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Förord

God bebyggd miljö är ett av femton miljökvalitetsmål 
enligt propositionen Svenska miljömål - delmål och 
åtgärdsstrategier (2000/01:130) som riksdagen antagit. 
Miljökvalitetsmålet innebär bland annat att ”Det kultu
rella, historiska och arkitektoniska arvet i form av bygg
nader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap 
med särskilda värden ska värnas och utvecklas”. 
Kommuner och länsstyrelser har enligt propositionen 
ett stort ansvar för att målet ska uppnås genom att 
tillämpa befintlig lagstiftning, främst plan- och bygg
lagen, PBL.

Enligt delmål 1 ska senast år 2010 fysisk planering 
och samhällsbyggande grundas på program och strate
gier för hur kulturhistoriska och estetiska värden ska 
tas till vara och utvecklas.

För att kunna följa detta delmål krävs metoder som 
klargör hur kulturvärden i bebyggelsen hanterats i pro
gram och strategiska dokument, bland annat den kom
munala översiktsplanen. Metoder behövs också för att 
klargöra hur dessa program och strategier följs upp i 
efterföljande juridiskt bindande planer och beslut om 
byggande.

Riksantikvarieämbetet, RAÄ, har ett övergripande 
ansvar för miljömålsfrågor relaterade till kulturmiljön. 
RAA ska enligt regleringsbrevet i samverkan med andra 
myndigheter utarbeta en strategi för hur arbetet med att 
bevara, utveckla och bruka den kulturhistoriskt värde
fulla bebyggelsen bör bedrivas och följas upp.

I denna rapport redovisas några av de studier som 
Riksantikvarieämbetet genomfört som ett led i miljö- 
målsarbetet med syfte att utveckla metoder för att följa 
upp delmål 1. Studierna har bedrivits med stöd av 
medel från Naturvårdsverket, enligt Miljömålsrådets 
beslut, avseende rampost miljömålsuppföljning ur 
anslag 34:2, miljöövervakning med mera. Arbetet har 
innefattat en genomgång av hur kulturvärden i bebyg
gelse har hanterats i olika beslut enligt PBL, från under
lag till bygganmälan.

Delstudier har utförts i tio kommuner: Fagersta, 
Gävle, Hudiksvall, Härjedalen, Jokkmokk, Mölndal, 
Ockelbo, Skara, Sundbyberg och Uppsala. I sju av kom
munerna: Gävle, Fagersta, Härjedalen, Jokkmokk, 
Ockelbo, Uppsala och Sundbyberg, har samtliga 
moment studerats. I övriga kommuner har djupstudier 
genomförts, i Mölndal avseende bygglov samt i Skara 
och Hudiksvall avseende underlag, översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser.

Arbetet med att studera de tio kommunerna 
har utförts på Riksantikvarieämbetet av Lena Boox 
med hjälp av Sara Bergvin, Anna Krus och Anna 
Lindberg samt av konsulten Katarina Lindgren, Eken 
8c Arken. Sammanställningen av denna rapport har 
gjorts av Lena Boox och redigeringen av Ann Mari 
Westerlind, plan- och bebyggelseenheten inom kultur
miljöavdelningen.
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Sammanfattning och slutsatser

Denna studie har två syften, dels att testa en metod för 
utvärdering av delmål 1 i God bebyggd miljö, dels att 
få fördjupad kunskap om hur kommunerna hanterar 
kulturvärden enligt PBL. Studier har inriktats på att 
först beskriva hur kommunerna i program och strate
gier, det vill säga i kulturmiljöunderlag och översikts
planer, identifierar och rekommenderar åtgärder för 
hanteringen av kommunens kulturvärden. Därpå 
undersöks om uttalandena senare följs och efterlevs vid 
fysisk planering och samhällsbyggande, alltså juridiskt 
bindande detaljplaner och områdesbestämmelser samt 
vid beslut om bygglov och kontrollplaner.

Utveckling av en metod för utvärdering
Slutsatser

• Studierna av tillgängligt skriftligt material i de tio 
kommunerna har gett värdefull information om 
och hur kulturvärden i utpekade kulturmiljöer 
behandlas i plan- och byggsystemet. De visar 
vilka program och underlag som finns för kultur
miljön och hur dessa använts. De visar också 
omfattningen av juridiskt bindande bestämmelser 
om skydd av kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
och hur bestämmelserna ser ut. De visar dock inte 
fullt ut hur bestämmelserna efterlevs i beslut om 
bygglov och kontrollplaner. För att följa genom
förandeskedet krävs kompletterande intervjuer.

• Ett aktuellt kommunalt kulturmiljöunderlag och 
tillgång till antikvarisk kompetens är två viktiga 
indikatorer för att kunna följa utvecklingen av 
delmål 1, vad gäller kulturvärden.

• En metod som kombinerar arkivstudier och 
intervjuer av nyckelpersoner krävs för en tillför
litlig utvärdering av delmål 1.

Studerat material och källor
Det skriftliga material som studerats består av olika 
typer av underlag, antagna och lagakraftvunna planer, 
beslutade bygglov och kontrollplaner samt anmälda

byggåtgärder. Materialet är offentligt och förvaras hos 
kommunens byggnadsnämnd eller i kommunens arkiv.

Studierna av det skriftliga materialet i de tio kom
munerna visar att hanteringen av kulturvärdena 
generellt kan följas och förstås i samband med upp
rättandet av den kommunomfattande översiktsplanen 
och dess fördjupningar samt vid upprättandet av detalj
plan och områdesbestämmelser, eftersom krav finns i 
PBL på dokumentation av samråds- och gransknings- 
yttranden med mera. Studier av beslut om bygglov och 
kontrollplaner ger däremot små möjligheter att följa 
och förstå hur berörda kulturvärden behandlats, 
beroende på att arkiverade beslutshandlingar är mycket 
bristfälliga i detta avseende. I handlingar upprättade 
vid bygganmälan, byggsamråd och beslut om kontroll
plan finns inga uppgifter om kulturvärdena, eftersom 
de inte behandlas i detta skede. Av kommunernas 
ärendestatistik framgår dessutom att flertalet anmäl- 
ningspliktiga åtgärder, som ej är lovpliktiga, över
huvudtaget inte anmäls.

Förutom studier av skriftligt material har intervjuer 
skett med olika tjänstemän som handlagt frågorna för 
att få fram uppgifter om resonemangen kring olika 
beslut. Detta gäller speciellt bygglov och bygganmälan 
där det skriftliga materialet är bristfälligt. En förut
sättning för att kunna ta del av sådana uppgifter är att 
den eller de tjänstemän som arbetade med ärendena 
ännu är kvar i tjänst; på länsstyrelsen, länsmuseet, 
kommunala museet eller i kommunen.

Tillgången till skriftligt material
I de studerade kommunerna förekommer olika sätt att 
registrera, arkivera och förvara det källmaterial som 
behöver studeras. Kommunernas möjligheter och prio
riteringar vad gäller arkivering skiftar och följer ingen 
gemensam princip. Ingen av de studerade kommunerna 
för egen statistik eller registrerar ärenden som rör 
kulturmiljön.

För att kunna genomföra studierna krävs därför 
som ett första moment att ta reda på hur materialet för
varas i den aktuella kommunen, om man inte har lokal
kännedom sedan tidigare. I annat fall blir man beroen
de av att kommunens personal plockar fram alla 
uppgifter.
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Tidsåtgång

Tidsåtgången för studierna i de tio kommunerna har 
varierat kraftigt. Sammantaget har drygt ett personår 
krävts. I de större kommunerna med många planer och 
beslut krävdes drygt två månaders arbete per kom
mun. I en mindre kommun räckte två dagar. Tids
åtgången påverkas framför allt av mängden ärenden, 
men också av hur materialet är registrerat, arkiverat 
och förvarat. Avgörande är dessutom på vilket sätt 
man kan identifiera vilka detaljplaner som antagits 
inom utpekade kulturmiljöområden i den kommun- 
omfattande översiktsplanen eller lovärenden som 
handlagts inom planlagda områden. Tidsåtgången för 
sammanställningen av materialet och rapportskrivning 
är inte inräknad.

Problem och möjligheter
Ett problem är att den icke dokumenterade muntliga 
informationen och diskussionen mellan kommun och 
fastighetsägare, med utgångspunkt från rekommenda
tionerna i program, strategier och planer, inte kan 
studeras. Detta informella arbete har ofta stor bety
delse för att förmå berörda aktörer och fastighetsägare 
att ta hänsyn till utpekade kulturvärden.

Enligt PBL förutsätts att aktuella, tydliga, detaljerade 
och väl förankrade detaljplaner eller områdesbestäm
melser ska finnas. Där ska kommunen klart ha tagit 
ställning till avvägningen av allmänna och enskilda 
intressen utifrån översiktsplanen. Vid lovgivning ska 
avvikelser inte godtas om allmänna intressen, som 
exempelvis kulturvärden, påtagligt påverkas. Kontroll
planer ska behandla eventuella kulturvärden. Av studien 
framgår att PBL inte tillämpas i sin helhet, även om 
det i de flesta studerade översiktsplanerna finns en 
intention att tillämpa regelsystemet på detta sätt.

Studierna visar att metoden inte är tillfyllest för att 
redovisa om konkreta byggåtgärder grundar sig på 
program och strategier, eftersom svårigheterna är stora 
att genomskåda hur kulturvärden hanterats i lov och 
kontrollbeslut. Av beslutsdokumentet framgår inte 
heller om tillståndet lett till en lämplig lösning för 
kulturmiljön. Nyttan med att göra denna typ av djup
studie kan därför ifrågasättas. I detaljplaner redovisas 
ibland kopplingen till översiktliga kulturmiljöunderlag. 
Men eftersom de flesta detaljplaner i dag fungerar som 
fördjupade bygglov för större förändringar (frimärks- 
planer som är externuppdrag för enskilda intressen) 
och inte redovisar helheter och sammanhang i bebyg
gelsemiljön, blir studier av enbart detaljplaner miss
visande. Studier av bygglovsbeslut och deras relation 
till program och strategier är nödvändiga som komp
lement.

Troligen är studier av underlagen, strategierna och 
rekommendationer i översiktsplanen det mest kost- 
nadseffektiva för att mer kontinuerligt följa delmål 1. 
Hur rekommendationerna utfaller i praktiken, alltså i 
byggskedet, blir dock inte synligt. För att få en bra 
belysning av om byggandet grundas på program och 
strategier måste mer ingående studier i form av enkäter 
och intervjuer genomföras än vad som har skett. Även 
studier av själva objekten, före och efter åtgärd, kan 
vara nödvändiga.

Genomförande

Studier för att följa delmål 1 behöver inte upprepas för 
samma kommuner förrän nya underlag, program och 
strategier har tagits fram och använts, exempelvis efter 
en mandatperiod. Studier av enbart underlagen kan 
genomföras av central myndighet eller länsstyrelse för 
samtliga eller några utvalda kommuner i länet. Med 
den kännedom som länsstyrelserna normalt har om 
länets kommuner bör intervjuerna kunna reduceras. 
Studier som avser byggskedet (detaljplan, bygglov, 
byggande) bör göras enbart som djupstudier i särskilda 
forsknings- och utvecklingsprojekt.

Hur hanteras kulturvärden i 
PBL-systemet?
Slutsatser

• De tio kommunernas insatser för att ta till vara 
kulturvärden är mycket olika, eftersom ambitio
ner, traditioner och förutsättningar varierar 
starkt.

• De kommunomfattande kulturmiljöunderlagen 
som togs fram på 1980-talet kan i dag anses 
föråldrade. De anger främst vilka avgränsade 
miljöer eller objekt som ska skyddas och tar 
varken upp helhetsvärden, det moderna kultur
arvet eller hur kulturvärden kan utvecklas.

• De kommunomfattande översiktsplanerna är 
mycket olika. Avgränsningen av kulturhistoriskt 
värdefulla områden överensstämmer med under
lagen. Hänvisningar till PBL 3:12 är ovanliga. 
Rekommendationer för och ställningstaganden 
till kulturmiljöernas hantering är oftast vaga och 
otydliga. Länsstyrelserna har sällan haft syn
punkter på kulturmiljöns hantering.

• I de studerade kommunerna har fördjupningar 
av översiktsplanen sällan använts för att förtyd
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liga hur kulturmiljöfrågorna kan hanteras inom 
mindre områden. Där sådana fördjupningar 
genomförts har kulturmiljöfrågorna dock kon
kretiserats.

• I de studerade kommunerna har säkerställandet 
av kulturvärden genom detaljplaner eller områ
desbestämmelser i områden som utpekats i över
siktsplanen varit litet. I de detaljplaner som 
genomförts är beskrivningar och bestämmelser 
som rör kulturvärden oftast otydliga och otill
räckliga som vägledning för bygglovsskedet.

• Bygglov har endast studerats i områden med 
detaljplaner och områdesbestämmelser enligt 
PBL, som innehåller någon form av skydd eller 
reglering av kulturvärden, enligt uttalanden i 
översiktsplanen.

De studerade kommunerna kan indelas i tre 
grupper: I den första förekommer inga bygglov 
enligt ovan. I den andra är det svårt att utläsa 
hur kulturvärdena hanterats på grund av brist
fälliga beslutshandlingar. I den tredje har kultur
värdena beaktats i den bygglovshantering som 
skett i samråd med antikvarie knuten till kom
munen.

• I de studerade kommunerna har kulturvärden i 
stort sett inte hanterats i tillsyns- och kontroll
processen.

Små och stora kommuner har 
olika förutsättningar

De tio kommuner som har ingått i studien har 
mycket olika historia, ytstorlek, befolkningsmängd 
och näringsutveckling samt resurser och traditioner 
för planering och byggande. Alla dessa faktorer 
påverkar hur arbetet med att ta hand om kommunens 
kulturvärden kan bedrivas. I större kommuner med 
befolkningsökning och positiv näringsutveckling finns 
ett tryck på nybyggande och förändringar i den bygg
da miljön som oftast innehåller kulturvärden. I små 
kommuner med avfolkning, brist på resurser och 
negativ näringsutveckling är det dock svårare att värna 
bebyggelsens kulturvärden.

Underlag till den kommunomfattande 
översiktsplanen
Då de första översiktsplanerna upprättades i de stude
rade kommunerna på 1980-talet fanns ett relativt bra 
kulturmiljöunderlag, baserat på den tidens värderingar.

Samarbete skedde ofta med tjänstemän med kultur- 
miljökompetens. Enstaka mindre kommuner hade dock 
ett mycket bristfälligt kulturmiljöunderlag. Därefter 
har få heltäckande underlag tagits fram för kultur
miljön. Underlag tas numera endast fram i samband 
med speciella projekt, framför allt i de större kommu
nerna, där det finns ett förändringstryck.

Den kommunomfattande översiktsplanen
De miljöer som pekats ut i översiktsplanen och de 
rekommendationer som där anges grundar sig i hög 
grad på det vid plantillfället tillgängliga kulturmiljö
underlaget och på samråd med tjänstemän med kultur- 
miljökompetens.

Översiktsplanernas utformning är mycket olika. I de 
större kommunerna har kulturmiljön behandlats mer 
formellt. För utpekade områdena anges till exempel att 
PBL 3:12 ska tillämpas och juridiska former för reg
lering och skydd föreslås. I de mindre kommunerna 
anges inte alltid hur kulturvärden i utpekade områden 
formellt ska säkerställas. I en översiktsplan finns inte 
ens ställningstaganden till hur riksintresseområdena 
ska hanteras.

