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Förord

God bebyggd miljö är ett av femton miljökvalitetsmål i 
propositionen Svenska miljömål, delmål och åtgärds- 
strategier (2000/01:130). Generationsmålet God 
bebyggd miljö innefattar bland annat frågor som rör 
bebyggelsens utformning, funktion och värden. Det 
byggda kulturarvet i form av byggnader, bebyggelse, 
platser och landskap med särskilda värden ska både 
värnas och utvecklas. För att nå generationsmålet krävs 
engagemang på flera nivåer i samhället, åtgärder från 
många olika aktörer och ett brett deltagande från både 
fastighetsägare och brukare. Det krävs attitydföränd
ringar, samverkan, metodutveckling och troligen också 
ändringar av olika styrsystem. Riksantikvarieämbetet 
har ett uppdrag från regeringen att ta fram strategier 
för hur det byggda kulturarvet och den kulturhistoriska 
dimensionen ska hanteras i miljömålsarbetet. I detta 
arbete ingår såväl att åstadkomma goda villkor för 
utveckling och bruk som bevarande och tillvaratagande 
av miljöns kulturvärden.

I propositionen finns, vad gäller kulturmiljön, två 
delmål som ska vara uppfyllda till 2010 och som 
årligen ska kunna följas upp. Enligt delmål 1 ska fysisk 
planering och samhällsbyggande grundas på program 
och strategier för bland annat hur kulturhistoriska 
och estetiska värden ska tas till vara och utvecklas. 
Enligt delmål 2 ska den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen vara identifierad och ett program finnas 
för skydd av dess värden och samtidigt ska minst 
25 procent vara långsiktigt skyddad.

För uppföljning av båda delmålen krävs ett underlag 
som anger vilka kulturhistoriska värden och karaktärs
drag som finns i bebyggelsen. Om sådana underlag tas 
fram i dialog och samverkan med ägare och brukare 
förbättras möjligheterna till ett gott omhändertagande 
av kulturvärdena i den byggda miljön. Flur detta kan 
och bör ske måste främst behandlas i de strategier och 
program som avses i delmål 1. Metoder för uppföljning 
av detta delmål behandlas i Riksantikvarieämbetets 
studie Kulturmiljön i plan- och byggsystemet, som tar 
ett mer samlat grepp över hur kulturmiljön behandlas i 
planer och lov enligt PBL. Skyddsreglering ses där som 
ett komplement till det överordnade syftet att utveckla 
långsiktigt goda förvaltningsvillkor för bebyggelsens 
kulturvärden.

Delmål 2 handlar om att minst 25 procent av den 
värdefulla bebyggelsen ska vara skyddad 2010. 
Begreppet skydd definieras inte i propositionen. 
Miljömålsrådet har tolkat begreppet som ett kontinu
erligt skydd säkerställt med juridiska/ekonomiska styr
medel gällande i minst en generation. Riksantikvarie
ämbetet har i denna rapport tolkat detta som 
byggnader eller miljöer skyddade genom beslut enligt 
kulturminneslagen, KML, förordningen om statliga 
byggnadsminnen, SBM, plan- och bygglagen, PBL eller 
genom andra rättsliga avtal. I RAÄ:s pågående strategi
arbetet enligt regeringsuppdraget ska synen på skydd 
utvecklas vidare.

För att kunna föra statistik över andelen skyddade 
byggnader krävs både uppgifter om vilka byggnader 
som identifierats som kulturhistoriskt värdefulla och 
uppgifter om vilka som har någon form av lagligt 
skydd. I denna studie definieras som kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader dels sådana som anses vara 
synnerligen märkliga och som redan är eller kan 
förklaras som byggnadsminnen, dels särskilt värde
fulla byggnader enligt 3 kap. 12 § plan- och bygg
lagen, som inte får förvanskas, vilket är en betydligt 
större grupp. Byggnadsminnesbesluten registreras hos 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, men för 
byggnader som skyddats genom bestämmelser i detalj
plan och områdesbestämmelser enligt PBL finns ännu 
inga samlade uppgifter. Denna studie har genomförts 
i syfte att klargöra möjligheterna att statistikföra upp
gifter om den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen 
som skyddats genom beslut enligt PBL, och därmed 
skapa möjligheter till systematisk uppföljning.

I rapporten föreslås statistikinsamling av uppgifter 
om skyddade byggnader även om begreppet skydd av 
bebyggelse används i formuleringen av delmål 2. 
Renodlat skydd, i dess vedertagna bemärkelse, omfat
tar vanligen vissa speciellt värdefulla byggnader och 
miljöer som inte låter sig förenas med förändring och 
utveckling. Skydd av större bebyggelseområden är där
för i normalfallet vare sig lämpligt eller möjligt. 
Däremot kan en rättsverkande reglering, i detaljplan 
eller områdesbestämmelser, som syftar till att ”tillvara
ta ”, värden eller karaktärsdrag hos bebyggelsen, i vissa 
fall vara ett bra sätt att klargöra de långsiktiga förut
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sättningarna för förvaltningen av ett bebyggelseom
råde. Metoder för att följa denna typ av reglering som 
ofta inrymmer många olika typer av bestämmelser om 
till exempel tomtstorlek, gaturum, skala, etc. kan even
tuellt också behöva utvecklas. Denna fråga behandlas i 
RAÄ:s ovan nämnda regeringsuppdrag.

Vid statistikinsamlingen har det visat sig att det 
många gånger kan vara svårt att särskilja rena skydds
bestämmelser från andra typer av bevarandebestäm
melser. I denna rapport föreslås därför att uppgifter 
samlas in om såväl skyddsbestämmelser som om vissa 
andra bestämmelser som rör utformning och utförande 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Avsnittet Faktorer som påverkar statistikuppfölj
ning och bilagan med förslag till blankett Skyddade 
byggnader enligt PBL beskriver förutsättningar och 
problem kring statistikföring. För att kunna redogöra 
för de faktorer som påverkar statistikforingen har ett 
verkligt exempel hämtats från Gävle kommun.

Kulturminnesvårdsprogrammet för Gävle stads- 
centrum antogs av kommunfullmäktige 1987 och 
behandlar ett relativt litet och välavgränsat område. 
Där identifieras och preciseras fastigheters och bygg
naders kulturhistoriska värden samt vilka fastigheter 
och byggnader som hade olika typer av skydd 1987. 
Uppgifterna har uppdateras med skyddssituationen år 
2002. Någon uppdatering av vad som anses kultur
historiskt värdefullt har däremot inte genomförts.

Denna studie har bedrivits med medel från 
Naturvårdsverket, enligt Miljömålsrådets beslut (ram
post miljömålsuppföljning ur anslag 34:2, miljö
övervakning m.m.) och har utförts av Lena Boox 
vid plan- och bebyggelseenheten på Riksantikvarie
ämbetets kulturmiljöavdelning.

Stockholm i september 2003
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Studiens uppläggning

Bakgrund

God bebyggd miljö är ett av femton svenska miljö
kvalitetsmål som beslutats av riksdagen och regeringen. 
I ett generationsperspektiv bör det syfta till att bl.a. 
värna och utveckla det kulturella, historiska och arki
tektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelse
miljöer, samt platser och landskap med särskilda 
värden. Ett delmål (delmål 2) är satt till år 2010 då 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska vara identifie
rad och då det ska finnas ett program för skydd av dess 
värden. Samtidigt ska minst 25 procent av den värde
fulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad.

Uppgifter om enskilda och statliga byggnadsminnen - 
byggnader som anses synnerligen märkliga enligt kultur
minneslagen, KML, 3:1 och enligt förordningen om stat
liga byggnadsminnen 1988:1229, 1 § - är registrerade 
hos Riksantikvarieämbetet och respektive länsstyrelse. 
Länsstyrelserna ska dessutom inrapportera enskilda 
byggnadsminnen till lantmäterimyndighetens fastighets
register, enligt kulturminneslagen, 3 kap. 8 §.

En förutsättning för att det ska gå att följa upp del
mål 2 är att det förs löpande statistik över antalet skyd
dade byggnader, men i dag saknas kunskap om hur 
många kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är 
skyddade genom beslut i PBL. För att kunna bedöma 
kommunernas möjligheter att samla in och avrappor
tera uppgifterna, måste omfattningen av arbetsinsat
serna vara känd.

Syfte

Mot bakgrund av ovanstående har Riksantikvarie
ämbetet undersökt förutsättningarna för att inhämta 
och föra statistik över antalet byggnader som är skyd
dade enligt PBL. Avsikten är att finna effektiva metoder 
för att följa upp delmål 2 i miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö.

Arbetsmetod

Utgångspunkten för denna studie har varit de uppgifter 
som kommit fram i den parallella studien Kulturmiljön 
i plan- ocb byggsystemet som undersökte hur kultur
miljön har hanterats inom PBL-systemet i tio kommu
ner, från översiktsplan till bygglov och kontroll.

Den här studien har bedrivits på följande sätt:
• Samtliga PBL-planer inom Gävle kommun som 

innehåller bestämmelser om skydd av byggnader 
identifierades.

• Innebörden av planbestämmelserna studerades.
• Antalet skyddade byggnader identifierades.
• Tidsåtgång för identifiering av planer med skydd av 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader noterades.
• Utvecklingen av skyddsbilden inom området för 

kulturminnesvårdprogrammet Gävle stadscentrum 
specialstuderades.

• Möjligheten att upprätta statistik analyserades med 
utgångspunkt i de resultat som framkom i projektet 
och i den parallella studien Kulturmiljön i plan- och 
byggsystemet.
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Skyddade byggnader i Gävle

Allmänt om Gävle kommun

Område för riks
intresse för 
kulturmiljövård

Kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer

OSLÄTTFORS.^/

V NORRLANDET

GAVLE i----------STRÖMS

.,.,ri'-w / gävls 

I >1 SODRA
FtfcSBACKA / VALBOBYGDEN

Kartan hämtad från Översiktsplan 90, 
Gävle kommun.

