överlämnas till Amt für Denkmalpflege och juridisk expertis 
för bedömning.

4. Den färdiga produkten föres till ansvariga kommunalpolitiker för 
diskussion. Eventuell korrigering vidtar.

5. Utredningen utställes under en månad, varvid berörda kan inlämna erin
ringar och synpunkter. Samrådsmöten behöver däremot inte hållas med 
allmänhet och berörda. Politikerna kan dock föreskriva att offentligt 
möte skall hållas. Resultatet av utställningen kan bli att förslaget korri
geras. Är korrigeringarna stora genomförs ny utställning.

6. Politiskt beslut fattas.
7. Handlingarna sänds till den regionala, delstatliga kulturminnes- 

myndigheten Obere Denkmalbehörde för fastställelse. Myndigheten 
samråder med den regionala rådgivningsmyndigheten Amt für 
Denkmalpflege, kontrollerar stadgans rättsliga innehåll och fastställer 
den. Dess beslut kan avvika från kommunens beslut eller bara omfatta 
del av stadgan. Hela eller en del av stadgan kan även återsändas till 
kommunen för förnyad hantering.
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8. Stadgan kungörs av kommunen och blir därmed gällande. Området 
registreras vidare på samma sätt som ett enskilt Denkmal.

I sällsynta fall kan skydd utläggas av den överordnade myndigheten för kultur
minnesskydd.

Ägarbyten som sker inom ett Denkmalbereich behöver inte anmälas såsom 
i fallet med byggnadsminnen. Kommunen kan nämligen varken förköpa eller 
expropriera andra byggnader inom området än sådana som också har skydd 
såsom byggnadsminne. Något automatiskt krav på bevarande eller nyttjande 
föreligger inte heller, d.v.s. ägarna kan inte åläggas att vidmakthålla eller för
bättra byggnader. Det är således endast tillståndsplikten som stärkts. Ekono
miskt stöd kan utgå till fastighetsägare inom området för underhåll och beva
rande, särskilt för yttre åtgärder som stärker stadsbilden (Graad och Gustafsson 
1994, s.34-36).

Prövning av räckvidden för det skydd som tagits med stöd av en stadga sker 
först då en fastighetsägare önskar riva eller förändra en byggnad. Tillstånds
prövningen görs av såväl Untere Denkmalbehörde (kulturminnesmyndigheten) 
som Untere Baugenehmigungsbehörde (bygglovmyndigheten). Denkmal
behörde prövar såväl bygglovpliktiga som icke-bygglovpliktiga åtgärder, 
medan Baugenehmigungsbehörde enbart kontrollerar de bygglovpliktiga åtgär
derna. Anläggnings- och rivningsarbeten omfattas också av den utökade till
ståndsplikten (Graad och Gustafsson 1994, s.37). Bryter man mot tillstånds
plikten kan straff utdömas.

Vid ansökan om tillstånd till att fa vidta förändring ger ortstypiska drag väg
ledning för vilka åtgärder som är tillåtna. Primärt är det den yttre miljön som 
skyddas och således inte byggnaders innanmäten. Inom ett skyddsområde skall 
vidare nybyggnad anpassas till områdets karaktär. Det kan t.ex. ställas krav på 
att tidigare fasader, t.ex. på ett korsvirkeshus, skall återskapas om de förstörts. 
Är korsvirkeshus ortstypiska inom ett område kan krav t.o.m. ställas på att nya 
byggnader skall vara äkta korsvirkeshus (Graad och Gustafsson 1994, s.35).

Besvär mot nekat tillstånd inlämnas först till den myndighet som redan 
prövat ärendet för förnyad handläggning, därefter till närmast överordnad 
myndighet och slutligen till förvaltningsdomstol. Om fastighetsägaren anser 
att han drabbats ekonomiskt utöver vad han behöver tåla (Rahm der Zumut
barkeit) kan han begära ersättning eller inlösen av kommunen. Även detta kan 
prövas rättsligt. Antagandet av själva stadgan kan däremot inte överklagas.

Sammanfattningsvis kan sägas att olika typer av stadgor kan användas 
samtidigt och de kan också överlappa varandra till sin innebörd för att däri
genom ge ett kraftfullt skydd. De geografiska områdena för vilka de är gällan
de behöver inte heller sammanfalla. Särskilt vanligt är det att en Gestaltungs
satzung kombineras med ett Denkmalbereich, d.v.s. styrning av nya och äldre 
byggnaders detaljutformning kombineras med skydd av äldre byggnader. Men
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till detta kan även Bebauungsplan och Erhaltungssatzung knytas för att ge ett 
än kraftfullare skydd i och med att kontroll kan införs av nya byggnadsvolymer 
och stadsbild. Sanierungssatzung är däremot tillfällig och ger enbart ett tids
begränsat stöd för bevarande.

Slutligen skall nämnas att Nordrhein-Westfalen har ett särskilt instrument 
för planering av kulturmiljöinsatser. Alla kommuner skall upprätta och åjour- 
hålla en Denkmalpflegeplan för hela kommunen eller flera planer för olika 
delar av kommunen (i praktiken finns emellertid endast ett 15-tal planer). 
Planen skall redovisa vilka åtgärder man tänkt att vidta och ge riktlinjer för hur 
kulturmiljövården skall hanteras vid markanvändningsplanering. Den skall 
innehålla uppgifter om skyddsvärt byggnadsbestånd, analys av stadsdelar och 
stadsbyggnadshistoria. Skyddade byggnader, anläggningar och områden skall 
framgå. Planeringsunderlag och handlingsprogram med målsättningar för 
kulturmiljövården skall visas. Planen är inte bindande (Graad och Gustafsson 
1994, s.40-41).

Ekonomiska stödformer för bevarande i Nordrhein-Westfalen

Stödformerna är åtskilliga i Tyskland. I grunden utgår såväl bidrag och 
fördelaktiga lån som skattelättnader till ägare av byggnadsminnen och bygg
nader inom kulturminnesområden. Därtill kommer indirekt stöd till kultur- 
miljösektom i form av medel till stadsförnyelse och bostadsmodemisering. 
Saneringsmedlen är emellertid inte primärt avsedda för kulturmiljövården men 
eftersom resurserna varit stora har de haft en påtaglig betydelse. Följande 
beskrivning över stödformer i Nordrhein-Westfalen bygger huvudsakligen på 
Graad och Gustafsson (1994).

Utdelning av bidrag och lån är en delstatlig uppgift. Oberste 
Denkmalbehörde, d.v.s. högsta myndigheten för kulturminnesskydd på del- 
statsnivå, utbetalar betydande belopp för stöd till restaureringsåtgärder. Mellan 
1980 och 1990 utgick 570 miljoner DM i form av projektbunda bidrag till pri
vata och offentliga fastighetsägare. Underordnade myndigheter deltar i bedöm
ningarna om projekt skall stödjas eller inte.

Nordrhein-Westfalen avsätter också fritt användbara medel till kommunerna 
för att dessa i sin tur skall dela ut beloppen till fastighetsägare (NRW 1995). 
Kommunen kan fritt bestämma om användningen sedan de själva bidragit med 
minst lika mycket. Någon kommun kan t.ex. helt satsa på utvändiga åtgärder 
på byggnader medan en annan kan stödja såväl utvändiga som invändiga res- 
taureringsarbeten. Även moderniseringar kan inkluderas. Under 1995 utdelades 
drygt 10 miljoner DM. Medlen fördelades uppskattningsvis på 1.500 kultur
minnen och bidraget var maximalt 10.000 DM.

Delstaten bidrar också med stora belopp till upprustning av historiskt värde
fulla stadskärnor. För närvarande stöttas ca 35 städer och 15 andra orter.
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Sättet att beräkna de projektbundna bidragen är komplicerat och utgår bl.a. 
från fastighetsägarens personliga ekonomi. I normalfallet täcker bidragen en 
tredjedel av kostnaderna för förbättringsåtgärder. Bidrag utbetalas först sedan 
en för stödet godkänd åtgärd genomförts, d.v.s. fastighetsägaren far inled
ningsvis själv finansiera åtgärden. Har bidraget gett en värdehöjning för fastig
heten kan ägaren bli återbetalningsskyldig om han vid en försäljning av fas
tigheten tillgodogör sig värdehöjningen.

Även skattelättnader kan utgå till den som äger ett byggnadsminne eller en 
byggnad inom ett kulturminnesområde. Det är emellertid i det närmaste omöj
ligt att tränga in i de tyska skattereglerna för fast egendom och särreglerna för 
kulturminnesskyddad egendom. Skattelagstiftningen tillhör för övrigt for
bundsstaten, varför skatter inte kan användas som ett direkt styrmedel på del- 
statsnivå.

Taxeringsvärdet fór skyddade byggnader reduceras också vilket påverkar 
fastighetsskatt, förmögenhetsskatt samt arvs- och gåvoskatt. Reduktionen är i 
regel 5% men kan höjas till 10% om underhållskostnaderna är höga. I vissa 
lägen kan ägare befrias från fastighetsskatt och i andra från förmögenhetsskatt. 
Även arvs- och gåvoskatter kan nedsättas.