Översiktsplanernas rekommendationer i sak gäller 
framför allt landsbygdsmiljöer. De är oftast översiktliga 
och kräver ytterligare preciseringar för att kunna 
användas som underlag för fortsatt planering och byg
gande. De utpekade områdenas kulturvärden är inte 
tydligt definierade, men ibland finns hänvisningar till 
befintligt kulturmiljöunderlag. Länsstyrelserna har 
normalt inte haft några synpunkter på översiktsplaner
nas hantering av kulturvärden.

Fördjupningar av
den kommunomfattande översiktsplanen

I de studerade kommunerna har få fördjupningar 
av översiktsplanerna genomförts i syfte att förtydliga 
hur kulturvärden kan tillvaratas eller utvecklas. I de 
fördjupningar av översiktsplanerna som gjorts i 
samband med större förändringar av områden har 
kulturmiljön inte behandlats mer utförligt än i de 
kommunomfattande översiktsplanerna.

Detaljplaner
och områdesbestämmelser

Kommunernas ambitioner att juridiskt säkerställa 
kulturvärdena i utpekade områden enligt översikts
planernas rekommendationer har över lag varit låga, 
men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Den 
viktigaste orsaken är att de inte själva haft möjlighet 
att avsätta resurser för att upprätta detaljplaner med
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skyddsbestämmelser för kulturmiljön. Detaljplaner 
upprättas i dag i stor utsträckning med extern finansi
ering inför förändringar. Det medför att kommuner 
med stort förändringstryck kunnat skydda värdefull 
bebyggelse inom områden som samtidigt detaljplane
rats för en förändring med externa medel. I samma 
kommuner förekommer också att man med egna 
medel upprättat detaljplaner som säkerställer kultur
värden.

Det kulturmiljöunderlag som använts vid detalj- 
planearbetet är översiktsplanen, uppgifter som fram
kommer i samrådet samt äldre inventeringar och 
kulturmiljöprogram. Ibland tas särskilda program
underlag fram för speciella objekt.

Planbestämmelserna är i allmänhet otydligt utfor
made och redovisningen av kulturvärdena är oftast 
bristfällig även i planbeskrivningarna, även om större 
kommuner med bättre resurser har något tydligare 
bestämmelser och beskrivningar än de övriga. De egen
skaper som konstituerar kulturvärdet och hur de ska 
hanteras i framtiden redovisas dock otydligt.

I detaljplaner som gjordes under det första PBL- 
skedet finns bestämmelser som i princip är utdrag från 
lagtexten i tredje kapitlet. Rivningsförbud användes då 
med stor försiktighet. Orsaken till de otydliga och 
oklara bestämmelserna och beskrivningarna är, för
utom bristen på underlag, bristen på förståelse för 
betydelsen av såväl tydligt formulerade planbestämmel
ser som tydliga planbeskrivningar vid handläggningen 
av bygglov och bygganmälan.

Bygglov

Beslut om bygglov har studerats inom områden med 
detaljplaner och områdesbestämmelser som utarbetas 
för att genomföra översiktsplanens rekommendationer 
att säkerställa kulturvärden. Bygglov i områden med 
äldre detaljplaner enligt byggnadslagen/byggnads
stadgan eller bygglov i områden utan detaljplan med 
enbart översiktsplanen som underlag, har däremot inte 
studerats. Anledningen är att studien syftade till att 
se hur kulturvärden hanterats enligt PBL från underlag 
till utförd byggåtgärd, eftersom översiktsplanen oftast 
rekommenderar att detaljplan eller områdesbestäm
melser ska upprättas i kulturhistoriskt värdefulla 
områden.

Inom områden utan detaljplan eller områdesbestäm
melser eller med samlad bebyggelse är lovplikten låg. 
Det stora flertalet åtgärder behöver därför inte prövas 
av kommunen. Rekommendationerna för landsbygds- 
miljöer med kulturvärden i de studerade översikts
planerna är dessutom mycket översiktliga. De ger små 
möjligheter för fastighetsägarna att själva förstå vari 
kulturvärdena består och hur de ska hanteras.

För att dokumentera bygglovsbesluten används 
oftast ritningar och förtryckta blanketter, där kultur
historiskt viktiga detaljer inte framgår. Sökanden får 
vanligen muntlig information om detta, men resultatet 
kan inte följas upp eftersom skriftlig dokumentation 
saknas.

Resultaten av studierna av hanteringen av bygglovs- 
ärenden kan delas upp i tre ungefär lika stora grupper 
som kan karaktäriseras på följande sätt.

I den första gruppen ingår kommuner, där det inte 
har varit möjligt att studera hanteringen av lov, efter
som i princip ingen detaljplan tagits fram för att säker
ställa kulturvärden i enlighet med rekommendationer i 
översiktsplanen.

I den andra gruppen ingår kommuner, där det i 
bygglovsbesluten varit svårt att utläsa om kultur
värdena hanterats i överensstämmelse med detaljplane- 
bestämmelserna. Redogörelsen för ärendet är bristfällig 
eller otydligt utformad i beslutstexten. I de flesta fall 
rör det sig om beslut, där det är uppenbart att en 
kunnig tolkning och precisering av både kulturvärdena 
och detaljplanebestämmelserna är nödvändig för att 
man ska kunna ta hänsyn till berörda kulturvärden. 
Där det trots allt varit möjligt att utläsa hur kultur
värdena beaktats, har några för kulturmiljön mycket 
negativa beslut fattats, där varken planbeskrivning eller 
planbestämmelser beaktats. Samråd med tjänstemän 
med kulturmiljökompetens har antingen inte skett alls 
eller också framgår det inte om synpunkterna beaktats. 
Oftast saknas en övergripande policy för hanteringen 
av kulturvärden i byggloven. Eventuella synpunkter 
från länsmuseet inhämtas framför allt i form av skriv
na remisser.

I den tredje gruppen framgår av besluten om och 
hur kulturvärdena har beaktats. Kommunerna har en 
klar policy för hanteringen av kulturvärden i bygglov. 
Samarbete med tjänstemän med kulturmiljökompetens 
som oftast finns inom kommunen eller på ett kommu
nalt museum sker regelbundet och relativt ofta och 
kulturvärdena beaktas väl.

Som underlag vid bygglovsgivningen används de 
planbestämmelser och beskrivningar som utarbetats i 
detaljplanerna. Det går inte att utläsa ur besluten 
om också äldre inventeringar, kulturmiljöprogram 
eller uttalanden i den kommunomfattande översikts
planen använts.

Tillsyn och kontroll
Någon formell kontroll av kulturvärden har inte skett 
under pågående byggprocess i de studerade kommu
nerna, eftersom kommunerna varken uppmärksammat 
eller behandlat kulturvärden i samband med bygg
anmälan eller kontrollplan.
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Betydelsen av information om kulturvärden

Tjänstemännen i de studerade kommunerna har i all
mänhet uppfattningen att information och rådgivning 
är viktigt för att kunna ta till vara kulturvärden. Det 
gäller både då skyddsbestämmelser ska införas i detalj
plan eller områdesbestämmelser och vid lov och 
bygganmälan.

Kommuner som utarbetat kulturmiljöprogram har 
i samband med detta utfört såväl muntliga som skrift
liga informationsinsatser. Dessa måste dock ständigt 
upprepas eftersom hus byter ägare, muntlig informa
tion faller i glömska och den skriftliga blir föråldrad. 
Detta kräver resurser som kommunerna i dag inte har.
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Inledning

Bakgrund

God bebyggd miljö är ett av de femton miljökvalitets
mål riksdagen fastställt enligt propositionen Svenska 
miljömål - delmål och åtgärdsstrategier (2000/01:130). 
Generationsmålet har följande lydelse: ”Städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälso
sam livsmiljö samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokali
seras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, och 
andra resurser främjas.”

Miljökvalitetsmålet bör enligt regeringen i ett 
generationsperspektiv bland annat syfta till att: ”Det 
kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och 
landskap med särskilda värden värnas och utvecklas 
och en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, 
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och 
verksamheter och vid användning, förvaltning och 
omvandling av befintlig bebyggelse.”

Riksdagen har också beslutat om ett antal tidssatta 
delmål:

• Delmål 1 - att samhällsbyggande och fysisk plan
ering senast år 2010 ska grundas på program och 
strategier bland annat för hur kulturhistoriska och 
estetiska värden ska tas till vara och utvecklas.

• Delmål 2 - att den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen senast år 2010 ska vara identifierad; 
ett program ska finnas som underlag för arbetet 
med att skydda bebyggelsens värden och minst 
25 procent av den värdefulla bebyggelsen vara 
långsiktigt skyddad.

Ansvaret att genomföra dessa delmål är, enligt 
propositionen i första hand, en uppgift för kommuner 
och länsstyrelser. Men ansvaret för att utveckla pro
gram, strategier och metoder för miljömålsuppföljning 
ska ske i samverkan med berörda statliga centrala 
myndigheter. Boverket har ett huvudansvar för miljö
målet God bebyggd miljö, medan Riksantikvarie
ämbetet har ett övergripande ansvar för kulturmiljö
frågorna i hela miljömålsarbetet.

Syfte

Riksantikvarieämbetet har därför testat en metod för 
att analysera hur rekommendationer för hanteringen av 
kulturmiljön i kommunala översiktsplaner och pro
gram fullföljs såväl i senare led av planprocessen som 
under byggskedet i form av lov, tillsyn och kontroll.

Syftet med studien är att ta reda på om den före
slagna metoden kan användas vid fördjupad miljömåls
uppföljning, för att belysa om ställningstagande som 
tas upp i program och strategier beaktas ända fram till 
handläggningen av konkreta åtgärder som lov, tillsyn 
och kontroll.

Syftet med studien är också att få ökad kunskap 
om hur olika kommuner behandlat kulturmiljöfrågan i 
underlag, program, fysisk planering och byggande.

Studien gäller i första hand delmål 1, men indirekt 
berörs också delmål 2, eftersom omfattningen av skydd 
i detaljplaner och områdesbestämmelser behandlas.

Arbetsmetod
Allmänt

Den första frågan som belysts är om och hur det 
går att följa hur kulturvärden hanteras genom att 
studera de offentliga och skriftliga handlingar från 
1987-2003 som dokumenterar den formella hanter
ingen av ärenden enligt PBL. Den andra frågan som 
belysts är om den arbetsmetod som använts är lämplig 
för uppföljning och utvärdering av God bebyggd miljö.

Studierna består främst av en genomgång av till
gängligt skriftligt material, det vill säga lagakraftvunna 
planer, beslutade bygglov och kontrollplaner samt 
anmälda byggåtgärder. Detta material är offentligt, för
varas hos byggnadsnämnden eller motsvarande och är 
tillgängligt för allmänheten. Det rör sig i allmänhet om 
avslutade och arkiverade ärenden. Dessutom har det 
underlag som använts vid handläggningen av ärenden 
studerats och intervjuer utförts med berörda tjänste
män. Arbetet har utgått från den kommunomfattande 
översiktsplanen. De områden som där utpekats som 
kulturhistoriskt värdefulla, såväl av riksintresse som av 
mer lokalt intresse, har utgjort grunden för avgräns- 
ningen av arbetet.
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Studien har genomförts enligt följande:

• Representativt urval av kommuner
Ett representativt urval av kommuner har gjorts 
för beskrivning av hur kommuner med olika 
förutsättningar hanterar sina kulturvärden i PBL- 
systemet. Svenska Kommunförbundets gruppin
delning av kommuner har utnyttjats. (Se bilaga.)

• Översiktlig beskrivning av kommunernas 
förutsättningar
Så långt möjligt har uppslagsverk, källor på 
Svenska Kommunförbundet och intervjuer med 
tjänstemän i kommunerna använts för att ta 
fram översiktliga uppgifter om bland annat 
folkmängd och utveckling, förändringstryck, 
historiska fakta och näringsstruktur.

• Kommunerna Fagersta, Gävle, Härjedalen, 
Jokkmokk, Ockelbo, Uppsala och Sundbyberg 
har studerats och beskrivits enligt nedanstående 
metod. I Mölndal har studier endast genomförts 
av bygglov och i Hudiksvall och Skara av under
lag, översiktsplaner, detaljplaner och områdes
bestämmelser.

• Kulturmiljöunderlaget
Grunden för urvalet av de utpekade kultur
historiskt värdefulla områdena i den kommun- 
omfattande översiktsplanen har studeras. 
Kunskapsunderlag i form av exempelvis invent
eringar, kulturmiljöprogram och riksintresse
beskrivningar har beskrivits. Uppgifter om under
lagens aktualitet och innehåll har tagits fram samt 
om det anges i översiktsplanen om något saknas.

• Den kommunomfattande 
översiktsplanen
Beträffande den kommunomfattande översikts
planen har uppgifter tagits fram om ålder, inne
hållet från kulturmiljösynpunkt, redovisning av 
utpekade områden, vilka säkerställandeformer 
och rekommendationer som anges för dessa 
områden, var PBL 3:12 ska gälla vid bedömning 
av förändringar, om ställningstaganden och 
rekommendationer i översiktsplanen är av 
informell eller formell karaktär samt hur eventu
ella synpunkter på kulturmiljöfrågorna från 
samrådsinstanser beaktats.

• Fördjupningar av den kommunomfattande 
översiktsplanen
Studier har gjorts av i vilken omfattning det i den 
kommunomfattande översiktsplanen anges att

fördjupningar ska ske i utpekade kulturhistoriskt 
intressanta områden. Om så skett beskrivs om för
djupningarna följer översiktsplanens intentioner. 
Uppgifter har även tagits fram om vilka synpunk
ter samrådsinstanserna haft på fördjupningarna.

• Detaljplan och områdesbestämmelse 
Uppgifter har tagits fram om i vilken omfattning 
detaljplaner och områdesbestämmelser utarbe
tats för utpekade områden enligt rekommen
dationer i den kommunomfattande översikts
planen. Hur kulturvärdena uppmärksammats 
och reglerats i planbeskrivningar och planbestäm
melser har studerats. Bedömningar har gjorts av 
om översiktsplanens intentioner uppfylls. Hur 
eventuella synpunkter från samrådsinstanser 
beaktats och vilket kunskapsunderlag som 
använts förutom översiktsplanen har angivits.

• Andra åtgärder
Uppgifter har tagits fram om i vilken omfattning 
andra åtgärder, som anges i översiktsplanen, har 
vidtagits.

• Lov, tillsyn och kontroll
Studier har gjorts av hur kulturvärden hanterats 
vid handläggning av lov, tillsyn och kontroll i om
råden med detaljplaner och områdesbestämmel
ser med skyddsbestämmelser för kulturvärden 
utarbetade enligt översiktsplanens rekommenda
tioner. Granskning har gjorts av vad som kan ut
läsas i det skriftliga materialet, vilka samråd som 
skett med tjänstemän med kulturmiljökompetens 
och vilket kunskapsunderlag som använts vid 
handläggningen. Slutligen har studerats hur till
syn och kontroll avseende kulturvärdena hante
rats vid genomförda byggnadsåtgärder.

• Intervjuer
Eftersom resultatet av studierna av det skriftliga 
materialet inte varit fullt tillfredsställande har 
kompletterande intervjuer genomförts för klar
görande av situationen i respektive kommun. 
Intervjuerna har företagits med tjänstemän under 
kommunens byggnadsnämnd, handläggare inom 
länsstyrelse, länsmuseum och kulturförvaltning/ 
kommunalt museum eller motsvarande.