Sedan 1987, då plan- och bygglagen infördes, och till 
och med 2001 har det upprättats 474 rättsverkande 
planer inom Gävle kommun. Av dessa innehåller 87 
detaljplaner och två områdesbestämmelser någon form 
av skydd för byggnader. De flesta planerna (78 av 89) 
återfinns inom områden som är angivna som kultur
historiskt värdefulla i översiktsplanen (ÖP 90), 46 pla
ner skyddar byggnader utanför Gävle stad och 33 åter
finns inom staden.

Tillsammans skyddar planerna cirka 350 kultur
historiskt värdefulla byggnader, varav ett hundratal 
återfinns i Gävle stad med yttre stadsdelar. Inom detta 
område medger planerna byggrätter för ett tjugotal 
byggnader. Utanför staden finns 28 planer som medger 
nya byggnader, i regel rör det sig om flera byggrätter 
per plan.

De tidiga PBL-planerna innehåller ofta utdrag och 
formuleringar tagna från lagtexterna i 3 kap., 1, 10, 12 
samt 13 §, och sällan rivningsförbud. Senare planer 
utnyttjar däremot bättre lagens möjligheter att preci
sera konkreta bestämmelser avseende skydd, varsam
het, hänsyn, rivning, höjd lovplikt m.m.

Det finns ingen direkt skillnad i utformningen av 
skyddet mellan staden och övriga delar av kommunen, 
men planerna är mindre i staden och omfattar färre 
byggnader per plan. Det är sällsynt att det finns fler än 
tio byggnader per plan. Utanför tätorten finns däremot 
exempel på större planområden.

Eftersom planerna nästan uteslutande sker som 
externa uppdrag och inför en aktuell förändring 
bestäms storleken i hög grad av detta. Det framgår 
också av planen när en kommunal förvaltning (i Gävle 
Bygg & Miljö) har haft ett bra förhandlingsläge eller 
där ägaren är positivt inställd till ett bevarande. I dessa 
fall har skyddsgraden och preciseringarna varit höga.

Följande förteckning visar några exempel på hur 
bestämmelsernas utformning är fördelad på de 89 
planerna, med sammanlagt cirka 350 byggnader, rang- 
ordnade efter skyddets styrka:

Rivningsförbud m.fl. bestämmelser
• 23 planer med rivningsförbud, skyddsbestämmelse 

eller förhöjd bygglovsplikt. Ev. hänsynsbestämmelse.
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• 14 planer med rivningsförbud och skyddsbestäm
melse. Ev. varsamhetsbestämmelse, hänsynsbestäm- 
melse och Q.

• 10 planer med rivningsförbud, varsamhetsbestäm
melse eller lagtext. Ev. höjd bygglovsplikt och hän- 
synsbestämmelse.

Skyddsbestämmelser m.fl. bestämmelser
• 10 planer med skyddsbestämmelser, varsamhets

bestämmelse eller avskriven lagtext. Ev. höjd 
bygglovsplikt, hänsynsbestämmelse.

Varsamhetsbestämmelser m.fl. bestämmelser
• 8 planer med varsamhetsbestämmelse eller avskriv

ning av lagtext. Ev. höjd bygglovsplikt och hänsyns
bestämmelse.

Avskrivning av lagtext
• 20 planer med lagtext. Ev. höjd bygglovsplikt, hän

synsbestämmelse eller Q.
• 2 planer med enbart förhöjd bygglovsplikt.
• 1 plan med enbart hänsynsbestämmelse.
• 1 plan med enbart Q.

Planerna varierar i storlek och inkluderar en till fler
än tio byggnader.

som är byggnadsminne eller vars historiska värde 
bedöms motsvara fordringarna i 1960-års bygg- 
nadsminneslag. Fastighet med statlig byggnad som 
är uppförd i förteckning över byggnadsminnes- 
märken eller som bedöms äga motsvarande kultur
historiskt värde. Fastighet med kyrkobyggnad till
hörande svenska kyrkan. (Nuvarande KML och 
förordning 1988:1229 om statliga byggnads- 
minnen.)

• Fastighet med byggnad av större värde från kultur
historisk eller konstnärlig synpunkt. Byggnadsstad
gan, 38 §, andra stycket, är tillämplig. (Jämför PBL 
3:12.)i

• Område med byggnader av större värde. Byggnads
stadgan, 38 §, andra stycket är tillämplig. (Jämför 
PBL 3:12.)

• Övriga fastigheter äldre än 1950.

Utöver byggnader värderades också följande miljöer
och anläggningar, dock utan hänvisning till lagrum:
• Gator, gatunät och broar av kulturhistoriskt värde.
• Offentliga parker, torg och platsbildningar av 

kulturhistoriskt värde.
• Gårdsmiljöer och planteringar på tomtmark av 

kulturhistoriskt värde.

Slutsats
Två dagar erfordrades för att gå igenom 474 pla
ner, identifiera de 89 som innehöll någon form av 
skydd, samt beräkna hur många byggnader som 
är skyddade. Bearbetningen av materialet tog 
ytterligare två och en halv dag.

Beräkningen är dock inte så detaljerad som i 
närstudien av Gävle stadscentrum. Se Närstudie 
av Gävle stadscentrum. Tidsåtgången för under- 
lagsinsamlingen påverkas av hur planerna är arki
verade. Arkiverings- och registreringssystemen 
varierar mellan kommunerna, vilket även erfarits i 
projektet Kulturmiljön i plan- och byggsystemet.

Närstudie av Gävle stadscentrum

År 1987 antog kommunfullmäktige i Gävle ett kultur- 
minnesvårdsprogram för Gävle stadscentrum, ett om
råde som omfattar stadskärnan och är betydligt mindre 
än riksintresseområdet Gävle stad.

Programmet beskrev alla byggnader som uppförts 
före 1950 och klassificerade dem i fyra grupper (gamla 
fängelset inkluderades inte i utredningen):
• Fastighet med enskilt eller kommunalt ägd byggnad

De värdefulla byggnaderna omges i hög grad av 
dessa andra värden, men de förekommer även på plat
ser där bebyggelsen inte är värderad.

När kulturminnesvårdsprogrammet antogs 1987 
fanns det inom Gävle stadscentrum cirka 975 bygg
nader. Det är mycket svårt att räkna fram ett exakt 
antal byggnader med utgångspunkt från en karta, 
framför allt på grund av äldre sammanbyggda hus och 
modernare byggnader som fyller ett kvarter med olika 
byggnadskroppar. Beräkningen har därför sannolikt 
inte skett på ett konsekvent sätt och nedanstående 
siffror bör ses som ungefärliga.

Enligt programmet fördelar sig byggnaderna enligt 
följande:
• 71 byggnader värderas som fastighet med enskilt 

eller kommunalt ägd byggnad som är byggnads
minne, eller vars historiska värde bedöms motsvara 
fordringarna i 1960-års byggnadsminneslag. Fastig
het med statlig byggnad som är uppförd i förteck
ning över byggnadsminnesmärken eller som 
bedöms äga motsvarande kulturhistoriskt värde. 
Fastighet med kyrkobyggnad tillhörande svenska 
kyrkan.

• 202 byggnader värderas som fastighet med byggnad 
av större värde från historisk, kulturhistorisk eller 
konstnärlig synpunkt. Byggnadsstadgan, 38 §, andra 
stycket, är tillämplig.

• 248 byggnader. Område med byggnader av större

Skyddade byggnader i Gävle 9
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BRYNÄS tr

Förslag till
Kulturminnesvårdsprogram 
för Gävle stadscentrum

Kulturhistorisk klassificering
av byggnader uppförda före 1950

Skala 1:7000

.............. Gräns för plan- och undersöknings
område

Gräns för bebyggelseområde som utgör 
en värdefull miljö enligt byggnadsstad
gan 388 andra meningen

Fastighet med enskilt eller kommunalt 
ägd byggnad som är byggnadsminne el
ler vars kulturhistoriska värde bedöms 
motsvara fodringarna i 1960 års bygg- 
nadsminneslag
Fastighet med statlig byggnad som är 
uppförd i förteckning över byggnads- 
minnesmärken eller som bedöms äga 
motsvarande kulturhistoriskt värde 
Fastighet med kyrkobyggnad tillhöran
de svenska kyrkan

Fastighet med byggnad av större värde 
ur historisk, kulturhistorisk eller konst
närlig synpunkt. Byggnadsstadgan, 38 § 
andra stycket, är tillämplig.

Område med byggnader av större vär
de. Byggnadsstadgan 38 8 andra stycket 
är tillämplig.

Övriga fastigheter med byggnader äldre 
än 1950

U

A I
Område undantaget från förslaget

Särskilt beskrivna delområden

Fastigheter med bebyggelse uppförd ef
ter 1950 eller obebyggd fastighet. Bygg
nader där 38 § byggnadsstadgan andra 
stycket kan vara tillämplig, har ej be
dömts

Stadsarkitektkontoret den 23 september 1986
iLxxX r > ^
Krik Larsson
Sludsarkitekt

Birgitta Svensson 
Utredare

Bl
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BRYNAS

Förslag till
Kulturminnesvårdsprogram 
för Gävle stadscentrum

Gällande skydd t.o.m. 1986/87
för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Skala 1:7000

.............. Gräns för plan- och undersöknings
område

Gräns för område som kan innehålla 
lämningar av äldre stadsmiljöer. Forn- 
minneslagen är tillämplig

"I Fastighet med enskilt eller kommunalt
---------  ägd byggnad skyddad enligt 1960 års

byggnadsminneslag
Fastighet med statlig byggnad som är 
uppförd i förteckning över byggnads- 
minnesmärken
Fastighet med kyrkobyggnad tillhöran
de svenska kyrkan

Fastighet med beteckning O — kultur
reservat — i stadsplan

Fastighet med beteckning q — särskild 
miljöhänsyn — i stadsplan

Fastighet med beteckning k — reservat 
för befintlig miljö i stadsplan

Fastighet med bebyggelse uppförd efter 
1950 eller obebyggd fastighet

Gällande skydd t.o.m. 2001
Skydd har tillkommit/forändrats:

KML/förord. 1988:1229

Rivningsforbud/skyddsbestäm.

