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Förord
Denna rapport innehåller förslag till modernisering av kulturmiljövårdens bebyg
gelseinventeringar. Rapporten grundas på ett utvecklingsarbete inom Riksantik
varieämbetet. Arbetet har utförts i en projektgrupp bestående av Karin Sterner, 
Jonna Stewénius, Ellika Stymne och Per Gullberg (projektledare). Elisabeth Ny
ström Kronberg och Ingrid Lindberg har svarat för delutredningar. Projekt
gruppen har också stått för utarbetande av rapporten.

Som stöd i arbetet har funnits en intern och en extern referensgrupp. Den 
senare har bestått av Birgitta Cedenhag, länsantikvarie i Jämtlands län, Ingela 
Grahn-Ahlbom, forskningssekreterare vid Statens råd för byggnadsforskning, 
Cecilia Hammarlund, antikvarie vid Nordiska museet, Lars Ingelström, tidigare 
stadsarkitekt i Rättviks kommun och numera länsarkitekt i Dalarnas län, Bennert 
Johnson, länsarkitekt i Örebro län, Karl Johan Krantz, landsantikvarie i Krono
bergs län, Margareta Lindquist, utredare vid tidigare Centralnämnden för fas
tighetsdata, numera Lantmäteriverket, Kerstin Lundberg, sekreterare vid Svenska 
kommunförbundet, Marianne Råberg, l:e antikvarie vid Stockholms stads
museum, Johan Rådberg, docent vid Institutionen för arkitektur och stadsbygg
nad, KTH, Anna-Karin Sonesson, utredare vid Boverket samt Anders Stjernberg, 
tidigare kommunantikvarie i Sundsvalls kommun och numera antikvarie vid 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Vidare har samrått skett med en grupp stads
arkitekter om registrets anpassning till behoven inom fysisk planering och bygg- 
lovsgivning. Gruppen utgjordes av Bengt Bygden, stadsarkitekt i Sundsvalls kom
mun, Barbro Eklund, stadsbyggnadschef i Motala kommun, Anders Håberger, 
stadsarkitekt i Nora kommun och Thomas Theander, stadsarkitekt i Kristianstads 
kommun.

Under utvecklingsarbetets gång har projektgruppen även haft diskussioner 
med sakkunniga hos framför allt länsstyrelser och regionala museer. En prototyp 
för ADB-lösningen har demonstrerats och diskuterats. Flera museer har deltagit 
genom att pröva metodik.

Per Gullberg 
Projektledare
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1 Sammanfattning
Våren 1995 presenterade regeringen i propositionen 1994/95:230 om kommunal 
översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. flera förslag om ökad miljö
hänsyn i samband med planering och byggande. Enligt propositionen visar 
erfarenheterna från tillämpningen av plan- och bygglagen (PBL) att kommunernas 
ansvar för att ta fram och redovisa erforderligt underlag om kulturmiljön behöver 
tydliggöras. Av propositionen framgår att ansvaret för metod- och teknikutveck
lingen när det gäller behövligt inventeringsarbete i första hand vilar på staten 
genom Riksantikvarieämbetet.

I denna rapport presenterar Riksantikvarieämbetets förslag för att moder
nisera och vitalisera byggnadsinventeringsverksamheten. Huvudförslagen är dels 
att det inrättas ett ADB-baserat bebyggelseregister som hjälp att lagra, analysera 
och presentera kulturhistoriskt inriktad information om bebyggelsen, dels att det 
ges ut nya rekommendationer för byggnadsinventeringar m.m. Ett huvudsyfte med 
förslagen är just att tillgodose önskemålen i regeringens nyss nämnda proposition.

De grundläggande idéerna med ADB-registret kan sammanfattas i några 
punkter. Registret skall

Ó vara kulturmiljövårdens nya arkiv för uppgifter från kulturhistorisk invente
ring och värdering av bebyggelsen,

Ó bestå av en enhetlig mängd basuppgifter som kan kompletteras med de övriga 
uppgifter som det visar sig finnas behov av,

Ó medge att även den stora skatten av tidigare gjorda inventeringar kan lagras 
digitalt och

Ó baseras på byggnadsregistret i det av Lantmäteriverket förvaltade fastighets
datasystemet.

För att det hela skall fungera väl krävs också nya rekommendationer för byggnads
inventeringar m.m. Ett översiktligt förslag återfinns i rapporten. Avsikten är att 
senare i år sända ut en handbok med förslag till rekommendationer på remiss.

Förslaget om innehåll i rapporten baseras på de erfarenheter som gjorts under 
flera decenniers byggnadsinventeringar i landet. Registret föreslås i korthet inne
hålla

Ó administrativa uppgifter, inkl. uppgifter om planer och bestämmelser (bl.a.
byggnadsminnen) från fastighetsdatasystemet,

Ó uppgifter om egenskaper, historik etc. insamlade i samband med inventeringar, 
Ó fotografier och skisser samt 
Ó kulturhistoriska värderingar.

Inventeringarna föreslås i normalfallet bedrivas som totalinventeringar, dvs. all be
byggelse inom ett visst område inventeras. Det skall emellertid inte finnas något 
som hindrar att även uppgifter från andra slag av inventeringar läggs in i registret.
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Inventering Värdering Tillämpning
Motivering Gradering

Tniril

Uppgifter
från
fastighets
data-
systemet

Kultur
historiska
värden

Kultur
historiska
uppgifter

Länsstyrelser
Kommuner
Museer
Universitet och 
högskolor
Fastighetsägare 
m. fl.

Registret är tänkt att bli redskapet för all slags byggnadsinventeringsverksamhet 
oavsett syfte.

Ansvarsfördelningen föreslås bli följande:

0 Riksantikvarieämbetet äger och förvaltar registret och ger ut rekommendatio
ner för inventering, värdering och registrering.

Ó Registret får föras av de institutioner inom kulturmiljövården som av hävd 
svarar för kunskapsuppbyggnaden beträffande bebyggelse. Framförallt torde 
det handla om de regionala museerna men även andra museer, länsstyrelser 
och kommuner kan vara aktuella som registerförare.

0 Registret skall vara lätt åtkomligt till en så låg kostnad som möjligt för alla an
vändare.

Registret skall fungera som kunskapskälla både för kulturmiljövårdens institu
tioner vid exempelvis rådgivning och ärendehandläggning och för andra intres
senter såsom andra statliga myndigheter, kommuner och enskilda. Inte minst är 
avsikten att kommunerna skall kunna få ett bättre underlag för planering och 
bygglovsgivning.

Den kulturhistoriska värdering som föreslås avsluta inventeringen är tänkt att 
vara neutral gentemot lagstiftning etc. Den tar alltså sikte på att bedöma det kul
turhistoriska värdet men inte att gå vidare genom att rekommendera något form 
för säkerställande.
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För att sprida information om bebyggelsen i ett kulturhistoriskt perspektiv 
föreslås att uppgifter om den inventerade bebyggelsen sänds till fastighetsdata
systemet och visas på ett sådant sätt att den som söker annan information där 
uppmärksammas på ev. kulturhistoriska värden.

Registret planeras kunna vara färdigutvecklat vid slutet av år 1997. Därefter 
skall det kunna tas i bruk när utbildning är avklarad och handböcker m.m. har 
färdigställts.

För att ta del av informationen i registret föreslås att det från början skall 
finnas ett antal färdiga lösningar för att kunna göra olika slag av uttag och ana
lyser på registerinnehållet.

När det gäller kostnaderna föreslås att Riksantikvarieämbetet står för allt 
utvecklingsarbete och för förvaltningen av systemet. Registerförarna står för sina 
egna direkta kostnader, dvs. främst kommunikation och datorutrusning. I rappor
ten föreslås ett statligt schablonstöd för inventeringar som uppgår till hälften av 
inventeringskostnaden.

Det finns ett betydande samordningsbehov mellan olika registerprojekt och 
register inom kulturmiljöområdet. I ett särskilt avsnitt ger vi förslag till samord
ningsåtgärder.

Med ny inventeringsmetodik och ett ADB-register som stöd blir det möjligt för 
alla kommuner att skaffa sig en god överblick över den bebyggelse med kultur
värden som man ansvarar för enligt plan- och bygglagen.
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2 Utvecklingsarbetets målsättning
2.1 Varför har bebyggelseprojektet startats?

Att hävda kulturmiljövårdens intressen och förvalta kulturarvet kräver kunskap 
om vari de kulturhistoriska värdena består. Därför utgörs en väsentlig del av arbe
tet inom kulturmiljövården av kunskapsuppbyggnad. Kunskaperna tillsammans 
med effektiv lagstiftning, information etc. är de nödvändiga verktygen i hävdandet 
och vården.

För fasta fornlämningar, dvs. sådana lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider som omfattas av bestämmelserna i 2 kap.l § lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m., är verktygsuppsättningen jämförelsevis bra. Kunskaperna om 
fornlämningarna är goda som ett resultat av de systematiska inventeringar som i 
två omgångar genomförts över större delen av landet. Fornlämningarna återfinns 
vidare på ekonomiska kartan och i fastighetsregistret, varigenom de ges offentlig
het. Slutligen har fornlämningarna ett generellt skydd mot ingrepp enligt 2 kap. 
kulturminneslagen.

För bebyggelsen är situationen inte densamma. Bebyggelsen har inte omfattats 
av systematiska och rikstäckande inventeringar med inriktning på de kulturhisto
riska värdena. En samlad bild av hur vår bebyggelse ser ut med avseende på t.ex. 
ålder, material, funktion etc. saknas med undantag för vissa kategorier som om
fattats av rikstäckande inventeringar, t.ex. prästgårdar, järnvägsstationer, socker
bruk och badhus. När bebyggelsen är kulturhistoriskt inventerad, saknas ofta en 
utvärdering av vilka objekt som bör tillmätas något kulturhistoriskt värde. Den 
yngre bebyggelsen saknas ofta helt. Någon allmänt använd värderingsmodell finns 
heller inte. Bebyggelse med kulturhistoriskt värde återfinns inte konsekvent på den 
ekonomiska kartan eller någon annan allmän karta eller i fastighetsregistret. 
Något generellt lagskydd av det slag som fornlämningarna åtnjuter finns inte för 
den bebyggelse som tillmäts kulturhistoriskt värde, om vi bortser från kyrkorna 
från tiden före år 1940.

Behovet av en bättre redovisning av bebyggelsens kulturhistoriska värden 
framhålls i propositionen 1994/95: 230 om kommunal översiktsplanering enligt 
plan- och bygglagen, m.m. Där konstaterar regeringen att en av förutsättningarna 
för att kulturmiljövårdens intressen skall kunna hävdas i samhällsplaneringen är 
att bebyggelsemiljöns kulturvärden är kända och respekterade av dem som har 
intressen i och ansvar för markanvändningen. Okade krav skall därför ställas på 
redovisning av kulturmiljövärdena i kommunernas planering. Av propositionen 
framgår att det är kommunerna som har ansvaret för att beslutsunderlaget om 
bl.a. kulturmiljön byggs upp. Länsstyrelserna har därvid en viktig uppgift att ta 
fram och förmedla kunskap till kommunerna. Den statliga kulturmiljövården är 
enligt propositionen uppbyggd så att länsstyrelsen i frågor om kunskapsuppbygg
nad bör kunna stödja sig på länsmuseets insatser. Staten, i första hand genom 
Riksantikvarieämbetet, förutsätts enligt propositionen ta ansvar för metod- och 
teknikutvecklingen för inventeringsarbetet och på så sätt stödja den kommunala 
kunskapsuppbyggnaden.
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Riksantikvarieämbetets avsikt med det s.k. bebyggelseprojektet är att komma 
till rätta med bristerna och att ta det ansvar som förutsätts i nämnda proposition, 
bl.a. genom en modernisering och vitalisering av den kulturhistoriska byggnads- 
inventeringsverksamheten. Projektet ingår också som en del i genomförandet av 
programmet Kulturarvet i arkitektur och samhällsplanering vilket redovisas i den 
s.k. fördjupade anslagsframställningen för RAÄ-SHMM avseende perioden 1997- 
1999.

2.2 Vad skall utvecklingsarbetet leda fram till?

De viktigaste uppgifterna för utvecklingsarbetet har varit följande:

1. En översyn av metodiken för kulturhistorisk inventering av bebyggelse.
2. Utveckling av ett ADB-register för att lagra, analysera och presentera informa

tion om bebyggelsen i ett kulturhistoriskt perspektiv.

Vägledande i arbetet har bl.a. varit att bebyggelsens kulturhistoriska värden skall 
redovisas tydligare. Att inventeringarna regelmässigt bör utvärderas är ett uttryck 
för detta. Vi ser det vidare som viktigt att de kulturhistoriska värdena blir kända 
i ett tidigt skede i samhällets planerings- och beslutsprocesser, såväl inom den 
enskilda som den offentliga sektorn. Det är alltså också väsentligt att kännedomen 
om bebyggelsens kulturhistoriska värden är väl spridd eller lätt tillgänglig och inte 
förbehållen en snäv krets.

I samband med moderniseringen anser vi också att man bör kunna tillgodose 
behovet av bättre kunskap om landets bebyggelse. Vi avser då i första hand beho
vet av översiktlig kunskap om byggnadsbeståndet i fråga om ålder, material, funk
tion m.m. Ökade kunskaper förbättrar möjligheterna att successivt göra mer väl
grundade kulturhistoriska värderingar. Detta tar sig uttryck i bl.a. förslag om att 
inventeringarna i normalfallet bör bedrivas som s.k. totalinventeringar, dvs. om
fatta all bebyggelse inom ett visst område.

Denna översyn av metodiken för kulturhistorisk inventering av bebyggelsen 
skall resultera i en handbok med rekommendationer. Rekommendationerna har 
ett nära samband med ADB-registret. Registret skall vara hjälpmedlet för att 
lagra, analysera och på ett lättillgängligt sätt presentera kulturhistoriska uppgifter 
om bebyggelsen. Föreliggande rapport redovisar projektets förslag till hur kultur
historisk inventering av bebyggelsen i stora drag bör ske i fortsättningen samt hur 
ADB-registret i stort bör utformas. Närmare rekommendationer för inventerings- 
verksamheten kommer att utarbetas med denna rapport som grund tillsammans 
med inkomna synpunkter m.m. Detsamma gäller ADB-registret med tillhörande 
manual.

Genomförandet av byggnadsinventeringar är i dag en gemensam uppgift för 
flera olika institutioner, framför allt kommunerna som beställare och finansiärer 
samt länsmuseerna och vissa kommunala museer som utförare. Avsikten med mo
derniseringen är inte att förändra denna rollfördelning.
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Förutom beställare och utförare finns det ett stort antal andra användare och 
intressenter som främst tar del av den registrerade informationen (se vidare avsnitt 
3). Av det föregående framgår att det är önskvärt att öka kretsen av användare 
och finansiärer. Det är dessutom önskvärt att informationen bli lättare åtkomlig. 
Innehållet i handboken och utformningen av ADB-registret är därför i högsta grad 
en gemensam angelägenhet för många intressenter. Ett betydande arbete har där
för lagts ner på att försöka ta reda på vad olika intressenterna har för önskemål 
(se avsnitt 2.6). I det arbetet har vi bl.a. konstaterat att åsikterna i en del stycken 
kan vara ganska olika. Vi har därför försökt att åstadkomma en flexibel lösning 
som skall kunna tillgodose olika önskemål utan att grundläggande mål om enhet
lighet m.m. åsidosätts.

Ett bra ADB-register tillsammans med goda anvisningar räcker sannolikt inte 
för att väsentligt öka inventeringsverksamhetens omfattning. Det behövs förutom 
ett samhälleligt stöd för att vitalisera verksamheten ett ökat engagemang från 
andra intressenter. I utvecklingsarbetet ingår att lämna förslag om den statliga 
medverkan i finansieringen av registeruppbyggnaden (avsnitt 15).

2.3 Vilken är målgruppen?

Myndigheter och andra institutioner som genomför kulturhistoriska byggnads- 
inventeringar behöver en ny form av "arkiv" för att snabbt och enkelt lagra, analy
sera och återfinna uppgifter om bebyggelsen. I dag lagras resultatet i stor utsträck
ning på papper - på blanketter insatta i pärmar, i tryckta rapporter etc. Avsikten 
är att ADB-registret skall bli de inventerande institutionernas nya arkiv och att 
inventeringar m.m. skall ske enligt de nya rekommendationerna för att kunna 
läggas in i registret. Det är alltså de åsyftade institutionerna som avses ges 
behörighet att registrera uppgifter om bebyggelsen i ADB-registret. Det handlar 
framför allt om

(2) länsmuseerna, som torde svara för den stora mängden inventeringar i landet, 
och

A kommunala museer med särskild kompetens och inriktning inom bebyggelse
området.

Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser och kommuner kan också vara aktuella som 
registerförare i vissa områden eller för vissa slag av uppgifter.

Projektet syftar också till att åstadkomma effektivare hjälpmedel för att 
analysera och presentera kulturhistorisk information om bebyggelsen. De som 
redan i dag är stora användare av sådana uppgifter använder informationen som 
underlag för framför allt planering och beslutsfattande. Kommunernas arbete med 
fysisk planering och hantering av bygglov och bygganmälningar enligt plan- och 
bygglagen är det främsta exemplet. Länsstyrelsernas arbete med att skydda be
byggelse enligt kulturminneslagen är ett annat. Moderniseringen skall svara väl 
mot dessa användares önskemål men också mot andra och nya användares behov.

Utvecklingsarbetets målsättning 13



Som de främsta användarna vid sidan av dem som svarar för kunskapsupp
byggnaden betraktar vi

ö statliga verk, som planerande, övervakande och beslutande centrala institu
tioner,

ö länsstyrelserna som kunskapsförmedlande, rådgivande och beslutande regio
nala statliga organisationer,

Ó kommunerna, som planerande och beslutande lokala institutioner, och 
Ó museerna.

Även som utgångspunkt för forskningen vid olika universitet och högskolor be
dömer vi att registret kan få ett stort värde. Också för många enskilda intre
ssenter, t.ex. enskilda personer, fastighetsägare och fastighetsförvaltare, hem
bygdsföreningar, fastighetsmäklare och byggföretag, ser vi att ADB-registret 
borde vara av stort intresse. Att stimulera till allmän användning av registret 
ligger i linje med målet att sprida informationen om bebyggelsen i ett kultur
historiskt perspektiv i vidare kretsar.

Redan i dag finns det vissa lokala eller regionala ADB-register med uppgifter 
om kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Registret vid Stockholms stadsmuseum 
är ett sådant exempel. I exempelvis Norrköping och Visby pågår registeruppbygg
nad. På olika sätt har vi tagit del av flera sådana lokala projekt och försökt att så 
långt möjligt anpassa oss till tankarna i dessa. Det förslag till bebyggelseregister 
som läggs fram i den här rapporten står inte i någon slags motsatsställning till 
sådana i dag lokalt bedrivna projekt. Vi ser det dock som viktigt att upplägg
ningen, innehållet, tillgången och ekonomin för bebyggelseregistret är sådan att 
samordnade lösningar ter sig som intressant i fortsättningen.

2.4 ADB-register och metodikhandbok - ändamål och innehåll

ADB-registrets ändamål är främst

Ó att vara kulturmiljövårdens arkiv för kulturhistorisk dokumentation och 
värdering av bebyggelsen,

Ó att vara kulturmiljövårdens informationskälla vid ärendehandläggning och 
rådgivning och

0 att tjäna som informationskälla för andra intressenter när det gäller kultur
historiskt inriktade uppgifter om bebyggelsen, bl.a. som underlag för enskilt 
och offentligt beslutsfattande.
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Vårt förslag till vilka uppgifter som skall registreras om bebyggelsen, dvs. vilket 
innehåll inventeringarna bör ha och vilka uppgifter i övrigt som bör noteras, är 
avsett att svara mot i huvudsak två krav, nämligen

Ó att öka kunskaperna om byggnadsbeståndet i ett kulturhistoriskt perspektiv 
och

Ó att ge underlag för kulturhistoriska värderingar.

Avsikten är att det av registret också skall framgå om bebyggelsen tillmäts något 
särskilt kulturhistoriskt värde. Begreppet kulturhistoriskt värde innefattar olika 
slag av värden. Vi utgår från det förslag till strukturering av värden som publice
rats i artikelform i tidskriften Kulturmiljövård nr 1-2 1995 (Unnerbäck, Axel 8c 
Nordin, Erik: Kulturhistoriskt värde?). Dokumentvärdet omfattar enligt detta 
förslag de historiska egenskaperna, t.ex. byggnadshistoriskt värde och arkitektur- 
historiskt värde. I upplevelsevärdet ligger arkitektoniskt värde, konstnärligt 
värde, patina, miljöskapande värde, identitetsvarde, kontinuitetsvarde, traditions
varde och symbolvärde. En strävan i utvecklingsarbetet har varit att inte betrakta 
byggnader som enbart enskilda objekt utan även som delar i anläggningar och 
sammanhängande bebyggelsemiljöer. Detta skall komma till uttryck såväl i inven
terings- och bedömningsgrunder som i ADB-registrets utformning.

Det planerade registret kallas bebyggelseregister, vilket skulle kunna tolkas 
som att det skulle omfatta alla slags byggnadsverk, dvs. exempelvis även broar, 
kajer, vallar, murar och brunnar. Syftet är dock att registret i första hand skall 
svara mot behovet av att hantera information om hus. Det bör dock utformas så 
att information om andra byggnadsverk bör kunna registreras, t.ex. som fri text 
i anslutning till att berörd husbebyggelse behandlas.

Vårt förslag innebär att Riksantikvarieämbetet svarar för att en program
applikation utvecklas och att en databas anordnas för registrets behov. I data
basen finns administrativa uppgifter om varje byggnad hämtade från och ajour- 
förda via fastighetsdatasystemet - byggnadsbeteckning, koordinater, församlings- 
tillhörighet, beslut om planer och bestämmelser etc. - varigenom vi från början 
har ett register med grundläggande uppgifter om landets byggnadsbestånd. I data
basen finns utrymme för att lägga in de uppgifter som samlas in vid invente
ringarna, fotografier, situationsplaner, den kulturhistoriska värderingen etc.

Metodikhandboken skall behandla alla de moment som behövs för att inven
tera, värdera och registrera uppgifter om bebyggelsen från kulturhistorisk syn
punkt. De institutioner som skall registrera uppgifter i ADB-systemet förutsätts 
följa anvisningarna i handboken; för övriga är anvisningarna att betrakta som re
kommendationer. En förhoppning är dock att uppslutningen kring användningen 
av ADB-systemet blir fullständig eller näst intill och att rekommendationerna i 
handboken därmed de facto blir standard. För detta talar att rekommendationer
na i hög grad bygger på erfarenheterna av hittillsvarande inventeringsverksamhet 
och dessutom torde stämma väl överens med Europarådets rekommendationer.

Utvecklingsarbetets målsättning 15



2.5 Beredningen av förslagen

De förslag som redovisas i rapporten grundas på ett omfattande och givande 
tankeutbyte med de tilltänkta användarna. Avsikten har varit att i största möjliga 
mån åstadkomma förslag som svarar mot användarnas behov och som möter 
största möjliga acceptans.

Tankegångarna i projektet har sålunda redovisats vid olika sammankomster 
med tjänstemän från länsstyrelser, länsmuseer och kommunala museer. En proto
typ till register har demonstrerats och diskuterats vid bl.a. Riksantikvarieämbetets 
höstmöte 1995. Chalmers tekniska högskola har haft ett uppdrag att i samarbete 
med Göteborgs universitet och antikvarier vid länsmuseerna i västra Sverige 
studera ett antal frågeställningar kring projektet. Under arbetets gång har olika 
förslag diskuterats med en referensgrupp innehållande sakkunniga från statlig och 
kommunal verksamhet på central, regional och lokal nivå. Ett utkast till före
liggande rapport sändes i juni 1996 ut till ett 80-tal personer inom och utom Riks
antikvarieämbetet. Remissen ledde till ett drygt 40-tal svar. Förslagen i utkastet 
har också diskuterats med en grupp stadsarkitekter. Slutligen har den föreslagna 
metodiken prövats vid länsmuseerna i Östergötlands och Älvsborgs län. Syn
punkter och erfarenheter har föranlett en hel del förändringar jämfört med ut
kastet även om det i stora drag har stått sig.
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3 Ansvarsfördelning m.m.
3.1 Ansvaret i stort

Ansvarsfördelningen i allmänhet inom kulturmiljöområdet innebär enligt rege
ringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik (s. 159) att Riksantikvarieämbetet har 
till uppgift att självständigt följa kulturmiljöarbetet på den regionala och lokala 
nivån samt utvärdera detta och utveckla de olika stödfunktioner som kan be
hövas. Samordningen av de statliga kulturmiljöinsatserna skall på central nivå 
vila på Riksantikvarieämbetet och på regional nivå på länsstyrelserna. Det fak
tiska arbetet med kunskapsbasen utförs idag huvudsakligen av de regionala 
museerna och detta skall gälla även i framtiden. Kunskapsbasens innehåll och 
uppbyggnad skall dock enligt propositionen vara en uppgift även för övriga 
offentliga aktörer, också forskningens och intresseorganisationernas åsikter och 
önskemål skall härvid beaktas. Länsstyrelsernas behov av biträde inför fattande 
av beslut och andra typer av ställningstaganden skall tillgodoses. Samtidigt förut
sätter ett långsiktigt arbete för kulturmiljöns bästa förankring i den allmänna 
opinionen och engagemang hos enskilda och organisationer. Här har enligt pro
positionen det regionala museet en särskilt viktig roll att fylla.

Den kunskapsuppbyggnad som byggnadsinventeringar och -värderingar inne
bär, utgå i dag från en beställareutförarrelation. Det är oftast kommuner som 
beställer inventeringsarbeten med länsmuseerna som utförare. Att kommunerna 
är dominerande beställare hänger bl.a. samman med deras behov av kunskaps
underlag för planering och lovgivning enligt plan- och bygglagen. Även Riksantik
varieämbetet, andra centrala eller regionala myndigheter, affärsdrivande verk och 
enskilda organisationer kan vara beställare. Att länsmuseerna ofta är utförare 
beror på att de flesta kommuner saknar erforderlig kompetens att utföra kultur
historisk inventering och värdering. Utförare kan även vara vissa kommunala 
museer, kommuner, länsstyrelser eller enskilda. I Stockholms kommun är det t.ex. 
Stockholms stadsmuseum som svarar för inventerings- och värderingsverksam- 
heten.

Slutsatserna av de anförda är att ansvarsfördelningen i stora drag bör kunna 
bestå även när det gäller inventering och värdering av bebyggelse i syfte att föra in 
uppgifterna i ett ADB-register. I normalfallet torde det alltså bli de regionala 
museerna som svarar för arbetet. Undantag kommer i första hand att förekomma 
där det av hävd är någon annan institution som svarar för uppgiften. Hur an
svarsfördelningen i det enskilda länet skall se ut bör kunna klaras ut genom över
läggningar mellan berört länsmuseum, länsstyrelsen, kommunerna och eventuellt 
andra institutioner som inventerat bebyggelse i länet.
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3.2 Att föra bebyggelseregistret

Bebyggelseregistret kommer, som framgår av avsnitt 14, att vara ett tillstånds- 
pliktigt personregister enligt datalagen (1973:289). Registret är också tillstånds- 
pliktigt enligt lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Vissa frågor 
om registret kommer därmed att regleras direkt i tillståndsbeslut. Andra frågor 
kommer att behöva regleras i avtal mellan Riksantikvarieämbetet och de institu
tioner som för registret med stöd av tillståndet enligt datalagen. Frågor som kan 
behöva regleras i ett sådant avtal är bl.a.

Ó kostnadsfördelningen mellan ämbetet och t.ex. registerförande institution, 
ó inom vilken geografiskt område verksamheten får bedrivas,
Ó vilka slag av uppgifter som omfattas av registerforingen,
Ó kompetens och utbildning av personal,
Ó avgifter för utdrag m.m.,
Ó utrustning samt
Ó att inventering, värdering och registrering sker enligt ämbetets anvisningar.

Riksantikvarieämbetet söker tillsammans med övriga tilltänkta registeransvariga 
institutioner (registerförare) tillstånd hos Datainspektionen att föra registret enligt 
datalagen. Tillståndet kan komma att innehålla föreskrifter för verksamheten. 
Generellt gäller att det skall finnas ansvariga för registerutdrag och rättelser m.m. 
Det är lämpligt att samtidigt söka tillstånd för registret hos Lantmäteriverket en
ligt bestämmelserna i lagen om skydd för landskapsinformation. När tillstånden 
erhållits kan registret börja användas.

3.3 Medverkan av andra än de registeransvariga

Med den redovisade uppläggningen är avsikten att den institution som för regist
ret skall känna ansvar för att registret verkligen håller hög kvalitet. Register
föraren har alltid det yttersta ansvaret för att korrekta uppgifter läggs in i registret 
och att de värderande inslagen (motiveringar och graderingar) utförs på bästa 
sätt. Avsikten är vidare att registerföraren skall vara den institution som lokalt 
eller regionalt är den naturliga kunskapskällan att vända sig till i frågor om be
byggelsens kulturhistoriska värden.

Byggnadsinventeringar kan som nämnts komma att utföras även av andra än 
de institutioner som för registret. En registerförande institution kan ha behov av 
att anlita extern personal för t.ex. ett inventeringsarbete. Det kan också tänkas att 
en beställare vill medverka med egen eller annan personal. Detta möter inget 
hinder om den registeransvarige är beredd att ta på sig ansvaret för arbetet såsom 
för ett inventeringsarbete genomfört med egen personal. Arbetsfördelningen bör 
läggas fast i avtalet mellan berörda parter. En grundläggande förutsättning är 
naturligtvis att vederbörande personal har den kompetens som erfordras och har 
undergått den utbildning för registerförare m.fl. som Riksantikvarieämbetet bör 
svara för (se vidare avsnitt 4).
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De moment som kan utföras av extern personal är dels att förbereda och ut
föra inventeringen inkl arkivstudier m.m., dels att utarbeta förslag till värdering. 
Beslut om värde bör däremot den registeransvarige alltid svara för.

3.4 Riksantikvarieämbetets uppgifter

Riksantikvarieämbetet skall äga och förvalta registret. Det innebär att myndig
heten skall svara för att det hålls i gott skick innehållsmässigt och ADB-mässigt. 
Ämbetet skall svara för utbildning och stöd i olika avseenden åt användarna. Äm
betet skall vidare kontinuerligt fånga upp användarnas erfarenheter och vidta de 
ändringar och förbättringar som behövs.

I avsnitt 15 föreslås att statligt stöd skall kunna utgå för sådan inventering och 
värdering vars resultat förs in i registret. Det förutsätter att det finns medel för 
ändamålet. Att verka för detta är en uppgift för Riksantikvarieämbetet.

3.5 Andra registerförare

Som framgår av avsnitt 16 är vårt förslag att även de uppgifter om byggnadsmin- 
nen som i dag hanteras i ett särskilt byggnadsregister på sikt skall hanteras i be
byggelseregistret. Uppgifter om icke statliga byggnadsminnen föreslås registreras 
av länsstyrelserna och om statliga byggnadsminnen av Riksantikvarieämbetet.
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4 Uppgifter som föreslås ingå i registret
4.1 Utgångspunkter

Här redovisas vilka slag av uppgifter som föreslås finnas i bebyggelseregistret. 
Uppgifterna utgörs i stora drag av administrativa uppgifter som hämtas från fas
tighetsdatasystemet och av kulturhistoriska uppgifter, dvs. uppgifter från inven
teringar och anknytande källstudier. Vidare ingår uppgifter om kulturhistoriskt 
värde om värdering har skett. De kulturhistoriska uppgifterna registreras i ADB- 
registret av den institution som för registret. Det övergripande målet är att upp
gifterna skall bidra till att ge en bild av hur byggnadsbeståndet ser ut och ge 
underlag för den kulturhistoriska värdering som vi föreslår skall ske beträffande 
merparten av den inventerade bebyggelsen. En sammanställning av de olika upp
gifterna redovisas i en översiktlig tablå på nästa uppslag.

Vid valet av uppgifter som föreslås ingå i registret har vi försökt att fånga upp 
de erfarenheter och tankar som framkommit vid diskussioner i våra referens
grupper och med sakkunniga på framför allt de regionala museerna. Ett utveck
lingsprojekt som bedrivits av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs univer
sitet tillsammans med antikvarier vid de västsvenska museerna liksom försök med 
fältinventeringar vid länsmuseerna i Älvsborgs och Östergötlands län har också 
påverkat utformningen. Merparten av de uppgifter som föreslås ingå är sådana 
som genom lång inventeringsverksamhet utkristalliserats som väsentliga för att 
beskriva egenskaperna hos byggnadsbeståndet. Vi har valt att till dessa mer tradi
tionella uppgifter lägga bl.a. sådana som ger en bild av den omgivande miljön för 
att kunna sätta in byggnader och anläggningar i ett större sammanhang och inte 
se dem som isolerade företeelser.

Vår ambition för förslaget till registerinnehåll har också varit en överens
stämmelse med de av Europarådet rekommenderade basuppgifterna i rådets Core 
Data Index, antagna av ministerrådet år 1995. Rekommenderade uppgifter utgörs 
- förutom av administrativ information gällande en byggnads namn, tidpunkt för 
registrering, ansvarig registerorganisation, referensnummer m.m. - av tre basdata 
som avser belägenhet, funktion och datering. Till dessa kan vid behov och om 
önskemål finns adderas uppgifter som täcker ytterligare fem intresseområden, 
t.ex. arkitekt och byggherre, byggnadsmaterial och konstruktion, byggnadens 
kondition, gällande skyddsbestämmelser och kompletterande noteringar.