• Kulturmiljöfrågor som inte studerats
Syftet med studien har varit att se hur kultur
värden beaktats i handläggningskedjan - under
lag, översiktsplan, detaljplan, bygglov, byggan
mälan. Bygglov i områden med äldre detaljplaner 
eller utanför detaljplanelagd bebyggelse har
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Områdes bestäm
melser enligt PBL

Detaljplaner 
enligt PBL

Andra åtgärder 
t.ex. information

Kontroll

Kulturmiljöunderlag

Översiktsplaner

Schematisk bild av hur PBL- 
systemet studerats i de tio 
kommunerna.

därför inte studerats. Utanför detaljplanelagt 
område och särskilt utanför samlad bebyggelse är 
lovplikten dessutom så låg att det stora flertalet 
åtgärder utförs utan kommunens kännedom.

Arbetet har endast innefattat en genomgång 
av hur kommunerna formellt hanterat kultur
värdena från ställningstagande i den kommun- 
omfattande översiktsplanen till beslut om 
bygglov och kontroll. Det arbete som utförs i 
kommunerna i form av information och rådgiv
ning, med utgångspunkt från de generella 
bestämmelserna i PBL om hänsyn till kulturvär
den, har inte studerats närmare.

Begrepp

Större kommun är en befolkningsmässigt stor kommun, 
med en eller flera heltidsanställda arkitekter inom kom
munens organisation, organisatorisk eller geografisk 
närhet till antikvarisk expertis och en positiv sam
hällsutveckling.

Mindre kommun är en kommun med mindre befolk
ning, utan egen anställd arkitekt, med negativ sam
hällsutveckling och avbefolkning, mycket dålig ekono
mi och stort avstånd till antikvarisk expertis.

Program och strategier i delmål 1 har definierats 
som översiktsplaner och planeringsunderlag.

Samhällsbyggande och fysisk planering i delmål 1 
har i denna studie definierats som detaljplaner, om
rådesbestämmelser, lov, tillsyn och kontroll.

Lov, tillsyn och kontroll enligt PBL avser handlägg
ning av bygglov, marklov och rivningslov samt byggan
mälan med byggsamråd och upprättande av kont
rollplan.

Plan- och byggsystemet
Allmänt

Plan- och bygglagen, PBL, trädde i kraft den 1 juli 
1987. Den ger jämfört med tidigare lagstiftning 
kommunerna ett större ansvar för plan- och bygg
processen. Genom naturresurslagen, NRL, numera 
miljöbalken, MB, som trädde i kraft samtidigt fick 
kommunerna också ett ansvar för hushållningen med 
naturresurserna inklusive kulturmiljön. PBL har 
ändrats flera gånger under 1990-talet och för när
varande pågår en stor översyn.

Kommunerna har huvudansvaret för att PBL efter
följs. Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen över PBL 
och har dessutom ett speciellt ansvar för riksintressen, 
hälsa och säkerhet samt mellankommunala intressen. 
Boverket är den centrala myndighet som ansvarar för 
frågor om byggd miljö, hushållning med naturresurser, 
fysisk planering, byggande och boende samt har den 
allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet.

Kulturmiljön - ett av de allmänna intressena
I PBL finns tydliga regler vad gäller bevakning av 
allmänna intressen och hushållning med mark- och 
vattenresurser. I första kapitlet anges att både allmänna 
och enskilda intressen ska beaktas, om inte annat är 
särskilt föreskrivet. Enligt andra kapitlet ska natur- och 
kulturvärden beaktas, en ändamålsenlig struktur främ
jas, liksom en estetiskt tilltalande utformning av bebyg
gelse, grönområden, kommunikationsleder och andra 
anläggningar. Enligt miljöbalkens tredje kapitel ska 
mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt, 
som har stor betydelse från allmän synpunkt bland 
annat på grund av deras kulturvärden, så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
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kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövården ska skyddas mot sådana åtgärder.

Också enskilda intressen ska beaktas. Enskilda 
intressen är exempelvis önskemål och synpunkter från 
fastighetsägare, företagsägare eller boende. Konflikter 
kan uppstå om den enskilda fastighetsägarens intresse 
att utnyttja sin fastighet strider mot det allmänna 
intresset att ta hänsyn till eller bevara fastighetens 
kulturvärden. Det är en viktig pedagogisk uppgift att 
förklara och få förståelse för att en byggnad som ägs 
och bebos av en fastighetsägare har kulturvärden som 
gör att det allmänna långsiktiga intresset måste vägas 
mot det kortsiktigt enskilda intresset. Detta kan göras i 
ett kulturmiljöprogram, i den kommunövergripande 
översiktsplanen eller i en fördjupning.

Det är kommunens uppgift att klarlägga vilka 
intressen som är allmänna eller enskilda, vilken hänsyn 
som ska tas till dessa och vilket av dessa intressen som 
har företräde i olika sammanhang.

Kommunomfattande översiktsplan
Förekomsten av allmänna intressen ska redovisas i den 
kommuntomfattande översiktsplanen. Det handlar om 
förekomsten av allmänna intressen och riksintressen 
samt hur dessa ska tillgodoses, grunddragen i använd
ningen i mark- och vattenområden, hur den bebyggda 
miljön ska utvecklas och bevaras och vilka miljö- och 
riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användning 
av mark- och vattenområden. Översiktsplanen har en 
viktig koppling till miljöbalkens tredje och fjärde kapi
tel som understryker betydelsen av att miljöfrågor och 
hushållning av naturresurserna beaktas i den fysiska 
planeringen. Betydelsen av en hållbar utveckling fram
går av portalparagraferna såväl i PBL som i MB.1

Översiktsplanens innehåll och konsekvenser ska 
kunna läsas utan svårighet av alla och vara vägledan
de för beslut om användning av mark- och vattenom
råden. För att kunna redovisa och göra avvägningar 
mellan olika intressen krävs ett bra kunskapsunderlag. 
För avgränsade områden kan en fördjupning göras av 
översiktsplanen. Den ska precisera och förtydliga den 
kommunomfattande planens innehåll. I en fördjupning 
av översiktsplanen kan till exempel hanteringen av 
kulturvärden inom ett avgränsat område preciseras 
relativt detaljerat. Varken den kommunomfattande 
översiktsplanen eller fördjupningarna är juridiskt 
bindande. De är enbart vägledande och ska fungera 
som underlag för detaljplanering eller beslut om lov 
och bygganmälan i områden som saknar detaljplaner 
och områdesbestämmelser.

Antagandet av översiktsplaner föregås av ett brett 
samrådsförfarande med olika myndigheter, intresse
organisationer, politiska partier, större fastighetsägare

med mera. Översiktsplaner ställs därefter ut för offent
lig granskning så att varje enskild medborgare kan ta 
del av och lämna synpunkter på innehållet. Fäns- 
styrelsen har ett särskilt ansvar både vid samråd och 
granskning av översiktsplanerna. Översiktsplaner antas 
av kommunfullmäktige och ska aktualitetsförklaras 
varje mandatperiod.2

Detaljplan och områdesbestämmelser
Med stöd och vägledning från den kommunomfattande 
översiktsplanen och dess fördjupningar ska detalj
planer och områdesbestämmelser upprättas. De ska 
mestadels grundas på ett program och en miljökonse
kvensbeskrivning ska göras om planen kan medföra 
betydande miljöpåverkan. I detaljplaner och områdes
bestämmelser sker den slutliga avvägningen mellan 
allmänna och enskilda intressen. I detaljplanen regleras 
byggrätter, markens användning och hur miljön kan 
förändras eller bevaras. Områdesbestämmelser reglerar 
inte byggrätter, men mark- och vattenanvändning kan 
läggas fast liksom lovplikten för tillbyggnader eller 
mindre förändringar. I både detaljplaner och områdes
bestämmelser kan bestämmelser införas som reglerar 
hanteringen av kulturvärden inom området. Detalj
planer görs i dag framför allt vid större förändringar. 
De har en genomförandetid på 5-15 år.3

Såväl planhandlingar som planbestämmelser ska 
vara preciserade och tydliga. De ska förklara syftet med 
planen och beakta berörda allmänna och enskilda 
intressen. De ska tolka lagens generella bestämmelser 
och vara begripliga för medborgarna.4 Om en byggnad 
som utpekats som kulturhistoriskt värdefull i en detalj
plan inte försetts med tydliga skyddsbestämmelser finns 
ingen tydlig ledning för vilka krav som ska ställas i 
bygglovsprocessen.5

Samråd ska ske med berörda sakägare, myndigheter 
och intresseorganisationer både vid detaljplaneläggning 
och upprättande av områdesbestämmelser. Samråd 
genomförs för att förbättra beslutsunderlaget och ge 
möjlighet till insyn och påverkan från personer som är 
berörda. Fänsstyrelsen har särskilt ansvar för att till
handahålla underlag om allmänna intressen och att ta 
vara på statens intressen.6

Enkelt planförfarande kan användas för att upp
rätta, ersätta, ändra eller upphäva detaljplan eller 
områdesbestämmelse. Det ger en snabbare planprocess 
och ett enklare samrådsförfarandet. Det får endast 
användas om förändringen är av begränsad betydelse, 
saknar intresse för allmänheten, enbart berör en 
begränsad sakägarkrets och är förenlig med gällande 
översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande.7

Detaljplaner och områdesbestämmelser antas vanli
gen av kommunfullmäktige och vinner laga kraft när
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länsstyrelsen beslutar att inte överpröva planen, om 
inga överklaganden har inkommit eller eventuella över
klaganden prövats. Vid enkelt planförfarande delegeras 
ofta antagandebeslutet till byggnadsnämnden.

Detaljplan och områdesbestämmelser är juridiskt 
bindande. Någon ytterligare prövning kan inte ske av 
det som reglerats. Lov får i princip inte beviljas om 
åtgärderna strider mot innehållet i planbestämmel
serna.8 Åtgärder som innebär mindre avvikelse får 
medges om de är förenliga med planens syfte. Tydliga 
och preciserade planbestämmelser, planbeskrivningar 
och uttalade syften med planen är viktiga, då frågan 
om mindre avvikelse ska prövas. Om åtgärden är att 
betrakta som en större avvikelse från planen kan lov 
inte medges utan att planen ändras.9

Lov, tillsyn och kontroll

Efter 1995 är vissa åtgärder som tidigare var lov
pliktiga enbart anmälningspliktiga. Bygglov innebär 
att åtgärden ska prövas, medan bygganmälan enbart 
innebär att åtgärdens utförande granskas.

Den kontroll av byggåtgärder som tidigare utfördes 
av kommunen utförs nu av byggherren, sedan kom
munen beslutat vilken kontroll som ska ske och vilken 
kompetens som krävs för att kunna utföra den. 
Omfattningen diskuteras vanligen vid ett byggsamråd 
och beslutas i en kontrollplan, där åtgärder som berör 
kulturvärden klart ska framgå. Kontrollens omfattning 
beror exempelvis på om det finns bestämmelser i en 
detaljplan och på vilken typ av kulturvärden som är 
berörda. För kontroll av åtgärder som berör kultur
värden kan krav ställas på en antikvarisk sakkunnig 
kontrollant.

Beslut om lov och kontrollplan tas av byggnads
nämnden eller på delegation av tjänstemän. Gransk
ningen av bygganmälan kan inte som ett lovbeslut 
överklagas, däremot kan beslut om kontrollplan över
klagas av berörda.

Inom stora områden framför allt på landsbygden 
är få åtgärder lov- och anmälningspliktiga. Inom såda
na områden med höga kulturvärden krävs att detalj
plan eller områdesbestämmelser upprättas med höjd

bygglovsplikt och eventuellt också andra typer av 
bestämmelser för att det ska vara möjligt att reglera 
vad som får ske.

Reglerna i PBL för handläggning av lovärenden är 
färre än dem för planarbete. Uppgifter som i varierande 
utsträckning kan behövas vid handläggning och beslut 
som rör kulturhistoriskt värdefulla byggnader är för
utom ritningar, beskrivning av olika material och 
detaljutformningar på byggnader. Ofullständiga hand
lingar ger nämnden rätt att förelägga om komplettering 
eller avvisning av ärendet.10 Det finns mycket att vinna 
på tydliga och välmotiverade beslut. Då beslutet går 
någon part emot ska motiv alltid anges.11

Enligt PBL ska synpunkter från berörda sakägare, 
grannar och hyresgästorganisationer inhämtas i de fall 
då förslaget till bygglov avviker från detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller om det ligger utanför plan
lagt område.

Endast sakägare har rätt att överklaga bygglov. 
Länsstyrelsen kan dock efter särskilt förordnande inom 
ett riksintresseområde pröva kommunernas beslut 
avseende lov och förhandsbesked, men det gäller inte 
bygganmälan och beslut om kontrollplan.

Tillsyn av plan- och bygglagen
Enligt PBL ansvarar länsstyrelserna för tillsyn av 
plan- och byggnadsväsendet i länet. Länsstyrelserna är 
genom samråden väl insatta i planeringsskedena och 
har därmed god insyn och stora påverkansmöjligheter. 
De betraktas som den viktigaste samrådsparten.

Länsstyrelsernas insyn i lov, tillsyn och kontroll är 
betydligt sämre. De kallas endast i undantagsfall till 
samråd om bygglov.

Enligt en utredning genomförd av Boverket år 2001 
brister länsstyrelserna i sin tillsyn.12 I hälften av länen 
sker överhuvudtaget ingen tillsyn av byggandet och i 
övriga har tillsyn skett någon enstaka gång. Oftast sker 
tillsynen i samband med överklaganden.

På grund av bristen på tillsyn finns liten kunskap 
på länsstyrelsen om hur kulturvärden hanteras vid 
lov, tillsyn och kontroll. De har således små möjligheter 
att både rätta till och påtala felaktig handläggning.

Fotnoter
1. Boken om detaljplaner och 

områdesbestämmelser, s. 9.
2. Ibid., s. 9,11.
3. Ibid, s. 15 ff., 110 ff.
4. Ibid., s. 43.
5. Ibid., s. 102.
6. Ibid., s. 12, 39.
7. Ibid., s. 34-36.
8. Ibid., s. 11, 31 ff.
9. Boken om lov, tillsyn och kont

roll, avsnitt 6:3, s. 9.

10. Ibid., avsnitt 4:1.
11. Ibid., s. 9 avsnitt 4.
12. Boverkets rapport av reger

ingsuppdragen. Kommunernas 
resurser för bygglov respektive 
tillsyn och kontroll inom byg
gandet, dnr 10810-881/2001. 
Länsstyrelsernas tillsynsverksam
het inom byggandet och ventila
tionsområdet i kommunerna, 
dnr 10810-882/2001.
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Erfarenheter av arbetsmetoden

Olika typer av källmaterial

Rapporten bygger framför allt på studier av antagna 
översiktsplaner, lagakraftvunna detaljplaner, beslutade 
bygglov och kontrollplaner samt anmälda byggåt- 
gärder. Den metod som har valts kan användas i alla 
typer av kommuner. Allt material är offentligt och till
gängligt för allmänheten. Det förvaras antingen hos 
byggnadsnämnden eller motsvarande förvaltning eller i 
kommunernas arkiv.

Antalet ärenden, som formellt handläggs i de stude
rade kommunerna, varierar kraftigt. Det är den faktor 
som haft störst betydelse för hur mycket tid som krävts 
för att genomföra studierna. Tiden har varierat från 
cirka två dagar till drygt två månader per kommun.

En annan faktor som haft stor betydelse för möjlig
heten att genomföra studien är kvaliteten på de arkive
rade handlingarna, där det ofta är stor skillnad mellan 
handlingarna för planer och för lov. I planakterna finns 
ett stort material, medan loven innehåller få hand
lingar.