Varsamhetsbestäm./lagtext PBL

Uppgifterna kompletterade av rappor
tens författare 2003.

Stadsarkitektkontoret den 23 september 1986

Krik Larsson 

Stadsarkitekt

It i ry i t ta Svensson 

Utredare
BL
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värde. Byggnadsstadgan, 38 §, andra stycket, är 
tillämplig.

Slutsats
521 av de 975 byggnaderna (53 procent) bedöm
des som värdefulla.

När kulturminnesvårdsprogrammet upprättades
1987 omfattades följande byggnader av skydd:
• 8 byggnader är byggnadsminne, statligt byggnads- 

minne, eller kyrkobyggnad tillhörande svenska kyr
kan.

• 9 byggnader med beteckning Q, kulturreservat, i 
stadsplan.

• 20 byggnader med beteckning q, särskild miljöhän
syn, i stadsplan.

• 247 byggnader med beteckning k-reservat för 
befintlig miljö i stadsplan.

Slutsats
Ar 1987 hade 284 av de 521 värderade byggna
derna (cirka 54 procent) någon form av skydd.

Vid en genomgång av de planer som antagits efter
PBL:s införande 1987 och fram till och med 2001 är
skyddssituationen följande:
• 40 byggnader är enskilda eller statliga byggnads- 

minnen, eller tillhör svenska kyrkan. Gruppen ökade 
med 32 byggnader 1987-2001. Av dessa bedömdes 
alla utom en vara av byggnadsminnesklass i kultur
minnesvårdprogrammet. Elva omfattas av skydd i 
äldre planer enligt BS/BL. Tre byggnader inom gamla 
fängelsetomten var undantagna från kulturminnes
vårdprogrammet på grund av intressekonflikter.

• 13 byggnader omfattas av detaljplan med rivnings
förbud och skyddsbestämmelse. En av dessa var inte 
klassad i kulturminnesvårdsprogrammet.

• 18 byggnader omfattas av detaljplan med rivnings
förbud och varsamhetsbestämmelse eller avskrift 
från lagtext i PBL 3:12. En av byggnaderna hade 
även skydd genom KML. Två byggnader fick sitt 
skydd enligt BS/BL ersatt med skydd enligt PBL.

• 1 byggnad omfattas av detaljplan med skydds
bestämmelse, men är inte klassad i kulturminnes
vårdsprogrammet.

• 17 byggnader omfattas av detaljplan med varsam
hetsbestämmelse eller avskrift av lagtext enligt PBL 
3:12, varav femton är skyddade genom KML.

Sammanlagt har 81 byggnader skyddats efter 
PBL:s införande, varav 49 genom PBL och 32 
genom KML. Av dessa fick en sitt skydd utbytt 
genom detaljplaneändring, 26 dubbelskyddades 
genom byggnadsminnesförklaring enligt KML, 
och ett befintligt byggnadsminne skyddades 
genom PBL. De flesta byggnader som har ett svagt 
skydd genom PBL (varsamhet eller lagtext) har 
ett starkare skydd genom KML. I realiteten har 
antalet skyddade byggnader ökat med 53.

Slutsats

Andra typer av skydd, t.ex. förhöjd bygglovsplikt, 
hänsynsbestämmelse för tillkommande bebyggelse, 
skydd av interiörer, samt skydd av den yttre miljön, 
återfinns i huvudsak där rivningsförbud eller skydds
bestämmelse förekommer.

En av skillnaderna mellan planer enligt BL/BS och 
PBL är de uttalade miljöambitionerna kring byggna
derna. I PBL-planer förekommer bestämmelser och för
höjd bygglovsplikt angående gatukaraktär, gårdsmiljö- 
er och träd m.m.

Sammanfattning

■ Omkring 360 byggnader (68 procent, varav 521 
utvärderade och fem icke utvärderade i kulturmin
nesvårdsprogrammet) har någon form av skydd 
enligt KML, förordning 1988:1229, PBL eller före
gångarna till dessa lagar.

■ 40 byggnader (8 procent) är skyddade enligt för
ordning 1988:1269, KML eller deras föregångare.

■ Omkring 324 byggnader (61 procent) har någon 
form av skydd genom planer upprättade enligt 
BL/BS och PBL.

■ 49 byggnader (9 procent) har någon form av skydd 
genom planer upprättade enligt PBL. Av dessa har 
tretton byggnader (2,5 procent) rivningsförbud och 
skyddsbestämmelse, arton (3 procent) rivningsför
bud och varsamhetsbestämmelser och arton (3 pro
cent) ett svagt skydd enligt PBL.

Genomgången visar att ett stort antal byggnader 
har skyddats genom den äldre lagstiftningen, BL/BS. 
I Gävle kommun finns de flesta äldre stadsplanerna 
inom Gävle stad och detta område har varit föremål 
för planläggning på ett helt annat sätt jämfört med
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övriga bebyggelseområden och de mindre tätorter som 
utgjorde egna kommuner före 1970. Det beror troligen 
på att staden i jämförelse med landsortskommunerna 
haft ett större förändringstryck, en högre ambitions
nivå och tillgång till arkitektkompetens.

Riksintresseområdet Gävle stad som är något större 
än Gävle stadscentrum har 250 planer, varav 180 (72 
procent) är upprättade enligt BL/BS; den äldsta är från 
1909. En ytmässigt stor plan som innehåller reservats- 
bestämmelser fastställdes redan 1955 för delar av 
Gamla Gävle och 1965 utarbetades ytterligare en plan 
inom samma område. Dessa båda planer gäller ännu 
och innehåller reservatsbestämmelser för cirka 200 
byggnader. Bebyggelsen inom Gamla Gävle utgör där
med den största delen av de skyddade byggnaderna 
genom BL/BS.

Not 1

Få byggnader är skyddade genom PBL, men 
många av dem som har ett svagt skydd genom 
PBL har ofta ett starkare skydd genom KML. Det 
finns ett tydligt samspel mellan styrka och 
omfattning i skyddet: ju starkare skydd, desto 
mer omfattande bestämmelser. Den största an
delen kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
skyddas enligt planer från tiden före PBL.

Att bearbeta materialet och ta fram ovan
stående uppgifter krävde fem dagars arbete. 
Tidsåtgången för att utföra motsvarande arbete 
i andra kommuner styrs i hög grad av det under
lag som finns tillgängligt, arkiverings- och för- 
varingsprinciper för detaljplaner, lokalkännedom 
om kommunen och erfarenheter och kunskap 
om PBL.

Slutsats

”Byggnad av större värde ur historisk, kulturhistorisk eller konst
närlig synpunkt må icke förvanskas vare sig genom arbeten å själva 
byggnaden eller genom bebyggelse i grannskapet.”
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Faktorer som påverkar statistikuppföljning

Studierna av andelen skyddade byggnader i Gävle och 
erfarenheterna från projektet Kulturmiljön i plan- och 
byggsystemet visar att statistikforingen kräver olika 
typer av bedömningar. Exempel på aktuella frågor är 
innebörden i begreppet långsiktigt skydd, om byggna
den har ett skydd som motsvarar dess värde och om 
skyddet ska ses i relation till byggnad eller bebyggelse 
m.m. Några faktorer som påverkar möjligheten att föra 
statistik är följande: underlag, byggnad eller bebyggel
se, vad som påverkar skyddets utformning, plan- och 
bygglagens möjligheter att skydda, motsägelsefulla och 
oklara planbestämmelser, PBL-planernas omfattning, 
lov och anmälan samt planer enligt bygglagens och 
byggnadsstadgan.

Underlag

Projektet Kulturmiljön i plan- och byggsystemet visar 
att tillgången på underlag inom kulturmiljöområdet 
varierar stort från kommun till kommun. Vissa 
kommuner har inget underlag förutom riksintresse
områdena, medan andra har selektiva byggnadsin- 
venteringar från 1970-talet där värdefulla byggnader 
har utvärderats. Ett fåtal kommuner har god tillgång 
på underlag, exempelvis heltäckande inventeringar 
som mynnat ut i kulturminnesvårdsprogram där 
utvärderade områden och byggnader redovisas med 
förslag till riktlinjer. Generellt råder det dock brist på 
aktuellt underlagsmaterial inom kommunerna och en 
brist på resurser för att ta fram ett kompletterande 
material.

En förutsättning för statistikforingen är att det 
finns kunskap om vilka områden, framför allt byggna
der, som är värdefulla. Den kunskapen är en förutsätt
ning för att delmål 2 ska kunna följas upp. För att det 
ska gå att säga att 25 procent av den värdefulla 
bebyggelsen har skyddats måste den totala omfattning
en vara känd. Uppföljningen kräver därmed ett under
lagsmaterial på samma detaljnivå som för Gävle 
stadscentrum.

Värderingar, synsätt och faktiska förhållanden om 
en miljö förändras. För att det ska gå att föra statistik 
och följa upp delmålet krävs därför regelbunden över
syn och uppdatering av underlagsmaterialet.

Slutsats
För att föra statistik och utvärdera delmål 2 krävs 
ett uppdaterat och aktuellt underlagsmaterial som 
utvärderar områden och byggnader enligt PBL 
3:10 respektive 3:12. Bristen på resurser är i dags
läget det främsta hindret för kommunerna och 
medför att allmänna underlagsmaterial inte tas 
fram. Numera tas underlagsmaterial i regel fram 
vid speciella förändringsprojekt efter krav från 
t.ex. länsstyrelser eller när det finns en extern 
finansiär.

Byggnad eller bebyggelse

Propositionen Svenska miljömål- delmål och åtgärds- 
strategier använder begreppet ”kulturhistoriskt värde
full bebyggelse”. Ordet bebyggelse betyder enligt 
Nationalencyklopedin ”samling av byggnader inom ett 
område”. Denna studie avser däremot Skyddade 
byggnader enligt plan- och bygglagen.