De kulturhistoriska uppgifterna har vi vidare delat upp i obligatoriska upp
gifter och tillvalsuppgifter. Att t.ex. byggnadsår är en obligatorisk uppgift innebär 
att det är ett krav att ange ett årtal. Går det inte att få fram en uppgift om bygg
nadsåret, måste det anges att uppgift saknas. Det går således inte att låta bli att "ta 
ställning" i de fall uppgifterna är obligatoriska. De obligatoriska uppgifterna bil
dar grunden i registret. Därutöver föreslår vi att registret byggs så att även andra 
uppgifter kan registreras. Vi kan t.ex. tänka oss att det finns önskemål om att ut
öka informationen med utförligare byggnadsbeskrivningar. Ambitionen är att
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Sammanfattning av uppgifter som föreslås ingå i registret

Obligatorisk uppgift 
Byggnadens namn
Byggnadens adress 
Sockentillhörighet 
Landskapstillhörighet

4.2 Administrativa uppgifter
Uppgifter som hämtas från fastighetsdatasystemet 
Fastighetsbeteckning
Husnummer
Byggnadens namn
Tidigare fastighetsbeteckning
Fastighetens ursprung
Fastighetens och byggnadens adress
Län
Kommun
Kommundel
Församling
Ekonomiskt kartblad
Koordinater
Planer och markreglerande bestämmelser
Ägarkategori

Skapas automatiskt av uppgifter från fastighetsdatasystemet 
Preliminär uppgift om sockentillhörighet
Preliminär uppgift om landskapstillhörighet

Uppgifter som läggs in av 
registerförande institution

Tillvalsuppgift

Inventeringsperiod 
Inventeringsdatum 
Inventeringstyp, förval 
Inventeringens namn 
Inventeringens syfte 
Inventerare
Inventerande institution 
Förvaringsplats

4.3 Inventeringsbakgrund
Beställare
Eventuell publicering (titel och 
tryckår)

Anläggningens namn 
Anläggningskategori, förval 
Huvudgrupp, förval 
Outlineklass
Situationsplan
Anläggningsbeskrivning
Ort, stad, stadsdel, kvarter 
Miljökategori, förval 
Miljöbeskrivning

4.4 Anläggning och miljö
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4.5 Historiska uppgifter
Obligatorisk uppgift 
Byggnadsår
Källa för nybyggnadsår

Tillvalsuppgift
Arkitekt, byggmästare, byggherre 
m fl.
Eventuell flyttning 
Litteratur och andra källor 
Arkiv

4.6 Byggnadskategori
Dagens funktion 
Historisk funktion, förval

4.7 Byggnadsbeskrivning
Antal våningar, förval 
Stomme, förval 
Fasadmaterial, förval 
Fasadkulör, förval 
Takform, förval 
Taktäckningsmaterial, förval

Plantyp, förval 
Hustyp, förval 
Kompletterande uppgifter 
Interiörbeskrivning 
Planskiss
Upprustningsbehov 
Sammanfattande beskrivning

4.8 Fotografier
Motivuppgift
Fotodatum
Fotograf
Filmnummer
Negativnummer
Bildrättsinnehavare
Fotomaterialets förvaringsplats

4.9 Kulturhistorisk värdering
Inventeringsperiod
Inventerare
Inventerande institution 
Kriterier, förval 
Motivtext 
Gradering, förval 
Värderingstidpunkt 
Ansvariga för värderingen

4.10 Sammanhängande bebyggelseområde

4.11 Riksintressen m.m.
Ingår i för kulturmiljövården värde
fullt område
- av riksintresse
- i kulturmiljövårdsprogram
- av annat slag

Med obligatorisk uppgift avses att det är ett krav att ifrågavarande slag av uppgift registreras, t.ex. 
byggnadens namn. Finns inget namn eller om uppgift saknas, måste detta anges särskilt ("uppgift 
saknas" eller dyl.). ADB-systemet skall vara så utformat att det inte går att registrera en byggnad om 
inte registreraren noterat någon form av uppgift i fältet i fråga.
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våra tillvalsuppgifter skall täcka en väsentlig del av sådana behov. Vi vill fram
hålla att fördelningen mellan de uppgifter som är obligatoriska och de som utgör 
tillval är en balansgång mellan olika önskemål och ambitioner. Vi har försökt att 
finna en minsta mängd uppgifter som vi bedömt att flertalet användare är överens 
om bör finnas med. Den mängden utgör de obligatoriska uppgifterna. Vi utgår 
sedan från att man på olika håll kan vilja lägga in ytterligare uppgifter. Då skall 
registret medge det så långt möjligt. Det är i dialogen mellan beställare och ut- 
förare som man skall ta ställning till vilka tillvalsuppgifter som man vill ha med. 
Ställningstagandet görs utifrån karaktären på det byggnadsbestånd som skall 
inventeras och det syfte som inventeringen har. Att göra samtliga slag av uppgifter 
som finns med i registret till obligatoriska för landets hela bebyggelse har inte 
bedömts vara rimligt eller ens önskvärt.

Som framgår av den sammanfattande tablån föreslår vi också att många upp
gifter skall hämtas ur s.k förvalslistor. Det innebär att man som inventerare är 
bunden av att i ADB-registret välja t.ex. fasadmaterial ur en lista med - förhopp
ningsvis - alla upptänkliga material. Skälet till detta är att vi vill åstadkomma så 
enhetligt uttryckta uppgifter som möjligt och att möjliggöra effektiva sökningar 
och sammanställningar. I kombination med att det under rubriken Komplette
rande uppgifter skall finnas utrymme för att i löpande text göra behövliga kom
mentarer och kompletteringar, gällande exempelvis detaljer som dörrar och 
fönster eller måttuppgifter, bedömer vi att registret även får en godtagbar förmåga 
att fånga nyanser och ge nödvändiga förtydliganden.

De uppgifter som läggs in i registret gäller generellt befintliga byggnader. I 
händelse av att en byggnad rivs eller på annat sätt försvinner är avsikten att de 
registrerade uppgifterna skall sparas. Den sparade informationen betraktas då 
som ett tidsskikt jämförbart med sådan lagrad information som utgörs av upp
gifter från ett tidigare inventeringsskede. Det är värt att i det här sammanhanget 
uppmärksamma att byggnadsidentiteten i fastighetsdatasystemet är unik för varje 
enskild byggnad. En riven byggnad behåller sitt identitetsnummer och en nyupp- 
förd byggnad får följaktligen ett eget, annat nummer även om byggnadsplatsen 
skulle vara den samma. Uppgifter även för rivna byggnader skall härigenom vara 
sökbara.

4.2 Administrativa uppgifter

Uppgifter från fastighetsdatasystemet ger oss identifikationen av och viss grund
läggande information om landets fastigheter och byggnader. Fastighetsdatasyste
met består av fastighetsregister, inskrivningsregister och byggnadsregister. Därtill 
finns viss taxeringsinformation. För innehållet i registren svarar framför allt lant
mäterimyndigheterna, inskrivningsmyndigheterna, taxeringsmyndigheterna och 
kommunerna. Informationen finns tillgänglig via Lantmäteriverket i Gävle. Vårt 
förslag är att vi skall hämta de uppgifter från fastighetsdatasystemet som vi har 
behov av som underlag för registret. Därtill föreslår vi att ytterligare några upp
gifter av administrativ art läggs in av registerföraren.
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Län f En Planer och bestämmelser
inkl uppgift om byggnads minne

Kommundel

Kommun FASTIGHET

Uppgifter som hämtas från 
fastighets datasystemet

Ursprung

X Tidigare beteckning
Församling

Tillhörande byggnader
Fastighetens adress/er

Fastighetsbeteckning

4.2.1 Uppgifter som hämtas från fastighetsdatasystemet 

Fastighetsbeteckning

Marken är indelad i fastigheter. Varje fastighet har en beteckning som består av 
tre eller fyra olika led, nämligen kommunnamnet, traktnamnet (motsvarar kvarter 
i en del större städer), ett blocknummer (utelämnas där trakten är kvarter) och ett 
enhetsnummer. Riksantikvarieämbetets lokaler i Stockholm är exempelvis be
lägna på en fastighet som heter Stockholm Krubban 18.

Fastighetsbeteckningen är grunden för att nå praktiskt taget all offentlig in
formation om mark och byggnader. Den utgör också nyckeln för att återfinna 
fastigheten på den ekonomiska kartan, registerkartan i samma skala och på de 
storskaliga registerkartorna. Vidare utgör fastighetsbeteckningen grunden för 
byggnadsbeteckningen.

Husnummer

Genom att ge varje byggnad på en fastighet ett nummer erhålls en unik byggnads- 
beteckning. Det har skett för hela landet genom kommunernas och dåvarande 
Centralnämndens för fastighetsdata försorg. Om vi återigen tar Riksantikvarie
ämbetet som exempel är beteckningen på huvudbyggnaden Stockholm Krubban 
18 hus 1 och för en av de övriga byggnaderna, det s.k. Exercishuset, Stockholm 
Krubban 18 hus S. Dessa nummer finns numera inlagda i fastighetsdatasystemet 
för alla byggnader som används för boende, industri, handel eller enskild verk
samhet eller för sociala eller kulturella ändamål. Jordbrukets ekonomibyggnader 
och olika typer av komplementbyggnader saknas däremot. Sammantaget finns 
drygt 3 miljoner byggnader i byggnadsregistret. Byggnadsbeteckningarna används
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för första gången i den pågående småhustaxeringen och kommer även att utgöra 
grunden för det kommande lägenhetsfegistret.

Som en följd av att flertalet av landets byggnader finns inlagda i fastighets
datasystemet, finns i praktiken redan grunden för ett bebyggelseregister. Till varje 
byggnad i systemet finns kopplad olika slag av information, varav vi för bebyg
gelseregistret har behov av en del. Fördelen med att använda fastighetsdatasyste
mets byggnadsregister som grund är vidare att det kontinuerligt hålls å jour av 
andra myndigheter. Användningen är flerfaldig (taxering, lägenhetsregister osv.) 
och därmed är risken för "vanvård" liten. Vi kan räkna med att den indelning och 
identitetssättning av bebyggelsen som nu skett i fastighetsdatasystemet kommer 
att bestå och hålla hög kvalitet. Därmed kan vi inom kulturmiljövården och i 
bebyggelseregistret koncentrera oss på den informationsmängd som vi själva 
måste ta ansvar för att samla in, lagra och revidera.

Byggnadens namn
En del byggnader har namn av t.ex. folklig karaktär, exempelvis Syster Iris - en 
lokal benämning på ortens distriktsköterskemottagning. Sådana namn kan ofta 
ge viktig lokalhistorisk information och underlättar väsentligt identifikationen. 
En del namn av det här slaget finns angivna i fastighetsdatasystemet och bör då 
anges även i bebyggelseregistret.

Tidigare fasdghetsbeteckning

I fastighetsdatasystemet finns en uppgift om vilket namn fastigheten hade innan 
fastighetsdatareformen. Det äldre namnet grundades på en indelning av landet i 
socknar och stadsregisterområden. Fastighetsdatareformen genomfördes med bör
jan i Uppsala län år 1976 och avslutning i Gotlands län år 1995.

Vi anser att den äldre fastighetsbeteckningen bör ingå i de uppgifter vi hämtar 
från fastighetsdatasystemet. Det huvudsakliga skälet är att uppgiften hjälper oss 
att hitta rätt fastighet och byggnad i systemet om vi har äldre uppgifter att utgå 
från (äldre inventeringar etc.). Den äldre beteckningen ger också i många fall be
sked om i vilken socken fastigheten ligger. Det bör anmärkas att uppgift om äldre 
beteckning självfallet endast finns för fastigheter som existerade innan fastighets
datareformen trädde i kraft.

Fastighetens ursprung

Fastighetsindelningen förändras successivt genom olika slag av fastighetsbild- 
ningsåtgärder. Fastigheter kan nybildas genom t.ex. avstyckning. Uppgiften talar 
om vad som är en fastighets ursprung - exempelvis från vilken fastighet den är av
styckad eller av vilka fastigheter den är bildad genom sammanläggning.

Skälet till att ha med en uppgift om ursprung är egentligen detsamma som 
beträffande äldre fastighetsbeteckning. Uppgiften hjälper till att hitta rätt fastighet 
när vi har med äldre inventeringar och andra äldre uppgifter att göra.
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Län, kommun, kommundel, församling och adress

I registret finns ett antal administrativa uppgifter om fastigheten såsom läns-, 
kommun- och församlingstillhörighet samt adress. Uppgifterna ger underlag för 
geografiska urval. Utifrån uppgifterna kan man också hämta information för 
vidare kontakt med myndigheter och institutioner.

I fastighetsdatasystemet finns även en aktuell uppgift om den eller de adresser 
(gatuadresser) på vilken fastigheten eller byggnaden är belägen. Adressen är den 
identifikation som torde vara lättast för de flesta att använda. Därför är det 
viktigt att vi hämtar adressuppgifter för att underlätta att hitta rätt byggnad vid 
registrering av uppgifter och för att hitta till rätt byggnad vid sökning. Ett 
problem i dag är att det saknas adressuppgifter på många byggnader i fastighets
datasystemet. Uppgifter saknas framförallt på landsbygden men även helt i vissa 
kommuner. Det pågår emellertid en komplettering. Det planerade lägenhets- 
registret kommer att förutsätta att alla byggnader och fastigheter med bostäder 
har adress i systemet senast i mitten av år 1999. Det pågår vidare arbete med upp
läggning av adresser även på landsbygden.

Ekonomiskt kartblad och koordinater

Den ekonomiska kartan i skala 1:10 000 är grunden för att kunna identifiera 
landsbygdens byggnader. I fastighetsdatasystemet anges vilket kartblad bygg
naden är belägen på och de koordinater som pekar ut byggnaden. Normalt anges 
koordinater i rikets nät 2,5 gon väst, dvs. samma system som används i den all
männa kartläggningen. Varje kartblad har sin benämning i ett nationellt system, 
alfanumeriskt eller numeriskt, t.ex. 9f 4a eller 95 40.

Uppgifter om planer och markreglerande bestämmelser

Fastighetsdatasystemet ger upplysning om olika bestämmelser som är hänförliga 
till en fastighet. Det finns bl.a. uppgifter om beslut om detaljplan och områdesbe
stämmelser enligt plan- och bygglagen. Systemet ger vidare information om fastig
heten omfattas av skyddsföreskrifter enligt bestämmelserna om byggnadsminnen 
i kulturminneslagen. Här ges även upplysning om fråga har väckts om byggnads- 
minnesförklaring eller om det föreligger särskilda förordnanden om anmälnings
plikt gällande rivning eller förändring. Det framgår då vilket slag av bestämmelser 
det handlar om, beslutsdatum och akthänvisningar. I fastighetsdatasystemet sak
nas däremot som regel information om statliga byggnadsminnen.

Vi anser det grundläggande för registret att ha med den officiella information 
som finns i fastighetsdatasystemet om de planer och markreglerande bestämmelser 
som närmast berör bebyggelsen. Vi föreslår därför att det i bebyggelseregistret för 
varje berörd fastighet anges uppgifter om förekomst av eventuella byggnads
minnen samt om förekommande detaljplaner och områdesbestämmelser. Även 
uppgift om att fråga har väckts om byggnadsminnesförklaring bör vara med.

Det kommer inte att framgå vilka närmare föreskrifter som finns i t.ex. en 
detaljplan eller i ett beslut om byggnadsminne, vilket otvivelaktigt får anses som 
en brist. Att föra in sådana uppgifter i registret är emellertid enligt vår mening inte
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en fråga för t.ex. ett länsmuseum utan en kommunal fråga. Felaktiga uppgifter 
kan få svåröverskådliga konsekvenser för t.ex. en enskild. Dessutom kan be
stämmelser komma att ändras eller upphävas, vilket ställer krav på kontinuerlig 
ajourföring för att undvika missvisande information. I projektet har vi gjort den 
bedömningen att det bästa är att avvakta att fastighetsdatasystemet får den här 
informationen och att vi då hämtar den därifrån.

Uppgift om ägarkategori

I fastighetsdatasystemet finns uppgifter hämtade från fastighetstaxeringsregistret 
om ägarkategori (s.k. juridisk form), dvs. en uppgift om ägaren är en stiftelse, 
bostadsrättsförening, aktiebolag etc. Vi bedömer att det kan vara av värde att 
återge den uppgiften i registret. Vi har däremot valt att inte ta med uppgift om 
ägare. Vi bedömer att kostnaderna för registret i så fall skulle öka och att det 
skulle betraktas som mer känsligt ur integritetssynpunkt. Det är som regel inte 
heller nödvändigt med information om ägare för att få den information som 
registret syftar till att ge. Vi föreslår i stället att det ordnas en direktfrågemöjlighet 
till fastighetsdatasystemet för de användare som ändå, t.ex. som hjälp vid hand
läggningen av enskilda ärenden, önskar besked om ägarförhållanden m.m. Sådana 
frågor kommer då att bli avgiftsbelagda.

4.2.2 Uppgifter som läggs in av registerförande institution 

Byggnadens namn och adress (obligatoriskt)

För alla byggnader finns inte uppgift om namn eller adress i fastighetsdatasyste
met. I förekommande fall skall kompletterande uppgifter läggas in i registret.

Socken- och landskapstillhörighet (obligatoriskt)

Uppgift om inom vilken socken eller vilket landskap en byggnad ligger betraktas 
som väsentlig inom kulturmiljövården. Många arkiv är t.ex. upplagda efter indel
ning i socknar. Särskilda uppgifter om socken- och landskapstillhörighet saknas 
i fastighetsdatasystemet. Sådana uppgifter bör därför läggas in "för hand" i sam
band med att uppgifter om en byggnad registreras. Att lägga in sådana uppgifter 
bör vara obligatoriskt.

Uppgift om socken och landskap kommer således att saknas om en byggnad 
inte är inventerad och registrerad. Detta kan ses som en nackdel, t.ex. i den situa
tion att vi letar efter rätt byggnad att registrera inventeringsuppgifter på. Socken
uppgifter skulle då vara ett stöd. För att förbättra situationen föreslår vi att det i 
databasen läggs in maskinellt framtagna förslag till socken- och landskapstill
hörighet. Sådana förslag kan beräknas ur uppgifter om äldre fastighetsbeteckning 
där socken - utom i gamla stadsregisterområdena - är första led i beteckningen. Vi 
räknar med att det på det viset skall gå att få fram riktiga sockenuppgifter för
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åtminstone 90% av fallen på landsbygden. I städer som före fastighetsdatare
formen hade en indelning i stadsregisterområden går det däremot inte att få fram 
någon sockenuppgift. Landskapstillhörighet kan beräknas utifrån sockenupp
giften.

En bättre metod för att få fram uppgift om socken och landskap torde vara att 
utgå från en digital ekonomisk karta. En sådan lösning ligger dock några år 
framåt i tiden.

4.3 Inventeringsbakgrund

Utöver rent beskrivande inventeringsuppgifter om en byggnad behövs uppgifter 
som ger bakgrund till en inventering. Till sådan information hör uppgift om tid
punkten för inventeringens genomförande, vem eller vilka som utfört den och 
vilken institution som svarat för projektet. Upplysningar om i vilket syfte invente
ringen genomförts och på vems uppdrag den gjorts är också av intresse. Vi före
slår även att det skall anges var själva inventeringsmaterialet förvaras för att 
underlätta kompletterande informationssökning. För de inventeringar som är 
publicerade anges titel och årtal för publicering.

Tidpunkt för inventeringen och inventeringens namn (obligatoriskt)

Med inventeringsperiodavses hela den tid under vilken en inventering pågår. Den 
inbegriper förarbete med genomgång av arkivmaterial och kartor, fältarbete och 
efterarbete. Med inventeringsdatum menas den dag då fältarbetet för en viss bygg
nad utförts. Inventeringens namn anges exempelvis som "Lundby och Skerike 
socknar. Kulturhistorisk byggnadsinventering i Västerås kommun" .

Typ av inventering (obligatoriskt)

Uppgiften anger om en inventering utförts som antingen total-, kategori- eller 
selektiv inventering. Inventeringsuppgifterna kan vidare härröra från antingen en 
enskild beskrivning av en enstaka byggnad eller från en mer övergripande beskriv
ning av ett område med likartat, sentida byggnadsbestånd - ett s.k samman
hängande bebyggelseområde.

Inventerare och inventerande institution (obligatoriskt)

Uppgifter om vilken institution och vilken person som utfört inventeringsarbetet 
ger upplysning om vem som bär ansvaret för det kulturhistoriska innehållet i in
venteringen.

Inventeringens förvaringsplats (obligatoriskt)

Uppgiften ger möjlighet att söka efter kompletterande information av det slag som 
det inte finns utrymme för i registret men som kan finnas med som anteckningar 
på fältblanketten.
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Beställare av inventeringen (tillvalsuppgift) och 
inventeringens syfte (obligatoriskt)

Beställare av en inventering är ofta en kommun. Syftet kan vara att skapa ett un
derlag för fysisk planering eller bygglovhantering. Andra beställare kan vara t.ex. 
en myndighet, en konsultfirma eller ett affärsdrivande verk. Riksantikvarieäm
betet eller en länsstyrelse kan låta utföra en inventering i syfte att utreda före
komsten av en särskild kategori byggnader inför exempelvis byggnadsminnesför- 
klaringar.

Publicering av en inventering, publiceringsår och under vilket namn den 
publicerats (tillvalsuppgift)

Uppgifterna är av intresse för att få en lättillgänglig presentation av inventeringen. 
Här kan även finnas ett mer rikhaltigt bild- och kartmaterial än vad som finns i 
inventeringen eller i bebyggelseregistret.

4.4 Anläggning och miljö

Under den här rubriken föreslår vi uppgifter i registret som sätter in byggnaden i 
ett större sammanhang och ger identitet åt omgivningen. Det handlar i första hand 
om att namnge, kategorisera och beskriva den anläggning och den miljö som 
byggnaden ligger inom. Anläggningsbegreppet förklaras närmare i avsnitt 7.

MILJÖ

, RIKSINTRESSEN M.MEn
ANLÄGGNING

Fotografier omfattas av en dier flera byggnader 
med funktiondlt samband

Situationsplan
En anläggning kan överensstämma 

. med en fastighet .

Namn
Beskrivning

Byggnad/er Kategori

Kulturhistoriskt värde

Anläggningens namn (obligatoriskt)

Uppgift om vilket namn exempelvis bondgården, befästningen eller rådhuset har.
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Anläggningska tego ri (obliga torisk t)

Anläggningskategorien åsyftar den funktion den aktuella anläggningen hade då 
den tillkom.

Huvudgrupp (obligatoriskt)

Huvudgruppen står för en översiktlig indelning av anläggningskategorierna grun
dad på näringsfång eller struktur, t.ex. jordbruk, försvarsväsen eller offentlig för
valtning. Uppgiften bör anges automatiskt utifrån uppgift om anläggningskate- 
gori.

Outlineklass (obligatoriskt)

Här avses uppgift om vilken ämneskategori som en anläggning tillhör enligt det 
av många museer i landet använda Outlinesystemet. Outlines kategorier betecknas 
med nummerkoder. Det är önskvärt att det i bebyggelseregistret finns en automa
tisk koppling mellan dessa koder och registrets anläggningskategorier. En registre
rare skall alltså inte själv behöva ange Outlinekategori.

Situationsplan (obligatoriskt)

På situationsplanen redovisas den eller de byggnader som ingår i en anläggning 
och deras inbördes läge. Planen ritas av inventeraren. Enklast torde vara att rita 
den på ett utdrag ur den digitala registerkartan, förstorat till skala 1:1000 eller 
större. På planen markerar inventeraren sådana detaljer, t.ex. vägar, träd, hägna- 
der och trädgård, som kan vara av intresse och underlätta för orientering och 
identifikation av de enskilda byggnaderna. Varje byggnad på planen skall vara 
korrekt numrerad.

Anläggningsbeskrivning (obligatoriskt))

Här ges en kortfattad beskrivning i löpande text av anläggningen och de olika 
byggnader den utgörs av. För en enskild bondgård kan beskrivningen exempelvis 
avse gårdsform, omgivande trädgård, vägar, alléer och gärdesgårdar. För fler- 
bostadshusen i ett stadskvarter kan beskrivningen förutom de enskilda husen även 
omfatta växtlighet, markbehandling och den struktur byggnaderna har. I texten 
ges också en beskrivning av anläggningen i ett historiskt perspektiv.
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ANLÄGGNING

Kategori
Beskrivning

Ort/stad eller stadsdel/kvarter

Namn på ort/stad eller stadsdel/kvarter (obligatoriskt)

Här anges vilket namn som byn, fiskeläget, fäbodvallen, egnahemsområdet etc. 
har där anläggningen är belägen. Uppgiften är viktig då det inte alltid framgår av 
fastighetsbeteckningen var anläggningen ligger. Därför är det av betydelse att 
detta anges i registret både för identifikation och från allmän kulturhistorisk syn
punkt. Det kan göra det lättare att känna igen och lokalisera byggnader i sam
band med arkiv- och litteraturstudier eller vid kontakt med olika uppgifts- 
lämnare.

Miljökategori (obligatoriskt)

Uppgiften anger vilken typ av miljö anläggningen ligger inom, t.ex. ett egnahems
område, en industrimiljö eller en by. Uppgiften beskriver nuläget.

Miljöbeskrivning (o b liga toriskt)

Här ges en kortfattad beskrivning i löpande text av hur den miljö som anlägg
ningen ingår i är gestaltad idag.
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ANLÄGGNING

Socken

Landskap

Husnummer

Ägarkategori

Adress

Namn

Sammanfattande beskrivning

Kulturhistoriskt värde 

Fotografier 

Kategori

Historiska uppgifter

Interiörbeskrivning

Kompletterande uppgifter 

Stomme, fasadmaterial m.m.

4.5 Historiska uppgifter

Under det här avsnittet har vi valt att samla information som i huvudsak hämtas 
från arkiv, register, litteratur, sagesman och andra källor.

Byggnadsår och källa för byggnadsår (obligatoriskt)

Uppgift om byggnadsår är fundamental information för att få en bild av be
byggelsen ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Med hänsyn till att uppgifter av det 
här slaget ofta utgör ett kriterium vid den kulturhistoriska värderingen och vidare 
ligger till grund för analyser och sammanställningar anser vi att uppgifter kopp
lade till byggnadens ålder skall vara obligatoriska för registret. Byggnadsåret kan 
antingen vara hämtat från arkivuppgifter eller utgöra en bedömning, gjord vid 
inventeringen. Andra intressanta uppgifter är tidpunkt för t.ex. om-, till- och på
byggnad, interiör ombyggnad eller sådana genomgripande exteriörförändring 
som har betydelse för byggnadens historia. Vi föreslår att även sådana årtal skall 
kunna anges.

Arkitekt, byggmästare, byggherre m.m. (tillvalsuppgift)

Uppgift om vem som ritat, uppfört, låtit uppföra en byggnad eller på annat sätt 
deltagit vid ny- eller ombyggnader är av tradition av intresse för byggnadsforsk
ning och kulturmiljövård. Informationen kan också vara av intresse i ett bredare 
historiskt perspektiv. Möjligheten att få fram dessa uppgifter kommer dock att 
variera. Uppgift om t.ex. arkitekt kommer endast att finnas för en del av landets 
byggnadsbestånd och då i huvudsak för stads- och tätortsbebyggelse. Vi har dock 
funnit att informationen är av sådan betydelse att det är önskvärt att uppgiften,
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när den går att få tag på, läggs in i bebyggelseregistret. Vi har dock avstått från att 
föreslå att uppgiften om arkitekt görs obligatorisk med hänsyn till det merarbete 
som blir följden vid registrering av byggnader där arkitektuppgift saknas.

Uppgift om en byggnad är ßyttad (tillvalsuppgift)

För merparten av bebyggelsen gäller att den ligger på ursprunglig plats. Om en 
byggnad är flyttad bör det finnas möjlighet att enkelt ange det liksom när flytt
ningen genomförts. Orsaken till flyttningen beskrivs under Kompletterande upp
gifter. Flyttningen kan vara gjord för återbruk på annan plats och därmed följa en 
äldre tradition särskilt vanlig vad gäller timrade hus. Det är då ett särskilt värde 
i sig. Ett annat alternativ är att flyttningen gjorts i musealt syfte och då oftast i sen 
tid. En sådan flyttning kan vara av betydelse vid bedömningen av det kultur
historiska värdet. Den kan också påverka ställningstagande vid statlig bidragsför- 
delning. Vi rekommenderar att uppgift om eventuell flyttning förs in regelmässigt. 
Uppgift om eventuell källa bör också anges.

Litteratur, andra källor och arkiv (tillvalsuppgift)

Information om varifrån uppgifter är hämtade är viktiga för att kunna bedöma 
giltigheten. Litteratur kan vara hembygdsbeskrivningar, topografiska verk, rese
skildringar, samlingsverk av typ "Sveriges bebyggelse" och" Gods och gårdar" eller 
andra tryckta skrifter. Andra källor kan vara muntliga som t.ex. fastighetsägaren 
eller en hyresgäst. Bland arkiv som ger värdefull information är de som kan 
finnas hos byggnadsnämnden eller motsvarande, lantmäterimyndigheten och 
stadsingenjörskontoret. Arkivmaterialet kan bestå av ritningar, protokoll, kartor 
och stadsplaner. Ett annat viktigt källmaterial är brandförsäkringshandlingar. De 
är dock i första hand koncentrerade på byggnader i städerna samt herrgårdar, 
större bondgårdar och bruk.

4.6 Byggnadskategori

I samband med inventeringen görs en bestämning av vilken funktion en byggnad 
ursprungligen hade eller är ombyggd till och därmed också till vilken kategori den 
hör. Det innebär att genom att tilldela varje byggnad en kategoritillhörighet 
skapar vi en möjlighet att systematisera kunskapen om bebyggelsen och göra det 
registrerade materialet sökbart. En utförlig beskrivning av bebyggelseregistrets 
kategoriindelning ges i avsnitt 7.

Dagens funktion (obligatoriskt)

Uppgift som anger vad en byggnad används till idag.
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Byggnadens historiska funktion (obligatoriskt)

Uppgiften anger för vilket ändamål byggnaden en gång är uppförd. Byggnaden 
kan vid en senare tidpunkt ha fått en annan användning och i samband med detta 
blivit ombyggd. Är förändringen så pass kraftig att den totalt omskapat byggna
den registreras den senare funktionen. En byggnad kan också anges med flera 
funktioner om den t.ex. inrymmer både bostäder och affärsverksamhet.

4.7 Byggnadsbeskrivning

Följande uppgifter har vi bedömt som väsentliga för att kunna beskriva en bygg
nad: uppgift om antal våningar, stomme, fasadmaterial och -kulör, takform och 
taktäckningsmaterial. Vi anser att dessa uppgifter skall vara obligatoriska för alla 
byggnader som registreras. Utöver dessa är uppgift om plantyp och hustyp samt 
en beskrivning av interiören jämte en sammanfattande, kompletterande beskriv
ning av stort intresse men då som tillvalsuppgift. Vårt ställningstagande för detta 
har varit att det inte torde vara realistiskt att redovisa dessa uppgifter för samtliga 
av landets byggnader.

Uppgifterna beskriver en byggnad vid ett visst inventeringstillfälle. För fler
talet av dem kommer det att finnas förvalslistor för att underlätta inventerings- 
arbetet. En enhetlig terminologi krävs för att kunna göra analyser och sökningar 
i registret. Var och en av de olika uppgiftstyperna beskrivs nedan.

Vi har valt att inte ta med uppgifter om detaljer som t.ex. fönster- och dörr
utformning som obligatorisk uppgift utan rekommenderar istället att dessa vid 
behov ges en utförlig beskrivning under Kompletterande beskrivning. Det är en 
för registrets syften alltför hög detaljeringsnivå att i förvalslistor få en täckande 
beskrivning med hänvisning till objektens mångfald och olikartade utformning. 
För arkitektur-Zbyggnadsstilar finns likartade problem, varför vi valt att inte 
heller registrera dessa som en enskild uppgift. Det beror dels på att terminologin 
varierar, dels på att en arkitektur- och byggnadsstilbestämning i stor utsträckning 
endast är tillämpbar på en mindre del av byggnadsbeståndet. I en framtid med mer 
utvecklad teknik räknar vi med att uppgifter av det här slaget skrivna i löpande 
text skall kunna göras sökbara.

Antal våningar (obligatoriskt)

Uppgiften är av intresse för sökningar i samband med studier av t.ex. lokala eller 
regionala byggnadshistoriska särdrag. Vidare kan den underlätta vid identifiering 
av enskilda byggnader i samband med sökningar i arkiv och fotosamlingar. Upp
gift om huruvida en byggnad inrymmer källare eller ej kan vara av värde framför 
allt vad avser byggnader som ligger i äldre stads- och bykärnor. Informationen 
kan utvecklas vidare under Kompletterande beskrivning med detaljerad beskriv
ning om källarens ålder, utseende och konstruktion m.m.
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Stomme (obligatoriskt)

Uppgiften talar om av vilket material och med vilken teknik ett hus är uppfört, 
exempelvis om det är fråga om ett timmer-, sten- eller betonghus. Det ger möjlig
het till datering och är även av intresse för byggnadshistorisk forskning och i 
restaureringssammanhang. Det hävdas ibland att detta är en uppgift som är svår 
att få fram. Vi har dock bedömt uppgiften som grundläggande. Det är viktigt att 
ansträngningar görs för att fastställa stommen och att lägga in uppgiften i regist
ret.

Fasadmaterial (obligatoriskt)

Uppgiften anger vilken typ av material fasaden har, t.ex. om den är av puts, panel 
eller tegel. Informationen är av intresse för bl.a. restaureringsåtgärder, datering 
och byggnadshistorisk forskning. Vi anser vidare att informationen är av bety
delse ur stadsbilds- respektive landskapsbildssynpunkt. Här finns även möjlighet 
att markera om byggnaden har utvändig tilläggsisolering.

Fasadkulör (obligatoriskt)

Uppgiften beskriver vilken kulör en fasad har. Färgsättningsfrågor är generellt sett 
viktiga vid bygglovhantering. I de fall det kan finnas intresse av att ange typ av 
färg (oljefärg, kalkfärg, slamfärg etc.) anser vi att detta bör redovisas under 
Kompletterande uppgifter. Sådana uppgifter kan vara svåra att få klarhet i men vi 
anser att informationen kan vara av betydelse framför allt i byggnadsvårdsfrågor.

Tak (obligatoriskt)

Uppgift som anger hur taket är utformat, exempelvis om det är sadeltak, brutet 
tak eller pulpettak. Takets form är av betydelse ur stads- och landskapsbildssyn
punkt. Utformningen är delvis tidspräglad och kan även vara knuten till byggna
dens funktion och kan därför ligga till grund för analyser och urval. Takutform
ningen går även att få fram utifrån ett fotografi men blir inte sökbar om den inte 
noteras.

Taktäckningsma ter i al (obliga tori sk t)

Uppgift som beskriver det material taket är täckt med, t.ex. lertegel, järnplåt, torv 
eller spån. Informationen är av betydelse ur stads- och landskapsbildssynpunkt, 
vid bygglovhantering och i byggnadshistorisk forskning.

Plantyp (tillvalsuppgift)

Uppgiften beskriver plantyper, t.ex. parstuga eller enkelstuga. I första hand berör 
uppgiften landsbygden och städernas äldre timmerhus. Ofta går plantypen endast 
att avgöra vid en interiör besiktning. Vi anser att informationen, trots svårigheter
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att få fram ett tillförlitligt material genom inventering, är av värde ur bl.a. forsk- 
ningssynvinkel. Utifrån plantypen kan analyser om utbredning, ålder etc. göras. 
Vissa plantyper är av en speciell regional karaktär och därför viktiga att få utökad 
kunskap om.

Hustyp (tillvalsuppgift)

Uppgiften, som i första hand avser bostadsbyggnader från 1900-talet, anger hur 
byggnaden är gestaltad i sin grundplan, t.ex. om det är fråga om lamellhus, rad
hus eller parhus. Den berör framför allt bostadsbebyggelse i tätort och ger möj
lighet att kartlägga områden och göra urval av byggnadsbestånd där krav på sär
skilda hänsynstagande kan komma att ställas.