Skriftliga handlingar som gäller lov, tillsyn och kont
roll ger dålig information både om motiven för besluten 
och det resonemang som föregick besluten. Muntliga 
uppgifter förmedlade av tjänstemännen om lov, tillsyn 
och kontroll är därför av särskilt stort intresse.

Kunskapsunderlagen för planering och lovgivning 
har också studerats. Det handlar bland annat om 
kulturmiljöprogram, bevarandeprogram och inventer
ingar. Kunskapen om och förvaringen av kunskaps
underlagen varierar i de studerade kommunerna. Allt 
kunskapsunderlag är antingen samlat på ett ställe eller 
spritt på förvaltningen. Det kan vara väl känt och ofta 
använt eller mindre känt och sällan använt av handläg
garna. För att vara säker på att allt kunskapsunderlag 
av betydelse identifierats togs också kontakt med läns
museer och kommunala museer eller antikvarier, efter
som de oftast i praktiken arbetat fram underlaget.

Olika arkiveringsprinciper

I de studerade kommunerna är det skriftliga materialet 
arkiverat och förvarat på mycket olika sätt. Ibland

förvaras handlingarna i mycket ändamålsenliga 
arkivlokaler i anslutning till förvaltningens lokaler, men 
de kan också förvaras i källarlokaler långt bort från 
förvaltningens tjänsterum. Sättet att förvara handlingar 
och hålla dem tillgängliga speglar kommunens ekono
miska möjligheter och prioriteringar.

Tidsåtgången för att plocka fram och studera mate
rialet varierar med arkiverings- och förvaringssättet. 
Första steget är att förstå den princip som kommunen 
har valt och det andra att plocka fram materialet från 
arkivet. Mängden ärenden är dock mer betydelsefull 
för tidsåtgången än arkiveringsprinciperna. De som 
utfört kommunstudierna har försökt sätta sig in i 
arkiverings- och förvaringsprinciperna och där så har 
varit tillåtet också tagit fram materialet själva. 
Kommunerna har varit mycket välvilliga och hjälp
samma, beroende på arbetsmängden och tillgången på 
personal.

Arkiveringen både av kommunomfattande över
siktsplaner och fördjupningar av översiktsplanerna 
sker oftast under namnet på det område som omfattas. 
De är inte särskilt många.

Vad gäller detaljplaner och områdesbestämmelser 
varierar arkiveringsprinciperna mer. Det tar tid att för
stå på vilket sätt materialet är arkiverat. Kommunen 
kan ha ett bokstavs- och nummersystem som antingen 
bygger på en geografisk indelning eller ett löpnummer
system för varje år. Antalet handlingar är också större. 
I en av de studerade kommunerna fanns drygt 500 gäl
lande detaljplaner.

I de studerade kommunerna finns planhandlingarna 
normalt bevarade i pappersform förvarade i ett arkiv. 
Det förekommer att plankartorna och planbeskriv
ningar också finns i en databas. I vissa kommuner finns 
ett närarkiv med yngre planhandlingar, medan de äldre, 
till exempel från tiden före PBF, förvaras i ett för 
kommunen centralt arkiv. Hur mycket planmaterial 
som finns på själva förvaltningen varierar. Gällande 
planer är ett arbetsredskap som måste finnas tillgäng
liga vid bygglovshantering med mera. I vissa kommu
ner finns därför en kopia av plankartan med bestäm
melser och planbeskrivning på förvaltningen, medan 
originalet tillsammans med samråds- och utställnings- 
handlingar med mera, förvaras i arkivet. Det förekom
mer också att förvaltningen endast har en kopia av
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planbeskrivningen, medan plankartan i form av en för
minskad kopia är insatt på en större karta över hela 
kommunen. På så sätt syns hur kommunen är täckt 
med planer, men för varje planområde är det svårt att 
tyda plankartans bestämmelser.

Handlingar gällande lov, tillsyn och kontroll arki
veras alltid efter fastighetsbeteckning. Dessa ärenden är 
de absolut flesta, men i kommunerna förs ingen 
statistik över hur många bygglov som beviljats sedan 
PBL infördes.

När det gäller handlingar om lov, tillsyn och kont
roll är det vanligare, åtminstone i medelstora och i 
större kommuner, att avslutade ärenden arkiveras 
antingen i en databas eller som mikrofilmade kort för 
att spara arkivutrymmen. Pappersmaterial, kladd
anteckningar och annat av intresse slängs. I de minsta 
kommunerna arkiveras handlingarna i pappersform. 
Det är svårare och mer tidskrävande att studera mate
rialet i databas eller på mikrofilm eftersom avfoto
graferingen kan medföra att information går förlorad. 
Handlingar inlagda i databaser är dock mycket enklare 
och tydligare att läsa än sådana som finns på mikro
kort, om den tekniska utrustningen är av god kvalitet.

Möjligheten att lokalisera 
relevanta lovärenden

Studierna har utgått från den kommunomfattande 
översiktsplanen och de områden som utpekats som 
kulturhistoriskt värdefulla, såväl riksintresseområden 
som kommunala intresseområden.

För att kunna avgöra om ett utpekat område 
omfattas av detaljplaner eller områdesbestämmelser 
krävs antingen lokalkännedom eller en tydlig översikts
karta för att lokalisera detaljplanerade områden inom 
kommunen.

Detsamma gäller för att få reda på om ärenden om 
lov, tillsyn och kontroll förekommit inom ett detalj- 
planelagt område med kulturhistoriskt värdefulla 
fastigheter.

Om lokalkännedom saknas eller om ett system för 
att lokalisera planer och lov inte finns, är den som 
genomför studien beroende av förvaltningens personal. 
Detta har främst gällt lokaliseringen av lovärenden, 
eftersom det inom de studerade kommunerna varken 
finns statistik eller system som redovisar antagna pla
ner, anmälningar och lov inom utpekade kulturmiljöer 
i den kommunomfattande översiktsplanen.

Möjligheten att genomföra intervjuer

Förutom arkivstudier av skriftligt material har inter
vjuer genomförts med förvaltningens personal. En 
förutsättning för att få uppgifter om upprättade planer 
och handlagda lov är att de tjänstemän eller den 
tjänsteman som arbetade med ärendena ännu är kvar i 
tjänst. Det gäller även tjänstemän på länsstyrelser, 
länsmuseer, kommunala museer och kommunantikva
rier. Vanligen har tjänstemännen i de studerade kom
munerna tjänstgjort under lång tid, men ett genera
tionsbyte har påbörjats eller kommer att ske under de 
närmaste tio åren.
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Resultat av studier i tio kommuner

Beskrivning av de tio kommunerna
Urval

Målsättningen har varit att studera kommuner med 
olika storlek, geografisk spridning, näringslivsmässiga 
och ekonomiska förutsättningar, planerings- och bygg- 
aktivitet med mera. Avsikten var att få en så bred 
belysning som möjligt av hur kommuner med olika 
förutsättningar har hanterat och beaktat sina kultur
värden. Svenska Kommunförbundets kommungrupp
indelning var vägledande för urvalet. Kommunerna är 
där indelade i nio grupper efter egenskaper som till 
exempel befolkningsstorlek och näringslivsstruktur 
(se bilaga).

Med gruppindelningen som utgångspunkt valdes 
kommunerna Gävle, Fagersta, Hudiksvall, Härjedalen, 
Jokkmokk, Mölndal, Ockelbo, Skara, Sundbyberg och 
Uppsala.

Kommunernas storlek och identitet
Mölndal med 57 000 invånare i Västra Götalands län 
och Sundbyberg med 33 800 invånare i Stockholms län 
är förortskommuner med en befolkning som till över
vägande delen arbetspendlar till en storstad. Båda kom
munerna har ökande folkmängd.

Gävle med 91 000 invånare i Gävleborgs län och 
Uppsala med 192 500 invånare i Uppsala län ingår i 
gruppen större städer med en befolkningsmängd på 
50 000-200 000 invånare. Då studien genomfördes 
tillhörde Knivstaområdet Uppsala kommun. I Gävle 
sker en viss ökning och i Uppsala en kraftig ökning av 
befolkningen.

Hudiksvall med 37 000 invånare i Gävleborgs län 
ingår i gruppen medelstora städer med ett invånarantal 
på 20 000-50 000 invånare med en tätortsgrad över 
70 procent. Invånarantalet i Hudiksvall är relativt 
stabilt.

Fagersta med 12 300 invånare i Västmanlands län 
ingår i gruppen industrikommuner med mer än 40 pro
cent av nattbefolkningen sysselsatt inom industri
sektorn. I gruppen, som är den största, ingår cirka 
17 procent av Sveriges kommuner. Kommunen har en 
svag befolkningsminskning.

Jokkmokk med 5 800 invånare i Norrbottens län

och Härjedalen med 11 200 invånare i Jämtlands län är 
glesbygdskommuner med mindre än 20 000 invånare 
och högst 5 invånare per kvadratkilometer. Båda kom
munerna har länge haft en befolkningsminskning.

Ockelbo med 6 100 invånare i Gävleborgs län är en 
landsbygdskommun med 6,4 procent av nattbefolk
ningen sysselsatt inom jord- och skogssektorn och en 
tätortsgrad under 70 procent. Befolkningen minskar 
kontinuerligt.

Skara med 18 300 invånare i Västra Götalands län 
tillhör gruppen större kommuner med 15 000-50 000 
invånare. Invånarantalet är relativt stabilt.

Kommungrupper som inte är representerade är 
storstäder med invånarantal över 200 000 och övriga 
mindre kommuner med ett invånarantal på mindre än 
15 000. De tre största kommunerna har inte studerats, 
eftersom arbetsinsatsen beräknades bli alltför om
fattande. Uppsala kommun med 192 000 invånare kan 
sägas representera den gruppen, medan Fagersta kan 
representera gruppen mindre kommuner.

Kommunernas bemanning, organisation 
och ärendemängd

Enligt PBL ska det i varje kommun finnas en eller 
flera nämnder för att fullgöra kommunens uppgifter 
inom plan- och byggnadsväsendet. Inom kommunen 
ska finnas minst en person med arkitektutbildning 
och i övrigt personal med den kompetens som behövs 
för att fullgöra uppgifterna på ett tillfredsställande 
sätt.

Under arbetet har uppgifter tagits fram om kom
munernas organisation, bemanning och ärendemängd 
avseende planering och byggande. Kommunerna har 
olika organisationer och det har varit svårt att exakt 
ange såväl antal tjänster som antalet ärenden. I många 
kommuner, speciellt i de mindre, ingår många olika 
arbetsuppgifter i en tjänst. I de större kommunerna 
särskiljs redovisningen av ärenden för lov och för 
anmälan, medan de mindre kommunerna slår samman 
dem. Enligt kommunernas uppgifter är antalet bygg- 
anmälningsärenden cirka 75 procent av antalet 
bygglovsärenden. I verkligheten är de bygganmälans- 
pliktiga åtgärderna antagligen fler än de lovpliktiga, 
eftersom det handlar om mycket vanliga åtgärder.
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Många bygganmälningspliktiga åtgärder kommer 
troligen aldrig till kommunens kännedom.

Antalet tjänster inom stadsbyggnadsförvaltningen 
hänger främst samman med kommunens befolknings
storlek. Inrättade arkitekttjänster finns i huvudsak i 
kommuner med mer än cirka 10 000 invånare. I mindre 
kommuner anlitas konsulter på deltid. Tillgång till 
antikvarisk expertis, som har stor betydelse för 
hanteringen av kulturmiljöfrågorna, finns endast i tre 
kommuner.

Mölndal
• Planering och byggande sorterar under kommun

styrelse och byggnadsnämnd.
• På stadsbyggnadskontoret finns 4 tjänster för bygg

lov och bygganmälan.
• På planeringskontoret finns 4 tjänster för handlägg

ning av planer.
• Ar 2002 antogs 10 detaljplaner samt handlades 950 

bygglov och 600 bygganmälningar.
• Stadsarkitekt med övergripande ansvar saknas.
• Inom kommunen finns en kommunantikvarie på 

Mölndals museum.
• I Göteborg, på cirka 10 kilometers avstånd, finns 

kulturmiljökompetens på länsstyrelsen.

Sundbyberg
• Planering och byggande sorterar under kommun

styrelse, stads- och fastighetsnämnd samt miljö- och 
myndighetsnämnd.

• På samhällsbyggnadsförvaltningen finns 2 tjänster 
för planhandläggning och 2 tjänster för handlägg
ning av bygglov och bygganmälan.

• Årligen utarbetas cirka 10 detaljplaner. År 2002 
handlades cirka 350 bygglov och cirka 175 bygg
anmälningar.

• Någon stadsarkitekt finns inte längre.
• Antikvarisk kompetens fanns tidigare på kulturför

valtningen. Nu finns närmaste antikvarie på läns
museet och länsstyrelsen i Stockholm.

Uppsala
• Planering och byggande sorterar under kommun

styrelse och byggnadsnämnd.
• På stadsbyggnadskontoret finns 6 tjänster för hand

läggning av planer och 10 tjänster för handläggning 
av bygglov och bygganmälan.

• År 2001 utarbetades 40 detaljplaner och handlades 
1 400 bygglov och 1 230 bygganmälningar.

• I kommunen finns en stadsarkitekt utan över
gripande ansvar för ärendehanteringen.

• En stadsantikvarie finns på kulturförvaltningen.
• I Uppsala finns dessutom kulturmiljökompetens på 

länsmuseet och länsstyrelsen.

Gävle
• Planering och byggande sorterar under kommun

styrelse samt bygg- och miljönämnd.
• På Bygg & Miljö finns 7 tjänster för handläggning 

av planer och cirka 7,5 tjänster för handläggning av 
bygglov och bygganmälan.

• År 2001 antogs 20 detaljplaner och handlades 714 
respektive 474 bygglov och bygganmälningar.

• Stadsarkitekt med övergripande ansvar saknas.
• I Gävle finns kulturmiljökompetens på länsmuseet 

och på länsstyrelsen.
• Egen kommunantikvarie saknas men en byggnads

inspektör har kulturmiljökompetens.

Hudiksvall
• Planering och byggande sorterar under byggnads

nämnden.
• På plan- och bygglovskontoret finns cirka 2,5 tjäns

ter för handläggning av planer och cirka 2,5 för 
handläggning av bygglov och bygganmälan.

• År 2002 antogs 10 detaljplaner och handlades 550 
bygglov och bygganmälningar.

• Stadsarkitekten handlägger både bygglov och planer.
• Kulturmiljökompetens finns på det kommunala 

Hälsinglands museum och på länsstyrelsen i Gävle.

Fagersta
• Planering och byggande sorterar under miljö- och 

byggnadsnämnden.
• I kommunen finns 2 tjänster för handläggning av 

både planer och bygglov/bygganmälan.
• Cirka 6-7 detaljplaner tas fram per år. År 2002 

handlades 206 bygglov och bygganmälningar.
• Stadsarkitektkompetens cirka en halv dag per vecka 

köps in på konsultbasis sedan 1987.
• Antikvarisk kompetens finns på 7 mils avstånd på 

länsmuseet och länsstyrelsen i Västerås.

Härjedalen
• Planering och byggande sorterar under miljö- och 

byggnadsnämnd.
• På miljö- och byggkontor finns 2 tjänster för hand

läggning av bygglov och bygganmälan.
• År 2001 antogs 8 detaljplaner samt handlades 294 

bygglov och 192 bygganmälningar.
• Stadsarkitektkompetens motsvarande 35 procent 

köps in på konsultbasis.
• Antikvarisk kompetens finns på cirka 18 mils 

avstånd på länsmuseet och länsstyrelsen i Jämtland i 
Östersund.

Jokkmokk
• Planering och byggande sorterar under samhälls- 

nämnden.