Det är stor skillnad på en statistisk redovisning av 
skyddade byggnader och bebyggelse. Exemplet Gävle 
stadscentrum visar att statistik över skyddade bygg
nader innebär att varje objekt räknas.

Begreppet bebyggelse innebär däremot att både 
byggnader och andra bidragande värden i ett område 
ska inkluderas och bestämmelser kring eventuella 
byggrätter måste studeras. Den tillkommande bebyg
gelsens storlek, placering och utformning kan påverka 
en värdefull miljö.

Det är också stor skillnad på om skyddet av en 
byggnad eller en bebyggelse (område) uppgår till 
25 procent enligt delmål 2. I Gävle kommun klassas 
47 områden som värdefulla enligt den kommun- 
omfattande översiktsplanen som anger att PBL 3:12 
är tillämplig i stora delar av områdena. Av samtliga 
områden har nio den totala ytan skyddad och 
tio är delvis skyddade. Sammanlagt bör drygt 
20 procent av områdena ha planer som säkerställer 
värdena i varierande grad.

Det är framför allt järnbrukssamhällen, industri
samhällen och sommarvillaområden som är skyddade,
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medan fiskelägen är en kategori som helt saknar 
skydd. Alla kategorier är alltså inte representerade 
bland de områden som har ett skydd. Riks
intresseområdena har inte heller prioriterats vid plan
läggningen. De 47 områdena innehåller olika antal 
byggnader. Ett av de mest tätbebyggda områdena, 
troligen med flest antal byggnader, är Gävle stad 
där redovisningen visade att 9 procent av byggnaderna 
är skyddade enligt PBL.

tolkning av begreppet skydd och därmed har alla typer 
av skydd i detaljplanerna registrerats. En kommun 
arbetar med det bredare lagret av byggnader där ett så 
kallat musealt bevarande och skyddande av en hel 
byggnad sällan blir aktuellt. Oftast handlar det om 
reglering av kulturvärden där vissa eventuella värden, 
på grund av sin betydelse, inte kan förändras. Den här 
rapporten har därför valt att registrera såväl rena 
skyddsbestämmelser som olika typer av utformnings- 
bestämmelser för byggnader.

Slutsats
Det är stor skillnad på en statistisk redovisning 
av skyddade byggnader och bebyggelse. Bebyg
gelsestatistik kräver betydligt fler analyser och 
ställningstaganden för att det ska gå att konsta
tera om, och i så fall i vilken utsträckning, det 
finns ett skydd. Det krävs hög kompetens för att 
tolka planer. Det är också stor skillnad på an
delen områden eller byggnader som har skyddats. 
Dessutom är skyddet ibland inte heltäckande för 
olika områden och de innehåller inte alla de 
byggnadskategorier som representerar kommu
nens historia.

Vad menas med begreppet skydd?

Enligt delmål 2, ska 25 procent av den värdefulla 
bebyggelsen vara långsiktigt skyddad år 2010, men 
innebörden i långsiktigt skydd definieras inte i pro
positionen. Miljömålsrådet har (02-12-05) givit följan
de förslag till tolkning av begreppet långsiktigt skydd: 

Kontinuerligt skydd säkerställt med juridiska/ 
ekonomiska styrmedel till att gälla minst en gene
ration eller längre om miljökvalitetsmålet så 
kräver.
Det centrala och värdeladdade ordet skydd är 

dock inte preciserat. Ska skyddet innebära ett totalt 
förbud mot alla exteriöra och interiöra förändringar 
och därmed bara användas för den lilla kategori bygg
nader som har ett så högt kulturhistoriskt värde och 
sådana ekonomiska och praktiska förutsättningar att 
enbart ett så kallat musealt bevarande är tänkbart? 
Eller ska skyddet definieras vidare och omfatta även 
sådana byggnader som kan förändras utan att deras 
värden förvanskas? I rapporten förutsätts att förutom 
byggnader av byggnadsminnesklass bör delmålet 
också gälla byggnader av den kategori som avses i 
3 kap. 12 § PBL.

Utifrån den erfarenhet som framkommit genom 
studien i Gävle kommun har här valts en något vidare

Slutsats
Definitioner av begreppen kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse och skyddade byggnader är 
en förutsättning för att kunna arbeta för och 
följa upp delmål 2 i God bebyggd miljö. I denna 
rapport har en vidare tolkning av begreppet 
valts. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader är 
sådana som utpekats i kulturmiljöprogram och 
där såväl skyddsbestämmelser som varsamhets- 
bestämmelser och andra bestämmelser ingår i 
det juridiska skyddet. Tolkningen baserar sig på 
de byggnadskategorier som finns i en kommun 
och det sätt en kommun arbetar med skydd av 
kulturhistoriska värden i detaljplaner.

Vad påverkar skyddets utformning?

Utformningen av skyddet grundas på bebyggelsens 
värde såsom det beskrivs i underlagsmaterialet eller på 
annat sätt anges, t.ex. av de antikvariska remissinstan
serna. Att inkludera ett skydd i olika planer är dock i 
mångt och mycket en förhandlingsfråga där olika 
faktorer inverkar och påverkar. I den fysiska planer
ingen vägs olika intressen mot varandra. Skyddets 
styrka och omfattning står därför inte alltid i propor
tion till det kulturhistoriska värdet. Det kan också 
finnas andra sätt än juridiskt skydd att säkerställa 
en byggnads värden. Orsakerna till att en byggnad inte 
ges ett juridiskt skydd är också viktiga att förstå 
vid uppföljningen av miljökvalitetsmålet.

Följande faktorer har betydelse för skyddets utform
ning:
• Fastighetsägarens intressen.
• Kommunens ekonomiska resurser.
• Motstående intressen som medför att avvägningar 

måste ske.
• Kompetens hos planhandläggaren.
• Samarbetet mellan planhandläggaren och till- 

ståndshandläggaren.
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• Samarbetet mellan kommun och antikvarisk sak
kunskap.

• Kompetens och styrka hos remissinstanserna.
• Kvaliteten och detaljgraden på underlagsmaterialet 

till planarbetet.
• Politikernas kunskap och vilja.
• Kommunens förhandlingsläge.
• Fastighetens tekniska tillstånd, vilket har betydelse 

för eventuella ersättningskrav.

Slutsats
Flera faktorer påverkar skyddets utformning och 
styrka. Flertalet byggnader har ett otillräckligt 
juridiskt skydd i förhållande till sitt värde.

Plan- och bygglagens möjligheter 
att skydda

I plan- och bygglagen finns flera möjligheter att skydda 
byggnader. Boken om detaljplaner och områdesbestäm
melser (Boverket 2002) definierar skydden på följande 
sätt:
• Varsamhetsbestämmelse, betecknad k 

med eventuellt olika index.
För befintliga byggnader får, enligt PBL 5:7 och 
5:16, meddelas bestämmelser för att precisera vilka 
egenskaper som enligt 3 kap. 10 § ska tas till vara 
vid ändringar. Flärvid avses de exteriör karaktärs
drag som ska bevaras. Dessa kan beröra byggnads- 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden. Syftet med varsamhets- 
bestämmelsen är att i planen tydliggöra varsam- 
hetskravet enligt 3:10. Bestämmelserna i planen 
bör utformas så att de berättar om de karaktärs
drag som är viktiga, d.v.s. material och detaljer och 
på vilket sätt de ska underhållas eller beaktas. 
De krav som kommer att ställas vid bygglovs- 
prövningen vid ändringar ska klart framgå. 
Bestämmelsen bör inte berätta om hur karaktärs
dragen ska bevaras, då varsamhet inte innebär att 
bevara befintliga detaljer och material. Bestäm
melserna innebär att andra delvis motstridiga 
aspekter kan komma att beaktas vid ändringstill- 
fället, t.ex. tillgänglighet, förbättrad arbetsmiljö. 
Varsamhetsbestämmelser är ej ersättningsgrund- 
ande då de inte får innebär att rådighetsin- 
skränkning av pågående markanvändning för
svåras. Däremot kan bestämmelserna innebära 
en viss fördyring för fastighetsägaren. (Boverket 
s. 62, 71, 100, 103.)

PBL 3 kap. 10 §. Ändringar av en byggnad ska 
utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag 
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden tas till vara.

Kommentar: Varsamhetskravet enligt PBL 3:10 är ett 
generellt och absolut krav som alltid ska gälla vid alla 
ändringar, även när tillstånd inte krävs. Varsamhets
kravet gäller oavsett om en byggnad är kultur
historiskt värdefull eller inte. Ansvaret vilar på bygg
herren. Med ändring av byggnad avses alla åtgärder 
på eller i en byggnad som inte är en nybyggnad 
eller innebär ett underhåll. Enligt PBL 3:13 finns 
ett generellt krav på att anpassa underhållet. (RAÄ 
s. 2-4, 15.)

PBL 3 kap. 13 §. Byggnaders yttre ska hållas i 
vårdat skick. Underhållet ska anpassas till bygg
nadens värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till 
omgivningens karaktär.

Byggnader som avses i 12 § ska underhållas så 
att deras särart bevaras.

• Skyddsbestämmelse och rivningsförbud, betecknade q 
med olika index.
För befintliga byggnader, anläggningar, tomter och 
allmänna platser som anses särskilt värdefulla 
enligt PBL 3:12, får meddelas bestämmelse mot 
förvanskning, enligt PBL 5:7 och 5:16. Bestäm
melsen syftar till att bevara och skydda det som är 
befintligt. Det som avses bevaras ska tydligt anges. 
Hur byggnad och anläggning ska underhållas med 
speciella arbetstekniker kan också redovisas. 
Bestämmelsen kan omfatta såväl exteriör som 
interiör med byggnadsdetaljer och byggnadens 
konstruktion. För att öka säkerheten i skyddet 
måste rivningsförbud införas. Höjd bygglovsplikt 
kan också vara nödvändig vilket enbart kan gälla 
exteriören. Vid långtgående bestämmelser behövs 
särskild dokumentation och värdering av de bygg
nader m.m. som avses skyddas. Skyddsbestämmelse 
kan innebära att andra allmänna intressen, t.ex. de 
tekniska egenskapskraven, inte kan tillgodoses fullt 
ut. Skyddsbestämmelse och rivningsförbud kan 
medföra rätt till ersättning för fastighetsägaren om 
pågående markanvändning avsevärt försvåras och 
betydande skada uppstår. (Boverket s. 101, 102, 
118, 134, 185.)