Det är svårt att genomföra en kalkyl över stödet till fastighetsägare då möj
ligheterna till skatteavdrag är omfattande och därmed svårberäknade. Det di
rekta stödet till kulturmiljövården år 1995 uppgick dock till 45 miljoner DM 
men huvuddelen av resurserna lades på stora projekt (NRW 1995). Tidigare 
nämndes att drygt 10 miljoner DM fördelades på mindre projekt. Ett räkne
exempel kan visa stödens betydelse. Fördelas 45 miljoner DM på 67.000 bygg- 
nadsminnen blir det genomsnittliga årliga stödet 700 DM per byggnad. För
delas i stället drygt 10 miljoner DM erhålls ett genomsnittligt stöd på drygt 150 
DM. De 10 miljonerna fördelas emellertid inte jämt utan sätts huvudsakligen 
in för större åtgärder. Beräkningarna visar att de direkta stöden är av begränsad 
omfattning i förhållande till antalet objekt.

Organisationer med ansvar för bevarandefrågor i Nordrhein-Westfalen

Den tyska förvaltningsstrukturen bygger på Montesquieus maktfördelningslära, 
d.v.s. på principen att separera lagstiftande, administrativa respektive judiciella 
funktioner. Samtliga maktcentra återfinns hierarkiskt ordnade på olika nivåer. 
De har i stor utsträckning gjorts ömsesidigt beroende av varandra, både hori
sontellt och vertikalt, med syfte att åstadkomma samverkan och kontroll. Sam
tidigt strävas efter att beslut skall tas så långt ned i hierarkierna som möjligt. 
Resultatet har blivit en svåröverskådlig offentlig organisation som därtill 
skiljer sig åt mellan olika delstater (se t.ex. Hooper 1989, Schmidt-Eichstaedt 
1993).
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Den territoriella beslutsstrukturen bygger på tre nivåer: Bund 
(forbundsstaten), Länder (delstater) och Gemeinde (kommuner). Det finns två 
former av Gemeinde, nämligen Kreisfreie Städte och Kreisangehörige Ge
meinden (kretsfria stader och kretstillhöriga kommuner). De kretstillhöriga 
kommunerna är små och har därför organiserats i kretsar (Kreise) för att 
samverka kring vissa verksamheter. Det finns också en rad andra territoriella 
indelningar för den offentliga förvaltningen såsom Regierungsbezirke med an
svar för regional delstatlig förvaltning.

Kommunerna skall självständigt leda det lokala samhällets angelägenheter. 
Kommunerna är politiskt autonoma, organiserar sig fritt och antar sin budget 
självständigt. De kan anta lokala förordningar/stadgor och skall upprätta planer 
för markanvändning. De kommuner som ingår i kretsarna är befolknings
mässigt för små för att inom rimliga ekonomiska ramar klara alla uppgifter 
som större kommuner gör. Kretsen har därför fått samverkansfunktioner 
samtidigt som den är den lägsta administrativa nivån för statlig administration 
för de tillhörande kommunerna. De kretsfria städerna handhar däremot alla 
kommunala funktioner och därtill statliga uppgifter på lägsta administrativa 
nivå (FRG 1993a, s. 11).

Ett exempel på statlig administration som hanteras i kretsen respektive i de 
kretsfria städerna är bygglovprövning. Detaljplaneläggning är däremot en helt 
kommunal fråga och samordnas inte i kretsen.

Varje tysk delstat har egen kulturminneslag som stadgar vilka myndigheter 
som skall handha olika uppgifter. Gemensamt mellan delstaterna är emellertid 
att de har tre myndighetsnivåer med ansvar för kulturhistoriskt värdefull be
byggelse. Därtill har de en särskild myndighet som svarar för rådgivning och 
vård av kulturminnen (Graad och Gustafsson 1994). Nordrhein-Westfalens 
beslutsmyndigheter med ansvar för bevarande (NRW 1993) är:

1. Oberste Denkmalbehörde (högsta myndighet för kulturminnesskydd; 
delstatlig)

2. Obere Denkmalbehörde (övre myndighet för kulturminnesskydd; regional)
3. Untere Denkmalbehörde (lokal myndighet för kulturminnesskydd; 

kommunal)

Myndigheten Oberste Denkmalbehörde tillhör ett av delstatens ministerier 
{Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport). Ministerstyre råder. 
Myndigheten har uppsikt över underliggande myndigheters verksamhet, är 
vidare rådgivande till dessa och upprättar årligen ett program för fördelning av 
delstatens medel för kulturminnesvård. Den beslutar också i vissa frågor där 
andra myndigheter står i konflikt med varandra.

För de kommuner, som ingår i en krets, är Oberkreisdirektor-ämbetet i 
kretsen Obere Denkmalbehörde. För de kretsfria städerna fungerar i stället
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Regierungspräsident-ämbetet i Regierungsbezirk som övre myndighet. Myn
digheten skall bevaka att intentionerna i kulturminneslagstiftningen efterlevs 
av underordnade kommuner och att kommunerna fattar beslut i laga ordning. 
Den kan också ingripa och säkerställa att ett skyddsvärt objekt eller helt områ
de skyddas om kommunen inte utfärdar skyddsbeslut trots skyldighet att göra 
det. Myndigheten skall vidare bistå kommunerna med råd i tekniska frågor och 
i komplicerade förfarandefrågor. Den fattar beslut om finansiellt stöd till ägare 
av skyddade objekt.

Kommun är Untere Denkmalbehörde och ansvarar för att intentionerna i 
kulturminneslagen genomförs. Den fattar beslut om skydd av såväl enskilda 
byggnader {Denkmal) som kulturminnesområden {Denkmalbereich). Untere 
Denkmalbehörde är vidare tillståndsmyndighet vid ansökningar om att få vidta 
förändringar på skyddade byggnader och ansvarar också för bevakning av att 
byggnaderna vårdas av fastighetsägarna. Ansvarig inom kommunen är myndig
heten Gemeindedirektor, d.v.s. den myndighet som representerar kommunen 
i juridiska frågor. Rent organisatoriskt har större kommuner inrättat särskilda 
kontor med ansvar för kulturminnesskydd, medan mindre kommuner hanterar 
frågorna inom kontor med ansvar för planering och byggande. Efter-som 
kommunerna har huvudansvaret för att kulturminneslagen efterlevs har en 
decentraliserad eller rättare uttryckt kommunaliserad beslutsstruktur erhållits, 
där besluten tas av en organisation med lokal kännedom om objekten och deras 
relation till omgivningen. Det kan anmärkas att en bygglovpliktig åtgärd på en 
skyddad byggnad även skall behandlas av bygglovmyndigheten {Untere Bau
genehmigungsbehörde).

Medborgarengagemang är väsentligt i kulturminnesvården. Kommunerna 
skall därför ha ett politikerutskott som bevakar de frågor som regleras av kul
turminneslagen. Det kan vara ett särskilt kulturminnesutskott eller ett utskott 
som även hanterar andra frågor, t.ex. ett kulturutskott eller ett byggnadsutskott. 
Utskottet bereder ärendena för Gemeindedirektor och kommunfullmäktige. 
Beslutsbefogenheter kan delegeras till utskottet. Utskottet kan förstärkas med 
sakkunniga medborgare vilket ger kulturminnesorganisationer och hembygds
föreningar möjlighet att direkt påverka beslutsfattandet (NRW 1993, s. 14). 
Många mindre kommuner med bristande sakkunskap på tjänstemannasidan ut
nyttjar denna möjlighet för att förstärka sin kompetens (Graad och Gustafsson 
1994, S.21).

En särskild delstatlig myndighet har tillskapats på regional nivå för kontroll 
av att kommunerna tar den hänsyn till kulturmiljövärden såsom lagstiftaren 
förutsatt. Det är Amt för Denkmalpflege. Myndighetens huvudsakliga uppgift 
är emellertid att vara rådgivande och bistå beslutsmyndighetema med sak
kunskap. Den ansvarar för inventering av objekt som är skyddsvärda och för 
objektsvård. Myndigheten bevakar kulturminnesvårdens intressen vid plan
läggning och vid kommunala åtgärdsbeslut. Den kan inte fatta juridiskt
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bindande beslut. Inflytande utövas i stället genom obligatoriska samråd 
myndigheterna emellan. Om rådgivningsmyndigheten och beslutsmyndigheten 
har olika uppfattningar kan rådgivningsmyndigheten föra frågan till Oberste 
Denkmalbehörde för avgörande.

Det kan också nämnas att det finns en rad intresseföreningar för kultur
minnesvård men de utgör inte påtryckningsgrupper på samma sätt som t.ex. i 
England. De nationella föreningarna är inte heller särskilt framträdande. Mer 
kända är Deutsche Stiftung Denkmalschutz och Deutsches Nationalkomitee.
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6 ANALYS AV EKONOMISKA MEKANISMER TELL STÖD FÖR
BEVARANDE

Fastighetsägare strävar normalt efter att erhålla ett överskott vid fastighets
förvaltning. Hur kan denna strävan gagna bevarande eller förbättrande av kul
turhistoriskt intressanta byggnader och miljöer? Detta är frågeställningen för 
analysen i föreliggande kapitel.

För att besvara frågan skall fastighetsvärdens utveckling över tiden betrak
tas. Det sker med hjälp av en modell över fastighetsvärdens koppling till bygg
naders livscykel. Modellen har använts i något olika versioner, t.ex. av Smith 
(1979) och Clark (1987) som belyst städers förslumning och förnyelse och 
Bejrum (1991) som betraktat livscykler för enskilda fastigheter men då utan 
koppling till stadsmiljöer.