Kompletterande uppgifter (tillvalsuppgift)

Här finns plats att i löpande text komplettera med uppgifter om detaljer som föns
ter och dörrar, utsmyckning, minnes- och årtalstavlor etc. Upplysning kan vidare 
ges om byggnaden är väl bibehållen, om snickerier och fasad har kvar äldre mål- 
ningsskikt etc. Uppgift om vilken byggnads- eller arkitekturhistorisk stil som är 
utmärkande för byggnaden kan vara av intresse för en del av landets byggnadsbe
stånd och för vissa frågeställningar. För en del byggnader kan uppgifter om käl
lares utseende, ålder och konstruktion vara värdefulla att ange. Ett stort intresse 
kan vidare vara knutet till att registrera en byggnads måttuppgifter framför allt 
vad gäller äldre mangårds- och ekonomibyggnader. Det åvilar den inventeringsan- 
svariga institutionen och uppdragsgivaren att ta ställning till vilka komplet
terande uppgifter som skall samlas in vid varje enskild inventering utöver de som 
angivits för registret. Uppgifterna blir i nuläget inte direkt sökbara men vi menar 
att de har stort värde som kompletterande information för den enskilda bygg
naden. I Kompletterande uppgifter noteras lämpligen även eventuella restaure- 
ringsåtgärder med en beskrivning av de metoder och material som använts.

In teriörbeskrivning (tillvalsuppgift)

Här ges information i löpande text om invändiga detaljer såsom kakelugnar, äldre 
inredningssnickerier, vägg- och takmålningar, tapeter samt vestibuler och trapp
hus. Uppgifterna blir i nuläget inte sökbara men vi anser att de har stort värde 
som kompletterande information för den enskilda byggnaden.

Plan skiss (tillvalsuppgift)

Uppgiften visar en byggnads planlösning. Skissen, som läggs in i registret med 
hjälp av bildläsare (scanner), kan utgöras av en arkivritning, en skiss gjord i fält 
eller annan lämplig bild.
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Upprustningsbeho v (till valsuppgift)

Uppgiften ger upplysning om byggnadens kondition är av sådan art att det finns 
behov av upprustning. Informationen kan bl.a. komma till användning som 
underlag för utredningar om vårdbehov.

Sammanfattande beskrivning (tillvalsuppgift)

I den sammanfattande beskrivningen ges möjlighet att i löpande text samla komp
letterande uppgifter och noteringar för att kunna ge en fylligare bakgrund till den 
aktuella byggnaden och den anläggning den ingår i. Hänvisning görs lämpligen 
till de källor varifrån olika uppgifter är hämtade och som redovisas under avsnitt 
4.5 Historiska uppgifter.

4.8 Fotografier

Fotografier ger i allmänhet en mycket god uppfattning om det inventerade objek
tet och bör vara ett obligatoriskt inslag i registret. De är oöverträffade som infor
mationskälla. I princip kan man från fotografier få fram merparten av den infor
mation som behövs inom kulturmiljövården. För bebyggelseregistrets del förut
sätts dock att uppgifterna skall vara sökbara. Det innebär att det erfordras upp
gifter även i textform. För registret blir därför fotografierna enbart en del av det 
samlade uppgiftsmaterialet om än ett mycket betydande sådant. Varje byggnad 
föreslås bli redovisad med minst två fotografier, vilka visar såväl långsidor som 
gavlar för att därmed återge byggnadens utseende i största möjliga utsträckning. 
Kompletterande fotografering görs på de byggnadsdetaljer som bedöms vara av 
intresse. För enstaka enklare uthus samt moderna typhus och industribyggnader 
kan det räcka med en bild, förslagsvis tagen över ett hörn så att två sidor är syn
liga på samma gång. En översiktsbild tas för att ge en uppfattning om byggnaden 
i förhållande till andra byggnader och omgivningen i övrigt. I områden som upp
visar en likartad modern bebyggelse görs en översiktsfotografering.

Fotografiuppgifter (o bli ga tori sk t)

Motivuppgift anger vilken byggnad respektive anläggning eller vilket område som 
fotografiet visar. Vidare ges uppgift på de väderstreck som byggnadens sidor är 
vända mot. Fotodatum anger vid vilken tidpunkt fotografiet är taget. Ofta stäm
mer detta överens med inventeringsdatum. Med moderna kamerautrustning finns 
möjlighet att få datum markerat på fotografiet. För att göra materialet sökbart 
erfordras emellertid att datumet även är registrerat i bebyggelseregistret. Foto
grafens namn skall alltid anges. Mestadels torde fotografen vara samma person 
som den som inventerar. Utöver dessa uppgifter anges film- och negativnummer. 
De följer det system för fotoregistrering som finns vid den institution som svarar 
för inventeringen eller ansvarar för den fotosamling varifrån fotografiet hämtats.
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Genom att datum för fotografering är angivet har användaren av registret 
möjlighet att värdera tillförlitligheten. Är det ett gammalt material kan det finnas 
risk för att fotografiet är inaktuellt och att man måste söka sig andra vägar för att 
få korrekt information. Å andra sidan kan ett äldre bildmaterial vara precis vad 
som behövs för att ta fram t.ex. ett restaureringsprogram eller för en forsknings
uppgift.

Bildrättsinneha vare (obligatoriskt)

Uppgiften är av rättslig betydelse med hänsyn till att fotografier inte får användas 
för publicering eller annat ändamål utan tillstånd från den person eller institution 
som innehar bildrätten. Oftast utgår ersättning till bildrättsinnehavaren. Det finns 
också krav på att denne skall vara angiven med namn.

Negativens och originalfotografiernas förvaringsplats (obligatoriskt)

Här ges information om vid vilken institution eller i vilket arkiv som materialet är 
förvarat. Uppgiften behövs för att exempelvis möjliggöra beställning av kopior in
för en publicering eller för att undersöka om det finns ett större fotomaterial som 
inte redovisas i registret.

4.9 Kulturhistorisk värdering

Den kulturhistoriska värderingen beskrivs närmare i avsnitt 6. Här ges endast en 
sammanfattande redovisning av vilka slag av uppgifter som föreslås finnas i 
registret. Värderingen i sig är obligatoriskt utom i vissa situationer, se avsnitt 6.2.

Inventeringsperiod, inventerande institution och inventerare (obligatoriskt)

Uppgifterna stämmer överens med de som är angivna under avsnitt 4.3. Invente
ringsbakgrund är viktig information i relation till den kulturhistoriska värde
ringen.

Kriterier (obligatoriskt)

Här anges de kriterier som konstituerar det kulturhistoriska värdet, exempelvis 
teknikhistoriskt, socialhistoriskt, personhistoriskt eller arkitekturhistoriskt värde.

Motiv text (obligatoriskt)

Texten ger motiven till de ställningstaganden som ligger till grund för den kultur
historiska värderingen. Texten skall vara uttömmande och ha en pedagogisk ut
formning.
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Gradering (obligatoriskt)

Uppgiften anger vilken gradering enligt registrets system som anläggningen/bygg
naden har. Graderingen är uppbyggd efter en skala med två nivåer. Nivå I avser 
anläggning/byggnad som tillmäts kulturhistoriskt värde, nivå II gäller anlägg
ning/byggnad som vid inventeringstillfä 11 et inte har bedömts besitta något kultur
historiskt värde. För anläggning/byggnad som är yngre än trettio år görs generellt 
inte någon värdering och således ej heller någon gradering. Att värdering inte har 
skett bör synas genom en markering i registret.

Värderingstidpunkt (obliga toriskt)

Uppgiften talar om när värderingen är gjord. Uppgiften är betydelsefull för att 
man skall kunna sätta värderingen i relation till de kriterier och den tidssituation 
som rådde när bedömningen gjordes. Värderingskriterierna ändras med tiden och 
en gammal värdering är kanske inte relevant längre.

Ansvariga för värderingen (obligatoriskt)

Värderingen skall göras med hjälp av en grupp sakkunniga inom kulturmiljö
vården. Uppgiften ger upplysning om namn på de personer som ingår i gruppen 
och vilken institution de representerar.

Kategorisering

Ett

SAMMANHÄNGANDE
BEBYGGELSEOMRÅDE

Beskrivning

omfattar ensartad bebyggelse 
ofta av modernare slag

Byggnader

Tillkomsttid

Namn

4.10 Sammanhängande bebyggelseområde (dllvalsuppgift)

Ensartad bebyggelse, t.ex. områden med sentida villor av typhuskaraktär eller 
med flerfamiljshus uppförda under en begränsad tidsperiod, har vi valt att kunna 
redovisa som Sammanhängande bebyggelseområden. Det innebär att varje bygg
nad inte beskrivs för sig. Istället ges en "klumpbeskrivning" för all bebyggelse
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inom området med ett begränsat antal uppgifter. Dessa utgörs av fastighetsbeteck- 
ningar för de byggnader som ingår i området, områdets eventuella namn, funktion 
dvs. det ändamål byggnaderna är uppförda för, årtal för nybyggnadsperioden, 
miljökategori, situationsplan/områdeskarta samt en allmän beskrivning av om
rådet i löpande text. Väljer man att inventera ett byggnadsbestånd som Samman
hängande bebyggelseområde blir samtliga ovanstående uppgifter obligatoriska.

4.11 Riksintressen m.m (tillvalsuppgift)

Här anges om anläggningen eller den enskilda byggnaden ingår i t.ex. ett område 
av riksintresse för kulturminnesvården enligt 2 kap. 6 § naturresurslagen, ett om
råde enligt ett kulturmiljövårdsprogram eller i ett utpekat område av annat slag. 
Vi har däremot inte valt att föreslå någon särskild lösning för att koppla till 
områden av riksintresse enligt 3 kap. naturresurslagen. Vi känner tveksamhet till 
om registerförarna är intresserade av en tillrättalagd lösning.
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5 Inventering
5.1 Kompetenskrav

Erfarenhet av tidigare inventeringar i landet visar att inventeringsmaterialet är 
ojämnt till kvaliteten. Detta torde bero på flera omständigheter. Avsikterna med 
bebyggelseregistret innebär att kvaliteten behöver säkras på tillfredsställande nivå. 
Uppgifterna i registret måste helt enkelt kunna betraktas som tillförlitliga. Inven
tering och värdering måste därför ske på ett så enhetligt sätt som möjligt. Bra 
anvisningar och ett bra ADB-register är grundläggande för att lyckas med detta. 
Det räcker dock enligt vår mening inte. Det är också viktigt att säkerställa att in
venteringen och värderingen genomförs med personal som har rätt kompetens för 
arbetet. Ansvaret för att säkerställa kompetensen vilar på den institution som är 
registeransvarig. Vi föreslår att krav ställs på utbildning och erfarenhet enligt vad 
som framgår av det följande. Därutöver är det viktigt att all personal som skall 
arbeta med bebyggelseregistret ges en introduktionsutbildning som Riksantikva
rieämbetet bör svara för.

In ven terare

De personer som arbetar med kulturhistoriska bebyggelseinventeringar har av 
tradition en akademisk utbildning inriktad på kulturmiljövård och då framför allt 
bebyggelsehistoria. Vilken utbildning och bakgrund som är mest lämplig för en 
enskild inventering måste dock avgöras från fall till fall beroende på inriktning 
och karaktär. I vissa fall kan t.ex. en bakgrund som arkitekt eller kulturgeograf 
med intresse för bebyggelse- och kulturhistoria vara lämplig. En förutsättning är 
självfallet att inventeraren har tidigare erfarenhet av liknande arbeten, är väl 
insatt i bebyggelsehistoriska frågor och behärskar den till ämnesområdet hörande 
terminologin.

För inventeringar som utförs av endast en inventerare bör man ställa extra 
höga krav på erfarenhet. En oerfaren inventerare bör inledningsvis arbeta tillsam
mans med en erfaren kollega.

Ansvar och ledning

Det praktiska ansvaret för en inventering, som inkluderar ett aktivt deltagande i 
uppdraget, ligger på den handläggare som är arbetsledare. Han eller hon bör ha 
en utbildning av samma art som inventeraren. För att kunna ta ansvar för ett in- 
venteringsuppdrag vill vi understryka att det, utöver relevant utbildning, behövs 
en bred erfarenhet inom det bebyggelsehistoriska verksamhetsområdet. Det bör 
innebära omfattande erfarenhet av såväl bebyggelseinventering och byggnadsvård 
som tillämpning av berörd lagstiftning i ärendehandläggning.
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5.2 Inventeringsmetod

En inventering omfattar insamlande av fakta om byggnader och de anläggningar 
och miljöer som byggnaderna ingår i. Inventeringar bedrivs traditionellt enligt tre 
olika metoder - totalinventering, kategoriinventering eller selektiv inventering. 
Inventeringen delas upp i tre moment - förarbete, fältarbete och efterarbete.

Totalin ven tering innebär inventering av alla byggnader inom ett geografiskt 
avgränsat område, t.ex. en stadsdel eller en socken. Samtliga byggnader, även de 
som är uppförda under det senaste året, tas med. Vid inventeringen görs ingen åt
skillnad på vilken funktion eller utformning en byggnad råkar ha. I materialet kan 
finnas såväl den påkostade slottsbyggnaden som det enkla uthuset.

Endast en totalinventering ger en bild av byggnadsbeståndet inom ett område. 
En totalinventering ger vidare genom att de omfattar all bebyggelse det säkraste 
underlaget för att urskilja det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet. 
Värdet av en sådan inventering blir härigenom mer långsiktigt. Att uppgifter om 
all bebyggelse har samlats in har också ett stort värde när värderingskriterierna 
förändras. Behovet av omfattande nyinventeringar kan på det här sättet minskas.

Kategoriinventering a.* inriktad på byggnader med en viss funktion, en kate
gori. De utförs ofta inom ett län men kan även göras rikstäckande. Under slutet 
av 1970-talet genomfördes ett stort antal kategoriinventeringar i flera län som 
beredskapsarbeten. Inventeringarna var i huvudsak koncentrerade på kategorier 
som prästgårdar, skolor, industrier och folkrörelselokaler. Senare har flera riks
täckande inventeringar gjorts, bl.a. av vattenkraftverk, sockerbruk och tegelbruk. 
Kategoriinventeringen ger en djupare kunskap och översikt inom sitt begränsade 
område och därmed ett gott underlag för urval, för kulturhistoriska värderingar 
och handläggning av exempelvis bidragsärenden. Metoden är vidare av intresse 
för forskningen. En inventering med inriktning på enbart kategorier skapar emel
lertid ingen möjlighet att få en heltäckande bild av bebyggelsen.

Selektiv inventering omfattar ett urval av byggnader som vid inventeringstill- 
fället antagits vara av särskilt intresse för kulturmiljövården. Metoden utelämnar 
byggnader som av en eller annan anledning inte antas uppfylla de krav som slås 
fast i inventeringens målsättning. En tydlig redovisning av vilka kriterier som varit 
vägledande vid urvalet av objekt är avgörande för en bedömning av materialet. I 
jämförelse med totalinventeringen är den selektiva metoden billigare att genom
föra. Fördelar med metoden är att den är koncentrerad på det ur antikvarisk syn
punkt för tillfället mest intressanta byggnadsbeståndet och att fördjupningar kan 
göras på viktiga frågeställningar. Vad som anses kulturhistoriskt intressant för
ändras emellertid över tiden. Värdet av en selektiv inventering blir därmed relativt 
kortlivat. Någon heltäckande bild av bebyggelsen ger metoden inte.

Under åren har inriktningen på inventeringsmetod varierat från att tidigare 
varit koncentrerad på selektiv inventering av närmast dokumentationskaraktär till 
att under de två senare decennierna bli allt mer heltäckande, dvs. av totalkaraktär.
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Med hänsyn till de olika mål som vi anser att byggnadsinventeringar i fort
sättningen bör tillgodose föreslår vi att inventeringar normalt utförs som total
inventeringar. Det är en förutsättning för att uppnå en samlad bild av hela bygg
nadsbeståndet inom ett område. Totalinventering ger vidare det bästa underlaget 
för kulturhistorisk värdering. Inventeringsuppgifterna har ett stort värde även om 
värderingskriterierna ändras. För vissa ändamål ser vi fördelar med kategoriin
venteringar. Det gäller framför allt frågeställningar som berör sällsynthet respek
tive representativitet för en viss byggnadstyp. Även om vi förordar totalinvente
ring som normallösning bör registret vara öppet för att föra in uppgifter från alla 
slag av inventeringar.

Tidsgräns för byggnadernas ålder

Med utgångspunkten att inventeringar bör göras totaltäckande kommer samtliga 
byggnader oberoende av byggnadsår att ingå. Nivån på hur detaljerad beskriv
ningen blir av varje enskild byggnad bedöms utifrån inventeringens syfte. För ens- 
artade bebyggelseområden av modernare typ kan man välja att ta med ett mindre 
antal obligatoriska uppgifter och ge området en mer översiktlig beskrivning enligt 
en inventeringsmetod som i registret benämns Sammanhängande bebyggelseom
råde.

Utgångspunkten är att all inventerad bebyggelse skall värderas för att upp
gifterna skall få läggas in i registret. Någon kulturhistorisk värdering föreslås 
dock inte krävas för det byggnadsbestånd som är yngre än cirka 30 år. Detta moti
veras av att ett sådant tidsperspektiv oftast behövs för att kunna göra relevanta 
bedömningar om det kulturhistoriska värdet. Detta utesluter inte att värderingar 
görs av yngre bebyggelse, t.ex. i sådana fall där en byggnad tillmäts särskilda 
värden trots ringa ålder.

5.3 Förarbete

Inventeringsarbetet inleds med en besiktning av det aktuella området. Samtidigt 
görs lämpligen en översiktlig fotografering. Inventeraren tar del av den informa
tion som kan finnas om området i litteratur, arkiv och annat källmaterial för att 
få en uppfattning om hur området och dess bebyggelse utvecklats. Kontakt tas 
med ortens tidning och lokalradion samt eventuellt även med lokalteve för att 
informera om projektet och presentera den eller de personer som skall ansvara för 
arbetet. En presentation med ett fotografi på inventeraren underlättar kontakterna 
med allmänheten och fastighetsägarna. Till det kontaktnät som byggs upp inför 
en inventering knyts den lokala hembygdsföreningen eller andra liknande intresse
föreningar. Inte minst är det viktigt att nå personer med god lokal kännedom om 
bebyggelsens historik. Grundläggande är självfallet att uppläggningen av inven
teringsarbetet görs gemensamt med beställaren.
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Avsikten är att de inventeringsblanketter som används vid inventeringsarbetet 
skall ha förtryckta administrativa uppgifter samt fält att registrera i, dvs. en mot
svarighet till datorns skärmbilder. Innan man ger sig ut skriver datorn ut blanket
ter för de byggnader som skall inventeras. Den dag uppgifterna kan registreras i 
fält med hjälp av en bärbar fältdator får förfarandet anpassas till detta.

För att få fram korrekta beteckningar på fastigheter och byggnader är fastig- 
hetsregistrets registerkarta den lämpligaste kunskapskällan. För större delen av 
landet återfinns registerkartan hos lantmäterimyndigheten i länet. För landsbygds
områden består kartan av ett ajourfört fastighetsorginal till den ekonomiska 
kartan i skala 1:10 000. För tätorter används mer storskaliga kartor. Framför allt 
de större kommunerna har egna lantmäterimyndigheter (stadsingenjörskontor 
eller dylikt) som för egna registerkartor. En övergång till en för hela landet enhet
lig digital registerkarta kommer att ske med tiden. För närvarande pågår försök 
vid Lantmäteriverket att tillhandahålla utdrag av registerkartan genom beställ
ning över Internet och levereras via fax.

5.4 Fältarbete

Vid inventeringen i fält görs en besiktning av alla de fastigheter och byggnader 
som berörs. I princip genomgår varje byggnad samma procedur med notering av 
uppgifter, fotografering etc. När det gäller bebyggelse av uppenbart ensartad typ - 
exempelvis gruppbebyggelse med helt eller praktiskt taget identiska småhus eller 
flerbostadshusområden med identiska byggnader upprepade efter varandra - har 
vi utarbetat en alternativ metod med utgångspunkt i att åstadkomma en så 
rationell hantering som möjligt. Istället för att behöva beskriva varje byggnad för 
sig görs en sammanfattande beskrivning av området med uppgifter om fastighets- 
beteckningar, byggnadsår, funktion, miljöbeskrivning och områdesnamn. Till 
dessa uppgifter fogas en situationsplan och fotografier. I registret benämns ett 
sådant område Sammanhängande bebyggelseområde. Tanken är att när behov 
föreligger skall den här typen av områden kunna inventeras byggnad för byggnad 
med de uppgifter som gäller för bebyggelseregistret i dess helhet.

Inventeraren beskriver de enskilda byggnaderna, fotograferar och gör even
tuella intervjuer. Vanligtvis utförs arbetet av en person. I vissa fall kan det vara 
lämpligt att också anlita en särskild fotograf. Andra alternativ är två personer 
som växelvis skriver besiktningsprotokollet och fotograferar.

Fotograferingen görs förslagsvis med småbildskamera alternativt med digital 
kamera. I tidigare inventeringsverksamhet har fotograferingen gjorts med svart/vit 
film med utgångspunkt att skapa ett så arkivbeständighet fotomaterial som möj
ligt. Negativ färgfilm anses också ha goda åldringsegenskaper. Med ny digital lag
ringsteknik kan färgbilder också ges en god åldringsbeständighet och bör därför 
kunna användas. Vi anser att fotograferingen skall omfatta minst två fotografier 
per byggnad. Dessa tas förslagsvis från två av byggnadens diagonala hörn så att 
samtliga sidor av byggnaden blir synliga. För enklare uthus och liknande bör det
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vara tillräckligt med ett fotografi. Fotomaterialet kompletteras med en översikts
bild samt detalj bilder där så erfordras. I presentationssyfte kan det vara lämpligt 
att vid inventeringstillfället ta diabilder.

Fältarbetet är mest lämpligt att utföra under våren, före lövsprickningen, 
eftersom en tät vegetation försvårar i synnerhet fotograferingen. Naturligtvis går 
det att bedriva fältarbete även under andra årstider men med det förbehållet att 
arbetet under framför allt senhöst och vinter försvåras av sämre ljusförhållanden 
och mindre gynnsamt klimat.

5.5 Efterarbete

Efterarbetet omfattar genomgång av det insamlade materialet och förberedelser 
för dataregistrering. Andra moment är uppordning av fotografier, kompletterande 
arkivforskning och kartstudier, rapportskrivning och renritning av situations
planer och liknande samt utarbetande av förslag till kulturhistorisk värdering.

Inventeringsarbetet avslutas med en presentation av inventeringsmaterialet för 
uppdragsgivaren, vanligtvis en kommunal nämnd, byggnadsnämnden eller mot
svarande. Vid presentationen beskrivs det aktuella området och en kortfattad 
historik ger bakgrund till bebyggelsens utveckling. Visningen kompletteras med 
bildvisning och översiktskartor.

5.6 Övrigt

Det slutliga ställningstagandet till olika byggnaders kulturhistoriska värden är ett 
fristående moment. Det sker först efter det att själva inventeringsarbetet är av
slutat och då relevanta fakta och ett historiskt underlag tagits fram. I föreliggande 
rapport behandlas kulturhistorisk värdering i avsnitt 6.
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6 Kulturhistorisk värdering
6.1 Utgångspunkter

Det konstateras inledningsvis i denna rapport att behovet av att klarlägga och 
redovisa bebyggelsens kulturhistoriska värden är stort. Det är således ett av be
byggelseregistrets syften att skapa ett underlag för kulturhistoriska bedömningar 
av byggnadsbeståndet. Genom att kartlägga de kulturhistoriska värdena skapas 
en grund för att kunna motivera varför en byggnad, anläggning eller miljö skall 
bevaras och omhändertas på ett visst sätt. Ytterst handlar det om att finna den be
byggelse som kan tillmätas särskilda kulturhistoriskt värden utifrån de kriterier 
som kulturmiljövården har angett. För att kulturmiljövården på bästa sätt skall 
kunna hävda sina intressen krävs att de kulturhistoriska värdena blir kända på ett 
tidigt stadium. En redovisning av värdena är också viktig för att skapa förståelse 
bland den breda allmänheten och hos ägarna av landets byggnadsbestånd.

Inom kulturmiljövården har sedan länge använts olika begrepp för att redo
visa byggnaders kulturhistoriska värde. Detta har inte sällan gett upphov till miss
förstånd och oklarheter dels inom den egna sektorn, dels gentemot allmänheten 
och olika myndigheter. Bebyggelseregistret medför behov av en terminologi som 
alla berörda inom kulturmiljöområdet kan acceptera och som också fungerar bra 
hos både allmänhet och myndigheter.

Vi har arbetat fram ett förslag som utgår från begreppen värdering, motive
ring och gradering. Värderingar den samlade benämningen på det analyserande, 
motiverande och graderande förfarandet. Motivering är den del i värderingsför- 
farandet som, utifrån kriterier redovisade i Riksantikvarieämbetets system för 
kulturhistorisk värdering, reder ut en byggnads eller anläggnings olika kultur
historiska värden. Systemet är i sin helhet inte publicerat ännu men redovisas i 
sina grunddrag i tidskriften Kulturmiljövård nr 1-2/1995 (Unnerbäck, Axel och 
Nordin, Erik: Kulturhistoriskt värde?). G rade ring utgör den del av förfarandet 
som handlar om att ange nivån för ett objekt på en kulturhistorisk värdeskala.

Vi anser att en värdering bör gälla såväl den enskilda byggnaden sedd utifrån 
sina egenskaper som anläggningen med alla sina beståndsdelar och omgivande 
miljö. Detta innebär att de enskilda byggnadernas värde sammanvägs i en över
gripande värdering för anläggningen som sådan. Som exempel kan nämnas en 
bondgård med kanske ett tiotal byggnader. Av dessa är det kanske mangårdsbygg- 
naden och ett magasin som besitter ett högt värde på grund av exempelvis ålder 
och byggnadsskick medan övriga byggnader inte tillmäts något egenvärde. Där
emot har de utifrån faktorer som skala, material, funktion och läge samt att de ut
gör representativa beståndsdelar i en gårdsmiljö ett s.k. miljöskapande värde. För 
sökningar skall det vara möjligt att ta del av såväl den enskilda byggnadens som 
anläggningens värde.
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Kommuner
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högskolor
Fastighetsägare 
m. fl.

6.2 Vilka byggnader och anläggningar skall värderas?

I grunden är vårt förslag att all bebyggelse som ingår i registret även skall värde
ras. Från denna princip föreslår vi dock några undantag enligt följande.

Yngre bebyggelse

För den bebyggelse som är yngre än cirka 30 år föreslås inget krav på värdering. 
Detta motiveras av att ett tidsperspektiv om drygt 30 år brukar behövas för att 
kunna göra relevanta bedömningar av det kulturhistoriska värdet. Det utesluter 
dock inte att det kan finnas yngre objekt som är av stort intresse exempelvis ur 
arkitektonisk synpunkt, stadsbilds- eller landskapsbildssynpunkt. Det bör inte 
finnas något hinder att värdera sådan bebyggelse och att notera värdet i registret. 
I vilken omfattning den yngre bebyggelsen skall värderas bestäms efter överens
kommelse mellan beställare och utförare av ett inventeringsuppdrag.

Bebyggelse som representeras av äldre inventeringar

Äldre inventeringar är avsedda att registreras i bebyggelseregistret med hjälp av 
bildläsare (scanning). Vi anser emellertid inte att detta material kan ligga till 
grund för en kulturhistorisk värdering enligt det värderingssystem som nu föreslås 
gälla för bebyggelseregistret. Eventuella tidigare värderingar får betraktas som 
historiska, gjorda utifrån dåtida förutsättningar, och bör tolkas utifrån det syn
sättet.
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6.3 Motivering

Vi föreslår att det ovan nämnda systemet för kulturhistorisk värdering som Riks
antikvarieämbetet arbetat fram och som idag används i större eller mindre om
fattning i landet skall ligga till grund för motiveringarna av det kulturhistoriska 
värdet.

Värderingssystemet bygger på en struktur med olika delbegrepp, grundmotiv, 
uppdelade i dokumentvärden och upplevelsevärden. Ett dokumentvärde beskriver 
den historia en byggnad kan berätta genom sin existens. Värden av det här slaget 
kan beskrivas objektivt. De kan eventuellt även mätas och ställas i relation till 
andra byggnader. Dokumentvärdena kan enligt förslaget delas upp i:

Byggnadshistoriskt värde 
Byggnadsteknikhistoriskt värde 
Arkitekturhistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
Personhistoriskt värde 
Teknikhistoriskt värde

Upplevelsevärden rymmer begrepp som kan karakterisera en upplevelse av en 
byggnad. Värden av det här slaget fungerar både som självständiga värden och 
som förstärkning av andra kriterier. De utgörs enligt förslaget av följande värden:

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Patina
Miljöskapande värde 
Identitetsvarde 
Kon tin ui tets värde 
Traditionsvärde 
Symbolvärde

Det kommer sannolikt att visa sig att de här presenterade värdena med tiden kan 
behöva kompletteras med ytterligare värden.

Till grundmotiven dokumentvärde och upplevelsevärde kopplas sådana för
stärkande och övergripande motiv som kan finnas. Systemet omfattar fyra sådana 
begrepp, nämligen

Äkthet
Kvalitet
Tydlighet
Sällsynthet - representativitet.
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6.4 Gradering

6.4.1 Utgångspunkter för graderingen

Vårt synsätt innebär att graderingen skall hjälpa till att göra det tydligt vilken be
byggelse som ur kulturhistorisk synpunkt är den mest värdefulla. Graderingen 
skall således vara en hjälp för de som utnyttjar informationen i registret och som 
kanske inte alltid själva kan dra korrekt slutsats av den övriga kulturhistoriska in
formation som finns i registret. Man kan också säga att graderingen ger en komp
rimerad bild av en byggnads eller anläggnings kulturhistoriska betydelse.

Regelsystemet för samhällets planering och beslutsfattande är så uppbyggt att 
det förutsätter att olika anspråk redovisas öppet och tydligt, bl.a. för att möjlig
göra ett demokratiskt inflytande på beslutsfattandet. Det är då viktigt att kultur
miljövårdens värdering står fri från andra inslag än den kulturhistoriska bedöm
ningen. Avvägningar mot andra anspråk - exempelvis önskemål om till- eller om
byggnader, rivning etc. - är en senare fråga. Hur avvägningarna till sist utfaller 
beror på bl.a. tyngden av det kulturhistoriska värdet i förhållande till tyngden av 
andra värden. Vad avvägningen resulterar i beror i praktiken också på vilket 
politiskt och annat stöd som de kulturhistoriska värdena har jämfört med andra 
intressen. Uppgifter om bebyggelsens kulturhistoriska värden är således ett av 
flera viktiga underlag för planering och beslutsfattande i samhället och måste vara 
minst lika tydliga som dessa.

För bebyggelse yngre än cirka 30 år görs, som ovan nämnts, generellt inte 
någon kulturhistorisk värdering och följaktligen inte heller någon gradering. 
Dessa byggnader och anläggningar bör ges en markering med innebörden att den 
avser bebyggelse där inga ställningstagande gjorts angående det kulturhistoriska 
värdet men att byggnaden eller anläggningen ändå är inventerad. Det är viktigt att 
lämna denna upplysning eftersom en ovan användare av registret annars kan 
tolka informationen fel.

6.4.2 Graderingens uppbyggnad

Graderingen kan ske på många olika sätt. Vi har i projektet tagit del av olika 
system. Graderingen kan uttryckas med en neutral skala i två eller flera olika nivå
er. Den kan vidare knytas mer eller mindre hårt till berörda lagbestämmelser. Vi 
har konstaterat att det råder olika uppfattningar om hur strukturen på en grade
ring bör se ut.

En på flera håll använd skala innebär en nära anknytning till KML:s och 
PBL:s skyddsinstrument. I projektet har vi övervägt men avstått från att föreslå en 
sådan gradering. Det är länsmuseerna och vissa kommunala museer med 
byggnadsantikvarisk kompetens som i normalfallet kommer att inventera och 
värdera bebyggelsen. Graderingen har till sin karaktär snarast status av ett sak
kunnigt utlåtande från en expertinstitution. Om vi då tänker oss att vi inför en 
obligatorisk gradering som innebär förslag på skyddsform tar museet på sig att 
göra en bedömning som det egentligen är statliga myndigheters eller kommuners 
uppgift att svara för. Länsstyrelserna beslutar om byggnadsminnen och tar
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därmed ställning för att en byggnad är synnerligen märklig. Motsvarande uppgift 
beträffande statliga byggnadsmihnen har regeringen. Det är vidare kommunerna 
som vid tillämpningen av plan- och bygglagen anger vad som är att betrakta som 
särskilt värdefull bebyggelse (3:12 PBL). Om ett länsmuseum gör bedömningen 
kan det leda till oklarhet om graderingens status, inte minst hos en vidare krets av 
användare. Det kan t.ex. mycket väl tänkas att kommunen själv senare gör en 
annan bedömning av vilken bebyggelse som bör säkerställas med stöd av 3:12 
PBL Det är vidare inte osannolikt att den bebyggelse som till sist ges någon form 
av skydd med stöd av 3:12 PBL är mer begränsad. Att så sker är i sin ordning, men 
skapar oklarhet om graderingens status.

Vår slutsats av ovanstående resonemang - och det faktum att vi vill uppnå ett 
enhetligt graderingssystem som kan accepteras av alla inblandade parter - innebär 
att vi förordar att den obligatoriska graderingen enbart grundas på det kultur
historiska värdet. Frågan om vilken form av säkerställande som är behövlig 
lämnas därhän. Den för inventeringen och värderingen ansvariga institutionen 
anger endast vilken bebyggelse som tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde. Det 
blir då fullt klart att detta utgör en expertbedömning från kulturmiljövårdens 
sida utan sidoblickar mot berörd lagstiftning m.m. För att användarna ändå skall 
få ut så mycket som möjligt av värderingen är det viktigt att motivtexten är 
utförlig. Förutom att ange vilka slag av kulturhistoriska värden som en byggnad 
representerar, bör det också göras tydligt vilka egenskaper hos byggnaden som är 
det värdefulla. Är det interiören? Eller fasaden? Vidare bör det göras tydligt vilka 
konkreta hänsynstaganden som krävs för att de kulturhistoriska värdena skall 
kunna bevaras.

6.4.3 Förslag till skala

Utifrån det resonemang som förs i föregående avsnitt har vi funnit att graderings
systemet obligatoriskt endast bör omfatta två nivåer, dels bebyggelse som tillmäts 
ett särskilt kulturhistorisk värde, dels bebyggelse som vid värderingstillfället inte 
bedömts besitta sådana värden.

Klass I - Byggnad eller anläggning som tillmäts ett särskilt kulturhistorisk värde.
Klass I samlar all bebyggelse som bedöms ha ett särskilt kulturhistoriskt 

värde. Ett sådant värde bygger på de kriterier som tillmäts den enskilda bygg
naden eller anläggningen. Kriterierna kan utgöras av ett eller flera av de värden 
som redovisas i avsnitt 6.3, nämligen dokumentvärden - byggnadshistoriskt, 
socialhistoriskt, teknikhistoriskt värde m.m. - och upplevelsevärden - konstnärligt 
värde, miljöskapande värde, symbolvärde, patina m.m. Till dessa värden kan för
stärkande och övergripande motiv vara kopplade. De redovisas som äkthet, 
kvalitet, tydlighet och sällsynthet/representativitet. De för objektet relevanta 
värdena beskrivs utförligt i den tillhörande motivtexten.