PBL 3 kap. 12 §. Byggnader som är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljö-
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massig eller konstnärlig synpunkt, eller som ingår 
i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får 
inte förvanskas.

PBL 3 kap. 13 $, sista meningen. Byggnader som 
avses i 12 § ska underhållas så att deras särart 
bevaras.

Kommentar: Begreppet särskilt värdefull innebär att 
kulturvärdet ska vara så stort att ett bevarande utgör 
ett verkligt allmänt intresse. Begreppet förvanskning 
avser en ändring, ombyggnad eller renovering av hela 
eller delar av byggnaden som innebär att de egenskaper 
som utgör värdet minskar eller förstörs, helt eller 
delvis. Eftersom lagtexten förbjuder förvanskning 
måste begreppet definieras, och för att kunna göra det 
krävs en definition av de egenskaper som konstituerar 
värdet. Det är viktigt att tydliggöra och bedöma om 
en förändring av dessa egenskaper innebär en för
vanskning. (RAÄ s. 4.)

• Utformnings- och hänsynsbestämmelse, 
betecknad f.
För tillkommande bebyggelse eller tillbyggnad av 
byggnader inom 3:10 och 3:12 områden kan 
bestämmelser upprättas som syftar till att anpassa 
utformningen. Bestämmelsen syftar till att tydligt 
ange hur ny bebyggelse avseende material, kulörer 
och detaljer m.m. ska utformas. Bestämmelsen 
skrivs som en varsamhetsbestämmelse men beteck
nas annorlunda då den avser ny byggnad. Hän
syns bestämmelser är inte ersättningsgrundande. 
(Boverket s. 99, 100, 103.)

PBL 3 kap. 1 §. Byggnader ska placeras och ut
formas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en 
yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, 
lämplig för byggnaderna som sådana och som 
ger en god helhetsverkan.

• Q-beteckning innebär att användningen är anpassad 
till bebyggelsens kulturvärden.
Här avses bebyggelse enligt 3:12. Syftet med 
beteckningen är att marken får användas endast 
för befintlig, värdefull bebyggelse, men använd
ningssättet är fritt. Användningen får dock inte 
motverka syftet att bevara byggnaderna eller 
innebära betydande olägenheter för omgivningen. 
Q-beteckningen berättar inte hur byggnaden ska 
underhållas. För att säkerställa byggnadens ut
seende och bevarande krävs rivningsförbud och 
skyddsbestämmelse. (Boverket s. 101, 102.)

Med tanke på plan- och bygglagens möjligheter 
att skydda befintliga byggnader och anläggning
ar som pekats ut som särskilt värdefulla enligt 
PBL 3:12, är rivningsförbud och skyddsbestäm
melse nödvändiga för att byggnaden ska erhålla 
ett långsiktigt juridiskt skydd. För att öka säker
heten i skyddet måste bygglovsplikten höjas. 
I vissa situationer, t.ex. när material och detaljer 
är utbytta men är kopior av det äldre, kan 
varsamhetsbestämmelser anses tillräckliga. Var- 
samhetsbestämmelserna ska då precisera det 
fortsatta omhändertagandet av dessa material 
och detaljer.

Om ett långsiktigt skydd ska utvidgas till att 
gälla begreppet bebyggelse måste ytterligare 
faktorer som är viktiga för miljön identifieras 
och regleras. Här ger PBL möjlighet att införa 
skyddsbestämmelser för allmänna platser, kvar
tersmark, vegetation. För att ytterligare för
stärka skyddet kan marklovplikt införas. 
Utformningen på tillkommande kvartersmark, 
samt på tillkommande och befintliga allmänna 
platser, vattenområden och gator kan också 
regleras genom PBL. Detaljplaner ger generellt 
bättre möjligheter att reglera ny bebyggelse än 
områdesbestämmelser. För skydd av odlings
landskapet krävs att 7 kap. miljöbalken används 
för att bilda natur- och kulturreservat. (Boverket 
s. 72, 94, 97,119, 120.)

Slutsats

Motsägelsefulla och oklara 
planbestämmelser

En detaljplan innehåller många olika bestämmelser 
som var för sig kan vara okomplicerade och lätta att 
förstå. Tillsammans kan de dock bli komplexa, mot
stridiga och svårtolkade. Ofta visar detta sig först vid 
lov och anmälan när planens bestämmelser ska om
sättas i handling.

Erfarenheterna från projektet Kulturmiljön i plan- 
och byggsystemet visar att vid lov och anmälan frågar 
tjänstemännen efter pedagogiska och förklarande 
beskrivningar över värdet och syftet med skyddet; 
beskrivningar som klargör vilka förändringar en bebyg
gelse kan genomgå respektive vad som är en direkt för
vanskning.

I Gävle kommun finns exempel på planer som har 
motstridiga planbestämmelser. Bestämmelserna anger 
att befintliga byggnader å ena sidan inte får förändras
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exteriört, å andra sidan finns det möjlighet att bygga 
till när marken inte har prickats in till husliv2 (21:94 
Centrala Bönan, Bönan 4:7 m.fl., 22:94 Gråberget och 
Östra Bönan). Den typen av motstridiga bestämmelser 
kan ge upphov till konflikter och förvirring vid pröv
ning av bygglov.

Bestämmelser som beskrivs som skydd i plan
beskrivningar omfattar oftast skyddsbestämmelser, 
rivningsförbud, varsamhetsbestämmelser och höjd 
bygglovsplikt, medan andra typer av bestämmelser som 
kan påverka skyddet i regel inte beskrivs. Prickningen 
av mark kan vara en del i skyddet av en bebyggelse
miljö, t.ex. på grund av att den befintliga miljön inte tål 
ytterligare byggnader. Synpunkter på detaljplanen från 
antikvariska remissinstanser är också inriktade på 
bestämmelser som traditionellt uppfattas som skydd. 
Dessutom är planbeskrivningarnas innehåll med för
klaringar av värde och skydd ofta inte direkt föremål 
för remissinstansernas granskning.

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser 
anger att bestämmelser inte bör upprepa lagtexten som 
den enda informationen. Den bör i stället, vid behov, 
vara detaljerad och tolka lagens konkreta innebörd för 
det enskilda objektet. Anledningen är givetvis att tyd
lighet borgar för att alla inblandade parter är bättre 
införstådda med förutsättningarna vid t.ex. lov och 
anmälan. Om en planbestämmelse saknas eller är diffus 
avgör bygglovsprocessen vilka krav som kan ställas 
(s. 102). Tydlighet är ett generellt krav inom PBL och 
handlingar till detaljplaner och områdesbestämmelser 
ska vara tydliga när det gäller regleringen av miljön, 
enligt PBL 5:9, 5:17. Planer ska vara lättlästa och 
anpassade för människor med olika förutsättningar 
(s. 43 ff.).

Projektet Kulturmiljön i plan- och byggsystemet 
visar att planbestämmelser med formuleringar från 
lagtexterna inom kap 3:1, 10, 12 samt 13 är vanliga. 
Det är också vanligt att olika typer av bestämmelser, 
t.ex. rivningsförbud, skyddsbestämmelse och varsam- 
hetsbestämmelse, samlas under samma beteckning, 
oftast q. Det som handlar om kulturmiljövård skrivs 
ofta ihop under en bestämmelse. Sedan 1996 är det 
dock krav på att varsamhetsbestämmelser åtskiljs från 
skyddsbestämmelser (Boverket, s. 62).

Generellt utformade bestämmelser där texten är en 
blandning av varsamhets- och skyddsbestämmelser, 
oftast med formuleringar från lagtexterna, förekommer 
också även om företeelsen var vanligare vid PBL:s 
tillkomst. Ofta skrivs bestämmelserna ihop utan erin
ran från de antikvariska remissinstanserna.

Orsaken till de inexakta bestämmelserna är förmod
ligen bl.a. att kompetens och resurser saknas för att ta 
fram ett bra underlag vid detaljplaneringen, att ut
rymme och avgörande för detaljfrågorna medvetet

förskjuts till lov och anmälan, och att kunskap saknas 
hos planhandläggarna och de antikvariska remiss
instanserna om hur bestämmelser kan skrivas. Det 
ovan nämnda projektet visade dessutom att plan
beskrivningarna också brister när det gäller att för
klara värden och syftet med skyddet. Otydliga bestäm
melser och beskrivningar lämnar stort utrymme för 
felaktig tolkning och bedömning. Med tanke på detta 
är det mycket viktigt att inhämta antikvarisk sak
kunskap vid lov och anmälan för att kulturvärdena 
ska hanteras rätt.

Slutsats
Förutom beteckningarna q och k som används 
vid bestämmelse för skydd, förekommer andra 
planbestämmelser som kan påverka skyddet i 
både negativ och positiv riktning. Därför är det 
nödvändigt att granska planens hela innehåll 
och beskrivning. Bestämmelser som är positiva 
för kulturmiljön behöver inte vara beskrivna 
som skydd. Oklara och generella bestämmelser 
är svåra att tyda och det är först vid lov och 
anmälan som deras innebörd bestäms. (Se vidare 
under rubriken Lov och anmälan.)

PBL-planernas omfattning

Arbetet med att bevara och vårda kulturvärdena har 
förändrats från objekt till miljö. Numera finns en insikt 
om att helheten, inte enstaka objekt, är viktiga för 
förståelsen av vår historia.