Modellen presenteras med hjälp av ett antal figurexempel (avsnitt 6.1). 
Därefter görs en teoretisk analys av möjligheter att nyttja ekonomiska restrik
tioner samt stödåtgärder till förmån för bevarande av äldre, kulturhistoriskt 
intressant bebyggelse (avsnitt 6.2). Slutligen kommer det utvecklade betrak
telsesättet att användas för en ekonomisk analys av kulturmiljövården i 
Danmark, England, Nederländerna och Nordrhein-Westfalen (avsnitten 6.3 - 
6.6). Innan modellen presenteras kan det vara värt att observera att avsikten 
med modeller är att generalisera verkligheten, inte att exakt beskriva olika 
tänkbara fall med precision.

Beskrivningen av modellen utgår från att byggnader upplåtes mot hyra. En 
fastighetsägare måste ställa sig följande frågor utifrån de intäkter han erhåller 
och de kostnader förvaltning medför. Är det värt att ha byggnaden kvar, skall 
han sälja den eller riva den för att bygga nytt, d.v.s. är byggnaden lönsam? 
Fastighetsägaren gör således en ekonomisk bedömning av hur han tror den 
framtida utvecklingen kommer att gestalta sig ur ett ekonomiskt perspektiv och 
anpassar sitt handlande därefter.

Utgångspunkten för det fortsatta resonemanget är att fastighetsägaren 
använder lönsamhetskriterier vid förvaltningen av sin fastighet. Man kan också 
anta att om ägare och nyttjare är en och samma person gör ägaren i princip 
samma övervägande som en hyresvärd med hyresgäster. Perspektivet med 
hyresgäster är således enbart valt ur pedagogisk synpunkt för att förtydliga 
resonemangen.

6.1 Fastighetsvärdets förändring över tiden

Basmodell

En byggnad är lönsam att uppföra om den kommer att förränta minst lika 
mycket som en alternativ användning av nedlagt kapital kan avkasta. Kan
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byggnadsinvesteringen däremot inte förräntas motsvarande den alternativa 
kapitalanvändningen kommer sannolikt ingen byggnad uppföras. Särskilt om 
ren förlust kan förutsägas torde intresset vara obefintligt.

När väl den ursprungliga investeringen är gjord är det marknaden som 
bestämmer intäkter och kostnader. I början torde avkastningen vara konstant 
men efter ett antal år börjar byggnaden bli alltmer omodern, varför nyttjama 
inte tycker att den uppfyller de krav som kan ställas. Betalningsviljan för 
nyttjandet minskar och avkastningen sjunker. Byggnadens värde minskar där
med, d.v.s. det värde som framkommer om framtida kalkylerade driftsöverskott 
diskonteras till nutid.

I figur 5A har en skiss gjorts över den beskrivna värdeutvecklingen, d.v.s. 
hur värdet av diskonterade överskott och underskott förändras över tiden. Den 
inledande byggnadsinvesteringen visas på y-axeln. Värdeutvecklingen kan 
antas följa ett s.k. cosinusförlopp, vilket Bejrum (1991, s.81) motiverar med 
följande resonemang. När byggnaden är ny uppfattas den som modem, varför 
intäkterna är relativt stabila. Efter ett tag upplevs den som alltmer föråldrad 
beroende på den tekniska utvecklingen, varför värdeminskningsförloppet acce
lererar. Så småningom bromsas minskningstakten upp, eftersom byggnaden 
upplevs som relativt billig. Större grupper kan efterfråga den.

Kurvan passerar O-linjen efter ett antal år, då värdet av byggnaden övergår 
till att bli negativt, d.v.s. den kostar mer att underhålla än vad som erhålls i in
täkter. Den blir en förlustaffär och bör förmodligen rivas eller överges om 
ägaren resonerar rationellt.

Figur 5A utgår från att överskotten av intäkterna endast motsvarar bygg
nadskroppens avskrivning. Det diskonterade värdet blir därmed fastighets
värdet, d.v.s. ingen rationell aktör på marknaden är beredd att betala mer för 
fastigheten än vad byggnaden i sig är värd. Markens värde har således antagits 
vara noll under hela perioden.

Nybyggnad blir knappast aktuell före tidpunkt R(ivning) i figur 5A, vilket 
kan exemplifieras med en köp-Zsälj situation. Om en utomstående investerare 
tänkt bygga ett nytt hus som endast förräntar byggnadskostnaden kan han inte 
köpa fastigheten av ägaren, eftersom även köpeskillingen, som bygger på 
nuvarande användning, måste förräntas. Intäkterna från en ny byggnad räcker 
inte till detta. Ägaren skänker å andra sidan inte bort fastigheten, eftersom den 
fortfarande ger ett överskott. Konsekvensen är att byggnaden fortsätter att 
användas tills dess att den inte längre är ekonomiskt användbar. Av samma 
anledning bygger inte heller ägaren nytt före tidpunkten R.

Slutsatsen av resonemanget blir att vi kan anta att en obebyggd fastighet 
endast bebyggs om byggherren tror sig fa tillbaka sin investering. En äldre 
byggnad rivs eller överges inte heller förrän den förlorat allt värde. Resone
manget utgår från att inga markvärden existerar (de införs senare i diskus
sionerna).
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E. Stigande potentiellt
markvärde

Beteckningar

Fastighetsvärde enligt 
pågående användning

Potentiellt
markvärde

Byggnadsinvestering

Figur 5. Bebyggda fastigheters värdeutveckling över tiden.
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Föråldring genom fysisk förslitning förhindras delvis genom löpande under
håll men för att motverka omodemitet kan en eller flera mer kostsamma upp
rustningar genomföras i form av modernisering och ombyggnad för att höja 
standarden och anpassa byggnaden till nya funktionskrav. För upprustning 
gäller samma lönsamhetskrav som för ursprungsinvesteringen, d.v.s. den måste 
betala sig genom ökat driftnetto, annars är den en förlustaffär. Figur 5B visar 
hur byggnadsvärdet förhöjs genom upprustning. Eftersom föråldring ånyo 
inträder sjunker emellertid byggnadsvärdet återigen med tiden. När förfallet 
gått så långt att åtgärder inte lönar sig överges eller rives byggnaden. Detta 
sker då kostnaderna kommer att överstiga intäkterna oberoende av vilka 
insatser som görs (tidpunkten R i figur 5B).

I resonemangen har förutsatts att fastighetsägaren enbart får tillbaka 
förräntning på det kapital han satt in vid såväl upprustning som nybyggnad. 
Eftersom en upprustning normalt står för mindre kapitalinsatser är den säkrare 
att genomföra i de fall där vinstmarginalen är i det närmaste noll, d.v.s. upp
rustning blir normalt attraktivare ur investeringssynpunkt.

Ger en byggnad högre avkastning än alternativ kapitalanvändning kan denna 
extra avkastning ses som ett värde hänförbart till fastighetens läge. Hyresgäster 
är beredda att betala högre hyror än vad som krävs för att förränta byggnads
investeringen. Det kapitaliserede överskottet kan betraktas som ett markvärde. 
Med detta synsätt är således markvärdet ett restvärde sedan byggnadens värde 
är förräntat. Normalt kan detta restvärde antas motsvara priset för den 
obebyggda marken i det aktuella läget. Ju högre överskottet är, desto högre blir 
markvärdet.

Markvärdet beror således på fastighetens läge. Vi antar inledningsvis att 
markvärdet är konstant över tiden (streckad linje i figur 5C), d.v.s. en ny 
byggnad kommer alltid att ge upphov till ett och samma markvärde oberoende 
av när den byggs. Vi antar vidare att fastighetens värdeutveckling följer bygg
nadens värdeutveckling såsom den beskrivits i figur 5A men med tillägg för det 
konstanta markvärdet.

Efter tidpunkt T i figur 5C kommer fastighetsvärdet som härrör från 
pågående användning med befintlig byggnad att bli lägre än det potentiella 
markvärdet som kan realiseras genom att bygga nytt. Men för att realisera det 
potentiella markvärdet krävs en ny byggnad. Just efter det att tidpunkten T 
passerats är det emellertid ingen större vinst att bygga nytt, men ju mer tiden 
går, desto större blir sannolikheten för nybyggnad (N), eftersom vinstpoten
tialen ökar. Senast vid tidpunkten R river den rationelle fastighetsägaren bygg
naden, varefter han bygger nytt.

Standardhöj ande upprustning kan emellertid medföra att en större eller 
mindre del av markvärdet tillfaller ägaren. Högre hyror kan tas ut som dels 
förräntar upprustningen, dels kan ge ett ytterligare överskott på grund av 
lägesfördelar (vinsten vid upprustning symboliseras av gapet mellan byggnads-
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investeringen vid tidpunkt U och fastighetsvärdet enligt pågående användning 
i figur 5D). Det potentiella markvärdet kan på detta sätt tillgodogöras under 
byggnadens hela livslängd, d.v.s. även före tidpunkten T.