Resultat av studier i tio kommuner 19



• På byggkontoret finns en assistenttjänst för hand
läggning av bygglov och bygganmälan.

• Ar 2002 antogs mgen plari, men oftast antas en plan 
per år, samt handlades 185 bygglov och bygg- 
anmälningar.

• En stadsarkitekt arbetar sedan 1996 på konsultbasis 
cirka 10 procent med planer, bygglov och föredrag
ningar.

• Antikvarisk kompetens finns på cirka 18 mils 
avstånd på Norrbottens länsmuseum och läns
styrelsen i Luleå. I Jokkmokk finns Åjtte, Svenskt 
fjäll- och samemuseum, där det finns kompetens 
om det samiska kulturarvet.

Ockelbo
• Planering och byggande sorterar under bygg- och 

miljönämnden.
• Chefen för förvaltningen avsätter, cirka 5 procent av 

en heltid för planarbeten. En inspektörstjänst på 
cirka 50 procent finns för handläggning av bygglov/ 
bygganmälan.

• Cirka 1,5 plan antas per år. År 2002 handlades 
96 bygglov och 52 bygganmälningar.

• Stadsarkitektkompetens inköps på 40 procent för 
handläggning av planer, bygglov, rådgivning och 
nämndsammanträden.

• Antikvarisk kompetens finns på cirka 6 mils avstånd 
på länsmuseet och länsstyrelsen i Gävle.

Skara
• Planering och byggande sorterar under miljö- och 

byggnadsnämnden.
• På plan- och byggavdelningen finns 2,5 tjänster för 

handläggning av planer och 1,5 tjänst för handlägg
ning av bygglov/bygganmälan.

• År 2002 antogs 3 detaljplaner och handlades 192 
bygglov och bygganmälningar.

• Stadsarkitekten är förvaltningschef.
• Antikvarisk kompetens finns på Västergötlands 

museum i Skara och på länsstyrelsen i Mariestad.

Kommunernas arkitektkompetens

Endast en av de tio kommunerna har en traditionell 
stadsarkitekt med förvaltningsledande ansvar. I ytter
ligare fem kommuner finns en eller flera arkitekt
tjänster. I vissa finns stadsarkitekten kvar utan att ha 
förvaltningsledande ansvar.

Studien har inte kunnat visa om en arkitekt i 
förvaltningsledande ställning förbättrat hanteringen 
av kulturvärdena. Men åsikter har framförts från 
ett länsmuseum, att den övergripande insynen över 
handläggningen av kulturvärden försvann i en av de 
studerade kommunerna, då stadsarkitekttjänsten

drogs in. Det finns inte längre samma möjlighet att 
föra ett övergripande resonemang om kultur
miljöfrågor.

I fyra av de undersökta kommunerna köps 
stadsarkitektkompetensen in i olika omfattning. Två 
av kommunerna har tidigare haft en egna stadsarki
tekter, men när det ekonomiska läget försämrades 
drogs tjänsterna in.

Om stadsarkitekt inte finns är effekterna enligt 
respektive kommun och länsstyrelse att:
• Färre planer kan utarbetas.
• Kommunens övergripande och långsiktiga hållning 

till kulturmiljö och estetik försämras, eftersom en 
inhyrd arkitekt på deltid enbart klarar insatser i 
enskilda plan- eller tillståndsärenden.

• Handläggningen försämras på grund av bristande 
lokalkännedom.
Arkitektkompetens bedöms främst vara nödvändig 

i kommuner med många nybyggnader eller större för
ändringar, men inte i avvecklingsområden.

Kommunernas kulturmiljökompetens
Från kulturmiljösynpunkt är det viktigt att förvalta 
kulturvärden i den befintliga bebyggelsen. För att 
kunna bruka och använda kulturmiljön krävs en 
insiktsfull förvaltning med ombyggnader och för
ändringar anpassade till platsens kulturvärden. En 
sådan förvaltning kräver både kontinuitet och ett 
konsekvent synsätt samt god och bred kompetens i 
samverkan mellan arkitekter och antikvarier.

I två av de studerade kommunerna har det tidi
gare funnits tjänstemän med kulturmiljökompetens 
i en förvaltning under byggnadsnämnden, i en kommun 
under cirka femton år och i en annan under ett par år. 
I båda kommunerna uppges ekonomin vara huvud
orsak till indragningarna. Båda kommunerna uppger 
att tjänstemän med kulturmiljökompetens inom för
valtningen var till stor nytta. I den ena kommunen 
användes tjänstemannen i första hand för att ta fram 
planer för att säkerställa kulturvärdena.

Konsekvenserna av indragningen av kulturmiljö
kompetensen är enligt intervjuerna att:
• Möjligheten att säkerställa kulturvärden i utpe

kade områden i enlighet med översiktsplanen för
svann.

• Möjligheten att ta fram nytt eller uppdatera äldre 
kulturmiljöunderlag försvann.

• Kraften att driva kulturmiljöfrågor försvann.
• Handläggningen av ärenden tar längre tid.
• Dialogen med länsstyrelse och länsmuseum om 

kulturmiljöfrågor försämrades.
• Kunskaperna om kulturmiljö och kulturmiljövård 

försämrades.
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Förändringstrycket i kommunerna
Allmänt

Förändringstrycket i de studerade kommunerna är 
olika. I de flesta kommunerna är befolkningsnivån 
relativt stabil och samhällsutvecklingen positiv, vilket 
medför måttliga förändringar i den fysiska miljön. I 
några av kommunerna förekommer däremot antingen 
en mycket stark ökning eller minskning av befolk
ningen, vilket medför ett starkt exploateringstryck 
respektive utarmning. Möjligheterna att förvalta 
kulturmiljön påverkas direkt och indirekt både av för- 
ändringstryck och stagnation. Hur och i vilken 
omfattning beror av flera faktorer, bland annat till
gången på aktuella planer med strategier och ställ
ningstaganden för förvaltningen av kulturvärden. 
Generellt kan sägas att en lagom befolknings- och 
samhällsutveckling samt en stabil näringsstruktur är 
till fördel för kulturmiljön.

Exempel på expansion och befolkningsökning
Den stora befolkningsökningen har i en av de studerade 
kommunerna medfört stor efterfrågan på bostäder. 
Önskemålen att förtäta den befintliga bebyggelsen i 
tätorten har varit starka, eftersom andra utbyggnads
möjligheter varit begränsade. Merparten av detalj
planerna har därför upprättats i tätorten. De flesta har 
medfört nya eller förändrade byggrätter för bostäder, 
handel eller kontor. Det höga exploateringstrycket 
avspeglas väl i detaljplanearbetet som oftast är ett 
resultat av förhandlingar. Samtidigt som bostads
försörjningen säkras påverkas allmänna intressen och 
däribland kulturmiljön. Ibland har man lyckats bevara 
och skydda vissa kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
genom att ersätta en äldre plan med stor byggrätt och 
utan skydd för kulturmiljön med en mindre byggrätt 
och skydd för vissa kulturvärden. Intilliggande kultur
historiskt värdefull bebyggelse har därmed kunnat 
skyddas. Eftersom kravet på externfinansiering är högt 
har planarbeten endast skett där uppdragen finns. 
Hänsynstagande till kulturmiljön har dock skett i form 
av tydliga planbestämmelser, när förutsättningar 
funnits för att upprätta sådana planer.

Exempel på avveckling av näringar och 
befolkningsminskning

Avveckling inom en näring som varit dominerande i en 
kommun medför avfolkning, arbetslöshet och stora 
förändringar på kulturmiljön genom att de ekonomiska 
förutsättningarna för vård och underhåll upphör. Då 
byggnader töms ökar risken för rivning.

I de studerade kommunerna har problem uppstått

på landsbygden, där jordbruk som läggs ner medför att 
ekonomibyggnader och fäbodar står utan användning. 
De agrara miljöerna ligger oftast utanför detaljplane- 
lagda områden, vilket medför lovplikt endast för 
nybyggnad. Övergivna jordbruksbyggnader kan därför 
rivas utan rivningslov.

Problem har också uppstått i före detta bruksorter 
som är grundade av och kring ett industriföretag, som 
tidigare ansvarat både för industrins byggnader, 
bostäder och servicebyggnader, men som nu vanligen 
överlåtit allt utom produktionslokalerna till kommu
nen. När företaget upphör eller flyttar från en bruksort 
drabbas kommunen av tomma bostäder, vilket i 
många fall medfört omfattande rivningar av hela 
bostadsområden. Om verksamheten däremot finns 
kvar kan den bolagsägda bebyggelsen styckas upp och 
säljas till flera ägare, vilket kan medföra att den homo
gena strukturer och karaktären på områden förvans
kas genom att byggnader och tomter hanteras på olika 
sätt.

För att förhindra en sådan utveckling krävs att 
bostadsområdets värden tydligt beskrivs i ett kultur
miljöprogram knutet till översiktsplanen eller att en 
detaljplan eller områdesbestämmelser med skyddsföre
skrifter utarbetats.

Kunskapsunderlag för kulturmiljön
Allmänt

I PBL ställs inga krav på kommunerna vad gäller 
underlag för arbetet med översiktsplanen. Enligt PBL 
ska länsstyrelsen under plansamråden särskilt ta till 
vara och samordna statens intressen, men också ge råd 
och tillhandahålla underlag för kommunens bedöm
ningar och avvägningar av allmänna intressen.

Gemensamt för de studerade kommunerna är att 
kunskapsunderlaget i huvudsak är från 1970- och 
1980-talen och oftast utarbetade av respektive läns
museum. Ett fåtal kommuner med egen kulturmiljö
kompetens har själva utarbetat underlagen. I några 
kommuner finns kunskapsunderlag från 1990-talet. 
Det har oftast tagits fram i samband med kommande 
förändringar som exempelvis ändrad användning som 
väntas medföra om- och nybyggnader eller rivningar. 
I en minoritet av de studerade kommunerna är kultur
mil jöunderlaget mycket bristfälligt.

Innehåll
Det äldre kunskapsunderlaget består i huvudsak av 
selektiva byggnadsinventeringar, där utvalda objekt är 
beskrivna och värderade. De är i huvudsak inriktade
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på byggnader även om avgränsning av kulturhistoriskt 
värdefulla områden förekommer. Ofta innehåller 
inventeringen en historisk beskrivning såväl av områ
den som objekt. Ibland utpekas byggnadernas kultur
historiskt betydelsefulla egenskaper som fasader, 
fönster etcetera. Byggnadsinventeringarna är inte direkt 
anpassade för planering. De förklarar inte varför bygg
naderna är värdefulla, vilka kulturvärden som finns 
eller hur dessa värden ska tas om hand eller får för
ändras.

Senare framtagna underlag, ofta i form av kultur
miljöprogram, fungerar bättre som planeringsunderlag 
åtminstone om de innehåller råd och rekommenda
tioner för fortsatt hantering. I kulturmiljöprogrammen 
ingår också oftast redovisningar av fornlämningar. 
De som tagits fram på 1990-talet har generellt en 
bredare inriktning och behandlar förutom byggnader 
och fornlämningar även marker och landskap. I några 
kommuner är kulturmiljöprogrammen formellt 
behandlade eller antagna som en del av översikts
planen.

Aktualitet
Då de första kommunomfattande översiktsplanerna 
upprättades i de studerade kommunerna fanns vanligen 
ett ganska färskt kulturmiljöunderlag. Kommuner, som 
då inte hade ett aktuellt underlag, lät med ett fåtal 
undantag se över det befintliga. Övriga kommuner, 
som endast hade tillgång till ett begränsat underlag om 
kulturmiljön från länsstyrelsen eller länsmuseet, har 
begränsat kulturmiljöfrågan i översiktsplanen till 
avgränsningen av riksintresseområden.

Kunskapsläget är i dag sämre, eftersom det i allmän
het inte skett några uppdateringar av kulturmiljö
underlaget trots målsättningar om detta i översikts
planerna. Kommuner, som tidigare haft ett relativt 
bra och heltäckande kulturmiljöunderlag, har nu 
otillräckliga kunskaper. Förhållandet gäller också de 
kommuner, som tidigare inte hade något kultur- 
miljöunderlag. En av de intervjuade kommunrepresen
tanterna hävdade att länsstyrelsen hade ansvaret för att 
förse kommunen med bättre underlag.

Kunskapsläget beror oftast på bristen på resurser. 
Det befintliga underlaget uppdateras endast om det 
bekostas av externa finansiärer och tas fram för speci
ella förändringsprojekt. Ju äldre kommunens befintliga 
underlag är desto större är behovet av kulturmiljö
kompetens vid hanteringen av planer och bygglov med 
mera. Risken är att kulturmiljön inte alls beaktas, då 
förändringar är aktuella, om det inte finns någon 
kännedom om vilka kulturvärden det handlar om. 
Synen på vad som är kulturvärden har förändrats 
betydligt sedan de äldsta inventeringarna gjordes.

Kulturmiljön i den kommunomfattande
översiktsplanen
Allmänt

Enligt PBL ska varje kommun ha en aktuell kommun
omfattande översiktsplan. Den är inte bindande för 
myndigheter och enskilda, men ska ge vägledning för 
beslut om användningen av mark- och vattenområden 
samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras. Allmänna intressen ska redovisas och riks
intressen enligt kapitel 3 och 4 i miljöbalken ska 
särskilt anges. Översiktsplanens innebörd och konse
kvenser ska kunna utläsas utan svårighet. Kommun
fullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta 
ställning till översiktsplanens aktualitet.

Ålder
Nya översiktsplaner har antagits 1996 och 2001 i två 
kommuner, men i övriga studerade kommuner antogs 
de kommunomfattande översiktsplanerna 1990-1991. 
Ett fåtal har aktualitetsförklarats med smärre tillägg 
eller utan förändringar. De flesta har använts i oför
ändrat skick fram till slutet av 1990-talet eller början 
av 2000-talet, då kommunen beslutat att en ny 
översiktsplan ska tas fram eller att översyn ska ske av 
den äldre. Översyn eller omarbetning har startat i 
några kommuner.

Områden med kulturvärden i översiktsplanerna

I nästan alla översiktsplaner redovisas kulturhistoriskt 
intressanta områden, såväl av riksintresse som av 
kommunalt intresse, i god överensstämmelse med 
kunskapsunderlaget. Avgränsningen av områdena är i 
allmänhet tydlig med få undantag, där någon exakt 
avgränsning av de kommunala kulturmiljöområdena 
inte redovisats. En anledning är att kulturmiljöunder
laget var inaktuellt eller bristfälligt. Enligt texten avser 
kommunerna att göra fortsatta utredningar för att 
precisera avgränsningarna.

En av de större studerade kommunerna har inte 
behandlat sin största tätort, eftersom en fördjupning 
av översiktsplanen ska göras. I en av översiktsplaner
na redovisas enbart riksintresseområdena, eftersom 
underlag saknas för att redovisa områden av kommu
nalt intresse. I en annan överensstämmer avgräns
ningen av vissa riksintresseområden inte med under
lagets avgränsning, vilket dock inte påpekats av 
länsstyrelsen.

Redovisningen av kulturhistoriskt intressanta om
råden sker på mycket olika sätt vad gäller antal, storlek 
och indelning i delområden. I några översiktsplaner har 
cirka 100 områden redovisats och i en har dessa dess
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utom delats in i cirka 300 delområden. En kommun har 
redovisat enbart ett område.