Det har däremot visat sig svårt att skydda större 
områden för att därigenom få grepp om strukturer. 
Projektet Kulturmiljön i plan- och byggsystemet 
åskådliggör kommunernas resursproblem med att 
upprätta planer. Planarbetet sker nästan uteslutande 
som externa uppdrag, oftast med ett enda syfte, och 
resulterar i små planområden som fokuserar på att 
lösa huvudfrågan. Det är därför svårt att få ett hel
hetsgrepp om bebyggelsen.

Utanför Gävle stad finns dock flera exempel på 
planer som omfattar större områden. En anledning är 
att planerna har tillkommit som externa uppdrag när 
kommun- eller bolagsägd mark har sålts ut och 
avstyckats till flera fastigheter.

Plan- och bygglagens regler är främst inriktade på 
förändringar och inte förvaltning av befintlig bebyg
gelse. Detaljplaneinstitutet ska användas när det är 
fråga om större förändringar i användningen av mark 
och vatten, vid reglering av nybebyggelse eller vid
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bevarande av kulturvärden. Detaljplanerna ska ha en 
genomförandetid på minst fem och högst femton år, 
men tiden kan förlängas genom planändring. 
Plangenomförandet berör åtgärder som är tekniska, 
fastighetsrättsliga, organisatoriska eller ekonomiska. 
Genomförandetiden avser inte underhåll och skötsel av 
en byggnad.

Under genomförandetiden är fastighetsägaren eko
nomiskt garanterad att kunna utnyttja planens bygg
rätter och har möjlighet till ersättning om planen änd
ras. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att 
gälla, men då kan kommunen ändra den utan ersätt
ning (Boverket s. 9, 37, 68-69). Livslängden på ett 
skydd är alltså garanterat under genomförandetiden, 
men fortsätter att gälla om planen inte ändras.

Slutsats
Kommunernas brist på medel och de höga kraven 
på extern finansiering innebär att det är 
svårt att upprätta rättsverkande planer som tar 
ett helhetsgrepp om miljön. När det har 
varit möjligt att göra det har dock Gävle arbetat 
med större planområden. Plan- och bygglagens 
regler är i hög grad inriktade på förändringar 
av bebyggelsen. Kraven på genomförandetid 
medför också att detaljplaner inte görs större än 
vad som är aktuellt att förändra. Livslängden på 
ett skydd är garanterat under genomförande
tiden, men fortsätter att gälla om planen inte 
ändras.

Lov och anmälan

^id lov och anmälan ska planens intentioner för
verkligas. Planbestämmelser ska tydas och tolkas 
med utgångspunkt i planens mer eller mindre detalje- 
rade innehåll. Förutom planbestämmelser finns plan
beskrivningar som ger ytterligare hjälp och för
klaring.

Aven i detta fall går det att hämta erfarenheter 
från projektet Kulturmiljön i plan- och byggsystemet. 
I de studerade kommunerna sker tillståndsprövningar 
Pa olika sätt och under olika förhållanden. Det är stora 
variationer i tolkning och bedömning av de generella 
bestämmelserna i PBL och bestämmelserna i planer, 
samt när det gäller fastighetsägarens önskemål och 
behov av antikvarisk kompetens vid bygglov och bygg
anmälan. Om planbestämmelser och beskrivning är 
otydligt formulerade blir tolkningsutrymmet ännu 
större.

Ett skydd som i detaljplanen kan betraktas som 
tillräckligt och långsiktigt kan i handläggningen 
vid lov och anmälan i praktiken innebära ett 
svagt skydd, och tvärtom.

Slutsats

Planer enligt byggnadslagen och 
byggnadsstadgan

Det finns ett antal äldre planer med skydd från tiden 
före PBL, vilket bl.a. närstudien Gävle stadscentrum 
visar:
• 9 fastigheter med beteckning Q-kulturreservat i 

stadsplan.
• 8 fastigheter med beteckning q särskild miljöhänsyn 

i stadsplan.
• 247 fastigheter med beteckning k-reservat för be

fintlig miljö i stadsplan.
Enligt Boken om detaljplan- och områdesbestäm

melser gäller äldre planers bestämmelser i PBL-systemet 
som i BL/BS. Stadsplaner med beteckningarna M/K/Q 
eller m/k/q tillämpas enligt bestämmelsetextens lydelse. 
Skillnaden mellan beteckningen reservat och miljö
hänsyn är att reservat innebar ett bevarande av be
fintlig bebyggelse medan miljöhänsyn innebar ett 
hänsynstagande av karaktären hos bebyggelsen. 
(Jämför skyddsbestämmelse kontra varsamhetsbestäm- 
melse enligt PBL.)

Enligt PBL 8:16 kan ett rivningslov generellt vägras 
med hänsyn till kulturvärdet, trots att rivningsförbud 
inte finns som planbestämmelse i de äldre planerna. Ett 
vägrat rivningslov enligt PBL 8:16 och utan stöd i 
gällande detaljplan kan innebära ersättningsskyldighet 
för kommunen. Men med hänvisning till en gällande 
stadsplan med reservats bestämmelse behöver avslaget 
inte innebära ersättning till fastighetsägaren. En förut
sättning är att reservatsbestämmelsen har tillkommit i 
samförstånd mellan fastighetsägare och kommun.

Enligt den tidigare lagstiftningen var enighet en 
förutsättning för införandet av reservat (Boverket 
s. 148-149). Dåvarande Statens Planverk angav också 
att förutsättningen var att marken var kommunalt 
ägd eller att det fanns ett medgivande från markägaren. 
Anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag 
(s. 35). Enligt propositionen Ny plan- och bygglag 
1985/6:1 är denna överenskommelse bindande även för 
den som senare förvärvar fastigheten (s. 849).

Avsaknaden av laglig rätt till ersättning bör ha av
görande betydelse för att en byggnadsnämnd kan vägra 
rivningslov. Därmed ger de äldre reservatsbestämmel- 
serna möjlighet till ett tämligen långtgående skydd.
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Boverket tillfrågades om konkreta kännetecken hos 
de äldre planerna som visar om reservatsbestämmelser 
har tillkommit på ett sådant sätt att ersättning inte kan 
komma ifråga. Enligt Boverket har detta inte blivit 
juridiskt prövat efter PBL:s införande, men något av 
följande kriterier bör troligen vara uppfyllt:
• Reservatsområdet är skrafferat så de befintliga 

byggnaderna inte utgör byggrätter. Vid t.ex. elds
våda där byggnaden totalförstörs måste en ny plan 
upprättas som återinför en byggrätt vid en återupp
byggnad.

• Planbeskrivningen redovisar uttryckligen avsikten 
att bevara befintliga byggnader som ett reservat.

• Det finns ett skriftligt avtal mellan kommun och 
fastighetsägare där avsikten med bestämmelserna 
redovisas.
Vid en genomgång av åtta äldre planer i Gävle 

stadscentrum framgår en skillnad mellan de yngre och 
de äldre planerna enligt BL/BS:
• Det finns inga skrafferade områden i stadsplanerna 

16:84 för kv. Oxenstierna, 18:81 för Gävle teater, 
11:86 för Berggrenska gården och 20:85 för 
kv. Klockstapeln. Av planbeskrivningarna och 
arkivhandlingarna framgår inte att intentionen är 
ett absolut bevarande av byggnaderna. Det finns 
däremot ett visst tolkningsutrymme för planen 
11:86. Samtliga planer är upprättade på 1980-talet.

• Stadsplanerna 13:55 och 12:65 för delar av Gamla 
Gävle, 14:74 för kv. Broläget m.fl. och 1:77 för 
kv. Ordinarius innehåller skrafferade områden eller 
byggnader. Av planbeskrivningarna framgår att 
områdena ska vara reservat för befintlig bebyggelse, 
men det finns exempel på att ny anpassad bebyg
gelse kan uppföras. Dessa planer är upprättade 
mellan 1955-1977.

Slutsats
Några av de äldre planerna i Gävle stad är tyd
ligare när det gäller ett faktiskt bevarande 
jämfört med nyare planer med reservatsbestäm
melser enligt BL/BS. I de äldre planerna innebär 
ett vägrat rivningslov inte alltid ersättnings
skyldighet för kommunen. För Gävle kommun 
har detta avgörande betydelse när antalet 
skyddade byggnader ska räknas eftersom cirka 
200 byggnader inom Gamla Gävle omfattas 
av äldre reservatsbestämmelser. För att räkna 
antalet skyddade byggnader i en kommun 
måste även planer som upprättats enligt BL/BS 
kontrolleras. För att identifiera dessa krävs 
kunskaper om BL/BS.

Not 2

Prickning av mark: begränsning av byggrätter.
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Sammanfattning och slutsatser

Syftet med rapporten är att presentera och pröva en 
metod för att följa upp en del av delmål 2 i miljö
kvalitetsmålet God bebyggd miljö. Delmålet anger att 
”Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska 
senast 2010 vara identifierad och ett program finnas 
för skydd av dess värden. Samtidigt ska minst 
25 procent av den värdefulla bebyggelsen vara lång
siktigt skyddad”. En ”fullständig” uppföljning av 
delmålet kräver dels en aktuell identifiering och 
avgränsning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
dels en aktuell genomgång omfattningen av varaktigt 
°ch juridiskt skyddad bebyggelse.

Den statistik som i dagsläget kan redovisas omfattar 
enbart beslut om enskilda och statliga byggnads- 
minnen. Dessa uppgifter behöver kompletteras med 
löpande statistik om skyddade byggnader enligt PBL. 
För en fullständig lägesbeskrivning krävs också en 
genomgång av byggnader som redan har ett skydd 
enligt PBL eller tidigare planlagstiftning.

Att fortlöpande rapportera vilka byggnader som 
förses med någon form av skydd är inte särskilt 
arbetskrävande om det utförs i samband med att 
Planen upprättas och vinner laga kraft. Inledningsvis 
behöver dock olika skyddsbestämmelser i samtliga 
gällande planer analyseras. Uppgiftsinsamlingen måste 
också ske på ett enhetligt sätt för att kunna bli 
uPpföljnings- och jämförbar mellan kommunerna 
samt för hela landet. Denna rapport diskuterar möj
ligheterna och ger underlag för en sådan statistik- 
föring.