Efter tidpunkt T kan en upprustning ge en vinst som är högre än vad en 
nybyggnad skulle ge. I så fall kan man anta att upprustning kommer till stånd 
i stället för att en ny byggnad uppförs. Det kan röra sig om en större vinst i 
absoluta tal. En procentuellt större vinst på ett lägre insatt kapital kan även 
accepteras trots att vinsten i absoluta tal inte når upp till vad en nybyggnad 
skulle ge. Vinstpotentialerna efter tidpunkten T i figurerna 5D och 5C skall 
således jämföras för upprustning och nybyggnad. Det är först när den befintliga 
byggnaden i upprustat skick inte längre förräntar det markvärde en ny byggnad 
kan förränta (rivningskostnader antages vara försumbara) som en rationell 
fastighetsägare kommer att överväga att uppföra en ny byggnad.

En upprustning som däremot enbart förräntar sig själv kan tänkas 
genomföras fram till tidpunkten T men blir allt mindre sannolik därefter. Alter
nativet med nybyggnad blir allt intressantare då det medför att en del av det 
potentiella markvärdet kan tillgodogöras.

Om nybyggnad är det lönsammaste alternativet efter tidpunkt T torde intres
set för löpande underhåll avta. Det gäller att vid givna intäkter minska kost
naderna för underhåll för att maximera skillnaderna mellan intäkter och 
kostnader under den befintliga byggnadens återstående, kortvariga livslängd. 
Förfallet accelererar.

Betydelsen av växande markvärden

Låt oss anta att en fastighet ligger inom ett område där fastighetsägaren 
rimligen kan spekulera i att markvärdet kommer att stiga kraftigt i framtiden. 
Det kan t.ex. vara ett centralt affarsdistrikt som förväntas expandera på ett 
sådant sätt att fastigheten kan ges en ny, lönsammare användning.

Stigande markvärden medför att byggnadens ekonomiska livslängd förkortas 
och tidpunkten för när rivning börjar te sig fördelaktig förskjutes till TO i figur 
5E. Utvecklingen bör emellertid i vissa situationer medföra att högre hyror kan 
uttas i befintlig byggnad varför förskjutningen inte blir så påtaglig.

Inför utsikten av framtida kraftiga markvärdestegringar på grund av ny 
användning av marken kan markägaren emellertid göra bedömningen att det 
är bättre att vänta med en nybyggnad eller upprustning för att senare få möjlig
het att ändra markanvändningen mer radikalt, t.ex. från bostäder till affärs- och 
kontorsverksamhet. Under väntetiden tillgodogör han sig det löpande över
skottet från den befintliga byggnaden. Är spekulationen riktig kan stora vinster 
erhållas. En tidpunkt i anslutning till N i figur 5E väljes för rivning i stället för 
en tidpunkt i anslutning till TO. Under väntetiden är det rimligt att underhållet 
minskar, d.v.s.. förfallet accelererar.
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Det kan samtidigt inte uteslutas att de stigande lägesfördelama medför att 
befintliga hyror kan ökas, varför fastighetens värde med befintlig användning 
också stiger. Det kan därmed inte förutsättas att nybyggnad alltid är intressan
tare än upprustning. Om de diskonterade överskotten för befintlig byggnad 
stiger motsvarande markvärdets ökning eller mer kan ett behållande av bygg
naden vara mest intressant. Lönsamhetskalkylerna för upprustning respektive 
nybyggnad avgör utfallet.

Betydelsen av sjunkande markvärden

Om husets attraktivitet minskar mer än vad som orsakas av ålder medför det 
att fastighetsvärdet sjunker snabbare än normalt. Hyresgäster blir allt ovilligare 
att betala viss hyra, varför den far sänkas löpande. En orsak till snabba värde
fall kan vara att byggnaden är anpassad till gamla, specifika produktions
förhållanden och inte kan anpassas till ny användning. Detta behöver emeller
tid inte medföra att marken förlorar värde, eftersom den kan vara användbar 
för ny bebyggelse.

Om det är minskande lägesfördelar som orsakar att hyresintäkterna sjunker 
är situationen mer problematisk. Så småningom förmår intäkterna kanske inte 
ens att täcka underhåll, varför fastighetsägaren blir ovillig att underhålla huset 
med följd att det förfaller. Om lägesfördelama försvinner helt, d.v.s. något 
potentiellt markvärde för nybyggnad inte föreligger, finns heller ingen möj
lighet att bygga om eller bygga nytt.

Slutsatser

Ur ovanstående beskrivning kan ett antal principiella slutsatser dras:

1. En rationell fastighetsägare kommer inte att vidmakthålla en olönsam 
byggnad utan låter den förfalla helt eller river den. Om han bygger nytt 
beror helt på om en ny byggnad blir lönsam eller inte.

2. Finns inget markvärde kommer byggnaden att stå kvar tills den inte 
längre genererar några överskott. Därefter ersätts den kanske. Ingen är 
heller intresserad av att köpa den för att bygga nytt. Den kan vara lön
sam att uppmsta en eller flera gånger, även om inga direkta vinster 
uppstår, d.v.s. upprustningarna förräntar sig själva men inte mer. Bygg
naden kan därmed komma att bli gammal under förutsättning att den inte 
är av så dålig kvalité att den inte går att rusta upp (figur 5B).

3. Om fastigheten genererar hyresintäkter som är större än vad byggnadens 
tekniska ålder motiverar föreligger ett markvärde. Detta kan realiseras 
fullt ut genom nybyggnad. Därför blir byggnaden ekonomiskt olönsam 
då fastighetsvärdet enligt pågående markanvändning understiger vad en
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nybyggnad skulle ge (figur 5C). Beroende på kostnader för upprust
ningar kan emellertid delar av markvärdet tillgodogöras genom upp
rustning, varför rivning inte behöver bli aktuell direkt. Upprepade 
upprustningar kan företas (figur 5D).

4. Om markvärdena är stigande kan det under punkt 2 beskrivna rivnings- 
skedet komma att tidigareläggas. Stiger markvärdet radikalt till följd av 
ändrad markanvändning (t.ex. från bostäder till kontor) är sannolikheten 
stor för att en befintlig byggnad förr eller senare ersätts av en ny, mer 
funktionell (figur 5E).

5. Bidrag och fördelaktiga lån till upprustningar liksom skattelättnader vid 
innehav av äldre byggnader förändrar lönsamhetsbilden positivt och för
skjuter tidpunkten för rivning framåt i tiden.

6.2 Inskränkningar i markanvändningen till förmån för kulturmiljö
vården

Det är avancerade kalkyler fastighetsägaren måste göra inför upprustning 
liksom inför rivning och nybyggnad. Han har att beräkna troliga intäkter och 
kostnader för olika alternativ samtidigt som offentliga regleringar i markan
vändningen måste beaktas. Skatter och andra stödåtgärder såsom bidrag och 
fördelaktiga lån till upprustning och nybyggnad påverkar också kalkylerna, då 
skattelättnad och stöd i praktiken medför att fastighetsvärdet höjs (skillnaden 
mellan intäkter och kostnader ökar). Införande av skattelättnader för innehav 
av en fastighet höjer fastighetsvärdet direkt medan bidrag, fördelaktiga lån och 
skattelättnader på investeringar uppmuntrar ägaren till att göra värdehöjande 
förbättringar. Hans kalkyler blir än mer komplicerade om inflation och kon
junktursvängningar skall bedömas. Fluktuerande markvärden, byggkostnader, 
hyror, etc. måste dessutom beaktas, vilket inför ett osäkerhetsmoment. En 
riskbedömning måste göras.

Ekonomiska "morötter och piskor" kan utformas på ett sådant sätt att fastig
hetsägaren anpassar sin förvaltning till kulturmiljösektoms intressen. Rivning 
skall motverkas och upprustning uppmuntras. Förfall skall dessutom förhindras 
så att det inte går så långt att rivning blir en nödvändighet.

Utgår man från det synsätt som presenterats i avsnitt 6.1 kan lagstiftaren, 
myndighter och stödorgan ändra de ekonomiska incitamenten, så att ägaren fin
ner bevarande av befintlig bebyggelse ändamålsenlig gentemot rivning. Fastig
hetsvärdet kan förändras på två principiellt olika sätt eller genom en kombi
nation av dem för att motverka rivning, nämligen genom att:

1. sänka eller ta bort det potentiella markvärdet (modell A i figur 6),
2. höja fastighetsvärdet för befintlig byggnad så att den blir konkurrens

kraftig gentemot nybyggnad (modell B i figur 6).
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B. SkattelättnaderA. Potentiellt markvärde 
elimineras

D. Stöd till upprustningC. Upprustning med utnyttjande 
av potentiellt markvärde

Beteckningar

_____ Fastighetsvärde enligt
pågående användning

Potentiellt
markvärde

I Byggnadsinvestering

Figur 6. Modeller för förändring av fastighetsvärden genom offentlig reglering och 
ekonomisk stödverksamhet.