I ett mindre antal översiktsplaner finns en allmän 
kortfattad beskrivning av de utpekade områdena, utan 
att ange vilka egenskaper som är grunden för det 
kulturhistoriska värdet. Vanligast är att områdena 
endast karaktäriseras som exempelvis landsbygd, järn
bruk eller stad. Hänvisningar till befintliga kunskaps
underlag är vanliga, men dessa är också av skiftande 
kvalitet och beskriver inte heller alltid egenskaper eller 
värden på ett detaljerat sätt.

En precisering av de värdebärande egenskaperna i 
en kulturmiljö krävs både för att det ska vara möjligt 
att utforma tydliga planbestämmelser i detaljplaner 
eller områdesbestämmelser och att pröva bygglov.

Ställningstagande till fortsatt hantering 
inom avgränsade områden

Enligt PBL ska planeringsförutsättningarna, skälen till 
planens utformning och de åtgärder som kommunen 
avser att vidta för att fullfölja planen redovisas i plan
beskrivningen, dessutom ska planens konsekvenser 
redovisas.

I översiktsplanerna anges i allmänhet att kultur
värdena i de utpekade områdena ska bevaras och skyd
das oftast med hänvisning till vilka lagar som kan 
användas. I allmänna rekommendationer anges olika 
förhållningssätt för handläggningen av ärenden inom 
utpekade områden, som i exemplen från Ockelbo och 
Uppsala. Överlag gäller de framför allt landsbygds
områden utanför detaljplanelagda områden och åt
gärder som oftast varken är lov- eller anmälnings- 
pliktiga eller möjliga att styra med PBL.

I översiktsplanerna anges i allmänhet att fortsatt kun
skapsuppbyggnad är nödvändig för de redovisade 
kulturhistoriskt intressanta områdena, även om inställ
ningen till vikten av kunskap om och förståelse för 
kulturvärdena varierar i planerna från början av 1990- 
talet. I översiktsplanen för Skara från 1996 markeras 
betydelsen av att fastighetsägarna har kunskap och 
intresse för att ta till vara kulturhistoriska värden. I 
samma översiktsplan beskrivs kultur och kulturmiljövård 
som identitetsskapande krafter för kommunen.

I nästan alla översiktsplaner finns rekommenda
tioner för hur de utpekade områdenas kulturvärden 
ska säkerställas genom planläggning och vid tillstånds
prövning. Översiktsplanerna preciserar vilka säker- 
ställandeformer i egenskap av detaljplaner eller om
rådesbestämmelser som är aktuella för områdena. 
Generellt förordas områdesbestämmelser för lands- 
bygdsmiljöer eller mindre tätorter. I en del översiktspla
ner anges att behovet av skyddsbestämmelser, rivnings
förbud och förhöjd bygglovsplikt ska utredas.

Utdrag från översiktsplanen för Ockelbo 1990
"Det är av stor vikt att de kulturområden som finns inom 
kommunen bevaras. Nödvändiga förändringar och komplet
teringar av bebyggelse bör ske med omsorg och en varsam 
anpassning så att kulturvärden inte förvanskas."

"Med tanke på risken för avveckling av jordbruksenheter 
är det viktigt att kommunen försöker motverka en utveckling 
där kulturhistoriska värden går förlorade genom förbuskning 
eller skogsplantering. Jordbruken är oftast en förutsättning 
för bibehållande av det öppna jordbrukslandskapet."

"Det är väsentligt att tillkommande bebyggelse i de upp
räknade områdena anpassas till lokal byggnadstradition 
särskilt när det gäller form, takvinkel, fasad- och takmaterial 
och färg. För befintlig bebyggelse är oftast kraven i PBL 3:12 
tillämpliga."

Utdrag från översiktsplanen för Uppsala 1990
"Grunden för fortsatt verksamhet inom de värdefulla kultur
miljöerna skall så långt som möjligt vara oförändrad mark
användning, vilket innebär fortsatt hävd av öppen jordbruks
mark samt ängs- och hagmark, skogsbruk enligt traditionella 
metoder utan slutavverkning, ny bebyggelse bör komma 
ifråga främst inom ramen för nuvarande markanvändning."

"Bebyggelsen inom områdena skall ansluta sig till den 
tradition enligt vilken byggnader uppförts och underhållits 
under lång tid. Det innebär:

• att nya byggnader lokaliseras i enlighet med en gammal 
tradition, det vill säga husen skall inte placeras på odlings
bar mark utan på högre och torrare platser och att bebyg
gelsen koncentreras i huvudsak till befintliga bebyggelse
grupper

• att nya byggnader placeras på tomten med hänsyn till de 
naturliga förutsättningarna och att miljöförändrande 
ingrepp beträffande marken och vegetationen undviks

• att ny bebyggelse i kulturhistoriskt känslig miljö anpassas 
vad gäller utformning, material och färgsättning

• att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kontinuerligt 
underhålls enligt metoder och med material som är 
anpassade till husens förutsättningar

• att förändringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
görs med varsamhet och med hänsyn till byggnadens 
karaktär."

"För helhetsmiljön är inte enbart bebyggelsen värdefull. 
Omläggning av vägar, schaktningsarbeten eller starkt miljö
förändrande ingrepp i vegetationen får därför inte göras 
inom värdefulla kulturmiljöer. Inte heller större lednings- 
företag, anläggande av terminaler, upplag eller tippar.
För de bebyggelseområden som tätskrafferats på kartan före
slås extra skydd som regleras i områdesbestämmelser."
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Utdrag från översiktsplanen för Skara 1998
VISION 2010
I översiktsplanen presenteras Skara som kulturstad, en bild 
som etableras av stadens tusenåriga historia. Skara domkyrka, 
länsmuseet, länsbiblioteket, scenskolan och alla kultur
evenemang. Kommunens mål är att bevara och utveckla 
staden som regionens viktigaste kulturstad.

Visionen anger att Skaras tusenåriga historia är viktig för 
stadens identitet. Det medeltida gatunätet är bevarat och 
kommunen har ambitionen att utveckla och förstärka de 
kulturhistoriska värdena. Markbeläggning, belysning och det 
offentliga rummets möblering har blivit föremål för för
nyelse. Karaktären kring domkyrkan präglar nu hela stads
kärnan, samt stadsträdgården och högskoleområdet.

Kulturmiljömål
• Skaras värdefulla bebyggelsemiljöer och kulturlandskap 

utgör en del av kommunens kännemärke och har stor 
betydelse inte bara för kommunens invånare utan också 
för dess ansikte utåt. Att bevara de värdefulla miljöerna 
har mycket hög prioritet.

• Eftersom kommunen både har laglig skyldighet och egen 
ambition att bevaka allmänna intressen, behöver gemen
samma och bindande regler finnas som komplement till 
frivilliga åtaganden.

Kulturmiljöstrategier
• Det bästa skyddet för kulturmiljön är när den enskilde 

fastighetsägaren själv inser dess värde och handlar där
efter. Kommunen bidrar med rådgivning och information. 
Översiktsplanen fungerar främst som bekräftelse på 
frivilliga åtaganden, inte som myndighetsutövning.

• Att bevara befintlig bebyggelse innebär oftast god resurs
hushållning. Utöver dess värde från kulturmiljösynpunkt, 
ses bevarande och kontinuerligt underhåll som ett sätt att 
uppfylla de fyra systemvillkoren.

• Strategier för skydd av kulturlandskapet i Valle (ingår i riks
intresset) utvecklas i en fördjupad översiktsplan.

• Områdesbestämmelser upprättas bland annat för de 
områden som preciserats i länsmuseets kulturhistorisk 
inventering 1993.

• En bevarandeplan utarbetas för Skara tätorts centrala delar.

I andra anges att sådana bestämmelser ska införas och 
dessutom hur bestämmelserna ska formuleras. Ambi
tionerna för riksintresseområdena är oftast högre. 
Generellt anges att alla riksintresseområden med bebyg
gelse ska säkerställas juridiskt enligt olika lagparagrafer.

I ett mindre antal översiktsplaner finns inga eller 
otydliga uttalanden om hur de utpekade områdena ska 
hanteras. I en översiktsplan gäller det även riksintresse
områden. I en annan anges att kulturmiljöprogram ska 
tas fram som underlag för att kunna utpeka för kom
munen kulturhistoriskt värdefulla områden.

I hälften av de studerade kommunerna finns ingen 
redovisning i översiktsplanen av hur juridiskt säker
ställande ska ske av kulturvärden i kommunalt utpe
kade områden. Ibland finns inga motiv redovisade, 
men i några anges att förändringstrycket är så lågt att 
information till fastighetsägarna anses tillräcklig. I en 
översiktsplan anges diffust att skydd ska införas om 
oönskade förändringar skulle inträffa.

En av de berörda länsstyrelserna har utarbetat 
rekommendationer och fördjupade beskrivningar avse
ende kulturvärdena i riksintresseområdena till hjälp för 
den fortsatta hanteringen i kommunerna.

Både större och mindre kommuner hänvisar i sina 
översiktsplaner till vilka lagar som kan användas för 
att säkerställa kulturvärden i utpekade områden, men 
vanligen är de mindre kommunernas översiktsplaner 
mer informella till sin karaktär.

Utpekande av PBL 3:12-bebyggelse
Enligt PBL 3:12 får byggnader, som är särskilt värde
fulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelse
område av denna karaktär inte förvanskas.

I de tio översiktsplanerna anges endast i hälften att 
PBL 3:12 ska tillämpas för hela eller delar av de 
avgränsade områdena eller för utpekade fastigheter. 
I en plan anges att PBL 3:12 ska tillämpas för bygg- 
nadsminnen. I fyra av översiktsplanerna, i både större 
och mindre kommuner, nämns PBL 3:12 inte alls.

Samråd
Enligt PBL ska samråd ske med länsstyrelsen, berörda 
kommuner, myndigheter, sammanslutningar och övriga 
som kan ha väsentligt intresse av planförslaget. Syftet 
med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och 
erbjuda möjligheter till påverkan. Synpunkterna ska 
redovisas i en samrådshandling.

I de studerade kommunerna har synpunkter angåen
de redovisningen eller hanteringen av utvalda kultur
historiska utpekade områden från länsstyrelser eller 
kommunal kulturmiljöinstans i allmänhet beaktats.
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Länsstyrelserna har inte haft synpunkter på översikts
planer där fortsatt hantering och säkerställande av 
kulturvärden inte beskrivits.

Kulturmiljön i fördjupningar av 
översiktsplanerna

I ungefär hälften av de studerade kommunerna har 
man angett ett behov av fördjupning av översikts
planen för alla eller vissa kulturhistoriskt värdefulla 
områden. Hälften av dessa har genomförts helt eller 
delvis. För övrigt har fördjupningar utförts i områden 
där större förändringar varit aktuella.

I de studerade kommunerna har kulturmiljöfrågor
na i fördjupningarna konkretiserats mer ingående än i 
den kommunomfattande översiktsplanen.

Säkerställande av kulturvärden i 
detaljplaner och områdesbestämmelser
Allmänt

Enligt PBL ska markens lämplighet för bebyggelse 
prövas och reglering av bebyggelsemiljöns utformning 
ske genom detaljplan såväl för den bebyggelse som ska 
förändras som den som ska bevaras. För begränsade 
områden kan områdesbestämmelser antas för att säker
ställa att ett riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljö- 
balken tillgodoses.

Antal utarbetade detaljplaner och 
områdesbestämmelser

Antalet utarbetade detaljplaner per år är mycket olika i 
de studerade kommunerna. I en större kommun upp
rättas årligen cirka 40 detaljplaner medan färre än en 
detaljplan upprättas per år i en mindre kommun. Ibland 
passerar flera år utan att en detaljplan upprättas.

Ett fåtal detaljplaner har genomförts för att juridiskt 
säkerställa kulturvärdena i de avgränsade kultur
historiskt värdefulla områdena enligt riktlinjerna i de 
kommunomfattande översiktsplanerna. Information 
som angivits som tillräcklig åtgärd för att värna kultur
värdena har inte heller genomförts. Skillnaderna mellan 
de studerade kommunerna är stora. I en kommun har 
kulturvärdena i nästan 20 procent av områdena säker
ställts juridiskt och delvis säkerställts i ytterligare 20 
procent av områdena. I en mindre kommun har inga 
kulturvärden säkerställts juridiskt, men i en av de stör
re kan cirka 350 byggnader vara skyddade i varierande 
grad.

Fördjupningar av översiktsplanen i 
Hudiksvalls kommun
I kommunen finns ett stort antal fördjupningar av den kom
munomfattande översiktsplanen, främst för tätorter. För de 
åtta största orterna antogs fördjupningar samtidigt som den 
kommunomfattande översiktsplanen år 1990. I sju av dessa 
ingick områden av riksintresse för kulturmiljövården. Ett av 
målen var att skydda eller att skapa förutsättningar för att 
skydda tätortens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg
nader. I fördjupningarna angavs att detaljplaner och områdes
bestämmelser skulle upprättas för att skydda bevarande
värdena. För den åttonde orten angavs att en kulturhistorisk 
utredning skulle göras för att klarlägga värdena.

Under de följande tolv åren har fördjupningar utarbetats för 
fyra tätorter för att skapa förutsättningar att säkerställa de 
kulturhistoriska värdena.

I fördjupningen för Fludiksvalls centrum från år 1998 anges 
att småstadskaraktären ska bibehållas samt att sammanhäng
ande stadsmiljöer och enskilda byggnader av stort kulturellt 
och historiskt värde ska skyddas och bevaras.

I flertalet fördjupningar av översiktsplanen anges att om
rådesbestämmelser, alternativt detaljplaner ska utarbetas för 
berörda riksintresseområden och övriga kulturhistoriska miljö
er. I de tre olika fördjupningarna för centralorten Hudiksvall 
föreslår kommunen att riksintresseområdet ska utökas.

Hudiksvalls centrum
I fördjupningen av översiktsplanen för Hudiksvalls centrum 
1998 upprepas Bevarandeprogrammets, 1996, förslag till 
utökning av riksintresseområdet. Dessutom ges rekommenda
tionen att ändra ett 15-tal detaljplaner av bevarandeskäl. För 
bygglovsprövningen hänvisas även till underlag i Bevarande
programmet. Dessutom bör skriftlig information lämnas till 
samtliga boende inom centrumområdet, för att öka förstå
elsen bland allmänheten för bevarandefrågor.

Några kvarter utpekas som potentiella konfliktområden 
mellan bevarande och exploatering/förändring:

• Bevara före detta elektricitetsverkets byggnad och Järnvägs
parken eller inte, vid eventuell flyttning av busstationen?

• Bevara Tullmagasinet eller riva det och inrätta nya parke
ringsplatser i området väster om Tullhuset?

• Bevara gamla låga hus eller riva och bygga nytt i västra 
delen av kvarteret Handelsboden?

Resultat av studier i tio kommuner 25



Bristen på aktuella detaljplaner och 
områdesbestämmelser

Generellt sett har få detaljplaner upprättats enligt PBL 
och riksintresseområden har inte prioriterats vad gäller 
juridiskt skydd av kulturvärden. I flera tätorter med 
starkt förändringstryck och många konflikter med 
kulturmiljöintressen finns ett lappverk av planer från 
olika tider.

Inom riksintresseområdet Gävle stad fanns 250 
detaljplaner år 2002. Av dem hade 180 upprättats före 
PBL. Den äldsta var från år 1909. Av de 70 detaljplaner 
som upprättats enligt PBL berörde 37 kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse och i 31 fanns någon form av 
skyddsbestämmelser.

Inom riksintresseområdet Uppsala stad fanns 401 
planer år 2002. Av dem hade 271 upprättats före PBL. 
Den äldsta detaljplanen från år 1880 berör området 
kring domkyrkan. 130 detaljplaner är upprättade 
enligt PBL. 76 av dem berör kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelseområden och i 47 finns någon form av 
skyddsbestämmelser.