I rapporten behandlas följande: identifiering av 
kulturhistorisk bebyggelse, skyddade byggnader eller 
skyddad bebyggelse, tolkning och utformning av plan
bestämmelser, möjligheter till skydd med plan- och 
bygglagen, plan- och bygglagens begränsningar samt 
planer enligt tidigare lagstiftning, BL/BS.

* Identifiering av kulturhistorisk bebyggelse
Ftt aktuellt och uppdaterat underlag som anger inom 
v>lka områden eller för vilka byggnader PBL 3:12 ska 
tillämpas krävs för att det ska vara möjligt att full
ständigt följa delmål 2. Bristen på aktuella underlag 
ayseende bebyggelsens kulturhistoriska värden innebär 
bock att andelen skyddade byggnader inte kan relateras 
till samtliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader

inom till exempel en kommun. I dag är bristande 
resurser det största hindret för kommunerna när det 
gäller att ta fram kulturmiljöunderlag.

■ Skyddade byggnader eller skyddad bebyggelse
Studien visar att det är stor skillnad på en statistisk 
redovisning av skyddet avseende byggnader och 
skyddet avseende bebyggelse. För statistik gällande 
byggnader räcker det att studera och tolka de bestäm
melser som rör byggnaden, medan bebyggelsestatistik 
kräver studier både av byggnader och andra befintliga 
kulturhistoriska värden samt eventuella byggrätter och 
andra planerade förändringar. Bestämmelser avseende 
tomtstorlekar, allmänna platser, byggnaders antal och 
placering, m.m. kan påverka bebyggelsens kultur
historiska värde. Att studera bestämmelser avseende 
bebyggelse tar betydligt mer tid och innebär fler 
bedömningsinsatser. Eftersom de flesta nya planer 
endast behandlar små geografiska områden blir 
skyddet i varje plan mer inriktat på byggnader än 
bebyggelse. Dessutom kan det vara svårt att få en 
samlad bild av ett bebyggelseområdes reglering.

■ Vad menas med begreppet skydd ?
Begreppet skydd har inte fått någon definition i 
propositionen. Ska det ses som ett absolut förbud mot 
förändringar eller reglering för att styra det som ska 
ske? I denna rapport har valts en något vidare tolkning 
av begreppet som baseras på de erfarenheter som 
framkommit av en studie i Gävle. En kommun arbetar 
sällan med skydd av byggnader med mycket höga 
värden där ett så kallat musealt bevarande är nödvän
digt. En kommun arbetar med det stora breda lagret 
byggnader där det handlar om att precisera de olika 
kulturvärdena och hur dessa ska tas om hand.

■ Tolkning och utformning av planbestämmelser
Ett annat problem är att tolka bestämmelserna och 
utröna vilket skydd de ger. Situationen är inte så enkel 
att det enbart går att räkna antalet q. Rapporten 
Indikatorer för kulturhistorisk bebyggelse. Rapport 
om miljömålsuppföljning inom miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö (s. 17-20) redovisar stor variation 
i användningen av olika beteckningar och bestäm
melsetexter. Samma erfarenhet redovisas i det på-
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gående projektet Kulturmiljön i plan- och byggsyste
met. Generellt brister planerna i möjligheten att iden
tifiera och hänföra byggnader till 3:10 och 3:12, samt 
när det gäller att utforma olika skyddsnivåer. 
Vanligen identifieras 3:12 byggnader, men bestäm
melserna kan vara av varsamhetskaraktär eller en 
avskriven lagtext.

Boverkets Boken om detaljplan och områdes
bestämmelser ger dock vägledning. Den innehåller 
en tydlig redovisning av skillnaden mellan olika 
regleringsmöjligheter för byggnader enligt PBL 3:10 
och PBL 3:12, samt för befintlig och tillkommande 
bebyggelse.

■ Möjligheter till skydd med PBL
Från Boverkets rekommendationer går det att dra slut
satsen att skydd för bebyggelse värderad enligt PBL 
3:12 innebär skyddsbestämmelser, rivningsförbud 
och eventuellt en höjd bygglovsplikt. Planernas 
bestämmelsetexter måste preciseras så det går att 
särskilja varsamhetsbestämmelser, skyddsbestämmel
ser, rivningsförbud, hänsynsbestämmelser (gäller nya 
byggnader) eller förhöjd bygglovsplikt. Bestämmelse
texten ska inte vara en upprepad lagtext, utan den ska 
vara detaljerad och tolka lagens konkreta innebörd för 
det enskilda objektet. Annars är risken stor att plan
bestämmelsens egentliga innebörd klargörs först vid lov 
och anmälan3. Som framgår av rapporten Kulturmiljön 
i plan- och byggsystemet varierar handläggningen av 
lov och anmälan mellan olika kommuner.

■ Plan- och bygglagens begränsningar
Detaljplaneinstitutet enligt PBL ger möjlighet att reg
lera de flesta element som kan ingå i en bebyggelse
miljö, d.v.s. bebyggelse och markanvändning samt 
allmänna platser och tomter. Möjligheten att reglera 
med områdesbestämmelser är begränsad när det gäller 
förändringar och ny bebyggelse, däremot finns samma 
möjlighet till reglering av befintlig miljö som med 
detaljplan. Odlingslandskap kan dock inte regleras 
genom PBL. I dessa fall används miljöbalken, 7 kap.

Detaljplaner enligt PBL ska ha en genomförandetid 
på minst fem och högst femton år. Detta medför att 
detaljplaner vanligen upprättas för de begränsade om
råden som berörs av förändringen. Eventuella skydds
bestämmelser gäller fram tills dess detaljplanen ändras 
eller upphävs även om genomförandetiden gått ut.

■ Planer enligt tidigare lagstiftning, BL/BS
Äldre planer enligt byggnadslagen/byggnadsstadgan 
(BL/BS) som innehåller reservatsbestämmelser kan ge 
stöd för ett vägrat rivningslov som inte innebär ersätt
ningsskyldighet för kommunen. En genomgång av 
planer upprättade enligt BL/BS måste därför genom
föras i syfte att räkna antalet skyddade byggnader.

Not 3

I rapporten används begreppen lov och anmälan. Med lov avses 
bygg-, mark- och rivningslov enligt PBL. Med anmälan avses 
anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL, byggsamråd, tillsyn och 
kontroll.
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Arkiv

Gävle kommun. Bygg & Miljö

A. Stadsplaner upprättade enligt BL/BS

13:55 Gamla Gävle

12:65 Gamla Gävle

14:74 Kv. Broläget

1:77 Kv. Ordinarius
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18:81 Gävle teater

16:84 Kv. Oxenstierna

20:85 Kv. Klockstapeln

11:86 Berggrenska gården

B. Detaljplaner och områdesbestämmelser som innehåller någon form av skydd 
från PBL:s införande t.o.m. 2001

04: 88 Kv. Krampesillen, Söder 60:10

12:8 Stigslunds skola; Stigslund 6:1

13:88 Del av kv. Lupinen, Villastaden 13:7

14:88 Kv. Kustos, Norr 16:1-2

15:88 Grinduga by, Grinduga 8:1

17:88 Kv. Räven, Norr 25:5

01:89 Södra station, Södertull 2:1 m.fl.

9:89 Limöns fiskeläge

21:89 Gustavs bro, kv. Carlsborg, Väster 4:3, 4:17

28:89 Hakudden Furuvik 17:1, 17:2 m.fl.

5:90 Hemlingby 22:6

06:90 Söderhjelmska gården, Söder 29:12

12:90 Blå porten, Brynäs 34:11

21:90 Brynas Hälsocentral, Brynäs 57:2

1:91 Bomhus Kyrkogård

22:91 Kv. Lindansaren, Brynäs 88:1 m.fl.

03:92 Kv. Ulvöhaxen, Alderholmen 16:1-2

11:92 Kv. Buregården Söder 17:10, Lilla Islandskolan

16:92 Kv. Islandskällan Söder 15:1, 15:3

17:92 Gevalia på Alderholmen, 7:12, 8:1

20:92 Strömslund, Stigslund 34:3-4

23:92 Tolvfors Bruk
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24:92 Fliskärshamnen, Holmsund 3:1

29:92 Hakudden 17:1

1:93 Kv. Manteln, Södertull

9:93 Bomhus Hembygdsgård, Holmsund 3:9 

10:93 Kv. Prima, Nortull 32:7 

11:93 Del av kv. Lynetten 

13:93 Kv. Karlsborg, Sörby 2:15 

16:93 Högskolan G/S Kungsbäck 2:5 

17:93 Kv. Påvel Ångerman, Norr 9:3 

19:93 Kv. Vimpeln Strömsbro 12:7

20:93 Brynäs 2:9, 9:2 

9:94 Permånsfallet, Lillhagen. 5:1

11:94 Kv. Kantorn Norr 6:5, 6:6 

15:94 Ytterharnäs skola, Härnäs 6:8 

20:94 Kv. Kunden, Köpmannen, Vallbacken 12:1 

21:94 Centrala Bönan, Bönan 4:7 m.fl.

22:94 Gråberget och Östra Bönan

5:95 Strömsbro kyrka och församlingshem, Strömsbro 34:1, 34 

7:95 Kv. Visheten, Vallbacken 10:11

8:95 Strömsbro skola, kv. Skolmästaren, Strömsbro 13:1 m.fl. 

9:95 Drottninggatan och Rådhuset, Norr 2:1 

13: 95 Kv. Tjälet, Högsta 33:7 

3:96 Holmudden, Bönan 1:1 

6:97 Kastsjö, Lillhagen 2:2 

5:97 Källhagen, Lervik, Fredriksskans 7:1

20:97 Gävle Centralstation, Norr 2:1, 36:1

5:98 Klasro, Fredriksskans 17:2

Käll- och litteraturförteckning 27



8:98 Föreningsstugan i Bomhus, Holmsund 3:9, Kristinelund 33:1 

10:98 Lövudden, Tolvfors bruk

24:98 Engesbergs Camping

1:99 Kv. Kungsbäck 2:5, f.d. regementssjukhuset 

2:99 Rosenhill, Fredriksskans 15:1

14:99 Strömsbro missionshus, Strömsbro 65

20:99 Kungsbäcks stallområde, Kungsbäck 2:10 m.fl.