En fastighet antas ha en befintlig byggnad som åldras och vid viss tidpunkt är 
det potentiella markvärdet högre än det värde den befintliga bebyggelsen gene
rerar (jämför figur 5C). Införs en bestämmelse om att en byggnad inte far rivas 
och att ny bebyggelse inte far uppföras, medför det att det potentiella markvär
det inte kan utnyttjas för nybyggnad. Konsekvensen blir att byggnaden kommer 
att kvarstå tills dess den blir olönsam (risken för rivning förskjuts från tidpunkt 
T till R i figur 6, modell A).
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En sänkning av markvärdet genom beslut att en byggnad inte får rivas kan 
emellertid få till konsekvens att ägaren låter byggnaden förfalla så att den till 
slut inte är möjlig att upprusta. Risk för detta är kanske särskilt framträdande 
vid höga och/eller stigande potentiella markvärden. Ett skyddsbeslut måste där
för stödjas av mekanismer som förhindrar oreparabelt förfall.

Om det uppenbarligen är olönsamt att förvalta en byggnad är det kanske 
orimligt att hävda att fastighetsägaren skall vårda den efter tidpunkt R i modell 
A. Hans resurser riskerar att "kastas i sjön". I sådana lägen torde det också vara 
svårt att tvinga ägaren till åtgärder. Skydd kommer knappast att bidra till att 
förfallet upphör om skyddsbestämmelserna inte kompletteras med andra åtgär
der. Stöd måste därför sättas in för att fastighetsägaren skall få lönsamhet i 
fastighetsförvaltningen. Sådant stöd kan lämnas i form av generella skatte
lättnader för en ägare av en skyddad byggnad. Dessa ökar överskottet i förvalt
ningen, d.v.s. fastighetsvärdet stiger (modell B) och risk för rivning förskjutes. 
Bidrag till löpande underhåll ger samma effekt.

Nästa frågeställning är hur upprustning av skyddade byggnader skall upp
muntras. Det skall vara fördelaktigt för fastighetsägaren att vårda och förbättra 
sin byggnad. Två sätt eller en kombination av dem kan användas för att åstad
komma detta, nämligen genom att:

1. låta fastighetsägaren få tillgång till det potentiella markvärdet via upp
rustning (modell C i figur 6),

2. sätta in åtgärder i form av stöd till upprustning (modell D i figur 6).

Även om det potentiella markvärdet elimineras genom rivningsförbud finns det 
latent kvar och kan delvis åtnjutas vid en upprustning. Om en upprustning 
skulle vara lönsammare än en nybyggnad uppstår inga problem. Markägaren 
upprustar. Men om en nybyggnad är lönsammare samtidigt som det är klart att 
fastighetsägaren inte får bygga nytt, måste han i stället bedöma om det finns 
möjligheter att renovera byggnaden på ett sådant sätt att han kan få ut större 
överskott i förvaltningen efter upprustningen än om han endast sätter in löpan
de underhåll. Han kan således genom upprustning tillgodogöra sig en del av det 
potentiella markvärdet. Om förutsättningar finns att ändra användningen kan 
än större överskott erhållas.

Om vi för enkelhets skull antar att en upprustning medför att huset får 
samma värde som efter nybyggnad men är dyrare att genomföra medför det att 
en del av det potentiella markvärdet utnyttjas för extra höga byggkostnader i 
stället för att, som i nybyggnadsfallet, ge fastighetsägaren högre vinst (gapet 
mellan byggnadsinvesteringen och fastighetsvärdet enligt pågående använd
ning vid tidpunkt U i modell C). Upprustningen skall således få ske på ett så
dant sätt att intäkterna ökar mer än vad upprustningskostnaden motiverar. Det
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gäller i så fall att skyddsbestämmelserna är utformade så att skyddet inte låser 
bebyggelsen i en långsiktigt olönsam användning.

I det beskrivna fallet medför således ett skyddsbeslut att det potentiella 
markvärdet elimineras för nybyggnad men ligger latent inför en upprustning. 
Vinstgivande upprustning och ändrat användningssätt kan tillåtas under 
förutsättning att det är acceptabelt ur kulturhistorisk synpunkt.

Stöd kan dessutom ges för att rusta upp byggnaden för att därigenom öka 
dess ekonomiska värde. I det renodlade fallet ges ett stöd som precis täcker de 
förluster som uppstår vid en upprustning medan fastighetsägaren själv lägger 
ut det kapital som kan förräntas efter normala avkastningskrav. I modell D 
symboliseras den extra, förlustbringande investeringskostnaden, vilken sam
tidigt är en förutsättning för att en upprustning skall komma till stånd, med den 
del av byggnadsinvesteringsstapeln som överstiger fastighetsvärdet vid 
tidpunkt U i modell D. Rivning kan således uppskjutas till följd av att ett stöd 
utgår.

Kan fastighetsägaren erhålla ett stöd till upprustning och samtidigt utnyttja 
en del av det potentiella markvärdet kan intresset för upprustning stimuleras 
extra, d.v.s. användandet av modell C och D kan kombineras.

En intressant spörsmål uppkommer om byggnaden rustas upp med hjälp av 
stöd (bidrag, fördelaktiga lån eller skattelättnader på investeringskostnaderna) 
eller om skattelättnader ges för innehav av en äldre byggnad utan krav på 
upprustning. Frågeställningen är således om modell D eller modell B skall 
användas för att stödja kulturmiljövården? Om man antar att båda metoderna 
kostar lika mycket för det allmänna är stöd till upprustning troligen fördel
aktigast, då det förlänger fastighetens tekniska livslängd. Om detta också ger 
den längsta ekonomiska livslängden kan knappast avgöras generellt, även om 
en gissning är att en teknisk upprustning ofta ger en längre ekonomisk livs
längd än vad skattelättnader på fastighetsinnehavet gör.

I vissa lägen medför omständigheterna att det trots stöd är omöjligt att driva 
en fastighetsförvaltning utan underskott. I stället måste förmodligen hela eller 
delar av driftskostnaderna övertas eller fastigheten inlösas av myndighet eller 
annan kulturmiljöorganisation för att ett bevarande skall säkras.

I ovanstående genomgång framträder vissa ekonomiska funktioner som kan 
hanteras mer eller mindre samordnat i ett styrsystem som syftar till att skydda 
bebyggelse av kulturhistoriskt värde. De ekonomiska villkoren för fastighets
förvaltningen kan således förändras genom lagbestämmelser och ekonomiska 
stimulansåtgärder. I de följande avsnitten skall en koncentrerad genomgång 
göras för Danmark, England, Nederländerna och Nordrhein-Westfalen för att 
avgöra vilka ekonomiska modeller (modell A, B, C och/eller D) som ländernas 
kulturvårdande myndigheter och andra organ har till sitt förfogande för att 
bemästra bevarandeproblematiken. Materialet till genomgången hämtas från 
tidigare redogörelser över juridiska regelverk och ekonomiska stödformer.
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Fastighetsägaren kan motverka myndigheternas bevarandeintentioner genom 
att låta en byggnad förfalla. Därför skall även mekanismerna för förfall tas upp 
mycket kortfattat. Inskränkningar i fastighetsanvändningen påverkar fastighets
ägarens ekonomiska ställning, varför möjligheter till kompensation också 
sammanfattas helt kort.

6.3 Danmark

Objektsskydd: Staten kan skydda äldre byggnader av arkitektoniskt, kultur
historiskt eller miljömässigt värde genom fredning. Normalt skall byggnaderna 
vara minst 100 år gamla. Skyddet kan utsträckas till den närmaste omgiv
ningen. Ersättning utgår inte, d.v.s. det potentiella markvärdet för nybyggnad 
tas bort (modell A).

Om en fastighetsägare önskar vidta in- eller utvändiga förändringar på en 
skyddad byggnad måste tillstånd inhämtas. Vid bedömningen av tillstånds
frågan läggs vikt vid att byggnaden skall ges en ändamålsenlig användning. 
Skyddet skall inte ge museala följder utan fredade byggnader skall ges en funk
tion som ansluter sig till byggnadens speciella karaktär för att på så sätt bidra 
till ett långsiktigt bevarande. Det innebär att fredningsprincipema ansluter sig 
till tanken att fastighetsägaren skall kunna göra investeringar i förbättrings
åtgärder som är långsiktigt räntabla och ger tillbaka investeringen. Det medför 
också att fastighetsägaren kan utnyttja en del av det potentiella markvärdet 
genom en rätt genomförd restaurering (modell C).

Fredningsbeslut kan stödjas av ekonomiska förmåner i form av bidrag och 
fördelaktiga lån (modell D). De ekonomiska stöden är inriktade på större och 
mer omfattande underhållsarbeten. Erfarenheten är också att om ett stöd ges för 
grundläggande åtgärder sätter fastighetsägaren ofta in ytterligare 5-6 gånger så 
stort belopp. Löpande underhåll och allmän modernisering stödjes normalt inte. 
Drift- och underhållskostnader är emellertid avdragsgilla. Fredade byggnader 
är vidare befriade från kommunal markbeskattning (modell B).

Alla fyra modeller, A-D, utnyttjas således i Danmark för skydd av fredade 
byggnader. Förfall som äventyrar byggnadens långsiktiga existens förhindras 
genom att fastighetsägaren måste hålla tak, väggar, etc. täta. Inga ersättningar 
erläggs i samband med skyddsbeslut eller senare vid avslag på tillstånds- 
ansökningar. Inlösen kan emellertid bli aktuell vid nekat rivningslov men är 
extremt ovanligt. 70% av förslagen till fredning kommer från fastighetsägarna 
själva, vilket tyder på att de uppfattar de ekonomiska villkoren vara fördel
aktiga vid fredning.