I klassen kan ingå såväl sådan bebyggelse som är eller kan vara aktuell för 
byggnadsminnesförklaring som sådan bebyggelse som kan betraktas som särskilt 
värdefull enligt reglerna i 3:12 PBL. Vilken bebyggelse som i ett senare skede bör
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aktualiseras för byggnadsminnesförklaring, särskilda föreskrifter enligt PBL eller 
någon annan åtgärd är en fråga för länsstyrelsen respektive kommunen att ta 
ställning till. De har därvid hjälp av den utredning om de kulturhistoriska 
värdena och den sammanfattande motivering som ingår i värderingen.

Om önskemål finns bör graderingen kunna göras finare. Vårt förslag är att 
registret utformas så att klassen kan delas in i tre underklasser -1 a, I b och I c. 
Hur underklasserna definieras anser vi bör avgöras av registerföraren tillsammans 
med beställaren. Innebörden kan alltså komma att variera från fall till fall. Om 
beställare och utförare är överens om det kan fingraderingens skala lämpligen 
definieras med utgångspunkt från de i lagstiftningen använda kriterierna så att 
klass I a representerar byggnader som bedöms som synnerligen märkliga genom 
sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen 
märkligt bebyggelseområde (jfr bestämmelserna om byggnadsminnen i 3 kap. 1 
§ KML), klass I b sådana byggnader som bedöms som särskilt värdefulla från bl.a. 
kulturhistorisk synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna 
karaktär (jfr bestämmelserna i 3 kap. 12 § PBL) och klass I c övrig bebyggelse som 
tillmäts ett särskilt kulturhistoriskt värde. Det bör då understrykas att även om 
skyddslagstiftningens kriterier används i fingraderingen, är det inte fråga om 
förslag till val av säkerställandeformer. Det senare är en fråga för lagtillämparna, 
dvs. framförallt kommuner och länsstyrelser.

Klass II - Byggnad eller anläggning som inte går att hänföra till ovanstående nivå.
I klass II ingår den del av bebyggelsen som är värderad men som inte har 

bedömts svara mot kraven i klass I. Avgörande ställningstagande för en sådan 
bedömning kan vara genomgripande ombyggnader eller annan förändring som 
inneburit förvanskning av byggnaden eller anläggningen. Det bör noteras att det 
faktum att en byggnad hänförs till denna klass inte innebär att det är frågan om 
bebyggelse som helt saknar kulturhistoriskt intresse. Så gott som all bebyggelse 
har något slag av kulturhistoriskt värde, men tyngden varierar. De värderingar 
som styr vad som betraktas som kulturhistoriskt värdefullt förändras också 
successivt, vilket innebär att sådan bebyggelse som idag inte tillmäts kultur
historiska värden kan komma att göra det i morgon.

I 3 kap. 10 § PBL finns bestämmelser om varsamhet vid ändringar av en byggnad 
i syfte att beakta dess särdrag och ta till vara bl.a. de kulturhistoriska värdena. 
Dessa varsamhetsbestämmelser är generella och kan vara tillämpliga på bebyg
gelse i såväl klass I som klass II.
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6.5 Vilka medverkar vid kulturhistorisk värdering?

Värderingen skall bygga på ett allsidigt ställningstagande till den enskilda bygg
nadens eller anläggningens värden där enskilda uppfattningar så långt som 
möjligt elimineras. Med utgångspunkt från att ställningstagande skall göras uti
från de kulturhistoriska värdena anser vi att värderingen bör göras med stöd av en 
grupp sakkunniga inom kulturmiljövården. Det är lämpligt att länsmuseet och 
länsstyrelsen medverkar. Vidare bör man diskutera med berörd kommun vilken 
sakkunnig medverkan därifrån som är lämplig. Om det finns bebyggelseantik
varisk kompetens inom ett kommunalt museum eller på annat håll inom kom
munen är det naturligt att den är representerad. Riksantikvarieämbetet, statliga 
museer, institutioner eller enskilda personer med expertkunskap kan också i spe
ciella fall medverka i en värdering. Självskrivna deltagare är därutöver den eller de 
personer som utfört inventeringsarbetet och den antikvarie som ytterst varit an
svarig för projektet (arbetsledaren). Det är en fördel om det så långt möjligt är 
samma grupp av sakkunniga från regional nivå som medverkar i värderings- 
arbetet i olika kommuner i ett län. Därigenom bör ju bedömningarna inom länet 
bli mer enhetliga. Värderingsgruppens uppgift är alltså att förstärka sak
kunskapen så att värderingen blir så bra som möjligt. Man skulle kunna tala om 
ett regionalt samråd i syfte att säkerställa att värderingen i mesta möjliga mån 
sker på ett likartat sett och efter samma praxis som i andra kommuner och andra 
län.

Avsikten med den kommunala medverkan i värderingen är att sörja för att 
även den sakkunskap som kan finnas i kommunen inom området tas tillvara. 
Däremot är inte avsikten att värderingen skall påverkas av de eventuella föränd- 
ringsplaner för bebyggelsen som kan finnas

Arbetet med gruppen skulle kunna läggas upp så att inventeringen med dess 
värderingsförslag föredras för och diskuteras med gruppen. Besök på platsen kan 
säkert behövas i en del fall, men ofta torde en video- eller diabildvisning vara 
tillfyllest. Mötet bör utmynna i ett ställningstagande från värderingsgruppens sida 
till det föredragna förslaget. Till syvende och sist är det dock den institution som 
har uppdraget att genomföra inventeringen som bestämmer hur värderingen skall 
sluta.

6.6 Vad är "K-märkt"?

I dagligt tal används "K-märkt" eller " kulturhus" ofta som ett allmänt begrepp för 
byggnader med bevarandeintresse. Begreppet har dock ingen formell innebörd. Då 
det ofta används av allmänheten och i massmedia har vi ansett det vara angeläget 
att klargöra vad begreppet har för status.

I tidigare byggnadslagstiftning användes beteckningen K för kulturreservat i 
detaljplan. Den beteckningen är sedan 1976 ersatt av Q. I det allmänna med
vetandet lever dock beteckningen K eller K-märkt kvar utan någon reell koppling 
till aktuella skyddsbestämmelser.
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Beteckningen K lika med kulturhistoriskt märklig byggnad förekommer också 
på de ekonomiska och topografiska kartorna. Beteckningen ger upplysning om att 
den markerade byggnaden bedömts som värdefull vid den inventering som före
tagits inför utgivningen av kartan. Markeringen omfattar endast ett mindre antal 
byggnader. Urvalet har sanktionerats av Riksantikvarieämbetet. Den långa utgiv
ningstiden för kartor av det här slaget medför dock svårigheter att på ett till
fredsställande sätt få ett uppdaterat urval av byggnader.
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7 Kategoriindelning av byggnader, anläggningar och 
miljöer

7.1 Bakgrund och syfte

För att det skall bli möjligt att systematisera kunskapen om bebyggelsen anser vi 
att den bör kategoriindelas. Vi föreslår därför att alla byggnader som tas in i re
gistret anges med uppgifter om kategoritillhörighet. För att uppnå god sökbarhet 
och för att kunna göra analyser föreslår vi att kategoriseringen i stor utsträckning 
görs med hjälp av förvalslistor. Genom kategoriseringen blir det möjligt att få 
kunskap om en särskild kategoris förekomst, om byggnadsbeståndets samman
sättning i en viss del av landet eller om förekomsten av en viss kategori under 
olika tider. Det finns också ett stort behov av att kunna göra analyser av bygg
nader av samma kategori för att kunna välja ut vilka som skall bli föremål för 
vårdinsatser och lagskydd eller för att få kunskap om en viss kategori inför 
restaureringar.

Kategoriindelning har tidigare gjorts i flera olika sammanhang, framför allt 
vad gäller den lagskyddade bebyggelsen. Sättet att indela bebyggelsen har varierat, 
beroende på vilket syftet varit, och indelningen har i regel varit ganska grov. Man 
har ofta inte gjort skillnad på enstaka byggnader och grupper av byggnader. 
Något för landet enhetligt system har inte funnits.

7.2 Förslag till kategoriindelning

Vi föreslår att kategoriindelningen sker i tre nivåer, nämligen byggnad, anlägg
ning och miljö.

Den första nivån - byggnadskategorin - gäller den enskilda byggnaden och 
dess ändamål. I registret föreslår vi att den historisk funktionen, dvs. för vilket 
byggnaden ursprungligen uppfördes, anges med hjälp av en förvalslista. Exempel 
på sådana kategorier är loge, skolbyggnad, mangårdsbyggnad, kvarn, vattentorn 
och biograf. Vidare föreslår vi att den nuvarande användningen (dagens funktion) 
anges, dock utan hjälp av förvalslista.

Nästa nivå är anläggningskategorin. Termen anläggning har sedan länge an
vänts inom kulturmiljövården för att beteckna en samlad byggnadsmiljö där de 
ingående byggnaderna - sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv - har ett inbördes 
funktionellt samband, t.ex. en bondgård, en fyrplats, en befästning eller ett bruk. 
En anläggning kan också vara en enstaka byggnad som saknar anknytning till 
andra byggnader, såsom ett rådhus eller ett vattentorn. En anläggning kan i vissa 
fall vara liktydig med en fastighet men kan även bestå av en del av eller mer än en 
fastighet. Som alternativ till anläggning används inte minst inom fysisk planering 
begreppen byggnads- och bebyggelsemiljö eller områdestyp. Vi har dock funnit att 
dessa begrepp mestadels avser en mer sammansatt grupp av byggnader. För 
registrets del har vi därför valt att behålla anläggningsbegreppet. Vi är dock väl 
medvetna om att termen anläggning i andra sammanhang har en annan innebörd,
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exempelvis i plan- och bygglagen (PBL) där anläggning står för byggnadsverk av 
annat slag än husbyggnad, t.ex. flygplats eller järnväg. Det är vår förhoppning att 
vårt val trots begreppets mångtydighet inte skall leda till några missförstånd. En 
anläggning kan som ovan nämnts också bestå av en enstaka byggnad utan anknyt
ning till andra byggnader. I sådana fall kan byggnad och anläggning få samma be
nämning, men registreras enligt olika koder; en ur listan över byggnadskategorier 
och en ur listan över anläggningskategorier. Såväl byggnads- som anläggnings- 
kategorin kopplar objektet till ett historiskt tidsskikt.

Den tredje nivån gäller den fysiska miljö inom vilken anläggningen är belägen, 
miljökategorin, och kan vara t.ex. by, stadskärna, villaområde eller bruksort. 
Miljökategorin anger således nuläget och kan därmed i vissa fall vara annorlunda 
än den miljö som var anläggningens ursprungliga.

För att det skall vara lättare att göra översikter och analyser av byggnadsbe
ståndet föreslår vi att anläggningskategorierna dessutom hänföres till större 
grupper enligt en förvalslista, huvudgrupper. Indelningen här grundas inte på 
anläggningens fysiska belägenhet, utan på näring eller struktur, t.ex. jordbruk, 
försvarsväsen och offentlig förvaltning. Eftersom det är givet till vilken eller vilka 
huvudgrupp/er en anläggningskategori hör (en bondgård hör till jordbruk, en be- 
fästningsanläggning till försvarsväsen, ett rådhus till offentlig förvaltning och till 
rättsväsen osv.) föreslår vi att registreringen av huvudgrupp sker automatiskt 
enligt en förvalslista när anläggningskategorin bestämts.

Med den enskilda byggnadens historiska funktion, bör enligt vår mening för
stås den användning byggnaden ursprungligen hade. I vissa fall kan dock en bygg
nad i samband med en ändrad användning ha byggts om eller till på ett sådant sätt 
att det bara är den senare funktionen som avspeglas i byggnadens utformning - det 
är då denna som skall anges. Om både den historiska och den senare funktionen 
kan avläsas i byggnaden får den registreras med två eller flera begrepp ur förvals- 
listan. Detsamma gäller en byggnad som från början inrymt mer än en funktion, 
t.ex. bostad i övervåningen och butik eller biograf i bottenvåningen. Härigenom 
blir det möjligt att söka på t.ex. alla butiker, även de som bara utgör en del av en 
byggnad. En äldre funktion, som inte avspeglas i byggnaden idag, går inte att söka 
på enligt vårt förslag. Vill man få reda på alla tidigare funktioner byggnaden in
rymt får man gå till den sammanfattande beskrivningen eller till arkivaliska 
källor.

Även om det idag finns bara en byggnad kvar av en anläggning, där det från 
början funnits flera byggnader, anser vi att byggnaden skall hänföras till den an
läggningskategori den ursprungligen ingick i.

En byggnad kan i vissa fall ingå i en anläggning, som i sin tur ingår i en 
anläggning, t.ex. en bruksherrgård i ett bruk eller en tullstation i en hamn. Vi 
föreslår att byggnaden då registreras på båda anläggningskategorierna.

En svårighet vid kategoriindelning är att bestämma hur finfördelat systemet 
skall göras. Vi har valt att göra en relativt detaljerad indelning av de olika katego
rierna, men i vissa fall har likartade objekt sammanförts till en gemensam kod. 
Skälet kan t.ex. vara att det finns så få av denna kategori att de ändå blir lätta att 
söka fram i registret.
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Vissa typer av byggnader och anläggningar som det finns många av har delats 
upp i undergrupper med ett gemensamt samlingsnamn. Ett exempel är anlägg- 
ningskategorin skola som delats upp i undergrupperna folkskola, folkhögskola, 
yrkesskola m.m. Om det är tveksamt till vilken undergrupp en skola hör kan den 
registreras med bara samlingsnamnet. Registreras den under någon av under
grupperna blir den automatiskt även registrerad under samlingsnamnet.

För industribyggnader har vi nu valt att endast ange kategorin industri- 
/fabriksbyggnad. Det beror på att om den föreslagna samordningen i fråga om 
industribebyggelsen med industriminnesregistret genomförs kommer en mer fin
fördelad kategoriindelning att ske i det sammanhanget.

Att göra förvalslistor till de olika kategorierna kompletta från början är 
sannolikt inte möjligt. Under inventerings- och registreringsarbetets gång kommer 
det säkert att visa sig att flera kategorier saknas. Det finns då möjlighet att suc
cessivt lägga till nya. För att söksystemet skall förbli enhetligt över hela landet 
föreslår vi att tilläggen bara får göras centralt efter förslag från inventerings- och 
registeransvarig institution.
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8 Äldre inventeringar
8.1 Inledning

I landet finns samlat ett mycket omfattande inventeringsmaterial. Det innehåller, 
trots ojämnheter och kvalitetsskillnader, mycket information om bebyggelsen av 
betydelse för det dagliga arbetet inom kulturmiljövården och i kommunal plane
ring. I avvaktan på förnyade inventeringar är detta det enda material som finns att 
hämta uppgifter ifrån. Inventeringarna kan förutom den faktiska information de 
lämnar om en byggnad vid en viss tidpunkt även ses som ett avtryck från en 
gången tid vilket har ett värde i sig sett som ett tidsdokument.

8.2 Tidigare inventeringsverksamhet i landet

Sedan början av 1900-talet har det bedrivits en mer eller mindre systematiserad in
venteringsverksamhet i landet. De äldre inventeringarna är mestadels utförda som 
selektiva inventeringar. Många är närmast av dokumentationskaraktär och ut
förda av framför allt Nordiska museet med inriktning på herrgårdar, äldre stads
kvarter och ålderdomlig allmogebebyggelse. Likartade arbeten har bedrivits av de 
större stadsmuseerna. Det äldre inventeringsmaterialet innehåller ofta noggranna 
uppmätningsritningar men däremot ofta endast ett fåtal fotografier. Från slutet av 
1970-talet finns ett flertal kategoriinventeringar genomförda länsvis. De är inrik
tade på prästgårdar, skolor, frikyrkolokaler, broar etc. Inventeringsmetodik och 
anvisningar för dessa inventeringar utarbetades av Riksantikvarieämbetet och be
drevs som beredskapsarbeten. Av en annorlunda karaktär är det mycket omfat
tande inventeringsmaterial från 1970- och 80-talen. Syftet med dessa inventeringar 
var framför allt skapa ett underlag för kommunal planering och ärendehantering. 
Inventeringarna har här mestadels utförts av länsmuseerna och en del kommunala 
museer på uppdrag av kommunerna.

Rekommendationer för hur ett inventeringsarbete skall bedrivas har getts ut 
av Riksantikvarieämbetet under 1970-talet. Byggnadsinventering, förslag dll rikt
linjer utarbetad av Sten Rentzhog utkom år 1971 och Vägledning för kulturhis
torisk bebyggelseinventering är 1976. I stort sett kan sägas att dessa två skrifter 
varit vägledande för landets byggnadsinventeringar allt sedan 1970-talet. I enlighet 
med den mall till inventeringsblankett som funnits i ovanstående skrifter har de 
insamlade uppgifterna kommit att bli koncentrerade till byggnadens fasad. En del 
av 1970- och 80-talens inventeringar är utförda som totalinventeringar medan 
andra är selektiva eller är av en mer översiktlig karaktär. Självfallet har de olik
artade ekonomiska förutsättningar för inventeringarna påverkat val av metod och 
därmed också resulterat i ett högst varierat inventeringmaterial.

Trots försöken att skapa enhetliga inventeringar kan det konstateras att det 
befintliga inventeringsmaterialet är mycket skiftande till innehåll och kvalitet och 
att det därmed föreligger svårigheter att göra de sammanställningar och analyser
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som efterfrågas av framför allt kulturmiljövården och inom kommunal verksam
het men även av den bebyggelsehistoriska forskningen. Detta får effekter även för 
hur äldre inventeringar skall kunna läggas in i ett modernt ADB-baserat bebyggel
seregister.

8.3 Metod för registrering av äldre inventeringar i bebyggelseregistret

För att kunna göra den information och det källmaterial som ligger lagrat i 
museernas och kommunernas äldre inventeringar mera tillgängligt föreslår vi att 
materialet läggs in i registret med hjälp av bildläsning (scanning) och kopplas till 
berörd byggnad. Detta inbegriper självfallet även fotografier och situationsplaner. 
Alternativet till den föreslagna metoden är att "för hand" hämta uppgifter ur blan
ketterna och registrera dessa i registret samt att digitalisera fotografier och planer 
för sig. Eftersom de äldre inventeringarna har varierande kvalitet och i viss mån 
innehåller olika slag av uppgifter är det inte möjligt att få fram ett homogent urval 
uppgifter. Inte sällan krävs rena tolkningar. Även överföringen är en felkälla. Där
för skulle man med en sådan metodik riskera en alltför ojämn kvalitet på regist
rets innehåll. Bättre är i så fall enligt vår uppfattning att överföra materialet till 
ADB-systemet i befintligt skick.

För att göra det möjligt att använda de äldre inventeringarna i vissa analyser 
och sammanställningar anser vi att vissa basfakta ur dessa ändå bör registreras på 
samma sätt som nyinventerat material. Till sådana basfakta räknas, förutom upp
gifter av administrativ art såsom fastighetsbeteckning och husnummer, i första 
hand uppgifter om byggnadsår, funktion och arkitektnamn, i de fall sådana före
kommer. Självfallet skall även uppgifter som ger information om bakgrunden till 
inventeringen bl.a. tidpunkt för när den är gjord, namn på den institution och de 
personer som ansvarat för arbetet och beställaren registreras.
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9 Spridning av uppgifter om bebyggelsens kultur
historiska värde m.m.

9.1 Bakgrund

Uppbyggnaden av ett ADB-register med den tillgänglighet, användarvänlighet etc. 
som är målsättningen i projektet innebär i sig att det kommer att bli mer känt 
vilken bebyggelse som är av kulturhistoriskt intresse. Särskilt torde det komma att 
gälla inom de kretsar som är de mer yrkesmässiga användarna av registret dvs. 
framför allt olika myndigheter, museer, kommunala förvaltningar och även vissa 
företag. Redan därmed vill vi hävda att kulturmiljövården kan flytta fram sina 
positioner i inte oväsentlig utsträckning när det gäller att värna om den bebyg
gelse som är av kulturhistoriskt intresse. Att de kulturhistoriska värdena är klar
lagda och kända tidigt får nämligen anses grundläggande för att berörda myndig
heter etc. i praktiken skall kunna tillgodose det kulturhistoriska intresset på det 
sätt som lagstiftning m.m. föreskriver.

Inom projektet och i kontakter med användare av kulturhistorisk information 
om bebyggelsen har vi diskuterat om det inte vore av värde att också försöka öka 
kännedomen om vilken bebyggelse som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde i 
andra kretsar än de ovan nämnda. Det gäller t.ex. bland allmänheten, aktörer på 
fastighetsmarknaden, fastighetsägare och fastighetsförvaltare, mäklare, hem
bygdsföreningar och andra intresseorganisationer etc. Vi tycker oss ha fått ett gott 
stöd för detta. Syftet skulle kort sagt vara att så långt som möjligt förebygga att 
bebyggelse som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde rivs, förvanskas eller tar 
skada på annat sätt av okunnighet eller misstag. Om det är väl känt att en viss 
bebyggelse tillmäts kulturhistoriska värden, så är möjligheten goda att ägare och 
förvaltare tar hänsyn till detta. Vetskapen hjälper vidare en köpare som är särskilt 
intresserad av att förvärva och ta hand om en kulturhistoriskt värdefull byggnad. 
En annan kan ha stora förändringsplaner som kan bli svåra att genomförbara 
utan att de kulturhistoriska värdena skadas. I båda fallen är god och tidig känne
dom om eventuella kulturhistoriska värden av stor betydelse. Det handlar alltså 
om att annonsera de kulturhistoriska värdena redan då de faktiska besluten om 
vad som skall hända med mark och byggnader fattas. De faktiska besluten fattas 
ofta i form av enskilda investeringar långt innan den formella processen med plan
läggning och prövning enligt olika lagar äger rum.

9.2 Hur skall kunskapsspridningen ske?

En väg att sprida informationen kan vara att möjliggöra sökning i bebyggelse
registret från museer, bibliotek etc. Detta är en utveckling som vi tycker är värd 
att satsa på. Svagheten är dock att då når man inte andra mottagare av informa
tionen än de som aktivt söker den. I diskussioner med Lantmäteriverket har vi
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prövat tanken att det i fastighetsdatasystemet skulle kunna föras in en anmärk
ning i de fall en byggnad bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. I samband med 
praktiskt taget all handel med fast egendom hämtas uppgifter i fastighetsdata
systemet för att kontrollera ägare, taxeringsvärde, inteckningar, servitut etc. Inte 
minst gör man det som förvärvare av egendom i syfte att ta reda på vad som 
belastar den och för att förebygga oförutsedda förhållanden i framtiden. Vi tror 
att detta är ett väl valt tillfälle att sprida kännedom om eventuella kulturhistoriska 
värden och Lantmäteriverket är intresserat av att finna en bra lösning.

9.3 Hur skall informationen utformas?

9.3.1 Hur skall det kulturhistoriska värdet anges?

Man kan tänka sig olika långtgående information. Hur den utformas beror bl.a. 
på vilka krav man ställer på att informationen inte skall kunna misstolkas. En 
relativt anspråkslös form är att ange att en byggnad har omfattats av en kultur
historisk inventering, utan att uppge vad inventeringen resulterat i. Här redovisas 
alltså inte om det konstaterats att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Man 
har endast åstadkommit ett slags observandum och ett incitament till att ta reda 
på mera. I informationstexten skulle då kunna anges var man kan få mera 
information. En fördel med lösningen är att den är enkel. Informationen behöver 
vidare inte ändras till sitt innehåll om en byggnad graderas upp eller ner. Vidare 
är sannolikheten stor för att informationssökaren kontaktar museet eller kom
munen som närmare kan förklara en byggnads värden. Detta bör ge en mera ny
anserad bild som för den okunnige kan vara svår att få på annat sätt. Informa
tionstexten skulle kunna utformas ungefär så här:

"Byggnad nr x på fastigheten ingår i en kulturhistorisk in ven tering som har utförts 
av länsmuseet/motsv. Det kan innebära att byggnaden bedömts ha ett kultur
historiskt värde. Närmare upplysningar om förhållandena lämnas av kommunens 
nämnd för plan- och byggfrågor och länsmuseet/motsv. "

Det andra alternativet som vi ser framför oss är att ange att byggnaden tillmäts ett 
kulturhistoriskt värde. Vill man veta mer om värdet, varför etc. bör man i första 
hand hänvisas till kommunen eller länsmuseet/motsv, som kan lämna mer utförlig 
och klargörande information. I det här fallet kan man dessutom tänka sig att avi
sera att det kan finnas särskilda regler för hur man får förfara med byggnaden. En 
informationstext i fastighetsdatasystemet är emellertid inte rätt plats att detaljerat 
och tillräckligt klargörande för även den mindre insatte informera om vilka even
tuella restriktioner som finns och vad de kan betyda. I stället föreslår vi att det 
riktas en uppmaning att kontrollera om det finns några inskränkningar i för
foganderätten hos kommunens nämnd för plan- och byggfrågor. Om det handlar
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om ett byggnadsminne bör hänvisning ske till länsstyrelsen eller Riksantikvarie
ämbetet. Möjligen skulle man också kunna komplettera med en allmän text om 
rådgivning, möjligheter till bidrag för underhåll etc. Texten skulle kunna utfor
mas på följande sätt:

"Byggnad nr x på fastigheten har av länsmuseet/motsv. bedömts ha ett kultur
historiskt värde. Det innebär bl.a. att det kan finnas särskilda regler för hur man 
får lov att förfara med byggnaden. Närmare upplysningar om förhållandena läm
nas av kommunens nämnd för plan- och byggfrågor och länsmuseet/motsv. "

Detta är en något mera krävande lösning eftersom vi skall skilja ut och lägga in 
information enbart om den bebyggelse som graderats till klass 1. Den här texten 
ställer vidare lite högre krav på uppdatering. Det får t.ex. inte förekomma att 
byggnader graderas ner utan att informationstexten tas bort. Samtidigt är texten 
mera upplysande än i det första alternativet.

En risk med de föreslagna informationstexterna skulle kunna vara att - när det 
saknas informationstext om en byggnad - detta tolkas som att inga kulturhisto
riska värden finns och att inga hänsynstaganden krävs. Vi har övervägt om man 
skulle motverka en sådan effekt genom att t.ex. för alla landets byggnader som 
inte är inventerade ange detta. Den negativa effekten skulle alltså kunna mot
verkas med en "varningstext" att byggnaden inte varit föremål för kulturhistorisk 
inventering. Vi känner dock tveksamhet inför en sådan lösning, särskilt i det alter
nativet att det endast anges att en byggnad är inventerad. Redan i detta ligger ju 
att inte alla byggnader som inventerats tillmäts ett kulturhistoriskt värde.

9.3.2 Inläggning i fastighetsdatasystemet

Uppgiften bör föras in på sådant sätt i fastighetsdatasystemet att det framgår när 
man slår på berörd fastighet att byggnaden omfattas av kulturhistorisk invente
ring alternativt att det finns ett särskilt kulturhistoriskt värde för en viss byggnad 
på fastigheten. Det bör ske på så sätt att risken att informationen misstolkas eller 
blandas ihop med annan information är liten.

Den information som vi föreslår skall finnas i fastighetsdatasystemet borde 
kunna läggas in automatiskt när den registeransvarige beslutar om detta. I det 
första alternativet kan man tänka sig att informationen läggs in redan när man 
har inventerat färdigt. I det andra alternativet måste man också ha gjort klart den 
kulturhistoriska värderingen. Eftersom frågor etc. bl.a. hamnar hos berörd kom
mun och dess förvaltning för plan- och byggfrågor, bör man självfallet vara 
överens om förfarandet med berörd kommunal nämnd.

Uppgift om vart man skall vända sig för att få information bör kunna hämtas 
automatiskt av programvaran utifrån uppgiften om vilken institution som för 
registret.

Vilken lösning som bör komma i fråga får bero bl.a. på vad som kommer 
fram av denna rapports beredning och fortsatta diskussioner med Lantmäteri
verket.
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9.4 Byggnaders namn

Ett viktigt inslag i inventeringsarbetet är att ta reda på byggnaders och anlägg
ningars namn - Villa Fridhem, Södergården etc. Det är viktigt ur flera aspekter, 
inte minst för att kunna bevara en namntradition och för att underlätta identifie
ring. I fastighetsdatasystemet finns endast ett mycket begränsat antal namn. 
Genom att utnyttja namnen i vårt bebyggelseregister skulle fastighetsdatasystemet 
på ett relativt enkelt sätt kunna förses med ett betydligt fler uppgifter om namn. 
Vi föreslår därför att det i registret ordnas en rutin för att "befrukta" 
fastighetsdatasystemets byggnadsregister med uppgifter om namn. Som grund för 
ett sådant förfarande måste dock i varje enskilt fall ligga en överenskommelse med 
berörd kommun som har ett ansvar för namnsättningen i fastighetsdatasystemets 
byggnadsregister.

66 Modernisering av kulrurmiljövårdens bebyggelseinvenrenngar



10 Ajourhållning och revidering
Vilken aktualitet uppgifterna i ett bebyggelseregister behöver ha är beroende av 
vilket slag av information som avses. Behovet av dagsaktuella data får vägas mot 
kostnaderna att få uppgiften uppdaterad. Vi har från projektets sida funnit att 
nedanstående förslag skulle kunna utgöra en rimlig nivå för att hålla registret till
räckligt aktuellt.

10.1 Ajourhållning av basuppgifter från fastighetsdatasystemet

Informationen i fastighetsdatasystemet uppdateras av de registerförande myndig
heterna. Många uppgifter uppdateras dagligen. Det innebär att man i princip kan 
tänka sig daglig uppdatering även av de uppgifter som hämtas därifrån för bebyg
gelseregistrets behov. Uppgifterna för registrets behov behöver dock enligt vår 
mening inte vara dagsaktuella. Samtidigt underlättas ajourhållningen av täta upp
dateringar i och med att datamängderna varje gång blir betydligt mindre och lätt
hanterliga. Vi förordar därför en relativt tät uppdatering, kanske veckovis. Vid 
användningen av bebyggelseregistret skall det tydligt framgå vid vilken tidpunkt 
uppgifterna från fastighetsdatasystemet var aktuella.

10.2 Revidering av kulturhistoriska uppgifter

De kulturhistoriska uppgifterna hämtas från dels inventeringar, dels arkiv och 
litteratur. Här finns information som kan bli inaktuell från en dag till en annan, 
exempelvis om en byggnads exteriör eller interiör, medan andra uppgifter i prak
tiken kan betraktas som oföränderliga.

De kulturhistoriska uppgifterna kan generellt sägas vara knutna till ett tids
skikt dvs. det tillfälle då en byggnad eller anläggning inventerades. De ger en be
skrivning av byggnaden vid en viss tidpunkt. Utöver de rent beskrivande upp
gifterna finns i inventeringsmaterialet också historiska data som är av mer statisk 
karaktär.

Behovet av dagsaktuell kulturhistorisk information varierar beroende på i 
vilket syftet informationen skall användas. För planarbete och fysisk planering 
kan den sökta informationen avse faktiska uppgifter om exempelvis antalet 
våningar eller funktion. För frågor om en byggnads eller anläggnings kultur
historiska värde kan de sökta uppgifterna avse byggnadsår och historiska funk
tion. I andra sammanhang kan upplysning om en viss byggnads arkitekt vara den 
information som söks. I rådgivningsfrågor och vid bygglovhantering kan det gälla 
detaljupplysningar om en byggnads aktuella fasadmaterial.

En kontinuerlig uppdatering av de kulturhistoriska uppgifter kan ur många 
aspekter te sig önskvärd. Kostnaderna för en sådan torde dock bli mycket stora 
och måste ställas i relation till hur stort behovet av aktuell information är. Vi 
bedömer att kontinuerlig ajourhållning av de kulturhistoriska uppgifterna är
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orealistisk. Frågan är istället med vilket intervall uppgifterna kan behöva ses över. 
För vissa områden är samhällstrycket Stort och förändringstakten betydande. Här 
kan det enligt vår uppfattning vara aktuellt att låta revidera uppgifterna med 
mindre än 10 års mellanrum. I andra områden är utvecklingen mer långsam och 
behoven av revidering inte lika påtagliga. I vissa fall anser vi dock att register
uppgifterna för enstaka objekt behöver revideras exempelvis i samband med en 
omfattande restaurering eller annan förändring.

För samtliga av registrets uppgifter gäller att det skall vara möjligt att utläsa 
vilken tidpunkt de representerar. Härigenom skapas olika tidsskikt för varje bygg
nad som vart och ett för sig även utgör ett tidsdokument.
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11 ADB-lösning
11.1 Utgångspunkter

Vägledande för utvecklingen av ADB-registret har varit att skapa en tillförlitlig 
lösning som är överkomlig ekonomiskt, inte minst för användarna. I största 
möjlig utsträckning skall konventionell teknisk utrustning räcka för att arbeta 
mot registret. Några "konstigheter" skall inte behövas.

Avsikten är att utnyttja det redan etablerade byggnadsregistret i det av Lant- * 
mäteriverket förvaltade fastighetsdatasystemet. Därigenom kan vi utnyttja de offi
ciella byggnadsidentiteter som nu används inom taxering m.m. och som också 
kommer att användas i det nya lägenhetsregistret som riksdagen beslutat om. Att 
identiteterna används på flera håll innebär en större säkerhet än annars för att de 
underhålls och att man kan lita på att de är korrekta. Vidare finns det i byggnads
registret en rad administrativa basuppgifter såsom läns-, kommun- och försam- 
lingstillhörighet kopplade till byggnaderna. Dessa uppgifter kan vi använda för 
vårt eget registers behov. Bebyggelseregistrets användare slipper därmed den 
mycket krävande uppgiften att själva hålla reda på alla inträffade förändringar.

Vi föreslår att det till en början byggs upp ett skrivet register med fotografier 
och skisser men utan digital karta som hjälpmedel för sökning och presentation. 
Skälet till att inte nu ta in en digital kartbild är bl.a. att vi anser att det är rätt att 
nu sätta ambitionen på en sådan nivå att vi relativt säkert kan nå målet inom 
avsedd tid. Ju mer komplex utvecklingsuppgift man tar på sig, desto större risk att 
missa målet. Vidare är kostnaderna att arbeta mot en digital ekonomisk karta 
fortfarande så höga att våra användare i dag knappast skulle ha råd att utnyttja 
en sådan tjänst. Genom att vi använder byggnader enligt fastighetsdatasystemet 
finns dock goda möjligheter att senare utveckla en kartkopplad lösning. Då har 
förhoppningsvis också kostnaderna för kartunderlaget sjunkit.

11.2 Lösning i stort

ADB-lösningen innebär i korthet att ett urval basuppgifter - fastighets- och bygg
nadsidentiteter, församlingsuppgifter m.m. - hämtas från fastighetsdatasystemet 
och lagras i en databas hos Riksantikvarieämbetet. Uppgifterna från fastighets
datasystemet behöver kontinuerligt uppdateras. Utifrån registrets behov skulle ett 
intervall på 3-6 månader räcka. För att inte varje gång få så stora datamängder att 
hantera överväger vi dock ett betydligt tätare intervall. Det är heller ingen nackdel 
med mera aktuella uppgifter. I samma databas lagras de uppgifter om bebyggelsen 
som bebyggelseregistrets användare registrerar i systemet. För att nå databasen 
tänker vi oss att användarna kommunicerar via Internet med hjälp av person
datorer (PC). Fastighetsbeteckning och i allt större utsträckning adress utgör de 
viktigaste sökvägarna.