Enligt kommunrepresentanterna har länsstyrelserna 
oftast inte försökt få till stånd ett ökat juridiskt skydd 
för kulturvärden i riksintresseområden. I ett fall har 
dock länsstyrelserna framfört behovet av skydd i ett 
riksintresseområde där en förändring av ägande
förhållandena skulle få betydelse för kulturmiljön.

De områden på landsbygden, som utpekats i de 
kommunomfattande översiktsplanerna, saknar helt och 
hållet detaljplaner. I flera tätortsområden med detalj
planer enligt äldre lagstiftning finns sällan någon form 
av skydd och ofta medger de förändringar som är 
direkt skadliga för kulturmiljön. I några utpekade 
områden har nya planer utarbetats utan att kultur
historiska värden berörts eller beaktats.

Brist på allmänna resurser och 
externa planuppdrag

Resursbrist är, enligt nästan alla studerade kommuner, 
orsaken till att detaljplaner i dag inte upprättas för att 
reglera kulturvärden. Vid slutet av 1980-talet och bör
jan av 1990-talet, då ekonomiska möjligheter fanns, 
upprättades ett mindre antal detaljplaner med syfte att 
reglera kulturvärden. I två av kommunerna infördes 
exempelvis förhöjd bygglovsplikt utan avgift på lands
bygden. Under större delen av 1990-talet har kommu
nernas ekonomi blivit sämre. Det finns nu nästan inga 
resurser för att upprätta detaljplaner enbart i syfte att 
säkerställa och förvalta allmänna intressen. Två av de 
större kommunerna redovisade att planavdelningarna 
år 2002 hade ett krav på 75 respektive 83 procent 
extern finansiering av planer. Resultatet är att detalj

planering endast sker på andras, oftast enskilda mark
ägares, initiativ i syfte att möjliggöra exploatering eller 
ändrad användning.

I flera fall har bevarande av kulturvärden förhand
lats fram om ett planuppdrag berört kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Resultatet för kulturmiljön på
verkas bland annat av fastighetsägarens vilja, kommu
nens förhandlingssituation och kulturmiljökompetens 
samt remissinstansernas synpunkter. Om resurser finns 
kan kommunen geografiskt utvidga ett externfinans- 
ierat planarbete för att med egna medel skydda kultur
värden intill det aktuella planområdet. Vissa kultur
värden har därmed fått ett skydd, men oftast inte i de 
mest värdefulla eller hotade områdena.

En annan orsak till att juridiskt säkerställande av 
kulturvärden har låg prioritet bland tjänstemän och 
politiker är rädslan för att inskränka de enskilda intres
sena. Höjd bygglovsplikt anses leda till ökade kost
nader för den enskilde och minskat förtroende för 
kommunens politiker. Man vill införa skydds- och 
varsamhetsbestämmelser endast om den enskilde även 
får till exempel en byggrätt enligt den nya detaljplanen.

Detaljplanernas 
geografiska omfattning

Externt finansierade planuppdrag berör nästan alltid 
små områden. I en stad behandlas ofta endast en 
fastighet eller ett kvarter. Det är svårt att beakta 
övergripande kulturhistoriska värden som exempelvis 
strukturfrågor i områden som täcks av många små 
detaljplaner från olika tider. Detaljplaner med ett 
samlat grepp och kulturmiljöprofil för geografiskt 
större områden har dock förekommit, då kommun- 
eller bolagsägd mark skulle säljas och avstyckas till 
flera fastigheter.

Underlag för detaljplanearbetet
Översiktsplanen används som underlag till arbetet 
med detaljplaner och områdesbestämmelser. Över
siktsplanerna anger i princip vilka områden som är 
kulturhistoriskt värdefulla och i allmänt hållna rekom
mendationer hur de ska tas om hand. Det saknas oftast 
en redovisning av vilka kulturvärden som finns i om
rådena och mer konkreta rekommendationer för hur 
dessa ska behandlas. Äldre kunskapsunderlag i form 
av byggnadsinventeringar och kulturmiljöprogram 
används också. Det finns sällan ekonomiska möjlig
heter att ta fram särskilda kulturmiljöunderlag inför 
ett detaljplanearbete. Oftast är kunskaper och fakta 
som framkommer vid samrådet i form av kontakter 
med länsstyrelse och länsmuseum de mest aktuella och 
användbara.
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Planbestämmelser och 
planbeskrivningar

En detaljplan består av en tydlig plankarta med 
bestämmelser för olika områden.

Enligt PBL får det finnas bestämmelser om:
• vilka åtgärder som kräver lov,
• största och minsta rätt att bygga under och över 

markytan,
• användningen av byggnader,
• placering, utformning och utförande av nya bygg

nader, anläggningar och tomter,
• varsamhet,
• skydd och rivningsförbud för byggnader och tomter 

som är särskilt värdefulla från historisk, kultur
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,

• vegetation och mark,
• användning, utformning och skydd av vissa all

männa platser.

Enligt PBL får områdesbestämmelser antas för 
begränsade områden, som inte omfattas av detaljplan, 
för att säkerställa att syftet med översiktsplanen upp
nås eller att ett riksintresse enligt kapitel 3 eller 4 i 
miljöbalken tillgodoses.

Med områdesbestämmelser får regleras:
• åtgärder som kräver lov,
• grunddragen för användningen av mark- och vatten

områden,
• största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fri

tidshus och storleken på tomter till sådana hus,
• placering, utformning och utförande av byggnader, 

andra anläggningar och tomter,
• varsamhetsbestämmelser,
• skyddsbestämmelser och rivningsförbud för bygg

nader och tomter som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst
närlig synpunkt,

• användning, utformning och skyddsbestämmelser 
för vissa allmänna platser,

• vegetation och markytans utformning och höjdläge.

Den juridiska handlingen ska utformas så att det 
tydligt framgår hur områdesbestämmelserna reglerar 
miljön. Boverket rekommenderar en karta med inlagda 
bestämmelser liksom för en detaljplan.

I de studerade kommunerna utformas planbestäm
melser på olika sätt, men inom en och samma kommun 
är de relativt homogent utformade, om man inte anlitat 
olika konsulter för att göra detaljplaner.

Formuleringarna i bestämmelserna för att säker
ställa kulturvärden varierar också. Ibland används rena 
avskrivningar av den generella lagtexten i tredje kapit

let i PBL och ibland formuleras mycket preciserade 
varsamhets- och skyddsbestämmelser, rivningsförbud 
eller förhöjd bygglovsplikt. Med tiden har bestäm
melsetexterna blivit alltmer preciserande, även om det 
fortfarande förekommer vaga bestämmelser som inte 
tydligt anger vilka ändringar som är tillåtna eller hur 
underhåll ska ske.

”Värdefull miljö. Ändring av en byggnad får inte 
förvanska dess karaktär eller anpassning till omgiv
ningen. Ny bebyggelse skall utformas med hänsyn till 
omgivningens egenart.” Detta är den vanligast före
kommande bestämmelsetexten, men där identifieras 
inte miljöns kulturvärden och bestämmelsetexten anger 
inte är vad som ska bevaras eller vilka egenskaper eller 
karaktärsdrag som är viktiga att bibehålla vid för
ändring.

Beteckningarna och bestämmelsetexterna för skydd 
markeras på många olika sätt på detaljplanekartorna. I 
en del detaljplaner skrivs såväl skydds- som varsam
hetsbestämmelser och rivningsförbud tillsammans 
under beteckningen q, även om kravet sedan år 1996 är 
att skilja varsamhetsbestämmelse från skyddsbestäm
melse.13 I andra detaljplaner motverkar bestämmelser
na varandra. Ett förbud mot exteriör förändring av en 
byggnad kan gälla samtidigt som en byggrätt för till
byggnad.

I detaljplaner som utarbetats under senare år har 
möjligheterna att precisera bestämmelser om varsam
het, skydd, nybebyggelse, förhöjd bygglovsplikt, mark 
och vegetation samt rivningsförbud med mera, utnytt
jats bättre än tidigare.

Av planbeskrivningarna framgår sällan vilka all
männa intressen som finns inom ett område och när till 
exempel kulturvärden ska väga tyngre än fastighets
ägarens enskilda intresse. I planbeskrivningar och plan
program redovisas de egenskaper som står för det 
kulturhistoriska värdet otydligt eller inte alls. Det kan 
vara en byggnads volym, form, detaljer och material. 
Om och hur dessa egenskaper kan förändras eller inte 
redovisas också otydligt, liksom om byggnader får 
rivas.

En av de vanligaste orsakerna till avvikelse från 
detaljplan är att nybebyggelse tillåts på prickad mark, 
men avsikten med den prickade marken förklaras 
sällan.14 Avsikten kan vara att bebyggelsen av kultur
historiska skäl inte tål ytterligare förtätning, men det 
måste då tydligt framgå av beskrivningen.

I de fall miljökonsekvensbeskrivningar har upp
rättats för detaljplanen behandlas kulturvärdena oftast 
bristfälligt eller inte alls.

Vid intervjuer med handläggare för bygglov och 
bygganmälan har framkommit att de behöver stöd i 
form av tydligare planbestämmelser och planbeskriv
ningar i arbetet med tillståndsprövningen.
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Exempel på planbestämmelser i utdrag från 
detaljplan 273 för Ängelsbergs station,
Stabäck 2:21 i Fagersta kommun år 2003

Som underlag för detaljplanen finns en fördjupning av över
siktsplanen, Ängelsberg 1996-04-23, och som underlag till 
fördjupningen upprättades en kulturmiljöbeskrivning av 
Västmanlands läns museum år 1995. I fördjupningen anges 
bland annat att kulturhistoriska värden inom riksintresse
området ska beaktas. Om- och tillbyggnader samt underhåll 
måste ske på sådant sätt att kulturhistoriska kvaliteter inte 
förvanskas. Tre byggnader anges vara av byggnadsminnesklass 
och däribland stationen. Exteriörförändringar ska där ske i 
samråd med länsantikvarien.

Planbestämmelserna är detaljerade men förvansknings- 
förbudet har inte preciserats i q 1.

Placering, utformning och utförande
Skyddsbestämmelser

qi
Bebyggelsen omfattas av PBL 3 kap. 12 §. Byggnader som är 
särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
och konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett byggelseområde 
av denna karaktär, får inte förvanskas. Underhåll av byggnader 
skall ske med traditionella material och metoder. Byggnaden 
får inte rivas.

q2
I vestibul och före detta andra klassens väntsal (se plan
beskrivning) får inte interiören byggas om och befintlig fast 
inredning ej avlägsnas eller förändras. Ändring i rumsin- 
delning får inte göras, ej heller ingrepp i bärande stomme.

q*
Följande bestämmelse (q3) gäller inom område, på plankartan 
markerad med HK. Miljöelement skall anpassas till eller under
ordna sig karaktär och formspråk hos stationsbyggnaden och 
sekelskiftets järnvägsparker. Markbeläggning på hårdgjorda ytor 
skall vara av grus eller asfalt.

Exempel på mycket detaljerade bestämmelser i 
detaljplan 9:94 för Per Månsfallet, Lillhagen 5:1, 
i Gävle kommun år 1994
Som underlag för detaljplanen finns ett relativt detaljerat 
förslag till kulturminnesvårdsprogram. De preciserade plan
bestämmelserna gäller ett homogent utformat bostads
område, utpekat som PBL 3:12-område. Med tanke på att 
bostäderna ska kunna användas efter nutida önskemål tillåts 
förändringar som anses förenliga med kulturvärdena. Veranda 
tillåts på bostadshusets fasad in mot gården där också en 
komplementbyggnad får uppföras. Åtgärderna få ske utan 
bygglov om de utförs enligt planbestämmelserna (al, a2). 
Bruksgatan med allén ska bevaras (nl). Bostadshusen får 
inte rivas, detaljer och utseendet på exteriörerna ska bevaras 
(q, ql) Exteriörmaterial och detaljer får bytas om de följer 
anvisningarna i planbestämmelserna (fl).

Skyddsbestämmelser
nl
Befintliga träd ska sparas eller nyplanteras.

n2
Området får ej bebyggas. Upplag eller parkering får ej anord
nas. Skötsel av området ska ske på sådant sätt att skogens 
avskärmande effekt ej försämras.

fl
Huvudbyggnader; Fasad ska utgöras av täckmålad träpanel 
i ljusa färger. Takmaterial ska utgöras av rött lertegel, alter
nativt svart slätplåt i skivor. Fönstren ska vara proportionellt 
indelade i sex rutor med fasta spröjsar. Förstukvistar och 
fönsteröverstycken ska bevaras eller ersättas med kopior. 
Uthusbyggnader; Fasad ska utgöras av täckmålad träpanel 
i ljusa färger. Takmaterial ska utgöras av rött lertegel, alter
nativ papp. Staket ska vara enhetligt utformade som enkla 
spjälstaket.

f2
Fasad ska utgöras av puts. Takmaterial ska utgöras av rött 
lertegel, alternativt svart falsad slätplåt i skivor.

q
Värdefull miljö. Byggnaderna får inte rivas. Byggnadernas 
exteriör ska bibehållas beträffande material och utseende.

q'
Bygglov krävs även för byte av kulör och underhåll som 
medför förändringar av byggnaders exteriörer.

al
Uthus, maximalt 10 kvadratmeter per lägenhet får uppföras 
utan bygglov. Grannes medgivande krävs.

a2
Altan med tak, maximalt 12 kvadratmeter per lägenhet får 
uppföras utmed huvudbyggnadens bakre långsida, gårds- 
sidan, utan bygglov. Grannes medgivande krävs.
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Samråd

Enligt PBL ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten och kommuner som berörs av 
programmet eller förslaget när program utarbetas och 
förslag till detaljplan upprättas. Sakägare, bostadsrätts- 
havare, hyresgäster och boende som berörs samt 
myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt 
som har ett väsentligt intresse av programmet eller 
förslaget ska också beredas tillfälle till samråd.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunder
laget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 
Under samrådet bör kommunen redovisa planeringsun
derlag av betydelse, de viktigaste följderna av förslaget 
och program eller miljökonsekvensbeskrivning, om de 
finns. Motiven till ett förslag till detaljplan ska 
redovisas. Synpunkter som framförts vid samrådet 
samt kommentarer och förslag med anledning av 
synpunkterna ska redovisas i en gemensam samråds- 
redogörelse. Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt 
ta till vara och samordna statens intressen.

I de studerade kommunerna har få intressemot
sättningar under samrådsskedet gällt kulturvärdena. 
De vanligaste är att en värdefull byggnad inte förses 
med rivningsförbud eller att hög exploatering tillåts 
inom ett utpekat kulturhistoriskt värdefullt område i 
kommuner med högt förändringstryck. Exempel finns 
där samrådsinstanserna och kommunens tjänstemän 
förordar ett lägre exploateringstal medan politikerna 
beslutar om ett högre. Enstaka ärenden som rört flytt
ning eller rivning av kulturhistoriskt värdefulla bygg
nader har dock varit mycket konfliktfyllda.15

Länsstyrelserna begränsar alltmer sina insatser till 
riksintresseområden, även om de har ett ansvar att 
informera även om andra kulturmiljöer. Länsstyrelsen 
har enligt PBL en formell möjlighet att överpröva detalj
planer inom riksintresseområdena, men ingen av de 
aktuella länsstyrelserna har använt sig av den möjlig
heten.

Studierna visar att länsstyrelserna relativt sällan 
framför behovet av att i detaljplanen skydda utpekade 
kulturvärden. Om så sker beaktas synpunkterna i 
mycket hög grad, men motsatsen förekommer till och 
med i riksintresseområden.