Områdesskydd: En lokalplan (motsvarar detaljplan) kan användas för att reg
lera bevarande av bebyggelse genom att bestämmelserna i planen fastlägger att 
byggnader endast far rivas, byggas om eller på annat sätt ändras efter tillstånd



87

från kommunen. Inga krav finns på byggnadernas ålder inom området. Såväl 
ut- som invändiga åtgärder liksom användningen kan regleras. Potentiella 
markvärden elimineras således men beroende på planbestämmelser kan mark
värdena i stället nyttjas genom upprustning (modell A och C).

Stöd utgår normalt inte till bebyggelse som skyddas med stöd av lokalplan. 
Skattelättnader ges inte.

Inom skyddade områden används således modell A och C, d.v.s. ett områ- 
desskydd medför att det potentiella markvärdet för nybyggnad tas bort men 
också att det kan utnyttjas för upprustning. Stöd till upprustning (modell D) 
kan förekomma men är ovanligt. Metoder att förhindra förfall synes inte ha 
utvecklats. Fastighetsägarens möjligheter att begära inlösen är i det närmaste 
enbart av teoretiskt intresse. Grundkravet är för övrigt att rivningslov skall ha 
nekats.

6.4 England

Objektsskydd: Äldre arkitektoniskt eller historiskt intressanta byggnader kan 
skyddas genom införande i en särskild förteckning (listed building). Några 
alderskrav finns inte och ersättning utgår inte. Det fordras särskilt tillstånd för 
rivning eller förändringar. Det är således ingen självklarhet att ett potentiellt 
markvärde kan utnyttjas för nybyggnad (modell A).

Det är inte omöjligt att erhålla tillstånd till en förändring av en byggnad trots 
skyddet men hänsyn skall tas till byggnadens särskilda värde. Optimal använd
ning skall eftersträvas men detta är inte detsamma som maximal lönsamhet 
utan snarare att också andra faktorer än ekonomi skall vägas in i bedömningen. 
Eftersom lönsamhetsaspekterna är viktiga far upprustningar om möjligt ske på 
ett sådant sätt att delar av det potentiella markvärdet fór nybyggnad kan 
tillgodogöras genom restaureringen (modell C).

Skattelättnad, d.v.s. befrielse från omsättningsskatt, kan utgå vid vissa till- 
ståndspliktiga ombyggnadsåtgärder på bostadshus och byggnader avsedda för 
välgörande ändamål. Användningen av skatteinstrumentet för att understödja 
bevarande är således mycket begränsad och endast inriktad på ombyggnads
åtgärder. Bidrag och fördelaktiga lån kan utgå till ägare av listed buildings. 
Vanligtvis används dessa stödmöjligheter för att avhjälpa brister i byggnaders 
konstruktion och för att rädda byggnader från totalt förfall (begränsad använd
ning av modell D).

I England används således de ekonomiska modellerna A och C primärt för 
skydd av enskilda byggnader, medan D har marginell användning. Mekanismer 
har också utvecklats för att förhindra totalt förfall genom att myndighet kan 
upprusta byggnad på ägarens bekostnad, alternativt expropriera den. Fastig
hetsägare kan å sin sida begära inlösen men detta torde inte förekomma i 
praktiken.
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Områdesskydd: Genom att inrätta en conservation area kan arkitektoniskt och 
historiskt intressanta områden skyddas. Det är områdets kvalité snarare än 
enskilda byggnader som avgör om skyddet skall läggas ut. Den fria rätten till 
rivning tas bort och upprustningar av exteriörer hanteras striktare än vid van
liga lovärenden. Därmed tas de potentiella markvärdena för nybyggnad bort 
(modell A). En viktig målsättning med ett områdesskydd är att området skall 
förbättras, d.v.s. den ekonomiska potentialen skall utnyttjas för önskvärd 
uppgradering av området (modell C). Rivningar utesluts i praktiken. Om 
rivning trots allt tillåts skall kontrakt vara tecknat för nyuppförande av byggnad 
för att garantera att rivningen bidrar till förbättring av områdets karaktär.

Skattelättnader utgår inte till fastighetsägare inom en conservation area 
(modell B nyttjas inte). Däremot kan bidrag utgå liksom fördelaktiga lån läm
nas om stödåtgärden signifikant bevarar eller förbättrar områdets karaktär 
(begränsad användning av modell D).

Modellerna A och C samt i begränsad omfattning modellen D används såle
des vid områdesskydd. Mekanismer synes inte ha utvecklats för att åtgärda 
förfall av byggnad. Det finns en möjlighet till inlösen men denna tycks inte 
nyttjas i praktiken.

6.5 Nederländerna

Objektsskydd: Estetiskt, vetenskapligt, kulturellt och historiskt värdefulla 
byggnader äldre än 50 år kan skyddas. Ersättning utgår inte, d.v.s. det poten
tiella markvärdet vid nybyggnad tas bort (modell A).

Om fastighetsägaren önskar ändra en skyddad byggnad måste särskilt till
stånd erhållas. Ersättningar kan aktualiseras. Förutsättningen är att det vid 
tillståndsbedömningen är uppenbart att den som söker tillståndet gör en förlust 
till följd av att tillstånd nekas eller förenas med särskilda villkor. Systemet 
förutsätter emellertid att motsättningar mellan fastighetsägare och kommun bör 
lösas genom förhandlingar där en tillfredsställande lösning skall hittas ur 
kulturmiljövårdens synpunkt. Den offentliga förhandlingsattityden är därför 
liberal. Resultatet är att ersättningsärenden är extremt ovanliga. Detta kan 
tolkas som att fastighetsägarna ser förhandlingslösningama som goda, d.v.s. 
de kan tillgodogöra sig potentiella vinster vid upprustningar av byggnader 
(modell C).

Såväl skattelättnader som stöd och fördelaktiga lån kan dessutom utgå. De 
ekonomiska stöden samordnas (modell B och D).

I Nederländerna används således modellerna A-D för att stötta bevarande av 
enskilda byggnader. Förfall synes inte kunna förhindras direkt utan hanteras 
genom ekonomiska stimulanspaket. Ersättningar utgår nästan aldrig i prak
tiken.
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Områdesskydd: Områden av allmänt intresse p.g.a. skönhet, stadsmönster eller 
kulturhistoriskt värde kan skyddas genom att en ordinär detaljplan med skydds
bestämmelser läggs över dem. Ersättning kan rent teoretiskt utgå om fastig
hetsägaren varit aktiv i att förbereda nybyggnadsåtgärder under tiden före 
planffamtagandet men i praktiken förekommer knappast sådana ersättningsfall 
(modell A). Byggnaderna skall emellertid kunna förändras för att ha en ränta- 
bel användning men ändringarna skall ske med hänsyn till de krav detaljplanen 
ställer (modell C). Bidrag och lån kan utgå till restaureringar av hus (modell
D).

Modellerna A, C och D nyttjas således för områdesskydd. Förfall kan inte 
förhindras men motverkas genom ekonomiska stimulansåtgärder. Ersättningar 
utgår inte i praktiken.

6.6 Nordrhein-Westfalen, Tyskland

Objektsskydd-. Byggnader som är väsentliga för kulturarvet kan skyddas. Inget 
krav ställs på byggnadernas ålder. Ersättningar utgår inte vid skyddstillfället 
(modell A). Ett skyddsbeslut medför att byggnaden inte far ändras utan särskilt 
tillstånd. Någon uttrycklig önskan om att bebyggelsen skall användas optimalt 
i något avseende verkar inte föreligga, varför det inte är uppenbart att de poten
tiella markvärdena kan nyttjas för upprustningar. Det utesluter å andra sidan 
inte att de nyttjas. Att kulturmiljövården stöder sig på ett lönsamhetstänkande 
synes således inte vara lika framträdande i Nordrhein-Westfalen som i övriga 
undersökta länder. Skyddet verkar därmed ha en högre dignitet i Nordrhein- 
Westfalen. Modell C kan således nyttjas, även om det inte är primärt. Vid 
upprustning av skyddade byggnader får man emellertid anta att kommun och 
fastighetsägare strävar efter att fastighetsanvändningen skall bli så lönsam som 
möjligt.

Bidrag liksom skattelättnader kan utgå till den som skall åtgärda en skyddad 
byggnad (modell D). Därtill kan en rad andra skattelindringar erhållas (modell 
B).

Det innebär att modellerna A, B och D tydligt utnyttjas i Nordrhein- 
Westfalen medan modell C kan komma till användning i praktiken. Meka
nismer har vidare utvecklats för att motverka förfall. Fastighetsägaren är 
skyldig att hålla byggnaden i stånd, men blir den ekonomiska belastningen för 
stor kan han begära ersättning och ytterst inlösen av fastigheten.

Områdesskydd: Kommunerna kan använda en rad olika stadgor för att styra 
bebyggelseutformning och bevarande i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Den 
viktigaste är utläggande av Denkmalbereich (områdesskydd). Utläggande med
för att nybyggnadsmöjligheten tas bort (modell A). Inget särskilt synes vara
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utsagt om att bebyggelsen i skyddade områden skall användas optimalt i någon 
form, även om det inte kan uteslutas att detta ofta är önskemålet.