Uppläggningen av ADB-lösningen är vidare att de kulturhistoriska uppgif
terna knyts till den fysiska byggnaden. Om en byggnad byter beteckning till följd
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av fastighetsbildning, kommundelning etc. skall de kulturhistoriska uppgifterna 
ändå följa med "sin" byggnad.

För en användare som skall inventera ett område innebär lösningen förenklat 
att han först sätter sig ner vid datorn och tar fram berörda fastigheter på skärmen. 
ADB-systemet ger besked om vilka byggnader som finns registrerade i fastighets
datasystemets byggnadsregister på de aktuella fastigheterna. En inventerings
blankett med vissa uppgifter förtryckta tas ut för varje berörd fastighet. Därefter 
kan fältarbetet börja.

Efter fältarbetet läggs de insamlade uppgifterna in i registret. Registreringen 
följer uppläggningen av inventeringsblanketten. Byggnaders samband med va
randra, t.ex. i form av anläggningar eller miljöer, skall framgå. Som hjälp för att 
föra in rätt uppgifter på rätt byggnad skall det finnas en grafisk bild som visar de 
inbördes relationerna mellan olika byggnader på fastigheten.

En fråga som diskuterats är direktregistrering av inventeringsuppgifter i en 
dator i fält. Vi bedömer att detta är en lösning som kommer, men utvecklingen av 
lämpliga datorer för fältbruk behöver komma lite längre. Normala bärbara 
persondatorer är enligt vår uppfattning för klumpiga och känsliga att använda i 
fält. Vi har därför för registrets första versioner stannat för en lösning med note
ring på blanketter i fält för senare ADB-registrering.

Förutom text skall systemet också kunna hantera fotografier och ritade 
skisser. Dessa skall läsas in i registret med hjälp av bildläsare (scanner).

Många uppgifter är av den karaktären att de kan förändras med tiden, t.ex. 
fasadmaterial. Då skall de förändrade uppgifterna kunna läggas in i registret sam
tidigt som de äldre sparas som dokumentation.

Förutom inmatningsfunktion skall det också finnas en presentations- och en 
rapportfunktion. Presentationsfunktionen skall i första hand redovisa registrets 
uppgifter byggnads- eller anläggningsvis. Rapportfunktionen skall medge sök
ningar och analyser av bebyggelse med vissa egenskaper, t.ex. ålder, material i 
stommen eller arkitekt.

Utvecklingen av ADB-lösningen har nyligen upphandlats. Tidsplanen för ut
vecklingsarbetet innebär att en första version skall kunna testas under tidig höst 
1997.

11.3 Tekniska uppgifter

Den tänkta tekniska miljön för systemet ser ut som följer:
Klientverktyg:
Databas:
Server:
Klienter:

Kommunikation med klienterna: 
Kommunikation med fastighets
datasystemet:

SQL Windows/Centura 
Informix OnLine 7.xx 
HP 9000 UNIX 
Windows 95 
Windows NT 
Internet

Troligen fast förbindelse
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Den tekniska miljön baseras bl.a. på erfarenheterna av en prototyp. Det har varit 
en stark önskan att skapa en bra lösning som samtidigt innebär liga kostnader för 
användarna. I dimensioneringen av databas m.m. har vi räknat med ca 25 000 
byggnader vid slutet av det första året registret används, dvs. år 1998. År 1999 har 
vi räknat med att ytterligare 40 000 byggnader tillkommer. Till varje byggnad har 
vi räknat med i genomsnitt 3 fotografier eller skisser. Användningen av registret 
har antagits stiga successivt de första åren som en följd av successiv anslutning av 
registerförarna.

F astighctsdatasystcmct

Koordmit-
regstir

Internet

Användarna når registret genom att de får tillgång till erforderlig programvara 
och genom att skaffa sig tillgång till Internet. Detta gäller inledningsvis även 
sådana användare som enbart söker i registret efter uppgifter. På sikt kan det dock 
tänkas utvecklas andra lösningar, t.ex. för kommunerna. För kommuner med 
egna lokala informationssystem baserade på fastighetsdatasystemet kan man 
exempelvis tänka sig en anpassad lösning som innebär att de inifrån sina egna 
system kan ta del av uppgifterna i bebyggelseregistret på samma sätt som annan 
information i systemen. De skaffar sig så att säga en kulturmiljömodul till sitt 
lokala system.
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11.4 Särskilda frågor

11.4.1 Databasuppbyggnad enligt SWETERM?

Sammanfattningsvis har vi gjort den bedömningen att databasen i bebyggelse
registret inte bör byggas enligt Sweterm. Uppoffringarna i form av högre utveck
lingskostnader m.m. uppvägs inte av fördelarna. Grunden för slutsatsen redovisas 
i det följande.

Erfarenheter av SWETERM

SWETERM syftar till enhetliga regler för termbeskrivningar i svenska museidata
baser. SWETERM är framtaget på initiativ av museernas intresseorganisation 
INS AM (Informationssystem i samverkan vid svenska museer).

SWETERM skall möjliggöra en effektiv databaskonstruktion, anpassad för 
att kunna hanteras av persondatorer med deras förhållandevis begränsade kapa
citet. Vidare skall SWETERM ge stor frihet att konstruera skärmbilder efter an
vändarnas önskemål. Underhållet uppges minimeras genom att ändringar kan 
göras enkelt.

För bebyggelseprojektet har vi sett det som nödvändigt att pröva om vi skall 
tillämpa SWETERM i databasuppbyggnaden. Problemet är att det endast finns få 
tillämpningar i större skala att dra erfarenheter av. Vid Riksantikvarieämbetet 
finns exempelvis inga tillämpningar. Inom projektet har vi därför låtit en konsult 
(Joakim Sternberg) utvärdera SWETERM vad gäller tidsåtgång, komplexitet, 
kostnadsskillnader m.m. relativt konventionell databasuppbyggnad. Joakim 
Sternberg har utvecklat Arkitekturmuseets SWETERM baserade databas ARK
DOK, som är en databas med uppgifter om arkitekter och deras verk från 1900- 
talet. ARKDOK liknar därmed till sitt innehåll bebyggelseregistret. En rapport 
från utvärderingen finns tillgänglig vid Riksantikvarieämbetet.

I sammanfattningen konstateras i rapporten att fördelen med SWETERM 
generellt är att vi får en stabilare datamodell som är mera framtidssäker än en tra
ditionell. Behovet av underhåll av databasen minimeras. Det är lättare att för
ändra data som skall hanteras av databasen. Det är vidare lättare att utbyta data 
mellan SWETERM databaser än mellan traditionella databaser.

Till nackdelarna hör framför allt en längre utvecklingstid än med traditionellt 
system. När det gäller ARKDOK blev utvecklingstiden dubbelt så lång som beräk
nats för traditionell utveckling. Ett SWETERM baserat system kommer bl.a. att 
bestå av mera komplexa åtkomstrutiner. I rapporten nämns ett par fall som kan 
ses som typfall där komplexiteten i sökning ökar med 7 resp. 4,6 gånger. Även ini
tialkostnaderna blir därmed större i form av utbildning, längre utvecklingstid 
samt en viss ökning av investeringar för databashanterare och databasserver. För 
utbyte av data med fastighetsdatasystemet skulle det enligt rapporten varit enklare 
att åstadkomma rutiner utan SWETERM. Enligt rapporten bör man nog tänka 
efter både en och två gånger innan man väljer att utveckla ett system enligt 
SWETERM om det inte finns några tvingande skäl eller uppenbara vinster.
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Förslag till ställningstagande i bebyggelseregistret

Bebyggelseregistret är i och för sig ett bra exempel på en databas som förutsätts ha 
en lång livslängd och där en god stabilitet är angelägen. Detta talar för använd
ning av SWETERM. Det finns dock några omständigheter som talar emot SWE- 
TERM.

Mycket få utvecklare behärskar SWETERM i dag. SWETERM kan inte anses 
riktigt etablerat. Det är en risk att bygga en omfattande databas med tillhörande 
klientprogramvara där man kan bli mycket beroende av vissa utvalda personers 
kompetens, både när det gäller att klara av utvecklingsarbetet på utsatt tid och att 
därefter underhålla registret ADB-mässigt. När det gäller konventionell relations- 
databasuppbyggnad är situationen en helt annan. Här finns också en rad mer eller 
mindre standardiserade utvecklingsverktyg på marknaden som medverkar till för
enklingar i arbetet. Att utveckla en traditionell relationsdatabas torde bli betydligt 
enklare, billigare och säkrare.

Behov av att byta data med andra databaser kan finnas. Framför allt handlar 
det om att kunna ta del av innehållet i andra databaser som hanterar bebyggelse
information, t.ex. Arkitekturmuseets ARKDOK. Avgörande för detta är inte om 
bebyggelseregistret är uppbyggt enligt SWETERM eller ej. Större betydelse för att 
åstadkomma enkelt datautbyte torde det ha att man använder gemensamma 
begrepp och definitioner i olika databaser.

11.4.2 Anpassningar av byggnadsbeståndet i registret 

Utökning med komplementbebyggelse m.m.

Byggnadsregistret i fastighetsdatasystemet innehåller inte all bebyggelse, utan ett 
grundbestånd. Det innebär att byggnadsbeståndet i byggnadsregistret behöver 
kompletteras för att fungera bra som grund för bebyggelseregistret.

Grundbeståndet består av följande slag av byggnader:

ö bostadsbyggnader som utnyttjas som helårs- eller fritidsbostäder 
Ó byggnader som används för industri, handel eller annan enskild verksamhet av 

någon betydelse (undantag lantbrukets ekonomibyggnader) 
ö byggnader som används för sociala eller kulturella ändamål eller för allmän 

förvaltning.

Grundbeståndet uppgår till drygt 3 miljoner byggnader. Därutöver finns i landet 
ett stort antal byggnader, av vilka många är av kulturhistoriskt intresse, som inte 
är inlagda i byggnadsregistret. Lantbrukets ekonomibyggnader är en redan nämnd 
grupp, olika typer av komplementbebyggelse en annan. Med komplementbyggnad 
avses en byggnad som huvudsakligen utgör komplement till annan bebyggelse, 
t.ex. lusthus, badhus, båthus, orangeri, magasin, lagerbyggnad, lekstuga etc. Det 
är okänt hur stort byggnadsbeståndet utöver grundbeståndet är, men sannolikt 
uppgår det till någon eller ett par miljoner byggnader.
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I fastighetsdatasystemet får även redovisas byggnader utöver grundbeståndet. 
Detta är en frivillig uppgift och endast någon enstaka kommun har hittills valt att 
komplettera grundbeståndet. Byggnaderna utöver grundbeståndet läggs i så fall in 
i en särskild nummerserie som för varje fastighet börjar med 5001. Ett lusthus på 
fastigheten Åby 2:1 skulle alltså kunna ha beteckningen Åby 2:1 hus 5001. Varje 
byggnad får också koordinater för centralpunkten.

Komplettering a v byggnadsbeståndet i fastighetsdatasystemet

Vi föreslår som förstahandsalternativ, när en byggnadsinventering är aktuell, att 
byggnadsbeståndet kompletteras så att det blir komplett i fastighetsdatasystemet. 
Därmed får vi den kompletterande bebyggelsen med dess identiteter och koor
dinater med hög kvalitet. Att kompletteringen görs direkt i fastighetsdatasystemet 
har även den fördelen att det blir officiella identiteter och koordinater som också 
kan användas av andra institutioner och i andra sammanhang.

Ansvarsfördelningen i sammanhanget är den att det är naturligt att kom
munen svarar för kompletteringen i samarbete med Lantmäteriverket på liknande 
sätt som skedde vid uppläggningen av grundbeståndet. Kommunen är ofta också 
initiativtagare till en byggnadsinventering. Skillnaden torde bli att manuella meto
der till stor del måste användas vid uppläggningen eftersom den bebyggelse det 
gäller som regel inte finns med i andra register, såsom taxeringsregistret.

Det är därför naturligt att den institution som skall utföra inventeringen tar 
upp en överläggning så tidigt som möjligt med kommunen för att få en komplet
tering av byggnadsbeståndet genomförd. Framförhållningen torde behöva vara 
upp till något år för att arbetet skall hinna utföras. Det inkluderar att kommunen 
skall avtala med Lantmäteriverket om arbetet, planera arbetet, genomföra det 
inklusive fältkontroller och kontrollera slutresultatet.

Om en komplettering har skett som föreslagits, behöver den inventerande 
institutionen inte vidta några andra åtgärder, utan har då vid arbetets början ett 
komplett byggnadsbestånd att arbeta med.

Temporär lösning

Det kan inte uteslutas att kommunen av någon anledning inte har för avsikt att 
komplettera byggnadsbeståndet i byggnadsregistret. Det kan också tänkas att det 
inte finns tid att göra det innan byggnadsinventeringen skall göras. Vi anser att 
det är angeläget att i sådana fall ändå kunna genomföra byggnadsinventeringar 
och att de kan omfatta hela byggnadsbeståndet, dvs. inte bara grundbeståndet i 
byggnadsregistret. Avsaknaden av komplett byggnadsbestånd i fastighetsdata
systemets byggnadsregister bör alltså inte få hindra att byggnadsinventeringar 
görs och att resultatet registreras i ADB-systemet. Frågan är då hur detta skall 
kunna ordnas.

Vårt förslag är att det i bebyggelseregistret läggs in en möjlighet att temporärt 
lagra uppgifter om bebyggelsen utöver grundbeståndet. Det innebär att det skall 
vara möjligt för inventeraren eller registreraren att skapa provisoriska identiteter 
för den kompletterande bebyggelsen vilka lagras i databasen. Identiteten bör
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bygga på fastighetsbeteckningen och en särskild nummerserie i stället för 5000- 
serien. Till dessa provisoriska byggnader kopplas inventeringsuppgifter m.m. på 
samma sätt som annars. Den stora skillnaden blir alltså att byggnadernas beteck
ningar inte återfinns i fastighetsdatasystemets byggnadsregister.

När väl kommunen gjort en komplettering av grundbeståndet enligt första- 
hands förslaget, bör de temporära uppgifterna slopas. Det kan ske genom ett 
matchningsförfarande där de provisoriska identiteterna jämförs med och ersätts 
med de "riktiga". Sannolikt måste detta förfarande ske manuellt för att inte fel 
skall uppstå. I och med att den digitala ekonomiska kartan blir klar tror vi att 
incitamentet för kommunerna ökar för att komplettera grundbeståndet av bygg
nader.

En nackdel med denna provisoriska lösning är att fastigheter förändras och 
t.o.m. kan försvinna, t.ex. vid en fastighetsreglering. Då fastnar i sämsta fall 
komplementbyggnaderna på en fastighet som inte längre finns. Det kan då fordras 
ett manuellt förfarande för att föra över komplementbebyggelsen till den nya 
fastigheten. Under alla omständigheter kommer ingen information att försvinna. 
I utvecklingsarbetet kommer vi att särskilt se på denna effekt för att minska 
olägenheterna så mycket som möjligt.

Uppdelning a v byggnader

I fastighetsdatasystemets byggnadsregister är en byggnad definierad enligt ett an
tal kriterier. Det innebär bl.a. att flera uppenbart helt skilda byggnader som ligger 
intill varandra på en och samma fastighet (torde vara vanligast i stadskvarter) i 
byggnadsregistret räknas som en och samma byggnad. Byggnaderna får därmed 
en gemensam beteckning i fastighetsdatasystemet (t.ex. Aby 2:1 hus 1). Eftersom 
ålder, material etc. kan skilja sig betydligt mellan de olika byggnaderna, är det 
uppenbart att något måste göras för att kulturmiljövårdens bebyggelseregister 
skall kunna utnyttja fastighetsdatasystemets byggnadsbegrepp.

Vi föreslår att, när det finns flera olika separata byggnader på en fastighet 
under en gemensam byggnadsbeteckning, så skall det kunna göras en uppdelning 
i kulturmiljövårdens bebyggelseregister på de olika byggnaderna. Uppdelningen 
får grundas på de uppgifter som samlas in i samband med inventeringen, då man 
på plats kan se hur det verkligen förhåller sig. Byggnaderna märks med under
beteckningen a, b, c etc. (eller något liknande system), dvs. byggnaderna kommer 
att i kulturmiljövårdens bebyggelseregister heta Åby 2:1 hus la, Aby 2:1 hus lb 
etc. Till var och en av byggnaderna kopplas samma administrativa uppgifter från 
fastighetsdatasystemet, dvs. uppgifter om län, kommun, ägarkategori, kartblad, 
koordinater, adress(er) etc. De uppgifter som kulturmiljövården registrerar i sin 
databas torde däremot som regel bli olika för respektive byggnad la, lb etc. I 
samband med registreringen bör man också notera vilken adress som var och en 
av byggnaderna har, eftersom det underlättar kommande sökningar betydligt.
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12 Genomförande och förvaltning
12.1 Genomförande

12.1.1 Tidsplan

Avsikten är att registret skall kunna tas i bruk den 1 december 1997. Det innebär 
främst
Ó att ADB-systemets första version är testad och klar att börja arbeta med, dvs.

att resultatet av gjorda ny- eller ominventeringar kan börja registreras,
Ó att det finns en handbok som beskriver registrets uppläggning och innehåll 

samt ger rekommendationer om metodik vid inventering och värdering - fort
sättningsvis kallad metodikhandbok - och 

Ó att det finns en handbok för registrering i ADB-systemet - fortsättningsvis 
kallad registermanual.

Riksantikvarieämbetet är beställare av ADB-registret. Det innebär att ämbetet tar 
fram en detaljerad specifikation på vad systemet skall klara av. Med specifikatio
nen som grund görs en slutlig specifikation och tillverkning av systemet av en 
ADB-konsult som upphandlas på sedvanligt sätt. Denna upphandling pågår.

För att kunna ta i bruk registret den 1 december 1997 gäller i stora drag 
följande tider för olika moment.

ADB-utveckling och registermanual

1996-12 Avtal med ADB-konsult om
systemutveckling, design och 
tillverkning av applikation

1997-01 Systemutveckling, design och 
tillverkning påbörjas

1997-04 Leverans av systemets etapp 1, 
test

1997-08-21 Leverans och installation av etapp 2 
hos RAÄ och testanvändare

1997-09 Acceptanstest

1997-10 Slutjustering av systemet, manualarbetet avslutas, 
tryckning av registermanual

1997-12-01 Möjlig driftstart
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Metodikhandbok

1997-01-01 - Manusarbete
1997-04

1997-05 - Remiss 2 månader
1997-08

1997-09 Prövas i acceptanstesten

1997-10 Revidering och tryckning

Den observante noterar säkert att utvecklingsarbete m.m. påbörjas innan förelig
gande rapport är remissbehandlad. Detta sker därför att kalendertiden för hela 
projektet annars skulle bli mycket utdragen. I stället görs de förändringar och 
anpassningar m.m. som remissen föranleder i ett senare skede. Det innebär då en 
viss kostnad men å andra sidan förkortas den totala projekttiden betydligt.

12.1.2 Handbok och manual

Med metodikhandboken och åtföljande utbildning, som Riksantikvarieämbetet 
svarar för, skall man kunna utföra byggnadsinventering och värdering på det sätt 
som krävs för att resultatet skall få läggas in i registret.

Arbetet med metodikhandboken påbörjas i januari 1997. Mycket av innehållet 
kommer att kännas igen från denna rapport. Handboken kommer att behöva 
remitteras under våren 1997. Sannolikt är det lämpligast att dela upp handboken 
i två delar, där de avsnitt vilka man kan behöva ha med sig ut i fält läggs i en 
särskild del (definitioner etc.).

Registermanualen innehåller anvisningar för registrering och sökning i regist
ret och kommer att utarbetas parallellt med att ADB-systemet testas under sen
sommaren 1997. Tanken är även att innehållet skall finnas tillgängligt som hjälp
texter i systemet.

Förutom dessa handlingar krävs även systemdokumentation, beskrivning av 
underhållsrutiner m.m. för förvaltningen av systemet. Utarbetande av sådana 
dokument ingår i systemutvecklings- och tillverkningsuppdraget.

12.1.3 Föreliggande rapport

Denna rapport är remitterad till den 1 april 1997. Synpunkter kommer att an
vändas dels som grund för metodikhandboken, dels som grund för behövliga an
passningar av ADB-systemet vilket vid den tidpunkten är under utveckling och 
tillverkning.
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12.1.4 Etappindelning

Under utvecklingsarbetets gång har det konstaterats att en del av de planerade 
lösningarna i ADB-applikationen behöver specialstuderas för att bli riktigt bra. 
Utvecklingsarbetet är tidspressat. I projektet är vi angelägna om att huvudupp
giften - ett stabilt och säkert ADB-system för att med fastighetsdatasystemets 
byggnadsregister som grund lagra och presentera kulturhistoriska uppgifter om 
bebyggelsen - inte får riskera att försenas av olika, i och för sig angelägna, fråge
ställningar som kan lösas för sig och senare i tiden. Vi har därför valt att skjuta 
några frågor till senare versioner av ADB-applikationen. Senare betyder i detta fall 
från ett halvår och uppåt. De viktigaste delarna i den vägen är följande.

Scanning a v äldre in venteringar

Avsikten är att äldre inventeringar som nu finns i pärmar, arkiv etc. skall scannas 
in i registret i befintligt skick. Vissa uppgifter ur blanketterna skall dessutom 
registreras särskilt. Detta innebär en rätt omfattande särlösning som avviker från 
applikationen i övrigt. Vi har därför bedömt att utvecklingen av applikationen i 
denna del kan anstå till en senare version. Med tanke på den stora vikt som möj
ligheterna att lägga in äldre inventeringar i registret tillmäts, bör dock utveck
lingen av denna lösning komma så snart som möjligt.

Outlineklassificering

Vårt förslag innebär att en kategorisering enligt museernas Outlinesystem skall 
ske av varje byggnad eller anläggning. Tanken är att detta skall ske automatiskt. 
Har vi registrerat en mangårdsbyggnad på en bondgård skall det automatiskt 
finnas en länk till rätt Outlinekod. Därigenom blir informationen i registret sök
bar även på det sätt som gäller annan information på många museer. Arbetet med 
att komplettera applikationen i detta avseende är inte brådskande och vi har be
dömt att det kan anstå till en senare version.

Signalering i fastighetsdatasystemet

Som framgår av avsnitt 10 är tanken att vissa uppgifter från bebyggelseregistret 
skall vidarebefordras till fastighetsdatasystemet. Det gäller framför allt uppgifter 
om bebyggelsens kulturhistoriska värde. Även namn på byggnader är tänkbart. 
För att kunna genomföra detta krävs visst utvecklingsarbete. Vi bedömer inte att 
möjligheten till vidarebefordring till fastighetsdatasystemet behöver finnas i den 
första versionen av registret. Det är ju bl.a. så att inledningsvis kommer mängden 
uppgifter som kan vara aktuell att återföra att vara liten.

Rapporter m.m.

Avsikten är att det i ADB-applikationen skall finnas goda möjligheter att göra 
sammanställningar och analyser av bebyggelsen. Vilka behov mera i detalj som 
registrets användare har i den vägen känner vi dåligt till. I själva verket torde
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behoven inte kunna preciseras förrän det finns en viss, tillräckligt stor mängd 
uppgifter inlagda i registret så att dét blir meningsfullt och intressant att göra 
sammanställningar och analyser. Vår slutsats av detta är att förse den första 
versionen av applikationen med några enklare sök- och analysmöjligheter. Dessa 
får senare kompletteras när det går att fastställa behoven bättre.

12.2 Förvaltning

12.2.1 Förvaltningens innehåll

I och med att applikationen har färdigställts och tagits i bruk, övergår registret i 
ett forvaltningsskede. Det utvecklade ADB-systemet börjar då användas reguljärt 
i verksamheten. Samtidigt krävs emellertid åtgärder för att både hålla systemet 
och verksamheten i gång och att utveckla det. Vi kan se framför allt följande slag 
av förvaltande åtgärder som nödvändiga:

Ó insamling av användarnas erfarenheter av inventeringsmetodik m.m.,
Ó insamling av användarnas erfarenheter av ADB-systemet,
Ci utveckling av förändringar i inventeringsmetodik m.m.,
Ó utveckling av förändringar i ADB-systemet (felrättningar, ändringar, utveck

ling av nya delar såsom nya rapportmöjligheter),
Ó daglig hantering av ändringsdata från Lantmäteriverket,
Ó rättelser och kompletteringar enligt 8 och 9 §§ datalagen,
Ó registerutdrag enligt 10 § datalagen,
Ó teknisk drift (underhåll av hårdvara, backup, kommunikation etc.),
Ó initiativ till analyser med hjälp av den lagrade informationen,
Ó ansvar för uppföljning av registrets användning i stort,
Ó initiativ för att t.ex. förnya informationen i registret,
Ó utbildning för nya användare och vidareutbildning av befintliga - inventerare 

såväl som registrerare,
C administration av nya användare, behörigheter etc.,
Ć) utökning av databasen när användarna blir fler.
Ci kontinuerlig trimning av systemet, databasadministration 
Ó m.m.

Större förändringsarbeten, exempelvis att utveckla och tillverka nya byggstenar i 
applikationen, bör ske i projektform utanför förvaltningsorganisationen.

Behovet av forvaltningsinsatser finns under hela den tid som registret existe
rar, men storleken torde variera från en tid till en annan. Man torde t.ex. även när 
registret kommit igång ordentligt få räkna med nya versioner av applikationen 
med 1 å 2 års mellanrum. De första två åren torde vi få räkna med nya versioner 
varje kvartal.
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12.2.2 Behövlig förvaltningsorganisation

För att de förvaltande uppgifterna skall skötas på ett bra sätt, krävs det organi
sation och resurser för detta. Inom Riksantikvarieämbetet bör en särskild organi
sation skapas för förvaltningen. För den förvaltande verksamheten bör det finnas 
direktiv, mål och budget. Vår bedömning är att i storleksordningen åtminstone 3 
årsarbetskrafter krävs för förvaltningen av ett sådant här system. Det skulle 
kunna se ut på följande sätt, men andra lösningar är självfallet möjliga.

Systemans varig

Inom Riksantikvarieämbetet bör det finnas en person som tar det faktiska 
ansvaret för ADB-systemet och som har detta arbete som huvudsaklig syssla. Det 
innebär att personen i fråga ansvarar för att det finns en fungerande system
förvaltning. Personen bör också svara för uppföljning och utvärdering av regis
trets funktion och användning. Det bör bl.a. ske genom återkommande träffar 
med användarna. Han eller hon skall se till att verksamheten sker i enlighet med 
gällande föreskrifter, t.ex. datalagen, samt medverka i utbildning. Det är också 
lämpligt att den person som är systemansvarig svarar för budgetering och 
kostnadsuppföljning m.m. Sannolikt bör systemansvaret omfatta även det nuva
rande kyrkoregistret och byggnadsminnesregistret.

Systemförvaltare

Vid Riksantikvarieämbetet bör det finnas en person som svarar för den dagliga 
förvaltningen av systemet, vilket innebär att kontinuerligt och aktivt följa verk
samheten och svara för s.k. support. Personen i fråga bör även svara för en väsent
lig del av användarutbildningen och för att samla in erfarenheter från användar
na. Den här personen bör också vara ett stöd för användarna att vända sig till när 
problem och frågor uppkommer. För användarna torde det vara den här personen 
som man normalt vänder sig till hos Riksantikvarieämbetet när problem uppstår. 
Han eller hon är också den som bör ta initiativ till förändringsarbeten som visar 
sig nödvändiga. Verksamheten torde väl svara mot en heltidstjänst.

IT-ansvarig

ADB-systemet kommer sannolikt att ständigt behöva förändras. Det kommer att 
efterfrågas nya tjänster, gamla behöver förändras etc. Vidare uppstår alltid oför
utsedda problem som kräver snabba åtgärder. Ajourföringen av fastighetsdata 
kräver tillsyn etc. Det måste finnas en person vid Riksantikvarieämbetet som är 
väl insatt i systemet ADB-mässigt och som kan åtgärda vad som behövs. Denna 
person är sannolikt en utvecklare eller programmerare och torde behöva lägga en 
betydande del av sin tid på bebyggelseregistret. Detta innebär inte att externa 
konsulter kan undvaras. Sådana kommer alltid att behövas för vissa förändringar 
och nyutveckling.
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Driftansvar

Vid Riksantikvarieämbetet krävs en driftorganisation som säkerställer att ADB- 
systemet fungerar rent tekniskt. Det förhållandet att vi kommer att ha många ex
terna användare ute i landet innebär andra krav än när användarna arbetar i ett 
rent lokalt nät. Sannolikt behövs i storleksordningen en halvtidstjänst för att 
klara uppgiften.

An vändarförening

I många ADB-sammanhang bildas mer eller mindre fasta sammanslutningar 
mellan användarna för att utgöra forum för utbyte av erfarenheter och för att 
verka för att systemet utvecklas i rätt riktning. Ofta har dessa sammanslutningar - 
som i ADB-kretsar brukar kallas användarföreningar - en oberoende ställning 
gentemot huvudmannen för ADB-systemet. Vi förutsätter att Riksantikvarie
ämbetet svarar för återkommande träffar med användarna av systemet då mycket 
synpunkter av det slaget som annars kan komma från en användarförening bör 
komma fram. Riksantikvarieämbetet bör ändå stödja etableringen av någon form 
av intressentsamverkan om det är så att intresset finns bland användarna.
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13 Informationsuttag
Att göra informationsuttag innebär att kunna välja bland de uppgifter som är 
registrerade i databasen och få dem presenterade på ett åskådligt sätt. Exempel på 
informationsuttag är listor/tabeller, rapporter och statistik.

13.1 Kvalitetskontroll

I bebyggelseregistrets databas kommer en del av fastighetsdatasystemets bygg
nadsregister att ligga som en grund, till vilken vi lägger kulturmiljövårdens upp
gifter.

En kvalitetskontroll av kulturmiljövårdens uppgifter är nödvändig i samband 
med registrering av uppgifterna för att garantera tillförlitligheten. Kontrollen 
föreslås omfattas av två delar, dels en inbyggd kontroll där datorsystemet självt 
kontrollerar att de obligatoriska uppgifterna är ifyllda, dels en kontroll där en 
ansvarig person manuellt kontrollerar framförallt motivtexten för det kultur
historiska värdet.

Kvalitetskontrollen skall utföras av den ansvariga personen på den institution 
som har ansvar för registreringen. När kvalitetskontrollen är utförd "signerar" 
kontrollanten med datum och namn, som bevis på att registreringen är godkänd. 
Därefter kan den inmatade information användas för statistikuttag.

13.2 Sökformulär

Ett generellt sökformulär bör skapas för att underlätta sökningarna för både vana 
och ovana användare. Sökformuläret presenteras som en skärmbild på data
skärmen.

Till att börja med bör möjligheten att göra urval och sökningar ligga på 
kommun- eller länsnivå. Vår avsikt är att efter hand utveckla och utöka sökmöj
ligheterna så att användarna skall kunna göra sökningar i databasen utan några 
geografiska begränsningar.

Sökformuläret skall innehålla ett urval av databasens fält samt möjlighet att 
ange sorteringssätt och i vilken rapport - eller statistikform som resultatet skall 
presenteras. Vi måste begränsa antalet samtidiga sökkriterier för att svarstiderna 
inte skall bli för långa eller för att databasen inte skall bli överansträngd. Vi 
bedömer att upp till tre samtidiga sökkriterier täcker de flesta behov. Svaret, dvs. 
antal träffar, skall redovisas i en dialogruta på skärmen för att man skall kunna 
ta ställning till om man vill titta på resultatet eller ej. Dessutom måste vi begränsa 
möjligheten att hämta resultatet om antalet träffar är mycket stort. I princip 
kommer alla fält i databasen att vara sökbara i olika konstellationer.

Sökningar avses primärt göras med utgångspunkt från fastighetsbeteckning, 
husnummer, adress, byggnadens namn, arkitekt och nybyggnadsår/ tidsperiod. 
Dessa begrepp skall kunna kombineras med byggnadsbeskrivningsvariablernas
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olika förvalslistor, byggnadsfunktionskategori, anläggningskategori och kultur
historiskt värde. Med dessa kriterier i olika kombinationer kommer man att 
kunna ställa ett stort antal frågor till registret.

13.3 Rapporter och statistik

Sökningarna skall resultera i sammanställningar av bebyggelsens egenskaper. 
Eftersom det är svårt att veta vad registrets kommande användare kan behöva när 
det gäller rapporter och statistik har vi tagit fram ett antal förslag på frågeställ
ningar och i vilken form de skulle kunna presenteras. Avsikten är att dessa skall 
finnas i den första versionen av registret. Fler typer av rapporter eller statistik 
kommer efter hand att utvecklas allt eftersom användarnas behov och krav ökar.

Rapporter kan dels utformas som en tabell i vilken informationen presenteras 
radvis under några utvalda rubriker, dels som en mer komplex sammanställning 
av olika rubriker hämtade från exempelvis fält med löpande text.

Exempel:
Ó Om man frågar efter vilka byggnader som är uppförda under en viss tidsperiod 

och som ingår i en anläggning av en viss kategori, kan dessa redovisas t.ex. per 
anläggning med husnummer, namn och nybyggnadsår.

Ó Om man vill ha en sammanställning över byggnadsminnen kan de presenteras 
under rubrikerna fastighetsbeteckning och beslutsdatum.

Ó En byggnads exteriör vid olika inventeringstillfällen kan sammanställas i 
tabellform.

Ó En förteckning över t.ex. en arkitekts verk kan presenteras i tabellform.

Ó En byggnad kan presenteras med uppgifter om byggnadens historiska och nu
tida funktion.

Ó Alla personnamn i databasen måste, som en följd av 10 § datalagen, vara sök
bara och ha direkt koppling till den eller de uppgifter som vederbörande har 
lämnat eller står för. Det kan gälla en fastighetsägare som har lämnat en upp
gift om t.ex. ett byggnadsår på en lada eller en fotograf vars fotografier är lag - 
rade i databasen.

Statistik presenteras som diagram, staplar etc. Resultatet skall alltid också kunna 
visas i en lista. Siffrorna redovisas kommun- och eller länsvis.

Exempel:
Ch Man kan fråga om förekomsten av en viss anläggningskategori i landet. Resul

tatet kan presenteras t.ex. i ett stapeldiagram uppdelat på län.
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O En annan fråga kan vara hur många byggnader med ett visst taktäckning mate
rial som är uppförda mellan vissa årtal. Resultatet redovisas förslagsvis i ett 
tårtbitsdiagram per kommun.