25:99 Kv. Syrenen, Ericssonska stiftelsen, Villastaden 15:12 

10:00 Anders-Larsgården, Hemlingby 19:3 

16:00 Huseliharen, Norrlandet 3:1

18:00 Atlasområdet, Brynas 28:1

21:00 Persborg 1 och 2

22:00 Rönnbacken, Bönan 1:1

7:01 Kv. Lärjungen, Högsta 2:2

10:01 Kv. Skokloster, Söder 40:1, 40:9 m.fl.

11:01 Saltarsfjärdens fiskeläge, Norrsundet 15:28 

3:1:88 Valbo centrum, Markheden 4:1

3:2:88 Nybo 4:2 m.fl.

3:10:89 Forsbacka 9:44

3:3:91S Valbobygden

3:6:91 Svedens herrgård

3:9:91 Mackmyra Bruk

3:7:92 Mackmyravägen, Mackmyra 19:2, Valbo Bäck 6:1 m.fl.

3:2:93 Forsbacka gamla järnverksområde

3:2:94 Valbo frörenseri, Markheden 4:13

4:4:88 Hilleviks Bruk

4:2:89 Varva 4:8 i Hille
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4:8:92 Söder om Hille Kyrka, Hille 2:8, 19:1

4:10:92 Hille kommunalhus, Varva 1:91

4:1:93 Norr om Hille Kyrka, Hille 2:87, Varva 3:1

4:2:94 Rutudden, Trödje 1:37

5:3:88 Vifors Bruk

5:1:93 Bergby centrum, Vi 7:15

5:4:92 Bergby hälsocentral, Hamrånge prästbod 4:1 och Vi 4:5

5:5:92 Saltarsfjärdens fiskeläge

5:1:94 Gåsholma 19:1

5:1:95 Arbetarmuseet i Norrsundet, Norrsundet 2:15

6:1:89 Området kring kyrkan med prästgård

6:1:90 Ålbo 8:10

6:1:91 Lurbergsgården, Harv 5:17

Intervju

Palm, Ingemar. Boverket. Telefonsamtal 2003-01-30.
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Bilaga

Förslag till blankett för insamling av 
statistikuppgifter rörande 
skyddade byggnader enligt PBL

Syftet är att redovisa de uppgifter som behöver samlas 
in för byggnader som omfattas av juridiska bestämmel
ser enligt PBL.

Fastighetsbeteckningen bör utgöra grunden för 
sökning och beräkning för att uppgifterna ska bli sök
bara och mer användbara. Fastigheterna kan därefter 
sorteras utifrån de skydd de har. Övriga sökord bör 
vara län, kommun, kategori, typ av skydd samt värde 
enligt PBL.

Miljömålsuppföljningen kräver också att fastighet, 
typ av skydd och värde enligt PBL kan kopplas ihop 
och är sökbara. De insamlade uppgifterna bör visa hur 
många byggnader som är skyddade och vilken typ av 
skydd de har.

Det finns också möjlighet för allmänheten att få veta 
om ett hus är skyddat eftersom fastighetsbeteckningen 
är inkluderad.

Det som är nödvändigt och som kan vara arbets- 
krävande är att tolka planbestämmelserna. Det räcker 
inte att enbart räkna antalet q eftersom PBL ger 
möjlighet att använda olika beteckningar och utforma 
bestämmelser utifrån varje plansituation.

PBL har också förändrats genom åren, före 1996 
tydliggjordes inte varsamhetsbestämmelserna. Som 
framgår av rapporten använder olika kommuner olika 
beteckningar och innehåll i bestämmelsetexterna. Allt 
för ofta återfinns bestämmelser som är avskrivna for
muleringar av lagtexten, vilken vare sig är en korrekt 
skyddsbestämmelse eller en varsamhets bestämmelse, 
och Boverkets rekommendationer används långt ifrån 
alltid.

Vid tolkningen av bestämmelserna är det speciellt 
viktigt att skilja på det som är skyddsbestämmelse 
respektive varsamhetsbestämmelse. Utifrån Boverkets 
rekommendation har rapporten uttalat att såväl 
skyddsbestämmelse, rivningsförbud som eventuell höjd 
bygglovsplikt behöver införas för att motsvara ett 
långsiktigt skydd för byggnader enligt PBL 3:12. För 
miljömålsuppföljningen är det mycket viktigt att dessa 
bestämmelser tolkas korrekt och inrapporteras.

Ett annat problem kan vara att identifiera en 
korrekt fastighetsbeteckning. Den fastighet som redo
visas på plankartan kan ha genomgått förändringar, 
t.ex. i områden med arrendetomter där de enskilda 
tomterna har avstyckats till egen fastighet.

Förutom uppgifter om skydd för befintlig bebyg
gelse ger blanketten möjlighet att samla uppgifter kring 
byggrätter, mark, vegetation samt uttalade krav om 
antikvarisk kompetens.
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KULTURMILJÖ

Skyddade byggnader inom fastighet i detaljplan eller områdesbestämmelse 
enligt Plan- och bygglagen

Län:
Kommun:
Fastighet:
Gårdsnamn/adress etc: 
Kordinat:
Kategori:

Gävleborg

Gävle

Forsbacka 3:57 

Hyttvillan

Bostadshus

Plan:
DPL/OB: 
Planens syfte: 
Lagakraft:

Gamla järnverksområdet i Forsbacka. 3:2:92 

Dpi
Bevarande/användning

93-04-28

Riksintresseområde: Forsbacka

Kommunalt intresseområde: Forsbacka
Övrigt bebyggelseområde:
Fastighetens/byggnadernas värde enl. PBL: PBL 3:12

Antal byggnader inom fastigheten: 1
Antal byggnader som omfattas av skydd: 1
Antal byggnader med byggrätt för tillbyggnad:
Antal tillkommande byggrätter: 1

Ange i tabellen hur många byggnader/byggrätter som omfattas av följande bestämmelser:

Använd
ning

Q Lagtext Skydds
bestäm
melse

Rivnings
förbud

Varsam-
hetsbest.

Höjd
lovplikt

Sänkt
lovplikt

Ny- och 
tillbygg
nad

Interiör Mark/
vegeta
tion

Antikv.
kompe
tens

B 1 1
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Tolkningsanvisningar av beteckningar och bestämmelser enligt 
Boverkets Boken om detaljplan och områdesbestämmelser

Användning Ange fastighetens användning enligt detaljplanen.

Q Användning anpassad till den befintliga bebyggelsens kulturvärden.

Lagtext Avskrivning av hela eller delar av lagtext, t.ex. PBL 3:1,10,12 och 13.

Skyddsbestämmelse Utpekande av hela eller delar av byggnad för vilka texten uttryckligen anger 
skall bevaras eller inte får förändras. Även beskrivning av underhållet.
Gäller exteriör/interiör.
Avser PBL 3:12 och betecknas q enl. Boverket.

Rivningsförbud Förbud mot rivning.
Avser PBL 3:12 och betecknas q enl. Boverket.

Varsamhetsbestämmelse Utpekande av karaktärsdrag för hela eller delar av byggnaden där texten anger 
hur de utpekade karaktärsdragen skall tas till vara eller beaktas. Endast exteriör. 
Avser PBL 3:10 och betecknas k enl. Boverket.

Höjd lovplikt Exteriöra förändringar och underhåll, uppförande och ändring av ekonomi
byggnad, rivning, markarbeten, placering av byggnad, skyltar och ljusanordningar. 
Se PBL 8:6.
Före 1996 även interiör. Avser byggnader enl. PBL 3:12 och betecknas a 
enl. Boverket.

Sänkt lovplikt Sänkt lovplikt som anger viss utformning, visst utförande etc. för åtgärden. 
Betecknas a enl. Boverket.

Nybyggnad/Tillbyggnad Hänsynsbestämmelser. Utformning, placering, utförande.
Avser PBL 3:10 och 3:12 och betecknas f enl. Boverket.

Interiör Skyddsbestämmelse, se ovan, och höjd/sänkt lovplikt i planer upprättade före 
1996.

Mark/vegetation Skyddsbestämmelse, se ovan, bestämmelse om allmän plats (gata torg, park). 
Utformning, bevarande, förändrad lovplikt.
Betecknas q, n, a enl. Boverket.

Antikvarisk kompetens Anger plankartan/betämmelserna att antikvarisk kompetens (t.ex. hänvisning till 
länsmuseet) skall användas vid underhåll m.m.?
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God bebyggd miljö är ett av femton miljökvalitetsmål i 
propositionen Svenska miljömål — delmål och åtgärds- 
strategier (2000/01:130). Enligt delmål 2 för detta 
miljömål ska den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen 
vara identifierad och ett program finnas för skydd av dess 
värden senast 2010. Samtidigt ska minst 25 procent vara 
långsiktigt skyddad. Denna studie har genomförts i syfte 
att klargöra möjligheterna att statistikföra uppgifter om 
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som skyddats 
genom beslut enligt PBL.

I rapporten föreslås statistikinsamling av uppgifter 
om skyddade byggnader även om begreppet skydd av 
bebyggelse används i formuleringen av delmål 2. Ett 
skydd kan främst avse särskilt värdefulla byggnader 
medan bebyggelseområden normalt inrymmer såväl 
bevarande som förändring. Det har också visat sig att 
det många gånger kan vara svårt att särskilja rena 
skyddsbestämmelser från andra typer av bevarande
bestämmelser. I rapporten föreslås därför att uppgifter 
samlas in om såväl skyddsbestämmelser som vissa andra 
bestämmelser som rör utformning och utförande av 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
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