Ekonomiskt stöd kan lämnas för underhåll och bevarande, främst till åtgär
der som förstärker stadsbilden. Skattelättnader kan också erhållas (modell B 
och D).

Samma verktyg (modell A, B och D) utnyttjas således vid områdesskydd 
som vid objektsskydd. Modell C kan komma till användning i praktiken. Där
emot har mekanismer inte utvecklats mot förfall inom skyddsområden. Ett 
särskilt föreläggande (Gebote) mot förfall skulle möjligtvis kunna läggas ut. 
Om fastighetsägaren anser att han drabbats ekonomiskt utöver vad han måste 
acceptera till följd av skyddsbeslutet kan han begära ersättning eller inlösen.

6.7 Jämförelse mellan länderna

En kort jämförelse skall göras mellan förhållandena i de undersökta länderna 
(figur 7).

Objektsskydd: I samtliga länder används juridiska regelverk för att ta bort 
potentiella markvärden hänförbara till möjligheter att bygga nytt (modell A). 
Därtill är det klart utsagt att bevarande skall stödjas på marknadskrafter 
(modell C). Undantaget är möjligen Nordrhein-Westfalen, där motiveringarna 
till skyddet och inte lönsamhetsaspekter far avgörande betydelse vid senare 
bedömningar av tillståndsfrågor.

Skattelättnader för fastighetsägare används i samtliga länder med undantag 
för England (modell B). I samtliga länder kan dessutom stöd i form av bidrag, 
fördelaktiga lån eller skattelättnader till upprustning utgå (modell D). I England 
används emellertid stödåtgärder i mycket begränsad omfattning.

Områdesskydd: Vid områdesskydd använder samtliga länder sig av metoder 
för att ta bort rätten till nybyggnad (modell A). Byggnader skall emellertid fa 
användas på ett optimalt sätt under förutsättning att kulturmiljövärden inte 
spolieras (modell C). I Nordrhein-Westfalen verkar emellertid inte detta synsätt 
vara lika framträdande som i de andra länderna utan skyddet rör primärt be
varande oberoende av vad konsekvenserna blir. Det är kanske en av förklaring
arna till att det är enbart här som skattelättnader kan utgå till dem som har hus 
inom bevarandeområden (modell B). Stöd till upprustning kan utgå i samtliga 
länder, även om det verkar vara relativt ovanligt i Danmark och England 
(modell D).

Slutligen kan följande iakttagelse göras. Det är inte självklart att ekonomiska 
stimulansåtgärder i form av bidrag eller skattelättnader måste användas för att 
stödja bevarande. England är ett exempel på att det går att förlita sig på att 
fastighetsägare normalt sköter sin egendom för att erhålla lönsamhet i förvalt
ningen. Det gör han oberoende av om skydd finns eller ej. En skyddsbestäm-
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Neder- Nordrhein-
Danmark England länderna Westfalen

Objektskydd
A. Potentiellt markvärde X X X X

elimineras
B. Skattelättnader X X X

C. Upprustning med utnyttjand 
av potentiellt markvärde

X X X

D. Stöd till upprustning X X X

Om rådessky dd
A. Potentiellt markvärde X X X X

elimineras
B. Skattelättnader X

C. Upprustning med utnyttjand 
av potentiellt markvärde

X X X

D. Stöd till upprustning X X

Figur 7. Primärt använda modeller till stöd för bevarande. Modellerna A-D framgår 
ur figur 6.

melse är en bestämmelse bland andra han har att ta hänsyn till vid 
fastighetsförvaltningen.
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7 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

En undersökning av ett begränsat antal länder är problematisk att sammanfatta. 
Varje land är på sitt sätt unikt och skiljer sig dessutom från länder som inte är 
undersökta. Slutsatsen blir att de tidigare beskrivningarna far tala for sig själva. 
Med hjälp av dem kan emellertid olika infallsvinklar anläggas på bevaran
deproblematiken. Några skall tas upp.

Instiftande av skydd

Objektsskydd, d.v.s. skydd av enstaka byggnader, beslutas i samtliga länder på 
central administrativ nivå med undantag för Nordrhein-Westfalen. Där är i 
stället kommunen beslutande medan delstatlig myndighet kan ingripa om 
kommunen inte fullgör sin skyldighet. Beslut om områdesskydd är däremot 
en kommunal fråga i samtliga länder utom i Nederländerna där den centrala 
förvaltningen initierar proceduren som sedan verkställs av kommunen.

Skillnaden i beslutsnivå för objektsskydd och områdesskydd kan ha sin 
bakgrund i att instrumenten härrör från olika tider. Vid sekelskiftet då objekts
skydden infördes var det väsentligt att skydda vissa unika, nationellt intressanta 
byggnader. Samtidigt hade kommunerna fa ansvarsområden, en svag besluts
ställning och låg handläggarkompetens. Kompetensen har emellertid förstärkts 
under 1900-talet och områdesskydd introducerades i en tid då kommuner fått 
utökat ansvar och vidsträckta befogenheter. Den stärkta lokala kompetensen 
kan ha varit orsaken till att ansvaret för områdesskydd lagts på kommun. Från 
början var bevarande således en fråga om att skydda enstaka objekt med 
synnerligen högt värde ur kulturmiljösynpunkt medan dagens mer massbetona- 
de bevarande, vilket är särskilt tydligt vid områdesskydd, medför att en de
centralisering kan vara av nöden för att den centrala administrationen inte skall 
drunkna i arbete.

En annan förklaring till olika beslutsinstanser kan vara att områdesskydden 
till sin karaktär ligger nära planläggning. Inom ett skyddat område behöver 
t.ex. inte samtliga byggnader vara värda att bevara, vilket medför att 
bedömningsffågor aktualiseras som normalt är planrelaterade. Trafik-, gatu-, 
va- och andra frågor måste hanteras parallellt med skyddsfrågorna. I samtliga 
studerade länder är planering primärt en kommunal fråga och överallt fram
träder områdesskyddens plankoppling tydligt. I Danmark och Nederländerna 
används ordinära detaljplaner för att införa områdesskydd. I Nordrhein- 
Westfalen nyttjas områdesrelaterade stadgor snarlika detaljplanebestämmelser. 
I England avgränsas visserligen en conservation area schablonmässigt, men 
detta är samma teknik som används för upprättande av planer. Utläggande av 
områdesskydd ansluter således även i England till tekniken för planläggning.
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Behandlingen av ansökningar om tillstånd att fa utföra åtgärder på skyddade 
byggnader eller att få riva dem ger omfattande hanteringsproblem om antalet 
skyddade byggnader är stort (massbevarande). Med massbevarande avses att 
fler byggnader fredas än de mest unika av nationellt intresse. I samtliga länder 
lämnas tillstånd till rivning och ändring av byggnader av kommunerna. Det 
gäller både vid objekts- och områdesskydd. Undantaget är fredade byggnader 
i Danmark, alltså det land som har förhållandevis låg andel skyddade bygg
nader. I England garanteras riksintresset av att behandlingen av ärenden 
rörande de mest skyddsvärda byggnaderna kan övertas av den nationella admi
nistrationen.

Fastighetsägares pcrverkansmöjl igheter

Likheten mellan områdesskydd och planläggning framgår även av att förslag 
till områdesskydd utställes i de undersökta länderna. Fastighetsägare och all
mänhet ges därmed möjlighet att framföra synpunkter på förslagen. England 
är ett undantag. Samrådsförfarandet i engelsk planläggning behöver inte iakttas 
när en conservation area läggs ut. Ett sådant förfarande rekommenderas emel
lertid.

Inför utläggande av ett objektsskydd kommuniceras däremot fastighets
ägaren direkt. Undantaget är England, där beslutet kan meddelas i efterhand 
utan att information getts dessförinnan. Anledningen till att fastighetsägaren 
inte hörs i England torde vara att man valt att möta den fria rivningsrätten med 
möjligheten att fatta omedelbart verkande skyddsbeslut. Annars kan byggnaden 
rivas under den period som myndigheten utreder om ett objektsskydd skall 
läggas ut. I övriga länder har andra mekanismer utvecklats för att förhindra 
oönskade rivningar, bl.a. att rivning inte får företagas under tiden myndigheter
na utreder skyddsvärdet.

Skydd kan antingen ha en ultimativ innebörd eller vara en grund för 
förhandlingar den dag fastighetsägaren har önskemål om att vidta förändringar 
på fastigheten. I det ultimativa fallet är det klart att inget får göras eller att för
ändringar skall följa ett visst regelverk. I det andra fallet innebär skyddet att 
myndigheternas forhandlingsposition stärkts vid bedömningen av ett tillstånds- 
ärende genom att skyddet betonar att kulturhistoriska aspekter skall vägas 
gentemot ägarens behov av ändamålsenlig fastighetsanvändning. Omständig
heten att byggnader i de undersökta länderna, trots skydd, vanligtvis skall 
behålla en positiv avkastning, talar för att skydden är avsedda att stärka den 
offentliga forhandlingspositionen vid ansökningar om tillstånd till att få vidta 
åtgärder på byggnaderna. Men skydden är också avsedda för att undvika riv
ning och totalt förfall.