13.4 Inventeringsblankett

Den optimala lösningen är att inventera med små, lätta och kraftfulla datorer i 
fält. Sådana datorer finns redan på marknaden, men vi anser att det är för tidigt 
att satsa på en sådan lösning i registrets första version. Därför har vi utvecklat ett 
förslag till en inventeringsblankett som skrivs ut på papper inför en inventering. 
Blanketten skall inför en nyinventering kunna tas ut med förtryckta fastighets- 
uppgifter. Inför en ominventering skall alla uppgifterna från den senaste invente
ringen kunna skrivas ut för att skapa ett underlag för ominventeringen. Avsikten 
är att blankettens olika delar skall kombineras efter behov vad gäller förarbetet, 
fältarbetet och efterarbetet.

Blanketten är tänkt att ha följande innehåll:
Ó Fastighetsrelaterad information med en lägesbild som anger byggnadernas läge 

i förhållande till varandra inom fastigheten (uppgifter som förtrycks).

Ó Fält för anläggning, miljö och riksintresseområde m.m. samt situationsplan 
över anläggningen.

Ó Fält för sammanhängande bebyggelseområde och situationsplan över området.

Ó Tabell över registrerade byggnader i fastighetsdatasystemet samt byggnadens 
funktion, adress, namn och eventuellt upprustningsbehov (KMV-uppgifter).

Ó Fält för exteriör beskrivning, historiska uppgifter och kompletterande upp
gifter där en eller flera byggnader kan registreras.

Ó Fält för historiska uppgifter, kompletterande uppgifter, interiörbeskrivning 
och sammanfattande beskrivning för enstaka byggnad.

Ó Fotoprotokoll.

Ó Förslag till värdering för anläggning och/eller byggnad.

Ó Värderingsprotokoll för anläggning och/eller byggnad.
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14 Regler om personregister, upphovsrätt, offentlighet 
och sekretess samt arkivering

14.1 Inledning

I detta avsnitt redovisas vissa rättsregler som är av betydelse såväl för registrets ut
formning som för den löpande användningen av registret. Avsnittet utgör ett refe
rat av fyra promemorior som har utarbetats inom ramen för projektet. Redige
ringen av materialet har gjorts så att vissa frågor redovisas mer utförligt än andra. 
Tyngdpunkten har därvid lagts vid det ansvar som kommer att åvila de myndig
heter och museer som för registret. De frågor som behandlas i rapporten kommer 
sedan att utvecklas och behandlas noggrant i den planerade metodhandboken. Vi 
bedömer att den information som presenteras nedan är tillräcklig som remiss- och 
beslutsunderlag.

Av materialet framgår att vissa regler endast gäller myndigheter och inte t.ex. 
länsmuseerna. Detta gäller bl a avgifter för utskrifter och kopior av allmänna 
handlingar. För att omvärlden skall bli bemött på samma sätt oberoende av vilken 
institution man vänder sig till kan det ändå vara lämpligt att alla berörda tilläm
par samma regler. Detta kan åstadkommas genom överenskommelser mellan de 
berörda myndigheterna och museerna.

Bebyggelseregistret är tillståndspliktigt enligt lagen (1993:1742) om skydd för 
landskapsinformation. Denna fråga behandlas dock inte ytterligare i detta avsnitt.

14.2 Personregister enligt datalagen

14.2.1 Bebyggelseregistret - ett personregister

Bebyggelseregistret kommer bl.a. att innehålla namn på fotografer, arkitekter, in- 
venterare och uppgiftslämnare. Sådana uppgifter är personuppgifter i datalagens 
mening och registret kommer därmed att utgöra ett personregister enligt datalagen 
(1973:289, DL). Med detta följer ett regelverk som beskrivs i det följande.

14.2.2 Registeransvarig

Med begreppet registeransvarig avses den för vars verksamhet ett personregister 
förs, om han förfogar över registret. Att förfoga över registret innebär att man har 
möjlighet och befogenhet att överföra registret i läsbar form och att man kan 
påverka innehållet i registret t.ex. genom att förse det med uppgifter. Det är till
räckligt att den registeransvarige har rättslig befogenhet att påverka registret.
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Detta innebär att servicebyråer och andra som helt osjälvständigt handhar be
arbetningen inte faller under begreppet. Det utesluter också sådana som använder 
sig av registret utan att kunna bestämma om dess innehåll.

Vem eller vilka som är registeransvariga bestäms utifrån registrets ändamål. 
Det är inte möjligt att t.ex genom ett forvaltningsbeslut eller ett avtal överföra 
registeransvaret till någon annan myndighet eller till en servicebyrå. Riksdagen 
kan dock genom en uttrycklig lagbestämmelse precisera vilken eller vilka myndig
heter som i ett visst fall förfogar över hela eller delar av ett register och därmed 
blir att anse som registeransvariga. Frågan om registeransvar är sålunda inte en 
systemteknisk fråga utan en rättslig fråga.

Om ett datasystem inrättas och förs för flera myndigheters eller fysiska eller 
juridiska personers räkning blir var och en av dessa att anse som registeransvarig 
under förutsättning att vederbörande kan bestämma över registerinnehållet eller 
någon del av detta (gemensamt registeransvar). Detta innebär också att en 
myndighet som endast har möjlighet att "titta på" innehållet i ett personregister 
t.ex. via terminal eller dator till datorkoppling hos en annan myndighet inte blir 
registeransvarig för registret.

Angående ansvarsfördelning och registeransvar för bebyggelseregistret, se 
avsnitt 3.

14.2.3 Licens- och tillståndsplikt 

Licensplikt

Den som inrättar ett personregister skall anmäla detta till Datainspektionen och 
får då s.k. licens för att föra personregister. Licensen är knuten till den register
ansvarige och gäller för samtliga personregister som förs av den registeransvarige. 
Med inrättande av personregister förstås även insamlande av uppgifter som skall 
ingå i registret. Att inrätta eller föra ett personregister utan licens är straffbart 
enligt datalagen.

Tillståndsplikt

I vissa fall måste den registeransvarige utöver licens också söka tillstånd hos 
Datainspektionen för att få inrätta och föra ett personregister. Så är bl. a. fallet 
om registret innehåller uppgifter om personer som saknar anknytning till den 
registeransvarige eller om registret skall innehålla personuppgift som hämtas från 
annat personregister. Även tillståndsplikten är straffsanktionerad enligt 
datalagen.

Bebyggelseregistret - tillståndspliktigt?

Bebyggelseregistret kommer att bestå dels av vissa grunduppgifter inhämtade från 
fastighetsdatasystemet, dels av uppgifter som registrerats av t.ex. ett länsmuseum.
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Registret kommer vidare att innehålla uppgifter om personer som inte har någon 
naturlig anknytning till de registeransvariga, t.ex. uppgift om arkitekt och bygg
mästare. Beträffande uppgift om inventerare och i vissa fall fotograf kan dessa ha 
en naturlig anknytning till den organisation som registrerar uppgifterna men inte 
till övriga registeransvariga. Registret blir därmed tillståndspliktigt och för att få 
tillstånd krävs särskilda skäl. För att bedöma om särskilda skäl föreligger bör 
man titta närmare på registrets ändamål. Detta är nämligen utgångspunkten för 
om och hur registret skall få föras. Registrets ändamål har beskrivits i avsnitt 2.

14.2.4 Den registeransvariges skyldigheter

För samtliga registeransvariga gäller vissa grundläggande regler vid inrättande 
och förande av personregister. Dessa beskrivs i 7 § DL. Inledningsvis anges att 
personregister skall inrättas och föras så att inte otillbörligt intrång i registrerades 
personliga integritet uppkommer. Därefter anges fem faktorer som är av särskild 
betydelse för persondataskyddet, nämligen

1. att registret förs för ett bestämt ändamål,
2. att inte andra uppgifter registreras än som står i överensstämmelse med 

registrets ändamål,
3. att uppgifter inte utan medgivande av den registrerade, av myndigheter 

försäljs annat än i enlighet med lag, förordning eller särskilt beslut av rege
ringen,

4. att i övrigt uppgifter inte samlas in, lämnas ut eller används annat än i 
överensstämmelse med registrets ändamål eller vad som gäller enligt lag 
eller annan författning eller i enlighet med den registrerades medgivande
och

5. att uppgifterna i registret skyddas mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse 
eller mot otillåten ändring eller spridning.

Därefter kommer en särskild bestämmelse angående registrering av person
nummer. Sådan registrering får ske endast när det är klart motiverat med hänsyn 
till registrets ändamål, vikten av en säker identifiering eller av annat beaktansvärt 
skäl. Vidare gäller att personnummer får återges på datautskrifter endast när det 
finns särskilda skäl.

De ovan beskrivna reglerna utgör en minimistandard för persondataskyddet. 
Datainspektionen kan besluta om föreskrifter som innebär ytterligare skyldigheter 
för de registeransvariga i de avseenden som nämns i de fem punkterna.

Av de uppräknade faktorerna framgår att registerändamålet är centralt för 
registrets användning. Ändamalet styr vilka uppgifter som far registreras, hur 
uppgifter får samlas in, lämnas ut och i övrigt hur uppgifterna får användas.
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Ändamålet bestäms för tillståndspliktiga register av Datainspektionen och för 
statsmaktsregister normalt av riksdag eller regering och i annat fall av Data
inspektionen. Beträffande tillståndsfria register är det den registeransvarige som 
bestämmer ändamålet för registret.

Den tredje punkten tar upp myndigheters försäljning av uppgifter ur person
register. Denna punkt, liksom paragrafens andra stycke som reglerar person
nummeranvändning, trädde ikraft den 1 januari 1992. Enligt lagrådet skulle för
tydligandet i 7 § 3 DL strama upp principen att försäljning inte är tillåten utan 
stöd i lag eller förordning eller annat beslut av regeringen (prop. 1990/91:60 s. 
114). Av förarbetena framgår att med en myndighets försäljning av person
uppgifter avses de fall när en myndighet lämnar ut uppgifter mot ersättning för 
myndighetens arbete för uttaget av uppgifter och övriga kostnader och det sker på 
ett sätt som innebär att myndighet går utöver sina skyldigheter enligt tryck
frihetsförordningens bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar. Som 
exempel nämns om myndigheten utvecklar rutiner för att tillgodose önskemål om 
t.ex. sammanställningar av uppgifter eller lämnar ut uppgifter i viss form, t.ex. på 
adressetiketter (prop. 1990/91:60 s. 47). Det understryks vidare att myndigheters 
användning av personuppgifter i en försäljningsverksamhet måste stå i överens
stämmelse med det ändamål som beslutats för registret (prop.1990/91:60 s.51). 
Beträffande utlämnande av allmän handling ur personregister hänvisas till avsnitt 
15.4.

Förteckning över personregister

Av 7a § DL framgår att det hos den registeransvarige skall finnas en förteckning 
över de personregister som han är ansvarig för. Förteckningen skall innehålla 
uppgift om registrets benämning, ändamål, lokalen där den automatiska 
databehandlingen huvudsakligen utförs, numret på den registeransvariges licens 
hos Datainspektionen, i vad mån personuppgifter lämnas ut för automatisk 
databehandling i utlandet samt i vad mån personnummer registreras. Är den 
registeransvarige en myndighet som har rätt att sälja personuppgifter skall 
förteckningen även innehålla uppgift om registrerades medgivande till sådan 
försäljning eller om det stöd i författning eller särskilt beslut av regeringen som 
finns för sådan försäljning. Om myndigheten inte fullgör denna skyldigheter får 
Datainspektionen, enligt 24 § DL, förelägga vite. Förteckningen skall hållas 
tillgänglig för Datainspektionen och på begäran av denna ges in till inspektionen. 
Slutligen skall den registeransvarige, när han sänder en handling som innehåller 
personuppgifter ur ett register till den registrerade, samtidigt lämna upplysning 
om vem som är avsändare eller ange sitt licensnummer hos Datainspektionen. Den 
som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheten att upprätta en 
förteckning enligt 7a § DL och att hålla denna tillgänglig för Datainspektionen 
och på begäran ge in den till inspektionen döms till böter (20 § andra stycket).
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Bestämmelserna i 7a § DL gäller dock inte personregister som en enskild 
person för uteslutande för personligt bruk eller som en arkivmyndighet tagit emot 
för förvaring.

Rättelseskyldighet m.m.

Om det förekommer anledning till misstanke att en personuppgift som ingår i ett 
personregister är oriktig eller missvisande skall den registeransvarige, enligt 8 § 
DL, företa skälig utredning. Om uppgiften visar sig oriktig eller missvisande skall 
den rättas, ändras eller uteslutas om det inte saknas anledning att anta att 
otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet skall uppkomma. Har 
en uppgift som rättats, ändrats eller uteslutits lämnats ut till någon annan än den 
registrerade, skall den registeransvarige underrätta mottagaren om rättelsen, 
ändringen eller uteslutningen om den registrerade begär det eller om det föreligger 
risk för otillbörligt integritetsintrång i personlig integritet. Den registrerade som 
anmält misstanke enligt ovan skall också underrättas om vilken åtgärd hans 
anmälan föranleder.

Den registeransvarige skall vidare utse en eller flera personer som skall bistå 
de registrerade vid misstanke om oriktig eller missvisande personuppgift. 
Denne/dessa skall också lämna underrättelser enligt ovan. Den registeransvarige 
skall hålla uppgift om vem som är utsedd som rättelseansvarig tillgänglig för 
allmänheten.

Om den registeransvarige inte fullgör sina skyldigheter enligt 8 § får 
Datainspektionen, enligt 24 § DL, förelägga vite. Dessutom föreligger enligt 23 § 
DL skadeståndsansvar för den registeransvarige om registrerad tillfogas skada 
genom att personregister innehåller oriktig eller missvisande uppgift om honom. 
Här föreligger sålunda strikt skadeståndsansvar, dvs det krävs inte att den regis
teransvarige orsakat skadan avsiktligt eller av vårdslöshet. Att den registeransva
rige uppfyllt sin skyldighet att rätta en oriktig eller missvisande uppgift behöver 
inte innebära att han är befriad från skyldighet att ersätta skada som tillfogats 
genom felaktigheten. Det är myndigheten och inte kontaktpersonen som bär det 
straff- och skadeståndsrättsliga ansvaret. Bestämmelserna om rättelse gäller inte 
för register som överlämnats till arkivmyndighet för förvaring. Datainspektionen 
kan vidare befria en registeransvarig från ovan nämnda skyldigheter.

Av 9 § DL framgår att den registeransvarige i vissa fall har en komplette- 
ringsskyldighet. Detta gäller om ett personregister innehåller personuppgift som 
med hänsyn till registrets ändamål måste anses ofullständig samt om det i en 
förteckning över personer saknas någon som med hänsyn till registrets ändamål 
måste förväntas ingå däri. Den registeransvarige skall göra den komplettering som 
behövs. Om ofullständigheten kan antas medföra otillbörligt intrång i personlig
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integritet eller fara för rättsförslust skall komplettering alltid göras. Om den 
registeransvarige inte fullgör sina skyldigheter enligt 9 § får Datainspektionen, 
enligt 24 § DL, förelägga vite.

Registerutdrag

Enligt 10 § DL skall den registeransvarige på begäran av enskild underrätta denne 
antingen om innehållet i personuppgift som ingår i personregistret och innefattar 
upplysning om honom eller om sådan uppgift inte förekommer i registret. Detta 
är en central bestämmelse i datalagen som ger den enskilde rätt till att kontrollera 
om han finns registrerad och i så fall vilka uppgifter som finns registrerade om 
honom. Begäran skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av den 
enskilde. Den registeransvarige skall lämna underrättelse så snart detta kan ske. 
Har underrättelse lämnats behöver ny underrättelse inte lämnas förrän tolv 
månader därefter. Underrättelsen skall lämnas kostnadsfritt. Om särskilda skäl 
föreligger får dock Datainspektionen i vissa speciella fall medge att avgift tas ut. 
Inspektionen kan också i vissa fall medge att den registeransvarige får underlåta 
att lämna underrättelse.

Underrättelseskyldigheten gäller inte uppgifter i personregister som har tagits 
emot för förvaring av arkivmyndighet och inte heller uppgifter som enligt lag eller 
annan författning eller myndighetsbeslut som meddelats med stöd av författning 
inte får lämnas ut till den registrerade. Sådana regler finns bl.a. i sekretesslagen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar osann uppgift vid full
görande av skyldighet att lämna underrättelse döms till böter eller fängelse i högst 
ett år. Vidare har Datainspektionen enligt 24 § DL möjlighet att förelägga vite om 
den registeransvarige inte fullgör sin underrättelseskyldighet.

Utlämnande

Frågan om utlämnande av personuppgifter regleras i olika lagar beroende på om 
den registeransvarige är en myndighet eller inte. Sekretesslagen innehåller två 
förbud mot myndigheters utlämnande av personuppgifter ur personregister. Enligt 
7 kap. 16 § sekretesslagen (1980:100, SekrL) gäller sekretess för personuppgift i 
personregister som avses i datalagen om det kan antas att utlämnande skulle 
medföra att uppgiften används för automatisk databehandling i strid med 
datalagen. Sekretess gäller också om det kan antas att utlämnande skulle medföra 
att uppgiften används för automatisk databehandling i utlandet och att detta 
medför otillbörligt intrång i personlig integritet. Det är Datainspektionen som 
skall pröva frågan om utlämnande till utlandet. Sekretess gäller dock inte om 
uppgiften skall användas för automatisk databehandling enbart i en stat som har 
anslutit sig till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk 
databehandling av personuppgifter.
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111 § DL finns motsvarande regler om utlämnande för registeransvariga som 
inte är myndigheter. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar ut uppgift 
i strid mot 11 § DL döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Gallring
Av 12 § DL framgår att personuppgift som kan hänföras till den som avses med 
uppgiften skall utgå ur personregistret då uppgiften inte längre behövs med 
hänsyn till ändamålet med registret, om inte uppgiften även därefter skall bevaras 
på grund av bestämmelse i lag eller annan författning eller enligt myndighets 
beslut som meddelats med stöd av författning. Detsamma gäller då den 
registeransvarige upphör att föra registret. Uppgifterna skall således bevaras om 
detta föreskrivs t.ex. i arkivförfattningar eller beslut av arkivmyndighet. När den 
registeransvarige upphör att föra ett register för vilket Datainspektionen har 
meddelat tillstånd skall detta anmälas till Datainspektionen. Detsamma gäller för 
s.k. statsmaktsregister. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
gallringsbestämmelsen döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Dokumentationsplikt vid ärendehandläggning

Om en myndighet för handläggning av ett ärende använder sig av upptagning för 
automatisk databehandling, skall, enligt 14 § DL, upptagningen tillföras hand
lingarna i ärendet i läsbar form, om inte särskilda skäl föranleder annat.

14.2.5 Konsekvenser för bebyggelseregistret

Eftersom bebyggelseregistret är ett personregister skall förekomsten antecknas i de 
registeransvarigas registerförteckningar i enlighet med bestämmelserna i 7a § DL.

När det gäller utlämnande av personuppgifter från registret bör de register
ansvariga i samråd bestämma vilka rutiner som skall gälla för utlämnandet. De 
allmänna reglerna för utlämnande finns i 7 § DL och har beskrivits ovan. För 
myndigheter gäller som nämnts att försäljning av uppgifter ur registret inte får 
förekomma utan författningsstöd eller särskilt beslut av regeringen. Med 
myndighets försäljning av personuppgifter avses, som tidigare nämnts, de fall när 
en myndighet lämnar ut uppgifter mot ersättning för myndighetens arbete för 
uttaget av uppgifter och övriga kostnader och det sker på ett sätt som innebär att 
myndigheten går utöver sina skyldigheter enligt TF:s bestämmelser om 
utlämnande av allmänna handlingar.

Förutom de allmänna bestämmelserna i 7 § DL gäller för myndigheterna 7 
kap. 16 § SekrL. För övriga registeransvariga, t.ex. länsmuseerna, gäller mot
svarande bestämmelser enligt 11 § DL. Reglerna har beskrivits under avsnittet om 
utlämnande. Personuppgifter får alltså inte lämnas ut till någon som kan antas 
registrera uppgifterna på ADB-media utan att ha licens eller i förekommande fall 
tillstånd. Innan uppgifterna lämnas ut bör myndigheten i sådana fall försäkra sig 
om att mottagaren har licens och i förekommande fall Datainspektionens tillstånd
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eller författningsstöd. Utlämnande på ADB-medium, t.ex. på diskett, via terminal 
eller dator till datorkoppling, får inte ske i något av fallen utan Datainspektionens 
tillstånd eller stöd i författning. När det gäller uttag på ADB-media ur bebyggelse
registret kommer mottagaren normalt att behöva såväl licens som tillstånd 
eftersom det i allmänhet inte lär föreligga någon naturlig anknytning mellan de 
registrerade personerna och mottagaren av uppgifterna. Datainspektionen kan i 
tillståndet för registret komma att meddela särskilda föreskrifter för utlämnandet.

Till en början är inte avsikten att göra informationen i registret tillgängligt på 
Internet, t.ex. via en "world wide web"-server. Om och när detta blir aktuellt 
måste dock Datainspektionens medgivande inhämtas eftersom ett utlämnande av 
personuppgifter över Internet t.ex. via en "world wide web" innebär att uppgif
terna är åtkomliga oavsett i vilket land den som hämtar uppgifterna befinner sig.

Beträffande begäran om registerutdrag enligt 10 § DL bör de registeransvariga 
i samråd arbeta fram en rutin även för detta förfarande.

De registeransvariga måste vidare utse rättelseansvariga för bebyggelse
registret. Vem eller vilka som är ansvariga bör regleras i arbetsordning eller någon 
annan liknande intern instruktion. Finns flera gemensamt registeransvariga myn
digheter möter det inte något hinder att de enas om att utse en eller flera gemen
samma kontaktpersoner. Uppgift om vem/vilka som är rättelseansvariga skall 
hållas tillgänglig för allmänheten.

Datainspektionen har utarbetat allmänna råd om ADB-säkerhet för person
register.

Vi bedömer att bebyggelseregistret tillhör klass 3 enligt dessa allmänna råd.

14.3 Upphovsrätt till fotografiskt verk m.m.

14.3.1 Inledning

Tidigare fanns det en särskild lag, lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild 
(FotoL), som reglerade fotorätten. Den 1 juli 1994 införlivades dock reglerna för 
fotorätten, med vissa ändringar, i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk (URL) och FotoL upphävdes. Detta innebär att fotografiska 
bilder som uppfyller kraven på att utgöra ett fotografiskt verk i URL:s mening 
numera har samma skydd som andra konstnärliga verk (1 § URL). Dessutom 
överfördes från fotolagen skyddet för övriga fotografiska bilder, dvs. sådana som 
inte uppnått s.k. verkshöjd (49a § URL). Detta sistnämnda skydd är alltså inte 
någon upphovsrätt utan utgör en till upphovsrätten närstående rättighet. Ytter
ligare lagändringar som berör fotografier infördes den 1 januari 1996, bl.a. 
beträffande skyddstiderna.
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14.3.2 Upphovsrättens innehåll

Om en fotograf skall få upphovsrätt till sin fotografiska bild måste bilden 
uppfylla upphovsrättslagens krav på självständighet och originalitet, verks- 
höjdskravet. En fotografisk bild är med andra ord ett verk om det praktiskt sett 
inte hade kunnat framställas av två personer oberoende av varandra. De flesta 
skyddsregler i URL gäller dock även fotografier som inte betraktas som verk. Det 
som skiljer skyddet för upphovsrättsinnehavare (1 § URL) från andra som 
framställt en fotografisk bild (49a § URL) är dels kretsen av rättighetshavare, dels 
de olika skyddstiderna. Enligt 1 § URL är det den som skapat verket som är 
rättighetsinnehavare medan det enligt 49a § URL är den som framställt den 
fotografiska bilden som är rättighetsinnehavare. För fotografiska verk gäller som 
huvudregel upphovsrätten intill utgången av sjuttionde året efter det år då 
upphovsmannen avled (43 § URL). Om den fotografiska bilden inte uppfyller 
verkshöjdskravet varar skyddet för bilden till dess femtio år har förflutit efter det 
år då bilden framställdes (49a § 3 st URL). I övrigt gäller samma skydd för 
fotografier oavsett om de uppnått verkshöjd (49a § 3 st URL). Nedanstående 
beskrivning gäller därför alla fotografier även om det talas om upphovs- 
rättsinnehavaren.

Upphovsrätten består av den ekonomiska rätten och den ideella rätten. Den 
ekonomiska rätten omfattar dels rätten att framställa exemplar av verket dels 
rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten, t.ex. att visa en bild offentligt 
eller att exemplar av bilden sprids (2 § URL). Den ideella rätten består också av 
två delar, nämligen namngivningsrätten, dvs. att upphovsmannen, i den om
fattning och på det sätt god sed kräver, anges då ett verk framställes eller verket 
görs tillgängligt för allmänheten (3 § 1 st URL) och rätten att motsätta sig att 
verket ändras så att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller 
egenart kränks (3 § 2 st URL). Det är den ekonomiska rätten som kan överlåtas på 
annan. Den ideella rätten kan efterges endast i begränsad omfattning.

14.3.3 Inskränkningar i upphovsrätten

Det finns dock inskränkningar i upphovsrätten (2 kap. URL) med hänsyn till 
allmänna och enskilda intressen. Ett exempel är att vissa arkiv och bibliotek får 
framställa exemplar av verk för bl a bevarande- och forskningsändamål, för 
utlämning till lånesökande av enskilda artiklar eller korta avsnitt eller av material 
som av säkerhetsskäl inte bör utlämnas i original eller för användning i läsapparat 
(16 § URL).

14.3.4 Särskilt om allmänna handlingar m.m.

Beträffande allmänna handlingar skall sådana oavsett upphovsrätt tillhandahållas 
enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (26 b § URL). Detta hindrar dock inte att
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vissa handlingar kan vara helt eller delvis upphovsrättsligt skyddade, så att upp
hovsmannen kan ha rätt bl a till ersättning för nyttjandet.

14.3.5 Upphovsrättens övergång

Upphovsrätt får enligt 27 § URL helt eller delvis överlåtas. Dock begränsas regeln 
av 3 § URL som handlar om den ideella rätten (se ovan). Denna del av upphovs
rätten kan upphovsmannen med bindande verkan efterge endast såvitt angår en 
till art och omfattning begränsad användning av verket. Det är alltså vanligtvis 
den ekonomiska rätten, dvs. rätten att framställa exemplar och göra dessa 
tillgängliga för allmänheten, som överlåts. Överlåtelsen brukar regleras i ett 
skriftligt avtal. Det finns dock undantag, bl a då fotografier tillkommit inom 
ramen för ett anställningsförhållande. Överlåtelse av exemplar innebär dock inte 
någon överlåtelse av upphovsrätt.

När det gäller rätten till ändringar av verk framgår av 28 § URL att den som 
erhållit upphovsrätten inte får ändra verket eller överlåta rätten vidare såvida 
detta inte avtalats. Ingår rätten i en rörelse får den överlåtas i samband med 
överlåtelsen av rörelsen eller del därav. Men överlåtaren svarar alltjämt för 
avtalets fullgörande.

14.3.6 Skadestånd m.m.

Den som gör intrång i de rättigheter som lagen ger upphovsmän och andra 
rättighetshavare kan dömas till straff och förpliktas att betala skadestånd.

14.3.7 Konsekvenser för bebyggelseregistret

Såväl inläggningen av fotografier i bebyggelseregistret som framtagning av foto
grafier ur registret utgör framställning av exemplar i lagens mening. Denna rätt 
måste alltså ha överlåtits till den registeransvarige av rättighetsinnehavaren 
antingen genom uttryckligt eller s.k. konkludent avtal (det senare är vanligt om 
fotografen är anställd). Detsamma gäller om fotografierna genom registret görs 
tillgängliga för allmänheten.

För bebyggelseregistrets del innebär det ovan sagda alltså att avtal om upp
hovsrätten alternativt rätten till fotografiet alltid skall slutas åtminstone med 
sådan fotograf som inte är anställd hos myndigheten/stiftelsen för att foto
grafierna skall kunna användas i registret.

Man måste också tänka på att alltid respektera fotografens ideella rätt. När 
fotografier framställs eller görs tillgängliga för allmänheten skall upphovsman
nens namn anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (3 § URL). I 
bebyggelseregistret måste såväl fotografens som den ekonomiske rättighetsinne- 
havarens - bildrättsinnehavarens - namn anges. Fotografiet får vidare inte ändras 
så att upphovsmannens konstnärliga anseende eller egenart kränks (3 § URL). Den 
till vilken upphovsrätten överlåtits får inte ändra verket och inte heller överlåta
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upphovsrätten vidare såvida detta inte avtalats med upphovsmannen (28 § URL). 
Detta måste respekteras t.ex. om det blir aktuellt att "beskära" ett fotografi i 
samband med att man scannar in det i registret. Vid osäkerhet bör fotografens 
medgivande inhämtas.

14.4 ADB-register som allmän handling

14.4.1 Tryckfrihetsförordningen

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) har varje svensk medborgare rätt att ta del 
av allmänna handlingar (2:1 TF). Reglerna i 2 kap. TF omfattar myndigheter. 
Med myndigheter likställs riksdagen, kyrkomötet och beslutande kommunal 
församling (2:5 TF). Reglerna om handlingsoffentlighet i tryckfrihets
förordningen, sekretesslagen och arkivlagen (1990:782, ArkivL) är även 
tillämpliga på aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där 
kommun eller landsting utövar ett "rättsligt bestämmande inflytande" (1:9 SekrL). 
Dit hör t.ex. länsmuseer och kommunala museer.

Handlingsbegreppet

En handling är enligt TF en framställning i skrift eller bild samt upptagning som 
kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel 
(2:3 TF). Reglerna omfattar således inte bara traditionella pappersdokument utan 
också t.ex. uppgifter som lagras i en myndighets datoriserade informationssystem.

Allmän handling

Som nämnts är det endast allmänna handlingar som kan komma ifråga vid ett 
utlämnande enligt TF. För att en handling skall betraktas som allmän skall den 
förvaras hos myndigheten och ha inkommit till eller upprättats hos myndigheten 
(2:3 1 st. TF). Det finns en specialregel för upptagningar för ADB. Enligt denna 
anses upptagningen förvarad hos myndigheten om den med rutinbetonade 
åtgärder är tillgänglig för myndigheten ( 2:3 2 st. TF). Med rutinbetonade 
åtgärder avses främst befintliga datorprogram för att göra datorlagrade uppgifter 
läsbara.

Sekretess
Det finns dock vissa begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar, t.ex. 
med hänsyn till rikets säkerhet, det allmännas ekonomiska intresse och skyddet 
för den enskildes personliga eller ekonomiska intressen. Dessa begränsningar 
finns reglerade i sekretesslagen (1980:100) (SekrL) eller genom hänvisning från 
sekretesslagen till annan lag (se vidare nedan avsnitt 14.4.2).
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Utlämnande

När någon begär ut en handling måste myndigheten pröva om det rör sig om en 
allmän handling och om den är offentlig, dvs. att handlingen inte helt eller delvis 
är sekretessbelagd. Om vissa delar är sekretessbelagda skall övriga delar lämnas 
ut. Allmän handling som får lämnas ut, skall på begäran genast eller så snart det 
är möjligt tillhandahållas på stället utan avgift (2:12 TF). Myndigheten avgör om 
upptagningen skall visas på en bildskärm eller tillhandahållas i utskrift. Den 
enskilde kan också begära att få ut handlingen mot avgift i form av kopia eller ut
skrift.

Som tidigare beskrivits under kap. 15.1 kan särskilda föreskrifter i Data
inspektionens beslut enligt datalagen beträffande personregister begränsa möjlig
heterna för myndighetens bearbetningar och uttag. Begränsningar kan också be
slutas av regering eller riksdag t.ex. genom en registerlag där möjligheten att an
vända sökbegrepp inskränks.

A vgifter

Regler om avgift för utskrift och kopiering av allmän handling finns i avgiftsför
ordningen (1992:191) (AvgF). AvgF gäller statliga myndigheter och affärsverk men 
inte t.ex. länsmuseer. Eftersom skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar 
även gäller länsmuseerna och den enskilde kan välja mellan att begära ut hand
lingarna från RAÄ - som lyder under AvgF - och t.ex. ett länsmuseum som också 
har tillgång till bebyggelseregistret, är det en klar fördel om samma avgiftsregler 
tillämpas.

14.4.2 Sekretesslagen 

Sekretess

I sekretesslagen finns de regler som inskränker den enskildes rätt att ta del av all
männa handlingar. Som tidigare nämnts måste varje allmän handling sekretess- 
prövas innan den lämnas ut till enskild. Allmänna handlingar får hållas hemliga 
av hänsyn till skyddet för bl a rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat 
eller mellanfolklig organisation och skyddet för enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden.

Upplysningsskyldighet

Myndigheten har en upplysningsskyldighet gentemot allmänheten som innebär att 
myndigheten på begäran av en enskild utan avgift skall lämna uppgift ur allmän 
handling som förvaras hos myndigheten i den mån hinder inte möter p.g.a. att 
uppgiften är sekretessbelagd eller av hänsyn till arbetets behöriga gång (15:4 
SekrL). Det finns även servicebestämmelser i förvaltningslagen (FL) som kan vara
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av betydelse i detta sammanhang. T.ex skall myndigheten lämna upplysningar, 
vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med 
hänsyn till frågans art, den enskildes behov, och myndighetens verksamhet (4 § 
FL). Myndigheten skall vidare ta emot besök och telefonsamtal från enskilda (5 § 
FL).

Särskilda regler för ADB-upptagningar 

Offentlighetsstrukturen

ADB-upptagningar skall vara ordnade på ett sådant sätt att ett utlämnande enligt 
TF inte försvåras. Med andra ord skall det finnas en god offentlighetsstruktur. 
Allmänna handlingar skall sålunda hållas åtskilda från andra handlingar, t.ex. 
minnesanteckningar eller utkast (15:9 SekrL). Skyddet för de allmänna handlingar 
som är sekretessbelagda får inte försvåra insynen enligt TF. Offentliga och 
sekretessbelagda handlingar skall med andra ord hållas isär. Sammanfattningsvis 
skall handlingar med olika offentlighetsstatus hållas åtskilda. Detta kan ske med 
hjälp av olika behörighetsnivåer eller med tekniska spärrar (Corell m.fl.: 
Kommentar till sekretesslagen tredje uppl. s. 449 ff.). Vidare bör en upptagning 
som är allmän handling inte innehålla förkortningar, koder e.d. som försvårar för 
den enskilde att ta del av handlingen. Slutligen bör det framgå när uppgift tillförts 
upptagningen, om uppgifter ändrats eller gallrats och i så fall när detta skedde. 
Detta kan ske t.ex. genom en maskinell logg. Myndigheten skall, när den ordnar 
sin databehandling, beakta den enskildes intresse av att utnyttja terminal eller 
annat tekniskt hjälpmedel för att ta del av allmänna handlingar (15:9 SekrL).

Tillhandahållande

Det finns en särskild regel om att tillhandahålla allmän handling "på stället". 
Myndigheten skall på begäran bereda en enskild tillfälle att själv använda 
terminal eller annat tekniskt hjälpmedel som myndigheten förfogar över för att ta 
del av ADB-upptagning. Skyldigheten gäller dock inte om den enskilde via 
terminalen kan komma åt handlingar som inte är allmänna eller handlingar som 
är sekretessbelagda. Skyldigheten gäller inte heller om det finns risk för att den 
enskilde skulle kunna förvanska eller förstöra ADB-upptagningarna eller om 
tillgången till terminalen hindras av hänsyn till arbetets behöriga gång (15:10 
SekrL).

Regler om personregister, upphovsrätt, offentlighet och sekretess samt arkivering 99



Upplysningsskyldighet

Beträffande ADB-upptagningar har myndigheten en särskild upplysningsskyl
dighet mot allmänheten som går utöver serviceskyldigheten i andra bestämmelser 
(t.ex. 15:4 SekrL). Den innebär att myndigheten på den enskildes begäran skall 
lämna de särskilda upplysningar som den enskilde behöver för att kunna ta del av 
ADB-upptagningar som anses som allmänna handlingar hos myndigheten. Detta 
kan t.ex. gälla instruktioner för hur en presentationsterminal används. Skyldig
heten föreligger dock inte om det innebär ett hinder för arbetets behöriga gång 
(15:12 SekrL). Det innebär att myndigheten skall lämna uppgifter om hur den 
enskilde rent praktiskt skall göra för att t.ex. kunna använda presentations- 
terminalen för att kunna ta del av en ADB-upptagning som är allmän handling 
(Kommentar till sekretesslagen s. 459f).

Beskrivning av ADB-register

För att allmänheten skall kunna få en överblick över det material som finns i 
myndighetens ADB-upptagningar finns en dokumentationsskyldighet i 15:11 
SekrL. Av denna följer att myndigheten skall upprätta en beskrivning över de 
register, förteckningar eller andra anteckningar som förs med hjälp av automatisk 
databehandling (ADB-register). Beskrivningen skall hållas tillgänglig för allmän
heten. Skyldigheten gäller dock inte beträffande sådana ADB-register som inte till 
någon del anses som allmän handling och inte heller om beskrivningen skulle ha 
ringa betydelse för enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndig
heten. Beskrivningen skall innehålla följande upplysningar om ADB-registren:

1. ADB-registrets benämning,
2. ADB-registrets ändamål,
3. vilka typer av uppgifter i ADB-registret som myndigheten har tillgång till och 

på vilka sätt dessa uppgifter normalt inhämtas,
4. hos vilka andra myndigheter ADB-registret är tillgängligt för överföring till läs

bar form,
5. vilka terminaler eller andra tekniska hjälpmedel som enskild själv kan få ut

nyttja hos myndigheten,
6. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen skall tillämpa på 

uppgifter i ADB-registret,
7. vem som hos myndigheten kan lämna närmare upplysningar om ADB-registret 

och dess användning i myndighetens verksamhet samt
8. rätt till försäljning av personuppgifter i personregister som avses i datalagen.

Om någon av de uppräknade uppgifterna skulle vara sekretessbelagd skall denna 
inte tas med i beskrivningen. I annat fall skulle ju beskrivningen inte kunna visas
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för allmänheten. Uppräkningen utgör en minimistandard. Myndigheten är alltså 
oförhindrad att lämna ytterligare upplysningar.

Om flera myndigheter har tillgång till samma register kan det vara lämpligt 
att den myndighet som har huvudansvaret också upprättar beskrivningen. Vid 
behov kan de andra myndigheterna givetvis lägga till uppgifter i sina be
skrivningar (Kommentar till sekretesslagen s. 458).

Förteckningen skall inte sammanblandas med den skyldighet som myn
digheten har enligt 7a § datalagen att upprätta en förteckning över sina ADB- 
register. Denna förteckning skall innehålla delvis andra uppgifter och är i första 
hand inte avsedd för allmänheten.

14.4.3 Konsekvenser för bebyggelseregistret

En tanke bakom registret är att det skall vara tillgängligt för många olika an
vändare. Det är därför inte lämpligt att registret innehåller sekretessbelagda 
uppgifter, såvida man inte har ett mycket bra behörighetskontrollsystem som 
skyddar de sekretessbelagda uppgifterna. Vi utgår alltså från att registret endast 
skall innehålla i sin helhet offentliga handlingar. Innan några uppgifter läggs in i 
registret bör man därför kontrollera att det inte råder sekretess för uppgifterna. 
Det kan t.ex. röra sig om försvarsanläggningar som faller under bestämmelsen i 
2:2 SekrL. Registret skall inte innehåll några förkortningar eller koder som kan 
försvåra allmänhetens möjligheter att ta del av registret. Det är också viktigt att 
datum för när uppgifterna är inlagda noga anges så att den enskilde kan bedöma 
kvaliteten på uppgifterna. Detsamma gäller för ändringar.

Alla inlagda uppgifter blir att anse som inkommen handling hos alla myn
digheter m.fl. som har tillgång till registret oavsett om de är registerförare eller 
inte. Den enskilde kan alltså begära ut ADB-upptagningar ur registret hos såväl 
RAÄ som olika länsmuseer o.d. som har tillgång till registret. En beredskap för 
detta måste därför finnas hos dessa.

Allmänheten har rätt att få ut alla sorters sammanställningar av uppgifter som 
går att få fram med myndighetens datorutrustning förutsatt att det rör sig om 
rutinbetonade åtgärder och inte strider mot eventuella föreskrifter i Data
inspektionens beslut. Den enskilde kan emellertid inte med stöd av offentlig
hetsprincipen få ut ADB-upptagningen på något annat medium än papper och inte 
heller i någon speciell form eller uppställning. Om det skulle vara aktuellt att gå 
utöver dessa skyldigheter och lämna ut ADB-upptagningen på ADB-media måste 
den sökande ha licens och tillstånd från Datainspektionen för att uppgifterna skall 
kunna lämnas ut på detta sätt.

En beskrivning över registret måste upprättas enligt 15 kap. 11 § sekretess
lagen. Det kan vara lämpligt att RAÄ som systemförvaltare upprättar en sådan för 
berörda myndigheter m.fl. I de fall presentationsterminaler införskaffas är det vik
tigt att ha rutiner för hur informationen till dem som vill utnyttja dessa skall läm
nas. I den organisation som finns kring registret skall det finnas personer som kan
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lämna uppgifter om registret och hur det används. Det kan vara lämpligt att sam
ma personer har ansvaret såväl för information om registret och hur det används 
enligt sekretesslagen som för rättelser och registerutdrag enligt 10 § datalagen.

14.5 Arkivering

I arkivlagen finns bestämmelser om arkivering. Lagen omfattar bl.a. myndigheter 
och sådana juridiska personer som avses i 1:9 SekrL (l-2a §§ ArkivL). Det innebär 
att reglerna även gäller för t.ex. länsmuseer och kommunala museer. Myndig
heternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkivbildningen skall 
säkerställa

Ü rätten att ta del av allmänna handlingar,
Ó behovet av information för rättskipning och förvaltning samt 
Ó forskningens behov (3 § ArkivL).

Ett arkiv bildas av myndighetens allmänna handlingar. Upptagningar för auto
matisk databehandling som är tillgängliga för flera myndigheter, så att de utgör 
allmän handling hos var och en, skall dock bilda arkiv endast hos en av dessa 
myndigheter. Lagen hänvisar i första hand till den myndighet som svarar för 
huvuddelen av upptagningen (3 § ArkivL). Av förarbetena framgår dock att andra 
lösningar är tillåtna. Avsikten är att beslut om arkivering får fattas av veder
börande arkivmyndighet (prop. 1989/90:72 s. 70). Det finns såväl statliga som 
kommunala arkivmyndigheter. Dessa utövar tillsyn över de myndigheter (arkiv
bildande myndigheter) och andra som omfattas av arkivlagen. Riksarkivet är 
arkivmyndighet bl.a. för RAÄ . Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i 
kommunen (7-9 §§ ArkivL). Det är sålunda den arkivbildande myndigheten som 
primärt har ansvar för vården av sitt arkiv om inte arkivmyndigheten övertagit 
detta ansvar (4 § ArkivL). Övertagandet kan ske efter överenskommelse mellan 
den arkivbildande myndigheten och arkivmyndigheten eller genom ensidigt beslut 
av arkivmyndigheten. Vid övertagandet tar arkivmyndigheten över hela ansvaret 
för det övertagna materialet (9 § ArkivL).

Myndigheterna skall redan vid registrering av allmänna handlingar ta 
vederbörlig hänsyn till registreringens betydelse för en ändamålsenlig arkivvård, 
samt vid framställning av allmänna handlingar använda materiel och metoder 
som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkiveringsbeständighet (5 § ArkivL). 
Handlingarna skall alltså kunna läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 
under den tid som handlingen skall bevaras (prop. 1989/90:72 s. 72). I arkivvården 
ingår vidare att myndigheten skall organisera arkivet så att rätten att ta del av all
männa handlingar underlättas, upprätta en arkivbeskrivning och en systematisk
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arkivförteckning, skydda arkivet från förstörelse och skada m.m., avgränsa 
arkivet samt verkställa föreskriven gallring.

Allmänna handlingar får gallras med beaktande av att arkiven utgör en del av 
kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår efter gallringen skall kunna 
tillgodose ovan nämnda syften med arkiven (10§ ArkivL).

Ytterligare regler om arkivering finns i arkivförordningen (1991:446) och i 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. Arkivkrav på uppgifter som lagrats 
med modern informationsteknik finns i Riksarkivets författningssamling 1994:2.

Konsekvenser för bebyggelseregistret

Bebyggelseregistret avses visserligen uppdateras regelbundet med uppgifter från 
fastighetsdatasystemet (FDS), vilket i och för sig innebär en gallring. FDS utgör 
dock grundregistret och intresset att bevara historik av det registret kommer 
därför att tillgodoses av den myndighet som för FDS. När det gäller övriga 
uppgifter i bebyggelseregistret kommer dessa att dateras och läggas i tidsskikt. 
Någon gallring skall inte ske och registret kommer inte inom överskådlig tid att 
avställas. Skulle det i framtiden bli aktuellt med en avställning bör registret i 
första hand arkiveras hos RAÄ som är förvaltare och ägare av registret. Det är 
också möjligt att det efter överenskommelse överlämnas till Riksarkivet.

För att underlätta kommande arkivering bör man ta hänsyn till vissa saker 
redan när registret upprättas. Som nämnts ovan skall man vid registrering tänka 
på hur detta görs med hänsyn till kommande arkivering. Man måste vidare 
använda arkivbeständiga lagringsmedia. Beträffande ADB-upptagningar är 
systemdokumentationen av stor vikt. Där skall t.ex. rutiner, lagrade data, 
ändringar och standarder finns beskrivna. Det kommer naturligtvis att före
komma många ändringar p.g.a. systemutveckling. Dessa måste noggrant doku
menteras också med tanke på databasens arkivering.

Det kräver mer omsorg att lagra uppgifter på datamedia än på papper. 
Uppgifterna måste kontinuerligt överföras till nya databärare för att informa
tionen inte skall bli förstörd. Den utveckling som sker på informations
teknologiområdet gör att registret sannolikt regelbundet måste konverteras till 
nya system. Även här ser man vikten av en god systemdokumentation. Om det 
skulle bli aktuellt att ställa av bebyggelseregistret, dvs. om registret skulle 
upphöra att föras och användas, skall den arkivbildande myndigheten upprätta 
en förvaringsplan för att bibehålla logisk och fysisk kvalitet. Planen skall bl.a. 
innehålla bevakningsdatum för olika bevaringsmoment såsom kontrolläsning och 
omspolning. För långtidsförvaring godtar Riksarkivet f.n. band eller optiska 
databärare (Riksarkivets författningssamling 1994:2).
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15 Ekonomiska frågor
15.1 Utveckling och tillverkning av ADB-register, manual och 

handbok m.m.

För utvecklingsarbetet svarar Riksantikvarieämbetet. Ämbetet svarar också för att 
de uppgifter som skall hämtas från fastighetsdatasystemet läggs in i databasen. 
Budgetåret 1997 beräknas de sammanlagda kostnaderna till 5.5 miljoner kronor. 
I beloppet ingår kostnaderna för att färdigställa handbok och manual, att 
utveckla och tillverka applikationen, test- och försöksverksamhet m.m.

15.2 Förvaltning och användning av ADB-registret

När ADB-registret med tillhörande manual är färdigställt och klart att börja 
använda, inträder systemets förvaltningsfas. Förvaltningen innebär en rad olika 
åtgärder för att säkerställa att registret fungerar väl. Detta har beskrivits i avsnitt 
12.

Kostnaderna bör enligt vår uppfattning fördelas på följande sätt. Riks
antikvarieämbetet svarar för underhåll av programvaror, licenser, databas, ajour- 
hållning av uppgifter från fastighetsdatasystemet m.m. Ämbetet svarar också för 
utbildning, stöd åt användarna, insamling av användarnas erfarenheter, föränd
ringsarbeten och liknande åtaganden. Vår bedömning är att för detta krävs 
åtminstone ca 3 årsarbetskrafter till en kostnad av ca 1,2 miljoner kronor per år. 
Därtill kommer kostnader för konsulthjälp, licenser m.m. Dessa kostnader upp
skattar vi till 0,6 miljoner kronor per år.

Övriga registeransvariga, i flertalet fall museer, svarar för sina egna direkta 
kostnader för att kunna nå och registrera i registret. Det innebär dels kostnader 
för ett Internetabonnemang, dels kostnader för persondator (er), bildläsare 
(scanner), skrivare m.m. Kostnaderna, inkl. avskrivningar, bedömer vi uppgå till 
i storleksordningen 25 000 kronor per år. En viss, mindre, licenskostnad för s.k. 
tredjepartsprodukter kan också komma i fråga. I många fall torde utrustningen 
redan finnas eller komma att anskaffas för flera olika ändamål, varför de 
kostnader som verkligen är att hänföra till bebyggelseregistret kan bli lägre. Till 
dessa kostnader kommer vissa kostnader för den personal som har det lokala 
ansvaret för registrets skötsel. Någon särskild kostnad som belastar de 
registeransvariga för att få utnyttja registret räknar vi inte med. När det gäller 
arbetet med inventering, värdering och registrering utgår vi från att det är frågan 
om beställningsarbeten som finansieras externt. Se även avsnitt 16.3.

Övriga användare föreslås i första hand få tillgång till registret via Internet 
men med stöd av en för registret anpassad World Wide Web-sökapplikation.
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Avsikten är att utveckla en sådan applikation så snart som möjligt efter det att 
registret har tagits i bruk. Användarnas kostnader blir då mycket små.

Det bör också vara möjligt att ordna åtkomst direkt från kommunala lokala 
nät så att bebyggelseregistrets information kan presenteras på samma sätt som 
annan kommunal information.

15.3 Förslag till statligt stöd för inventering m.m.

15.3.1 Utgångspunkter

Bebyggelseprojektet har som mål att medverka till att den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen lyfts fram bättre än f.n. och att kunskaperna om be
byggelsen i dess helhet ökar. Viktiga inslag i projektet är att åstadkomma nya 
rekommendationer för kulturhistorisk bebyggelseinventering och ett gemensamt 
ADB-register för att lagra, analysera och presentera den insamlade informationen. 
Hur detta är tänkt att gå till har behandlats tidigare i rapporten. Dessa åtgärder 
torde emellertid inte räcka för att åstadkomma den aktivitet som är önskvärd. Vi 
föreslår därför även att staten bidrar ekonomiskt för att stimulera till att 
kulturhistoriska bebyggelseinventeringar med åtföljande värderingar genomförs 
och registreras i ADB-registret.

15.3.2 Vad skall stöd utgå för?

Vårt förslag är att statens stöd bör avse två huvuduppgifter, nämligen dels ny- 
eller ominventering och ADB-registrering av bebyggelsen inom områden där de 
kulturhistoriska kunskaperna om bebyggelsen är otillräckliga eller behöver 
förnyas, dels ADB-registrering av äldre inventeringar.

Stödet bör utgå med ett fast belopp per inventerad anläggning. Beloppet bör 
också omfatta eventuell arkivsökning, värderingsförfarande och registrering av 
uppgifter i ADB-systemet. Vi föreslår att beloppet baseras på en schablon som 
innebär att staten står för hälften av kostnaden. Beställaren, dvs. oftast en 
kommun, förutsätts stå för den andra hälften. Detta är också utgångspunkten för 
förslaget i Riksantikvarieämbetets och statens historiska museers fördjupade 
anslagsframställning för perioden 1997-1999.

När det gäller äldre inventeringar som nu finns arkiverade i form av t.ex. 
ifyllda blanketter, skall de enligt vårt förslag registreras i befintligt skick i ADB- 
systemet med hjälp av bildläsare (scanning). Vi föreslår i det fallet att stödet 
baseras på en schablon som innebär att kostnaderna täcks i sin helhet 
av stödet. Skälet för det är att det får anses ligga i första hand i statens intresse att 
sådana äldre och av framför allt kommunerna bekostade byggnadsinventeringar 
nu förs in i ADB-registret.
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Det saknas nu grund för att lämna förslag på stödets storlek, vare sig för ny- 
eller ominventering eller för ADB-registrering av äldre inventeringar. Kostnaderna 
för att arbeta med den föreslagna metodiken kan inte fastställas tillräckligt väl 
utan att metodiken prövats i full skala. För det krävs realistiska inventeringar med 
efterföljande värdering och ADB-registrering, vilket kan bli fallet först när 
registret kan testas. Beträffande ADB-registrering av äldre inventeringar måste 
hela proceduren specificeras och prövas, vilket inte varit möjligt hittills.

15.3.3 Villkor för statligt stöd

Det statliga stödet bör vara förenat med vissa grundläggande krav som måste 
tillgodoses för att det skall kunna betalas ut.

Ett sådant krav är självfallet att uppgifterna från ny- eller ominventeringar 
förs in i ADB-registret. Ett annat är att all inventering och värdering sker enligt de 
rekommendationer som kommer att finnas i den planerade handboken och som 
behandlats tidigare i denna rapport. Det innebär bl.a. att ny- eller ominventering 
skall ske som totalinventering. Alla de s.k. obligatoriska uppgifterna skall regist
reras i ADB-registret. En inventering skall åtföljas av en värdering vad gäller all 
bebyggelse utom den som är yngre än ca 30 år.

15.3.4 Stödets storlek

Det kan bli aktuellt att lämna stöd först budgetåret 1998. I den fördjupade 
anslagsframställningen för budgetåren 1997-1999 föreslog Riksantikvarieämbetet 
att 15 miljoner per år skulle satsas av anslagsmedel på inventeringsverksamhet i 
anslutning till det nya bebyggelseregistret. Om något belopp kan disponeras för 
ändamålet budgetåret 1998 går inte att säga i dag.

Inte minst ADB-registrering av äldre inventeringar torde lämpa sig väl att 
bekosta med arbetsmarknadspolitiska eller liknande medel. Projekt av typen 
SESAM (föremålsregistrering m.m.) kan mycket väl tänkas för att ADB-registrera 
äldre byggnadsinventeringar. Andra stödnivåer än de diskuterade torde då 
komma i fråga. Något sådant SESAM-liknande projekt finns dock inte för 
närvarande.

Inom EU satsas pengar på regional utveckling, bl.a. ur de s.k. struktur
fonderna. Strukturfondernas medel fördelas mellan sex målområden. Sverige 
berörs av mål 2-6. Till grund för fördelning av stöd utarbetas åtgärdsprogram 
som utformas efter de förutsättningar som råder i de olika regionerna. I flertalet 
program framhålls kulturen och kulturarvet som viktiga för den regionala 
självkänslan och som förutsättning för att kunna locka företag att etablera sig i 
regionen. Kulturen ses också som en tillgång för turismsektorn. Några beslut om 
bidrag ur fonderna synes ännu inte ha fattats för renodlade bebyggelse
inventeringar, men väl för likartade ändamål såsom inventering och dokumenta
tion av bygden. Självklart vore det av värde att även bebyggelseinventeringar
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kunde finansieras denna väg. Det finns även fonder och program med andra 
syften som möjligen kan utnyttjas. Mera om EU:s fonder m.m. finns att läsa i 
Riksantikvarieämbetets skrift EU-stöd och kulturarv - En vägledning för dig som 
tänker söka EU-medel. Skriften kan beställas kostnadsfritt från Riksantikvarie
ämbetet och finns även att tillgå på Riksantikvarieämbetets hemsida i Internet 
http://www.rashm.se.
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16 Samordning med andra registerprojekt
16.1 Utgangspunkter

I projektet ingår att reda ut behovet av samordning mellan bebyggelseregistret och 
andra registerprojekt rörande bebyggelse inom kulturmiljöområdet. Samordning 
kan ta sig olika uttryck och gå olika långt. Den minst långtgående lösningen är 
ingen samordning alls utöver vad slumpen kan erbjuda. Det innebär att olika 
register lever sina egna liv i de flesta avseenden. Risken är påtaglig för t.ex. 
dubbelarbete, höga kostnader och begränsad användbarhet.

Samordning kan handla om att åstadkomma terminologisk eller begrepps- 
mässig enhetlighet i olika ADB-register (standardisering). Hur skall vi ge identitet 
åt en byggnad så att det i olika register blir entydigt vilken byggnad det handlar 
om? Vi har gjort den bedömningen att det slaget av samordning måste drivas på 
ett överordnat sätt inom myndigheten och inom hela kulturmiljöområdet, inte 
inom ett visst registerprojekt. Där löser man de akuta problem som står för 
dörren men förmår knappast att samtidigt axla något slags helhetsansvar. Det är 
angeläget att arbetet med den här typen av samordning prioriteras högt inom 
myndighetens verksamhet.

Syftet med detta avsnitt är i stället i första hand att kartlägga och fastställa 
behovet av samverkan eller kommunikation med andra registerprojekt. I en del 
fall kan vi se att bebyggelseregistrets användare skulle ha nytta av annan 
information som rör bebyggelse. I andra fall kan användare av andra register ha 
behov av informationen i bebyggelseregistret. Vi föreslår bl.a. att det skall göras 
möjligt att från bebyggelseregistret hämta information om bebyggelse i vissa 
andra register inom kulturmiljövården - befintliga ADB-register eller sådana som 
är under uppbyggnad. I det följande gör vi en översiktlig genomgång av berörda 
register och lämnar förslag om på vilken nivå samordningen bör ligga.

Vårt förslag skall närmast ses som en vision där vi har försökt att sätta oss in 
i användarnas behov. Vi har inte haft ambitionen att penetrera konkreta tekniska 
problem och föreslå lösningar på dessa och inte heller hur visionen i detalj skall 
förverkligas. Ansvaret för förverkligandet och finansieringen måste inom 
Riksantikvarieämbetet ligga hos berörda ansvariga enheter. Det är också viktigt 
att det förs en prioriteringsdiskussion - vilka samordningsprojekt är viktigast att 
genomföra, i vilken ordning och när.

I sammanhanget finns det också anledning att fundera över var ansvaret för 
att registrera uppgifter i olika register på sikt skall ligga. Som det nu är svarar 
Riksantikvarieämbetet för mycket av registerforingen även om det i en del fall är 
fråga om uppgifter som skapas på t.ex. regional nivå. Beslut om kyrkor och bygg- 
nadsminnen fattas som exempel av länsstyrelserna. Byggnadsinventeringar utförs 
i stor utsträckning av länsmuseerna. Om man följer den numera allmänt accep
terade principen att det är mest ändamålsenligt att registrera data där de uppstår
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(hos beslutsfattande myndighet, inventerande institution etc.) så behöver det ske 
en del förändringar i registerförandet i framtiden. Vi har dock - med något undan
tag - inte lämnat några förslag om detta utan överlämnar frågan åt de ansvariga 
för respektive register att tänka vidare på.

En fråga som kommit upp i olika sammanhang är samordning med forn- 
minnesregistret. Fördelarna skulle vara uppenbara - menar många - att för ett och 
samma markområde kunna få information om både bebyggelse och fornläm- 
ningar. Vi delar den åsikten, och anser att den samordningen bör kunna förverk
ligas den dag vi har den digitala registerkartan klar med kopplingar till både till 
bebyggelse- och fornminnesregistren.

16.2 Berörda register

16.2.1 Byggnadsregistret

Sedan år 1993 har arbete pågått vid Riksantikvarieämbetet med ett centralt 
byggnadsregister som omfattar skyddade byggnader enligt kulturminneslagen och 
förordningen om statliga byggnadsminnen. Det innebär ett register med 
information om byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen samt kyrkor. 
ADB-tekniskt handlar det om uppgifter lagrade i en Informixdatabas vid 
Riksantikvarieämbetet. Användaren kommunicerar med databasen från terminal 
eller persondator med ett teckenbaserat program, dvs. ett program som saknar 
grafik och som därmed blir relativt svårtillgängligt för en ovan användare.

Även om registret är gemensamt för byggnadsminnen och kyrkor, behandlar 
vi de olika objektslagen för sig i det följande och skriver för enkelhetens skull 
kyrkobyggnadsregistret respektive byggnadsminnesregistret.

Kyrkobyggnader

När det gäller kyrkobyggnader innehåller registret f.n. ett begränsat antal upp
gifter om praktiskt taget alla kyrkobyggnader i landet. Uppbyggnaden av registret 
har delvis styrts av en samfinansiering med Kyrkofonden. Arbetet med att 
komplettera informationen med ytterligare uppgifter pågår. Som ett sidoregister 
finns ett ADB-register som omfattar alla landets kyrkklockor. Varje klocka är 
kopplad till en viss kyrka. Även detta register är numera upplagt i en Informix
databas med ett teckenbaserat program.

Även andra objekt med koppling till kyrkorna kan vara aktuella att lägga in 
i ADB-register. Landets klockstaplar beskrivna i text och fotografier är ett 
exempel. Uppgifter om kyrkliga inventarier, t.ex. textilier och andra inventarier, 
är ett annat.

Med stöd av Riksbankens jubileumsfond pågår ett tvärvetenskapligt ut
vecklingsprojekt i syfte att analysera kyrkobyggandets utveckling, utbredning och
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regionala variationer samt sätta in kyrkorna i deras bebyggelsehistoriska och 
kulturvetenskapliga sammanhang. Detta s.k. sockenkyrkoprojekt är tänkt att 
utnyttja kyrkobyggnadsregistret och även att komplettera det med ytterligare - 
information.

Vår uppfattning är att det torde vara av stort intresse för många användare av 
bebyggelseregistret att få tillgång även till olika uppgifter om kyrkorna. Läns
styrelserna är en sådan grupp av användare. Kyrkobyggnader är byggnader som 
återfinns även i bebyggelseregistret. Vi föreslår därför att kyrkobyggnadsregistret 
integreras med bebyggelseregistret. Med detta menar vi framför allt att den 
information om kyrkobyggnader som finns lagrad i ämbetets Informixdatabas 
skall kunna hanteras av samma programapplikation som hanterar informationen 
i bebyggelseregistret. Användarna skall alltså med samma programvara i sin dator 
kunna nå uppgifter om såväl bebyggelsen i allmänhet (i bebyggelseregistret) som 
kyrkobyggnaderna. Man kan tala om att registrera och söka i ett kyrko- 
byggnadsregister som består av den delmängd byggnader i bebyggelseregistret som 
är kyrkor och all den information som är kopplad till dessa.

En fördel med en överflyttning är att registret blir lättare att använda genom 
Windowstekniken i bebyggelseregistret. Vidare får vi bättre möjligheter till 
geografisk analys och presentation. Åtkomsten till uppgifterna i registret kommer 
också att förbättras väsentligt genom den förhållandevis stora spridning som vi 
räknar med för bebyggelseregistret. Dessutom kan man räkna med att förvalt
ningen underlättas och blir billigare.

Det krävs en del anpassningar för att integrationen skall bli möjlig, men 
vinsterna i form av ökad tillgänglighet, användbarhet, tillgång till koordinater 
m.m. överväger som vi ser det. Även informationen om kyrkklockor, klock
staplar, inventarier och annat som direkt kan relateras till en viss kyrkobyggnad 
bör tas med om inte något särskilt, t.ex. säkerhetsaspekter, talar emot det.

Vi bedömer att utformningen av ett kyrkobyggnadsregister som omfattar även 
klockor, klockstaplar, inventarier m.m. är en så stor uppgift att det bör göras till 
ett särskilt projekt inom ämbetet. Sammantaget torde kostnaderna att utifrån 
dagens situation åstadkomma den föreslagna integrationen ligga på i storleks
ordningen 0,5 - 1 miljon kronor. Därtill kommer kostnader för den vidare data
fångst som fordras av uppgifter som ännu inte finns i ADB-form. Vi anser för 
övrigt att det pågående arbetet vid ämbetet med att registrera grundläggande 
uppgifter om kyrkobyggnaderna bör fortsätta som planerat. På lite sikt bör man 
dock överväga vilken eller vilka institutioner som lämpligen ansvarar för att 
registrera uppgifter om kyrkor m.m.

Byggnadsminnen
I landet finns ca 1 400 byggnadsminnen enligt kulturminneslagen och drygt 300 
statliga byggnadsminnen. Den ursprungliga ambitionen har varit att åstadkomma
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ett relativt innehållsrikt ADB-register över byggnadsminnen med olika admi
nistrativa uppgifter, koordinater, kategoriuppgifter, historiska uppgifter, upp
gifter om byggnadstyp, material m.m. Arbetet har påbörjats men mycket återstår. 
För att snabbare nå ett register som omfattar alla byggnadsminnen i landet, pågår 
f.n. ett arbete med att lägga in ett avsevärt reducerat antal uppgifter på varje 
objekt.

Enligt 14 § förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. är det en skyl
dighet för Riksantikvarieämbetet att föra en förteckning över byggnadsminnena 
i landet. Enligt samma bestämmelse är det en skyldighet för länsstyrelsen att föra 
en förteckning över byggnadsminnena i länet. Riksantikvarieämbetet skall vidare 
enligt 5 § förordningen (1988:1129) om statliga byggnadsminnen m.m. föra en för
teckning över statliga byggnadsminnen. Det ter sig då rimligt att försöka åstad
komma en samordnad lösning på registerfrågan för att undvika onödigt dubbel
förande av register.

Vi tycker det ligger nära tillhands att tänka sig att länsstyrelserna för sina 
länsvisa förteckningar över byggnadsminnen i ett för hela landet gemensamt ADB- 
register över byggnadsminnen. Därmed skapas också automatiskt en landsomfat
tande förteckning över byggnadsminnena. I samma ADB-register för Riksantik
varieämbetet ett register över statliga byggnadsminnen. Det ligger då också nära 
till hands att tänka sig att detta nya byggnadsminnesregister ligger integrerat i 
bebyggelseregistret. Det snarlika innehållet och det rationella i att utnyttja ett 
ADB-system som ändå kommer att finnas hos både Riksantikvarieämbetet och 
länsstyrelserna talar för en sådan lösning. Vi föreslår att uppgiften att utveckla 
lösningen får utgöra ett särskilt projekt inom ämbetet. Vår bedömning är att 
utvecklingskostnaden kan röra sig om ca 0,5 miljoner kronor. Självklart skall 
ambitionen vara att utnyttja så mycket som möjligt av det arbete som redan lagts 
och fortsättningsvis också läggs ner för att registrera uppgifter om byggnads
minnen på ADB-medium.

16.2.2 Industriminnesregistret

Inom Riksantikvarieämbetet pågår en uppbyggnad av ett ADB-register över äldre 
industribebyggelse - ett industriminnesregister. Registret läggs upp av Riksantik
varieämbetet, baseras på befintliga inventeringar och omfattar i dag över 2 300 
industrimiljöer. Antalet byggnader i registret uppgår till 13 000. Innehållsmässigt 
påminner industriminnesregistret mycket om vårt förslag till bebyggelseregister, 
även om detaljeringsnivån på en del punkter är större, t.ex. beträffande kategori
indelning. Vidare finns uppgifter om maskiner m.m. Arbete med att utvidga 
registret ytterligare med uppgifter om t.ex. kraftkällor och transportanordningar 
pågår.

Registret ligger i Riksantikvarieämbetets Informixdatabas liksom det tidigare 
behandlad byggnadsregistret och hanteras med samma slag av programvara.

112 Modernisering a v kulturmiljö vårdens bebyggelsein ven teringar



Vi föreslår att även industriminnesregistret integreras med bebyggelseregistret 
enligt samma princip och av samma skäl som vi beskrivit beträffande kyrkobygg
naderna i byggnadsregistret. Det fordras dock en del utvecklingsarbete för att det 
skall bli möjligt.

Vi föreslår an integrationen i tiden läggs så att den kan ske i samband med att 
en reviderad version av bebyggelseregistrets program tas fram. Det torde vara 
aktuellt någon gång under år 1998 eller 1999. Vi tror nämligen att det är olämpligt 
att parallellt med framtagningen av bebyggelseregistrets första version också 
utveckla industriminnesapplikationen. Kostnaderna för det utvecklingsarbete som 
krävs torde uppgå till i storleksordningen 0,5 miljoner kronor.

16.2.3 Stenskaderegistret

Stenskaderegistret är ett lokalt hanterar register i Superbase och Excel över inven
terade skador på natursten på ca 4 800 byggnader i landet. Antalet skadeobjekt 
(skadeställen) är ca 14 500. För varje byggnad som är upptagen i registret finns 
administrativa uppgifter och uppgifter om skador. Det finns i varierande omfatt
ning identifierande uppgifter för byggnaderna, såsom fastighetsbeteckning, 
adress, namn och ägare.

Vi har inte med någon större säkerhet kunnat bedöma angelägenheten av att 
få tillgång till stenskadeinventeringen via bebyggelseregistret. Vi antar dock att 
det kan vara värdefullt att från bebyggelseregistret nå uppgifter i stenskade
registret. Är det fallet förordar vi i första hand en enkel koppling från 
bebyggelseregistret till stenskaderegistret så att man kan nå dit, starta det och 
söka. Däremot har vi inte sett skäl att ordna någon mycket nära koppling från 
byggnad i bebyggelseregistret till byggnad i stenskaderegistret eller någon formlig 
integration. Inte heller har vi sett något starkare skäl att skapa sökningsmöjlighet 
i bebyggelseregistret från stenskaderegistret.

16.2.4 Antikvarisk - topografiska arkivet (ATA)

I Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv (ATA) finns ca 1 miljon 
fotografier och f.n. ca 70 000 mikrofilmade ritningar. Materialet rör framför allt 
kyrkorna och byggnadsminnena och har tillkommit främst i samband med upp
mätningar och restaureringar. Avsikten är att under de närmaste åren överföra 
materialet till digital form. Arbetet har påbörjats under år 1996.