Graden av positiv syn på marknadskrafternas betydelse för att vidmakthålla 
den äldre bebyggelsen skiljer sig något åt i de undersökta länderna. I England
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är det klart att bevarande är en uppgift for fastighetsägarna utan att ekonomiska 
stöd utges av myndigheter. Därför är lönsamhetsffågoma centrala vid 
restaureringar, men detta innebär inte att maximal avkastning skall eftersträvas. 
I Nordrhein-Westfalen verkar lönsamhetstänkande ha mindre prioritet. De 
egenskaper som motiverar ett skydd är det centrala och sedan anpassas de eko
nomiska villkoren for att stötta detta.

Ersättning

Tas ett beslut om skyddsbestämmelser till förmån för bevarande av bebyggelse 
kan detta påverka fastighetsvärdena positivt. Ett områdesskydd kan tex. 
medföra att alla fastighetsägare inom området vet att skyddet kommer att gälla 
såväl dem själva som grannarna, varför alla långsiktigt kan investera i och 
förvalta befintlig bebyggelse utan risk för att åtgärder på grannfastigheter 
urholkar värdet av investeringarna. Värdehöjande fenomen kan också uppträda 
i stadscentra och andra kulturellt intressanta miljöer, där en äldre miljö drar 
kunder och turister på ett sätt som en ny eller stilmässigt splittrad miljö kanske 
inte kan. Värdesänkande skyddsbestämmelser ger däremot upphov till för- 
mögenhetsförluster, vilket medför att fastighetsägare kan anse det vara rimligt 
att erhålla en ersättning.

Frågan kan emellertid ställas om ersättningar skall utgå. Om de skall utgå 
finns dessutom två principiella tidpunkter för erläggande av ersättning vid 
värdeförluster. Dels kan den utgå vid skyddstillfallet, dels vid det tillfälle då 
en ansökan om tillstånd för rivning eller annan åtgärd aktualiseras och nekas 
eller förenas med villkor.

Den allmänna synen i respektive land gällande ersättningar vid inskränk
ningar i markanvändningen är grundläggande för om ersättning skall utgå eller 
inte vid bevarande och i så fall när, med hur mycket och på vilket sätt. Det 
medför också att ersättningsfall hanteras likartat vid objektsskydd och om
rådesskydd inom ett land.

Dansk rätt utgår ifrån att restriktioner som påföres fastighetsägare är 
ersättningsffia regleringar av egendomsrätten. Det potentiella fastighetsvärdet 
som skulle kunna åtnjutas vid nybyggnad eller vid ändrat användningssätt av 
befintlig byggnad kan således elimineras utan ersättning genom en bestäm
melse om skydd. Blir bevaranderestriktionema uppenbart oskäliga kan emel
lertid stat eller kommun bli skyldig att lösa in den drabbade fastigheten om 
ägaren fatt avslag på en ansökan om rivning. Inlösensbeloppet skall motsvara 
vad en liknande byggnad utan skydd är värd. Jämförelsemetoden ger låga 
ersättningar, vilket medför att inlösensfall knappt förekommer. En kompen
sation erhålls emellertid indirekt genom att ägare till fredade byggnader er
håller viss skattelättnad och kan erhålla bidrag till upprustning.
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Det är normalt dyrare att underhålla gamla byggnader än nya. Engelsk 
bevarandepolitik utgår från att detta är ett faktum som egentligen inte har med 
skydd av byggnader att göra. Bevarandebestämmelser medför vanligtvis inte 
heller några inskränkningar i ägarens underhåll av byggnaden. Slutsatsen blir 
att ersättningar inte lämnas vid skyddsbeslut. Teoretiskt sett kan ägaren begära 
inlösen om rivning inte medges, men villkoren synes så ofördelaktiga att 
inlösen inte verkar förekomma i praktiken. Skattelättnader eller bidrag utgår 
vanligtvis inte heller.

I Nederländerna kan ersättning erhållas om fastighetsägaren nekas tillstånd 
till att utföra åtgärder på en skyddad byggnad och om det är uppenbart att 
ägaren drabbas av förluster till följd av beslutet. Vid bedömningen av om er
sättning skall utgå tas hänsyn till sådana ekonomiska stöd och skattelättnader 
som fastighetsägaren erhåller p.g.a. skyddet. Ersättningsfallen är nästan obe
fintliga, vilket bl.a. beror på att myndigheterna gör allt för att undvika använd
ning av legala verktyg genom att sträva efter förhandlingslösningar. Vid om- 
rådesskydd kan bestämmelser om planskada aktualiseras men även detta är i 
praktiken ovanligt.

Historiskt intressant bebyggelse skall skyddas i Nordrhein-Westfalen och 
någon ersättning utgår inte då skydd läggs ut. Ersättningsfrågor kan emellertid 
tas upp när ansökan om tillstånd till att vidta en åtgärd på en skyddad byggnad 
avslås eller då upprustnings- eller nyttjandeföreläggande läggs ut av kom
munen. Förutsättningen för att erhålla ersättning är att skyddet inverkar menligt 
på fastighetens användning. Viss värdeförlust (troligtvis runt 20%) får ägaren 
emellertid tåla. Ersättningar är dock ovanliga eftersom såväl skattelättnader 
som direkta bidrag till ägare av skyddad bebyggelse skall beaktas vid bedöm
ningen.

Förfall

Även om rivning förbjuds och andra åtgärder på byggnaden inte får utföras 
utan tillstånd kan en byggnad förfalla till den grad att den inte längre kan 
restaureras. Eftersom detta är en realitet har olika mekanismer utvecklats för 
att kunna komma till rätta med problemet vid objektsskydd. Huvudprinciperna 
är att man antingen arbetar med juridiska bestämmelser eller ekonomiska 
stödåtgärder. I Danmark och England är juridiska regler primära. I Danmark 
måste en byggnad hållas i stånd så att den inte faller ihop. Men ekonomiska 
stöd och skattelättnader utnyttjas även för att underlätta situationen för fastig
hetsägaren. I England kan myndigheterna gå in och åtgärda byggnader på 
ägarens bekostnad eller expropriera dem. Nordrhein-Westfalen använder aktiva 
stödåtgärder liksom skatteinstrumentet för att förhindra förfall men kan också 
gripa in med hjälp av expropriativ lagstiftning. Nederländerna använder 
ekonomiska stimulansmedel.
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Förfall av byggnader inom områdesskydd verkar däremot inte kunna för
hindras i något av länderna på annat sätt än att objektsskydd lägges över en
skild byggnad inom området eller genom att ekonomiska stödåtgärder sätts in.

Regelverken för objektsskydd, d.v.s. skydd av enskilda byggnader, verkar 
således mognare än regelverken för områdesskydd. De löser problemet med 
förfall. Det kan bero på att bestämmelser för objektsskydd har använts under 
en längre tidsrymd, varför problem och luckor i lagen observerats och åtgärdats 
i en helt annan utsträckning än vad som är fallet för områdesskydden. Skill
naderna kan också bero på att områden inte är enhetliga utan omfattar såväl 
skyddsvärd som annan bebyggelse. Bestämmelser för att förhindra förfall skul
le antagligen vara svåra att på ett entydigt sätt hantera i en sådan miljö.

Investeringar

Om skydd läggs ut över bebyggelse, särskilt om det sker i stor omfattning, 
behövs metoder som stimulerar fastighetsägarna att investera i sina äldre 
byggnaderna på ett sådant sätt att de fortsätter att vara funktionella samtidigt 
som de speglar tidigare epokers arkitektur och bebyggelsekonstruktion. 
Objektsskydden i de studerade länderna har i viss mån utformats mot bakgrund 
av detta och det gäller än tydligare för områdesskydden. Skydden medför 
således normalt inte att en "död hand" läggs över byggnaderna utan skydden 
skall understödja bevarande av miljöns karakteristiska drag och framför allt 
förhindra rivningar. Det engelska conservation areas är ytterligheten i beto
ningen av områdenas funktionella användning, eftersom skyddet inte enbart är 
avsett för att bevara utan också för att förbättra. Det medför att upprustning och 
nybyggnad som förstärker ett områdes karaktär är välkomna.

I vissa lägen kan emellertid en investering vara helt omöjlig att genomföra 
för en rationell fastighetsägare. Nedlagda resurser förräntar sig inte, d.v.s. i 
realiteten blir fastigheten inklusive insatt kapital mindre värt för investeraren 
än om ingen åtgärd genomfördes. En upprustning kan emellertid vara nödvän
dig ur kulturmiljövårdens synpunkt. I detta läge kan bidrag och subventioner 
vara den enda framkomliga vägen utöver övertagande av byggnaden.

Slutligen kan det vara på plats att lyfta fram att inget land utformat bestäm
melser om att ersättning skall utges vid tillfället för utläggande av skydd. En 
kompensation till markägaren för minskning av fastighetsvärdet kan emellertid 
vara motiverad vid beslutstillfället av legitimitetsskäl. Fastighetsägarens för- 
mögenhetsställning påverkas kanske av skyddsbeslutet. Men inget talar för att 
en kompensation kommer kulturmiljön tillgodo, eftersom fastighetsägaren kan 
använda pengarna till helt annat. En fördröjning av tidpunkten då ersättning 
kan begäras medför troligen också att ersättningsfrågor inte aktualiseras 
särskilt ofta. Tiden gör att fastighetsägaren anpassar fastighetsförvaltningen till 
skyddsbeslutet och därför aldrig blir intresserad av ersättning.
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