Vi ser det som angeläget att användarna av bebyggelseregistret kan nå ATA:s 
fotografier och ritningar. Behovet av att enkelt nå kunskapen i samband med 
handläggning av kyrkoärenden är bara ett exempel där tillgång till ATA:s foto
grafier och ritningar bör vara till stor nytta. I sin enklaste form kan åtkomsten 
ordnas genom en möjlighet att från bebyggelseregistret nå och starta ATA:s 
digitala foto- och ritningsregister. Det vore dock önskvärt att kunna gå längre så 
att man, när man i bebyggelseregistret har exempelvis en viss kyrka framme på
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skärmen, direkt och enkelt utan något eget sökningsarbete kan få fram de 
fotografier och ritningar som finns i ATA:s register rörande samma objekt 
(kyrka). Detta bör kunna ordnas relativt enkelt förutsatt att man har en bra 
metod att länka rätt bilder i ATA:s register till rätt byggnad i bebyggelseregistret. 
Sannolikt är den enklaste och stabilaste lösningen att dels koppla varje 
bild/ritning i ATA:s digitala register till en viss byggnad, dels sätta unika 
(oföränderliga) nummer på varje byggnad i ATA:s register som motsvaras av 
samma nummer i bebyggelseregistret. Detta är fullt möjligt att genomföra med en 
rimlig arbetsinsats genom att det handlar om så förhållandevis få byggnader 
(antalet torde uppgå till färre än 6 000). En lösning av det slaget har påbörjats i 
fråga om fotografier från kyrkobyggnader i samband med den digitalisering av 
fotografier som nu sker vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. Fotografierna märks 
då med samma kyrkobyggnadsidentitet som i kyrkobyggnadsregistret.

16.2.5 Kulturmiljövårdens databas

Vid Vitterhetsakademiens bibliotek pågår ett arbete med uppbyggnad av en data
bas med referenser till litteratur om Sverige och svenska förhållanden inom bl.a. 
följande områden:

Ó byggande och byggnadsvård 
Ó historia t.o.m. medeltiden 
Ó konservering
Ó konst och arkitektur t.o.m. medeltiden 
Ó kulturlandskapet 
Ó kulturmiljövård 
Ó ortnamn

I databasen förtecknas böcker, tidskrifter, tidskriftsartiklar, rapporter, uppsatser, 
broschyrer samt bidrag i årsböcker och samlingsverk. Allt material återfinns i 
bibliotekets samlingar. Geografiska namn är en viktig sökväg. Databasen inne
håller 25 000 poster och ökar med ca 1 500 poster per år. Avsikten är att göra sök
ning möjlig via LIBRIS/STAIRS.

Vi bedömer att KMV-databasen kan ha ett stort värde för många av be
byggelseregistrets användare. I själva verket torde det vara just detta urval av 
litteratur m.m. som registrets användare kan förväntas behöva. Vi föreslår därför 
att den görs möjligt för bebyggelseregistrets användare att söka i KMV-databasen.

16.2.6 BEA-registret

BEA-registret (bidrag, ersättning och avtal) utgörs av lokala system hos läns
styrelserna för att lagra uppgifter om lämnade statliga bidrag för upprustning av
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kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Riksantikvarieämbetet samlar f.n in upp
gifter från registret med hjälp av disketter som underlag för redovisning av från 
länsstyrelserna utbetalda bidrag.

Vi har under bebyggelseprojektets gång fått frågor om möjligheterna att i 
bebyggelseregistret se om statsbidrag har utgått för en viss byggnad. Det är alltså 
uppenbart att det finns ett visst intresse av en samordning av något slag. En 
utveckling och modernisering av BEA-systemet har genomförts. Den innebär bl.a. 
en övergång till mer lättanvänd 5Vindowsmiljö. Det lokala inriktningen kvarstar 
dock.

Vi anser att det i första hand bör vara av intresse för BEA-registrets användare 
att kunna nå bebyggelseregistret, inte tvärtom. Det hänger samman med att be
byggelseregistret kommer att innehålla väsentlig information i bidragssamman- 
hang. En handläggare av bidragsfrågor kan med andra ord behöva använda BEA- 
registret omväxlande med bebyggelseregistret. Tekniskt torde detta inte vara 
någon större utmaning. För att underlätta bör även BEA-registret arbeta med 
gängse fastighetsbeteckningar. Vidare är det lämpligt att kategoriindelningen i 
BEA- och bebyggelseregistren blir densamma.

16.2.7 Landskapsprojektets databaser

Inom ramen för den s.k. landskapsinventeringen, vilken syftar till att bygga upp 
kunskap om det agrara historiska landskapet i GIS-miljö, är avsikten också att 
inventera viss bebyggelse. Inventeringsarbetet skall utföras av länsmuseerna.

Metodiken för att inventera bebyggelsen i landskapsinventeringen planeras bli 
betydligt mer översiktlig än vad som föreslås gälla för bebyggelseregistret. 
Inventeringspersonalen torde inte heller alltid ha den kompetens som föreslås 
gälla för bebyggelseregistret eller ha möjlighet att sätta av den tid som krävs. Det 
är därför svårt att utan vidare samordna kunskapsinsamlingen inom de båda 
projekten. I de fall bebyggelseinventeringar skett nyligen inom ett område där 
landskapsinventering skall ske, är det självklart att dessa bör utnyttjas. I den mån 
det är möjligt, vore det naturligtvis värdefullt om bebyggelseinventeringar kan ske 
inom samma områden som kommer att landskapsinventeras.

16.2.8 Arkitekturmuseets relationsdatabas ARKDOK

Vid Arkitekturmuseet pågår en uppbyggnad av en relationsdatabas med uppgifter 
om fotografier, ritningar, arkitekter och byggnader (ARKDOK). Vid museet finns 
ca 1 miljon skisser och ritningar samt 400 000 fotografiska bilder. I ARKDOK 
ingår ett arkitekturregister som innehåller uppgifter om främst 1900-talsbebyg- 
gelse med särskilda arkitektoniska kvaliteter. Uppgifterna är baserade främst på 
tryckta källor och rör ca 15 600 byggnader.
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ARKDOK är byggd i Unixmiljö med en Informixdatabas. Lösningen medger 
kommunikation från både persondator (PC) och Macintosh. Databasen är byggd 
efter SWETERM.

ARKDOK kan tillföra bebyggelseregistrets användare värdefull information, 
t.ex. för att få tag på källmaterial. Ett minimiönskemål bör vara att kunna ta sig 
från bebyggelseregistret till ARKDOK, starta det och göra en sökning. Ett mer 
krävande önskemål är att man när man arbetar med en viss bestämd byggnad i 
bebyggelseregistret direkt skall kunna få fram den eventuella information som 
finns i ARKDOK om samma byggnad. En sådant önskemål torde dock inte kunna 
tillgodoses inom den närmaste framtiden beroende på att ARKDOK inte 
innehåller fastighetsbeteckningar eller andra identiteter av tillräcklig kvalitet.

16.2.9 Nordiska museets byggnadsinventeringar

Hos Nordiska museet finns det för bebyggelseregistrets användare ett värdefullt 
material, framför allt byggnadsinventeringar från första hälften av 1900-talet. En 
del av materialet finns också i kopia hos ATA. Nordiska museets material är ännu 
inte tillgängligt i någon form av ADB-register. När så blir fallet, är det angeläget 
att åstadkomma en sökmöjlighet för bebyggelseregistrets användare. Idealiskt 
vore att ha samma lösning som vi föreslagit beträffande ATA:s fotografier och rit
ningar, dvs. att man från en byggnad i bebyggelseregistret kan nå eventuell 
information om samma byggnad i Nordiska museets databas. I andra hand bör 
det i varje fall gå att starta och söka i museets databas.

16.2.10 Riksintresseregistret

Vid RAÄ finns ett ADB-register över områden av riksintresse för kulturminnes
vården enligt bestämmelserna i 2 kap. 6 § naturresurslagen. Det är angeläget att 
detta register underhålls så att det kan tjäna som underlag för andra register att 
hämta data om riksintressen från. Inom bebyggelseregistret behövs exempelvis 
aktuella uppgifter om vilka de riksintressanta områdena är, beskrivningar etc. så 
att byggnader och anläggningar i bebyggelseregistret kan ges rätt riksintresse
tillhörighet.
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Sammanfattning av våra förslag

Enkel Samordning på Integrerade
samordning byggnadsnivå system

("seamless")
Kyrkobyggnadsregistret XX

Byggnadsminnesregistret XX

Industriminnesregistret XX

Stenskaderegistret XX

ATA:s fotografier m.m X XX

KMV-databasen XX

BEA-registret XX

Landskapsinventeringen XX

ARKDOK XX

Nordiska museets inventeringar X XX

Riksintresseregistret XX

XX = förstahandsalternativ 
x = andrahandsalternativ
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17 Bebyggelseregister i ett europeiskt perspektiv
17.1 Översikt

Inom Europa pågår sedan ett par decennier olika projekt för att utveckla data- 
baserade bebyggelseregister. Bland de mer avancerade och landstäckande ADB- 
registren märks det norska SEFRAK och dess efterföljare. Andra länder med ut
vecklade register är exempelvis Danmark med sitt SAVE-system, Frankrike med 
Inventaire General, Holland med MIP-projektet och England där Royal 
Commission on the Historical Monuments of England ansvarar för National 
Monuments Records. Vi har här valt att ge en närmare presentation av de norska 
och danska systemen då dessa till stora delar är avsedda att omfatta ett byggnads
bestånd av samma slag som ett svenskt bebyggelseregister.

Europarådet har med hjälp av experter från de olika medlemsländerna lagt 
fram rekommendationer för vilka uppgifter som bör utgöra grund för bebyggelse
register. Rekommendationerna är presenterade i "Core Data Index to historic 
buildings and monuments of the architectural heritage, R (95) 3" och antagna av 
ministerrådet under år 1995. Utgångspunkter för rekommendationerna har varit 
Granadadokumentet från år 1985 om skydd för byggnadskulturarvet i Europa. 
Inledningsvis stadgas det att det europeiska byggnadskulturarvet är oersättligt. Av 
de efterföljande artiklarna betonar rådet artikel 1 som definierar byggnads
kulturarvet, artikel 2 som identifierar det byggnadsbestånd och de miljöer som 
skall skyddas och artikel 17 som avser informationsutbytet gällande bevarande
politik mellan medlemsländerna med särskild betoning på utnyttjande av modern 
teknik. Vidare betonas såväl de ökande hoten mot byggnadskulturarvet som det 
växande intresset för kulturarvet och ett allt större behov av information. Rekom
mendationerna om vilka uppgifter som skall samlas in omfattar fyra basuppgifter 
vilka är att betrakta som en miniminivå. Till dessa kan ytterligare fem uppgifter 
med varierande inriktning adderas beroende på de krav som ställs på det aktuella 
registret och utifrån ansvarig registerinstitutions önskemål.

17.2 Norges register SEFRAK m.m.

17.2.1 SEFRAK

Uppbyggnaden av ett norskt bebyggelseregister påbörjades år 1973. Ansvarig för 
projektet var från början Sekretariat For Registrering Av Faste Kulturminnen 
SEFRAK. Registret var ursprungligen tänkt att omfatta alla slag av fasta kultur
minnen, men har i praktiken kommit att bli inriktat på byggnader. Syftet med 
registret är att det skall omfatta alla byggnader från tiden 1537 - 1900. I vissa fall 
har byggnader från tiden fram till år 1940 tagits med. Byggnader från tiden före år
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1537 är automatiskt skyddad enligt norsk lagstiftning och registeras i ett särskilt 
register. Samma gäller för kyrkobyggnaderna.

Fältarbetet beräknas vara avslutat under år 1996. Den totala byggnadsmassan 
uppskattas då omfatta cirka 520 000 hus.

Målsättningen för SEFRAK är att skapa ett grundmaterial för att kunna effek
tivisera och höja kvaliteten i arbetet med planerings-, vård- och skyddsfrågor. För 
SEFRAK-registreringen har utvecklats en särskild metod bestående av registrering 
av byggnadsfakta med speciella koder, lägesidentifiering på karta samt fotografe
ring och skissritning. En viktig del av metoden är det intervjuarbete som i första 
hand görs med fastighetsägaren eller brukaren. Tyngdpunkten för registret ligger 
i de uppgifter som insamlas under fältarbetet. Arkivsökning görs endast i liten 
omfattning. I SEFRAK finns ingen kulturhistorisk värdering av byggnaderna. 
Utvecklingen av en metod för skyddsvärdering har dock skett inom SEFRAK- 
systemet.

Organisation och finansiering

Sedan år 1989 har Riksantikvaren, den norska motsvarigheten till Riksantikvarie
ämbetet, huvudansvaret för SEFRAK och svarar för kostnaderna för utbildning 
och registrering. Det överordnade ansvaret vilar på Miljöverndepartementet. 
Fältarbetet och den praktiska hanteringen sköts av antikvariskt ansvariga inom 
fylkeskommunerna. Det ekonomiska ansvaret för fältarbetet hade staten och 
kommunerna fram till år 1990 med hälften vardera. Efter år 1990 har 
sysselsättningsskapande medel tillskjutits för fältarbetet. I samband härmed är det 
staten eller fylkeskommunerna som är arbetsgivare. Genom de sysselsättnings
skapande medlen har takten på inventeringsarbetet kunnat tredubblas.

ADB-registreringen

Dataregistreringen av det insamlade materialet påbörjades år 1986. För SEFRAK- 
registrets drift och distribution svarar Norsk Informasjonsteknologi (NIT). Till 
NIT är knutet ett omfattande datanätverk till vilket alla kommuner, fylkeskom
muner, Riksantikvaren och statliga myndigheter samt många andra institutioner 
kan uppkopplas. Själva dataregistreringen sker centralt vid en särskild registre
ringscentral. Avsikten är att registreringen med tiden skall göras i fylkeskom
munerna. Dataregistreringen av kartmaterialet utföres av Statens kartverk då 
digitaliseringsmomentet kräver specialutrustning och särskild kompetens. För 
bild- och ritningsmaterialet pågår ett försöksprojekt med bildscanning vid 
Riksantikvaren. För att få tillgång till SEFRAK-registret betalas en abonnemangs
avgift.

120 Modernisering a v kulturmiljö vårdens bebyggelsein venteringar



SEFRAKS huvuddelar

SEFRAK-registret omfattar två huvuddelar. För fylkeskonservatorer/kulturmiljö- 
vårdare finns en egen del för inregistrering av all information som finns på 
inventeringsblanketterna. Dessa uppgifter är till stor del kodade. Den här delen är 
inte tillgänglig för den vanliga användaren. Den andra delen är avsedd för de som 
har dagligt bruk av informationen. Koderna är här överförda till löpande text och 
uppgifterna kan läsas antingen på skärm eller i pappersutskrift. Det finns även 
möjlighet att få uppgifterna överförda till diskett.

GAB-registret

SEFRAK-registret är kopplat till det till Statens kartverk hörande GAB-registret 
(grunneiendoms-, adresse- og bygningsregistret), den norska motsvarigheten till 
fastighetsdatasystemet. Detta system ajourförs kontinuerligt.

17.2.2 NOREK

Riksantikvaren utarbetade under år 1992 en plan för igångsättande av ett register, 
NOREK- Norske Registre for Kulturminner, med syfte att samordna kultur
historiska data av alla slag i ett landstäckande ADB-register. Ett pilotprojekt, 
Mini-NOREK Finnmarka, har planerats att sättas igång under år 1996. Projektet 
genomförs som en gemensam pilotstudie mellan Riksantikvaren och Finnmark 
fylkeskommune. Pilotstudien skall utveckla ett brukarvänligt ADB-verktyg för ett 
kulturminnesregister att användas i förvaltning, plan- och vårdarbete. Avsikten är 
i korthet att integrera de befintliga SEFRAK- och ÖK-registren och koppla till en 
digital kartdatabas. Ökonomisk Kartverks-registret (ÖK) omfattar lagskyddade 
fornlämningar och samiska minnen äldre än hundra år och är kopplat till den 
ekonomiska kartan där objekten är markerade med ett run-R. Projektet har också 
till uppgift att utveckla en bilddatabas för fotografier och teckningar/skisser. 
Inom projektet skall även göras en skyddsvärdering av objekten i SEFRAK- 
registret efter ovannämnda metod. Metoden bygger på olika kriterier och 
delvärden som bildar underlag för den samlade värdering. Objekten kan 
inplaceras i de tre skyddsklasserna - Skyddsklass A: lagstiftningsvärda kultur
minnen, Skyddsklass B: skyddsvärda kulturminnen, Skyddsklass C: andra 
kulturminnen - eller så kan kommunen eller fylkeskommunen välja att värdera 
efter annan klassificeringsskala.

17.2.3 Nasjonalt Bygningsregister

Miljöverndepartementet, Statens Kartverk och Riksantikvaren samarbetar i ett 
projekt för att samordna SEFRAK-registret med delar i GAB för att skapa ett 
Nasjonalt Bygningsregister (NB). Avsikten är att härigenom skapa ett heltäckande 
byggnadsregister som i stort omfattar all bebyggelse fram till i dag. När NB är
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färdigutvecklat kommer det att ersätta SEFRAK och detta kommer att uppgå i 
NB. Genom uppkoppling till NOREK skall det i framtiden vara möjligt att nå 
information om kulturminnen av alla de slag. Utvecklingsarbetet kommer att vara 
avslutat den 1 januari 1998.

Det ekonomiska ansvaret kommer att fördelas mellan Riksantikvaren och 
Statens kartverk. Riksantikvaren svarar för databearbetning och konvertering av 
SEFRAK-data medan kartverket svarar för systemutveckling, etablering av ajour- 
föring och löpande drift. Registret lagras i kartverkets databas.

17.2.4 WERNA - Forsvarets kulturminneprosjekt (FKP)

Vid Forsvarets Bygningstjenste (FBT) har under år 1995 igångsatts ett projekt för 
att kartlägga de kulturhistoriska värdena i det byggnadsbestånd som försvaret 
äger. Projektet drivs i samarbete med Riksantikvaren och Forsvarets museum och 
finansieras av försvaret. Arbetet har startats dels med anledning av att försvaret 
skall minska sitt byggnadsinnehav genom försäljning p.g.a. neddragning i för- 
svarsbudgeten och därför behöver ha vetskap om de kulturhistoriska värdena, 
dels för att skapa en skyddsplan för att underlätta och rationalisera hand
läggningen av byggnadsärenden mellan Riksantikvaren och försvaret. Cirka 30
000 byggnader är berörda av projektet.

Försvarets byggnader är redan inlagda i ett GIS-baserat system. Till detta 
fogas ett särskilt delregister, WERNA, med kulturhistoriska data. Materialet 
omfattar även fotografier, kartor och skisser/teckningar.

Förutom en registrering av kulturhistoriska uppgifter görs även en värdering
1 fyra olika nivåer ; - mycket intressant - intressant - mindre intressant - ej klassat. 
Dessa nivåer bildar i sin tur underlag för vilken skyddsklass de enskilda objekten 
ges i skyddsplanen. Den omfattar tre nivåer:

ö Skyddsklass 1: redan skyddade enligt kulturminnesloven, adminstrativt skyd
dade eller som bör skyddas genom projektet 

A Skyddsklass 2: byggnader som bör få intern status i försvaret som skyddsvärda 
och eventuellt skyddas enligt § 25.6 norska PBL 

Ó Skyddsklass 3: andra byggnader och anläggningar. Dessa kan ändras, säljas 
eller rivas utan att Riksantikvaren blir kontaktad.

17.3 Det danska bevaringssystemet SAVE

Sedan år 1987 genomför det danska Miljöministeriet i samarbete med kom
munerna ett projekt för att kartlägga danska byggnadsmiljöer med bevarande
värde. Arbetet syftar till att utpeka och prioritera de stadsmiljöer och de bygg
nader som har arkitektoniska kvaliteer. Resultatet redovisas i s.k. kommuneatlas.
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Kartläggningen och registreringen genomförs efter bevaringssystemet SAVE 
(Survey of Architectural Values in the Environment). Systemet omfattar tre delar: 
en för den organisatoriska uppbyggnaden, en för avtal och kontrakt och en för 
arbetsmetoden.

Arbetet är uppdelat i tre olika faser: förundersökning, fältarbete och rapport 
eller atlas. I förundersökningen samlas uppgifter in om kommunens topografiska, 
historiska och arkitektoniska förhållanden. Syftet är att skapa ett underlag med 
beskrivning av bebyggelsestrukturen, de enskilda byggnaderna och det lokala 
byggnadsskicket. I förundersökningen redogörs för hur fältarbetet skall organi
seras och genomföras. Materialet ställs samman i en arbetsrapport med till
hörande kartor. Fältarbetet omfattar kartläggning och beskrivning av de be
byggelsestrukturer som valts ut i förundersökningsetappen. Vidare registreras alla 
byggnader uppförda före år 1940. Varje byggnad besiktigas och beskrivs. En 
värdering görs med hänsyn till byggnadens arkitektoniska, kulturhistoriska och 
miljömässiga betydelse, dess ursprunglighet och tekniska kondition. Utifrån dessa 
olika värden ges byggnaden ett sammanfattande bevarandevärde. I stadskärnor, 
övriga stadsområden och tätorter görs värderingen enligt en 9-gradig skala, där 1 
utgör högsta nivå. På landsbygden görs värderingen efter en skala med 4 nivåer. 
Resultaten av förundersökningen och fältarbetet sammanfattas i en rapport, en 
kommuneatlas. Denna beskriver de utvalda områdenas topografi, historia och 
arkitektur, redovisar de skyddsvärda bebyggelsestrukturerna, värderingar och 
kartredovisning av byggnaderna. Kommuneatlasen utformas efter ett strikt och 
enhetligt schema. Den skall vara lättläst, tydlig och informativ och ha kart
översikter, fotografier och skisser som bärande beståndsdelar. Stor vikt är fäst vid 
att åskådligt redovisa såväl de historiska huvuddragen och bebyggelsemönstren 
som de kulturhistoriskt värdefulla områdena och enstaka objekten på dels 
översiktskartor, dels detaljkartor.

Organisation och finansiering

Ett SAVE-projekt drivs som ett samarbetsprojekt mellan en kommun och Skov- 
och Naturstyrelsen . Var och en av landets kommuner kan ansöka hos styrelsen 
om att få sätta igång ett samarbete om ett kartläggnings- och registreringsprojekt. 
Staten svarar för den största delen av finansieringen. Utifrån de beviljade budget
ramarna för SAVE-projekt gör styrelsen ett urval av vilka projekt som skall sättas 
igång under året.

Till ett SAVE-projekt knyts en styrgrupp, fölgegrupp, med representanter för 
kommunen, såväl politiker som tjänstemän, lokalt museum respektive arkiv, 
intresseföreningar och turistnäring. Gruppen skall såväl svara för urvalet av beva
randevärda miljöer och byggnader som bistå med information och komplet
terande uppgifter. För det praktiska arbetet skriver kommunen avtal med en 
konsultfirma. Från kommunens sida avsätts en kontaktperson att följa projektet.
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Antalet genomförda registreringsprojekt respektive kommuneatlaser i 
kommunerna var vid hösten 1996 42 heltäckande kommuneatlaser och 11 by
delsatlaser. I 3 kommuner pågick registrering medan 73 avvaktade beslut för att 
sätta igång. För de resterande 156 kommunerna fanns vid denna tidpunkt ännu 
inga fastställda planer för ett genomförande.

ADB-registrering

Uppgifter för fastighetsidentifikation erhåller kommunen genom att teckna 
kontrakt med Kommunedata för att därigenom få tillgång till Skov- och Natur
styrelsens "bygningsbevaringsregister", vilket är integrerat med övriga offentliga 
egendomsregister. Kommunedata levererar också förtryckta standardblanketter 
för byggnadsregistreringen. Kommunen svarar för inmatningen av data efter 
anvisningar från Kommunedata.
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Förslag till byggnads- 
kategorier (utkast)

Administrationsbyggnad, kontor
Affär, butik
Annex
Apotek
Arbetarbostad
Arkiv
Ateljé
Avträde

Badbastu
Badhus, simhall
Badhytt
Bagarstuga
Bank
Barack
Barnhem
Bastion
Bensinstation
Benstamp
Bibliotek
Biograf
Bostadshus
Brandbod
Brandstation

Bilaga 1

Brunnssalong
Brunnsöverbyggnad
Brygghus
Bränneri
Båk
Båthus
Börshus

Cirkusbyggnad
Corps-de-garde
Corps-de-logi

Disponentbostad
Domkapitelhus
Domstolsbyggnad
Donjon
Drängstuga
Duvslag, voljär

Ekonomibyggnad
Ekotempel
Eldhus
Elevbostad
Entrébyggnad
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Eremitage Hamnmagasin

Fatbur, klädstuga

Handelsmagasin
Hangar

Fattighus Hantverkslokal

Fiskarstuga Hotell

Flygel Hydda

Foderlada Häkte, arrest

Frikyrka, bönehus, missionshus Härbre

Furagemagasin Hölada

Fyr Hönshus

Fårhus
Fähus Industribyggnad

Fängelsebyggnad Insti tutionsbyggnad

Föreningslokal, klubbhus Kalkugn

Förråd Kaponjär

Församlingshem Karantänsbyggnad

Försvarstorn Kasern

Garage

Kastal
Kiosk

Gethus Klapphus

Godsmagasin Klockstapel

Gravkapell Koja

Gravkor, mausoleum Kokhus

Grindstuga Kolonistuga

Grotta Kommendantbostad

Gymnastikhus Konditori, café

Gästgivarbyggnad Konferensbyggnad

Gästhus Konserthus
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Kran
Krematorium
Kronomagasin
Kruthus
Kulturhus, medborgarhus 

Kvarn
Kyrka, kapell
Kyrkkåta
Kyrkstuga
Kägelbana
Källare
Källarstuga
Källhus
Köksbyggnad

Laboratorium

Lada
Ladugård
Lager
Lekstuga
Likbod
Linberedningsverk

Linoljeslageri
Loftbod
Loge
Lokstall
Lusthus
Läkarbostad

Lärarbostad
Läktare

Magasin
Mangårdsbyggnad
Marketenteri
Marknadsbod
Maskinhall
Maskinhus
Matsalsbyggnad
Mejeri
Mjölkbod
Moské
Museibyggnad

Nationsbyggnad

Nöjeslokal

Observatoriebyggnad
Officersförläggning
Officersmäss
Orangeri, palmhus
Ordenshus
Pannhus
Parkeringshus
Paviljong
Pjäsplats
Polishus
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Porthus Spruthus
Portlider Sporthall

Posthus Spårvagnshall
Pumphus Stadshus

Radiomast, radiotorn

Stadstorn
Stall

Repslagarbana Statarbostad
Restaurang Stationshus

Ridhus Studio
Riksdagshus Ställverkshus

Rustkammare Svinhus

Rådhus Synagoga

Salpeterbod
Såg
Sädesmagasin

Saluhall
Samlingslokal Teater, opera
Silo Tegellada

Sjukhusbyggnad, sjukstuga Tegelugn
Sjöbod Telegraf, televerk
Skolbyggnad Terminal
Skolkåta Tiondebod
Slogbod Tobakslada

Slåtterstuga Torkbastu
Smedja Torvlada

Societetshus T ransformatorhus

Sockenmagasin Trossbod
Sockenstuga Tullhus
Sommarbostad Tullmagasin
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Tvättstuga, bykstuga Vattentorn
Tyghus Varuhus

Våghus
Undantagsstuga Väntsal, väntkur

Uthus, bod Växthus
Utsiktstorn
Utställningslokal Ålderdomshem

Vagnslider, redskapslider Ängslada
Vaktbyggnad, vaktkur
Vattenhjul

Bilaga 1 Förslag rill kategorier (urkast) 129



130 Modernisering a v kulturmiljö vårdens bebyggelsein venteringar



Bilaga 1

Förslag till
anläggningskategorier 
grupperade efter 
huvudgrupp (utkast)

JORDBRUK
Backstugor, gatehus och
husmanshus
Bergsmansgårdar
Bondgårdar
Dagsverkstorp
Finngårdar
Fäbodar
Förläggargårdar
Jordbruksegnahem
Kaptensgårdar
Kronogårdar
Kronotorp
Kvarnar, husbehovs-
Landerier
Nybyggargårdar och 
fjällägenheter

SKOGSBRUK
Flottningsanläggningar
Skogsarbetarförläggningar

FISKE OCH SJÖFART 
Båkar
Fiskehamnar och fiskelägen
Fyrplatser
Hamnar (även 19)
Lotsstationer
Lotsutkikar
Ångbåtsbryggor (även 19)

NOMADNARING
Sameviste

HANTVERK, MANUFAKTUR
OCH INDUSTRI
Bagerier
Bruk
Bryggerier 
Brännerier 
Fabriker och 
industrianläggningar 
Faktorier
Fiskberedningsanläggningar
Färgerier
Garverier
Gjuterier
Gruvor
Hyttor
Kvarnar, industri-
Manufakturer
Mejerier
Repslagerier
Smedjor
Spinnerier
Stenhuggerier
Sågverk
Tryckerier
Varv
Verkstäder
Väverier
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SLOTT OCH HERRGÅRDAR
Bruksherrgårdar
Herrgårdar och privata slott
Kungliga slott
Kungsgårdar och
kungsladugårdar
Kungshus
Lustslott
Riksfästen

BOSTADSBEBYGGELSE
Byggnad eller anläggning som helt eller 
till övervägande delen används som 
bostad, dvs. där bostadsfunktionen är 
det primära och där boendet inte är 
knutet till en särskild näring eller 
verksamhet eller till ett ämbete.

Borgargårdar och borgarhus 
Bostadshus, övriga (alla som inte 
kan föras till någon av de övriga 
kategorierna)
Bostadshus med lokaler 
Familjehotell och kollektivhus 
Fiskegårdar 
Flerbostadshus 
Flerbostadshus för 
kategori boende 
Flerbostadshus med lokaler 
Handelsgårdar och 
köpmansgårdar 
Hantverkargårdar 
Malmgårdar 
Palats
Radhus och kedjehus 
Villor

BOSTÄLLEN OCH
TJÄNSTEBOSTÄDER
Banvaktarstugor
Biskopsgårdar
Brovaktarstugor
Kanalvaktarstugor
Klockargårdar
Officersboställen
Prästgårdar
Residens och landstatshus 
Slussvaktarstugor 
Soldattorp, båtsmanstorp och 
båtsmansstugor 
Tjänstebostäder, övriga 
Ämbets- och 
tjänstemannaboställen

RELIGIONSUTÖVNING
Byggnader för eller med indirekt 
anknytning till religionsutövning

Frikyrkor och bönehus
Församlingshem
Kloster
Krematorier
Kyrkbåtshus
Kyrkor och kapell
Kyrkstallar
Kyrkstäder och lappstäder
Moskéer
Synagogor

OFFENTLIG FÖRVALTNING
Domkapitel
Hovstall
Kommunalhus
Kontorshus
Kronomagasin
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Länsstyrelser och landstatshus
Riksdagshus
Rådhus (även 12)
Sjömanshus
Sockenmagasin
Sockenstugor
Stadshus
Tiondebodar
Ämbetsverk

SAMHÄLLSSERVICE OCH
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Brandstationer och spruthus
Elverk
Gasverk
Klapphus
Kraftverk
Reningsverk
Stadstorn
Stadsvakthus
Vatten brunnar
Vattentorn och vattenreservoarer 
Vattenverk

RÄTTSVÄSEN
Hovrätter
Häkten
Kriminalvårdsanstalter
Polishus
Rådhus (även 10)
Spinnhus och tukthus 
Tingshus

HALSO-, SJUK- OCH
SOCIALVÅRD
Apotek
Arbetshus
Badhus och simhallar
Barnhem och barnhus
Barnkolonier
Dispensärer
Epidemisjukhus
Fattighus
Helgeandshus
Hälsobrunnar (även 20)
Karantänsanstalter
Krigsmanshus
Kuranstalter (även 20)
Mentalsjukhus
Sanatorier
Sjukhus
Sjömanshem
Ålderdomshem

UTBILDNING OCH
VETENSKAP
Akademier
Arkiv
Bibliotek
Botaniska trädgårdar (även 22) 
Expositionshus 
Hembygdsgårdar (även 16) 
Konsthallar (även 17)
Kursgårdar och konferensgårdar
Laboratorier
Museer (även 17)
Observatorier 
Universitetsinstitutioner 
Vetenskapliga sammanslutningar
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Skolor:
- Arbetsstugor
- Borgarskolor
- Byskolor
- Flickskolor
- Folkhögskolor
- Folkskolor
- Högskolor och universitet
- Lantbruksskolor
- Läroverk, katedralskolor och 

trivialskolor
- Sameskolor
- Seminarier
- Yrkesskolor

HANDEL OCH BANKVÄSEN 
Affärs- och kontorshus 
Affärer, handelsbodar och 
lanthandlar
Banker och hypoteksföreningar 
Bostadshus med lokaler (även 7) 
Börshus
Flerbostadshus med lokaler 
(även 7)
Handelshus och
handelskompanier
Kontorshus
Marknadsplatser
Saluhallar
Tullhus och tullstationer
Tullmagasin
Varuhus
Våghus

FOLKRÖRELSER OCH 
FÖRENINGSLIV 
Bygdegårdar 
Folkets hus
Foreningshus och klubbhus 
Hembygdsgårdar (även 14) 
Nykterhetsloger 
Ordenshus, övriga 
Studentnationer

KULTUR OCH NÖJESLIV
Biografer
Cirkusar
Folkparker (även 22)
Hotell (även 19)
Idrottsplatser och stadion
Konditorier och caféer
Konserthus
Konsthallar (även 14)
Kulturhus och medborgarhus
Kägelbanor
Museer (även 14)
Nöjesfält
Nöjespalats
Restauranger och krogar
Societetshus
Sporthallar
Teatrar och operahus
Utsiktstorn

FÖRSVARSVÄSEN 
Befästningar, borgar, citadell, 
fort, fästningar, kastell och 
skansar 
Flygflottiljer
Kasernetablissemang och 
regementen
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Mötes- och exercisplatser samt 
lägerplatser 
Stalletablissemang 
Örlogsbaser

KOMMUNIKATIONSVASEN
Bensinstationer
Broar
Busstationer
Flygplatser
Garage och parkeringshus 
Gästgivargårdar 
Hamnar (även 3)
Hissar
Hotell (även 17)
Järnvägar 
J ärnvägsstationer 
Kanaler 
Lokstallar 
Motell
Posthus och poststationer
Radiostationer
Slussar
Spårvagnshallar 
Telegrafstationer och televerk 
T rafikanläggningar 
T unnelbanestationer 
Ångbåtsbryggor (även 3)

REKREATION OCH TURISM 
Badhotell
Fritidshus, sommarvillor,

sommarstugor och sportstugor 
Hälsobrunnar (även 13)
Jaktvillor och jaktstugor 
Kuranstalter (även 13)
Pensionat
Semesterhem
Sjömanshem
Soldathem
Turiststationer

KONSTNÄRLIGT
SKAPANDE
Filmstudios
Konstnärsateljéer
Musikstudios

PARKER OCH 
TRÄDGÅRDAR 
Botaniska trädgårdar (även 14) 
Esplanader och boulevarder 
Folkparker (även 17) 
Järnvägsparker 
Koloniträdgårdar 
Stadsparker 
T rädgårdsföreningar

Övrigt
Osorterat
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Förslag till miljökategorier 
(utkast)

Bruksort

By

Egnahemsområde

Ensamliggande

Fiskeläge

Flerbostadshusområde

Fritidshus-/sommarnöjesområde

Fäbodmiljö

Förort

Förstad

Industrimiljö

Kurort/badort

Kyrkby

Köping

Municipalsamhälle

Oreglerat utkantsområde

Radhus-/kedjehusområde

Sockencentrum

Stadskärna/innerstad

Tätort, övrig

Villaområde
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