Samråd sker förutom med länsstyrelserna också 
med kommunala museer, länsmuseer eller liknande om 
förslaget till detaljplan behandlar kulturmiljöfrågor. 
Ambitioner för och kunskaper om kulturmiljön varie
rar i mycket hög grad vid de kommunala kulturförvalt
ningarna. En del har egen kulturmiljökompetens och 
besvarar remisser aktivt medan andra saknar kompe
tens och sällan svarar på remisser. I allmänhet har läns
museer, kommunala museer och kommunantikvarier 
långtgående synpunkter på formerna för skydd av

Detaljplaner inom riksintresseområdet Norrlandet, 
Gävle kommun

Under 1990-talet har 14 detaljplaner upprättats inom 
Norrlandet, varav 9 berör kulturmiljön.16 Området består av 
sommarvillor med stora byggnader från 1800- och 1900- 
talen belägna på stora tomter utefter kusten. Huvudsyftet 
med detaljplanerna var att ge kommunen, som är markägare, 
en möjlighet att sälja ut arrendetomterna.

Genomgående har skydd och reglering införts på de bygg
nader och tomter som utpekats som kulturhistoriskt värde
fulla i länsmuseets inventering. Tomter utan värdefulla bygg
nader har ansetts delbara, för att kunna tillåta förtätning. 
Länsstyrelsen har haft invändningar och framhållit att tomt
strukturen med stora villatomter mot havet, är ett av riks
intresseområdets viktiga värden. Kommunen har inte ändrat 
bestämmelserna om delning av de stora tomterna och läns
styrelsen har valt att inte pröva dessa planer enligt PBL 12:1, 
trots stöd i den fördjupning av översiktsplanen som utarbe
tades för Norrlandet med flera områden och antogs 1993.

"Sådana äldre sommarvillor finns på hela området från 
Sjötorp och Engeltofta ut till Bönan. I allmänhet är dessa 
sommarvillor belägna på stora strandtomter. Husen kräver 
oftast relativt stora tomter för att komma till sin rätt. I kom
mande detaljplaner måste dessa frågor belysas och plan
bestämmelser utformas så att tomtdelningar förhindras, där 
sådana skulle vara till skada för riksintresset."

"Vid upprättandet av planer inom området är det av stor 
vikt att riksintresset enligt naturresurslagen 2 kap., 6 beaktas, 
det vill säga att planeringen inte får medföra åtgärder som 
kan skada riksintresset."

"Plan- och bygglagen 3:12 är tillämplig inom riksintresse
området, men även inom de inventerade områdena där
utanför."

kulturmiljön men får dem sällan helt tillgodosedda. Ett 
fåtal av kommunerna i studien samråder enbart med 
länsstyrelsen i kulturmiljöfrågor.

Byggnadsnämnden i en av de studerade kommu
nerna har beslutat om ett brett remissförfarande, där 
olika intressegrupper får ansöka om att bli remiss
instans. Syftet är att få in så många synpunkter som 
möjligt vid samrådet och därmed minska risken för 
överklaganden.

Enkelt planförfarande
Enligt PBL kan enkelt planförfarande med begränsad 
samrådskrets användas om förändringen är av begrän
sad betydelse, förenligt med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande samt utan intresse 
för allmänheten. I en av de studerade kommunerna 
används detta relativt ofta. Länsstyrelsen avstod ofta 
från att yttra sig och kulturmiljöfunktionen var orolig 
för att kulturmiljöfrågan inte skulle uppmärksammas, 
då varken länsmuseet eller kulturförvaltningen till
frågades.17
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Delegationsbeslut avseende utvändig ändring av 
bostadshus på Hillevik 3:49 i Gävle kommun år 2002

Beslut
Bygglov beviljas enligt ansökan.
Utförande av fasader och dess detaljer, ska följa handlingar 
som legat till grund för beslutet. Kulör på entrédörren ska 
följa närmast NCS-kulör för kromoxidgrönt S 5030-G10Y 
alternativt engelskt rött S 4550-Y80R eller S 4050-Y80R.

Handlingar som legat till grund för beslut 
(förenklad avskrivning)
Skisser och beskrivning på nya fönster.
Situationsplan, fasad- och planritning, registrerade 2002-03-06. 
Intyg från samfällighetsförening gällande vatten etc.
Foton från besiktning.
Besiktningsprotokoll från länsmuseet.
Kulturhistoriska anvisningar från kommunen.
Protokoll från byggsamråd.
Yttrande från länsmuseet.
Fotoexempel på entrétak och trappa, framtaget av länsmuseet. 

Planförhållanden
Enligt gällande plan från 1988 är fastigheten betecknad med

Q
Kulturreservat, Ny- och tillbyggnad ej tillåten.

qi
Befintliga byggnader får inte rivas. Tak, fasader,fönster, dörrar 
och skorstenar ska bevaras.

al
Bygglov krävs även för omfärgning av underhåll av byggnaders 
exteriörer.

Genomförandebeskrivning
"I samband med prövning av bygglovshandlingar kommer 
särskild uppmärksamhet att ägnas föreslagna åtgärders över
ensstämmelse med planens bevarandeönskemål och krav på 
miljöanpassning. Innan slutbesiktningsintyg utfärdas skall 
särskild besiktning ske under antikvarisk medverkan (inom 
områden med q och Q). Ombyggnad av befintlig bebyggelse 
och utformning av ny bebyggelse inom bruksområdet kräver 
särskild omsorg. Omtanken skall dessutom gälla inte bara 
husen utan även tomter, gemensamma ytor, vegetation och 
staket m.m. Bygglovshandlingar skall vara upprättade av sak
kunnig konsult med insikter i byggnads- och teknikhistoria."

Bygglov

Allmänt
Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden 
med detaljplan ska bifallas om åtgärden inte strider 
mot den detaljplan eller fastighetsplan som gäller för 
området och uppfyller kraven på placering, utform
ning och varsamhet med mera. Bygglov får lämnas till 
åtgärder som innebär mindre avvikelser från detalj
plan eller fastighetsplan, om avvikelserna är förenliga 
med syftet med planen. När ansökan görs, ska rit
ningar, beskrivningar och uppgifter i övrigt som 
behövs för prövningen lämnas in.

Antal ärenden
I de studerade kommunerna varierar antalet ärenden 
avsevärt. I den största kommunen hanterades 1400 
bygglov och 1230 bygganmälningar år 2001, medan 
en mindre kommun endast hanterade 96 bygglov och 
48 bygganmälningar samma år. Skillnaderna beror på 
kommunens folkmängd, befolknings- och näringslivs- 
utveckling.

Förutsättningar för att studera lov
Studien har endast omfattat lov inom områden med 
detaljplaner eller områdesbestämmelser upprättade i 
enlighet med PBL och den kommunomfattande över
siktsplanen. Lov inom områden utan detaljplaner eller 
med äldre detaljplaner har inte studerats.

Få lovärenden gäller kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader som redan skyddats enligt PBL. Inom om
råden med höga kulturvärden där förändringstrycket är 
stort saknas i allmänhet aktuella detaljplaner som 
reglerar hanteringen av kulturvärdena. I övervägande 
delen av de studerade kommunerna har det varit svårt 
eller inte möjligt att bedöma om kulturvärdena beak
tats enligt skyddsbestämmelser med mera, i gällande 
detaljplan.

En anledning är att ingen eller endast någon enstaka 
byggnad har skyddats. Någon tillståndsgivning har 
därför inte skett med stöd av gällande detaljplan eller 
områdesbestämmelser. En annan anledning är att det i 
tillståndsbesluten är svårt att utläsa om och hur plan
bestämmelserna blivit tillgodosedda, eftersom bestäm
melserna är mycket otydliga.

I några av kommunerna har det varit möjligt att 
följa om kulturvärdena beaktas enligt planens bestäm
melser.

Om planbestämmelserna är mycket preciserade, vad 
gäller material och detaljer med mera, kan det framgå 
av den tekniska beskrivningen eller från ritningarna i 
bygglovet. Om ärendet remitterats till antikvarisk
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expertis framgår oftast om kulturvärdena blivit beak
tade i tillståndsbesluten.

Underlag, handläggning och utformning av 
bygglovsbeslut

Enligt PBL ska de ritningar, beskrivningar och upp
gifter i övrigt som behövs för prövningen lämnas in när 
ansökan görs. Om ansökningshandlingarna är ofull
ständiga ska bristerna avhjälpas inom en viss tid, 
ärendet avgöras i befintligt skick eller ansökningen 
avvisas. I ett lovbeslut ska giltighetstid och villkor 
anges. Underrättelse om beslut ska omedelbart med
delas såväl den sökande som person, organisation eller 
förening som yttrat sig i ärendet.

Enligt förvaltningslagen ska varje ärende, där någon 
enskild är part, handläggas så enkelt, snabbt och billigt 
som möjligt. Beslutet ska uttryckas på ett lättbegripligt 
sätt. Ett beslut ska innehålla skälen för beslutet, om det 
går någon part emot eller om ärendet inte är mycket 
brådskande. Myndigheten bör på begäran i efterhand 
upplysa om skälen för ett beslut.

I de undersökta kommunerna är tillståndsbesluten 
generellt mycket kortfattade. Det går vanligen inte att 
utläsa vare sig motiven för besluten och hur kultur
värdena beaktats.

Bygglovshandläggarna ser överlag inte beslutet som 
en möjlighet att skriftligt informera den enskilde om 
fastighetens värde och gällande planbestämmelser. 
Detta trots en samstämmig uppfattning om betydelsen 
av information som leder till kunskap hos fastighets
ägarna kring kulturvärdena. Generellt uppges att munt
lig information alltid förekommer.

I endast en av kommunerna skrivs alltid förhållan
devis informationsrika beslut, men sådana beslut for
muleras också av enstaka tjänstemän i andra kommu
ner. I en del kommuner är utformningen av besluten 
beroende av om ärendet ska beslutas på delegation eller 
i nämnden. Vanligen är nämndärenden mer innehålls
rika.

Det kunskapsunderlag som används vid tillstånds- 
givning är av blandad kvalitet.

Gällande detaljplan eller områdesbestämmelser är 
viktigast. Den kommunomfattande översiktsplanen 
används som regel inte, eftersom den i de studerade 
kommunerna inte innehåller de detaljerade uppgifter 
som krävs för handläggningen av lov. Det framgår 
sällan om inventeringar, kulturmiljöprogram etc., har 
legat till grund för besluten. Vid större projekt är det 
vanligt att detaljerat underlag tas fram av en arkitekt. 
Samråd sker ibland med tjänstemän med kulturmiljö
kompetens. I de studerade kommunerna har antikva
riska förundersökningar nästan aldrig använts.

I allmänhet används den förtryckta blankett som

kommunen tillhandahåller samt enklare ritningar och 
beskrivningar för att precisera tillståndsbesluten. 
Uppgifter om kulturvärden, som detaljer, material med 
mera, framgår oftast inte. Enligt intervjuerna med 
handläggarna förekommer muntlig rådgivning om val 
av lämpliga material och detaljutformning i samband 
med tillståndsprövningen. Resultatet framgår dock 
inte av det skriftliga beslutet.

Studierna visar att kommunernas bedömning och 
tolkning av PBL varierar. Avvägningen mellan allmän
na och enskilda intressen skiljer sig åt. Planbestäm
melser både utformas och tolkas på olika sätt. Hur 
kulturmiljöfrågan beaktas vid beredning och tillstånds- 
givning beror, förutom på innehållet i detaljplanen, 
på tillgången på tjänstemän med kulturmiljökompe
tens, relevant underlag och hur tillstånden utformas. 
I samma kommun kan skillnaden vara stor mellan 
olika handläggare, om en gemensam policy och hand- 
läggningsrutiner för kulturmiljöfrågor saknas. Några 
handläggare vittnar om dilemmat, att vara objektiv, 
grundlig och utgå från gällande plan och samtidigt vara 
snabb och bevilja lov enligt modell ”bygglov över 
disk”, vilket ofta är en uttalad ambition hos kommu
nens politiker.

Det finns exempel på relativt tydliga detaljplaner 
med beskrivningar av kulturmiljöns värden, som trots 
det inte avspeglar sig i hanteringen av bygglov. Det 
framgår inte av tillståndsbeslutet på vilket sätt man 
följt detaljplanens intentioner att värna det allmänna 
kulturmiljöintresset. Enskilda intressen har ofta legat 
till grund för beslut om mindre avvikelse. Det handlar 
exempelvis om nybyggnad av en komplementbyggnad 
på över 30 kvadratmeter på prickad mark.

Samråd med experter 
med kulturmiljökompetens
För att kunna bedöma hur kulturmiljöfrågorna beaktats 
vid hanteringen av tillstånd krävs ett klargörande både 
av de egenskaper som utgör värdet och hur de påverkas 
av den aktuella förändringen. Eftersom beslutsunder
laget oftast brister är samråd med en tjänsteman med 
kulturmiljökompetens avgörande för att kulturmiljö
frågan ska uppmärksammas på ett bra sätt.

Studien visar en påfallande skillnad mellan de tio 
kommunerna vad gäller samråd med experter med 
kulturmiljökompetens inför tillståndsgivning. I en 
kommun sker alltid samråd och i en annan sker det 
aldrig. Tjänstemän med kulturmiljökompetens finns 
på länsmuseer, kulturförvaltning, kommunalt museum 
eller i form av kommunantikvarie knuten till bygg
nadsnämnden. De länsstyrelser som berörts av under
sökningen markerar starkt att man officiellt inte kan 
besvara bygglovsremisser på grund av länsstyrelsens
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Beviljade bygglov inom riksintresseområdet. Duvbo, i Sundbybergs kommun

Riksintresset konstitueras av bland annat vägnätets sträckning 
och utformning, kvartersmönster och tomtstorlekar, tomtens 
planering med staket, häckar och annan vegetation som 
avgränsar gaturummet, bebyggelsens täthet och exploaterings
grad och byggnadernas placering på tomten och deras utform
ning.

Översiktsplanen anger att gällande plan säkerställer de 
kulturhistoriska värdena i området. Kommunen har tagit fram 
råd och riktlinjer för bebyggelseutformning i område, "Duvbo - 
värt att värna".

I området gäller en detaljplan från 1944 med ett tillägg 
från år 2000 som syftar till att säkerställa de kulturhistoriska 
värdena. Det innebär enligt planbeskrivningen:
• bevara stadsdelens särart,
• bevara spåren av de ursprungliga egnahemsidéerna 

som kan utläsas i stadsdelens struktur och bebyggelse,
• eftersträva att förlorade miljöer och kvaliteter återskapas,
• förändringar som sker under lång tid i stadsdelen såsom 

vård, komplettering, och nytillskott, ger ett samordnat och 
gott resultat.

Detaljplanen med tillägg innehåller bland annat följande 
bestämmelser:

Värdefull miljö

qi
Hela planområdet utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö av 
sådan karaktär som avses i 3 kapitlet 12 § i RBL.

Varsamhet
k
Vid ändringar och nytillskott ska de särdrag och värden hos 
miljö och bebyggelse som anges i särskilt miljöprogram beak
tas.

Värdefull vegetation
n
Befintliga träd får inte fällas.

Utökad bygglovsplikt
• utbyte av fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial,
• omfärgning av fasad,
• utbyte, flyttning eller igensättning av fönster och dörrar,
• andra ändringar som påverkar byggnadens yttre utseende,
• fällning av träd med större stamdiameter än 20 cm 

på en höjd av 1,3 meter över marken.

Utdrag från bestämmelser om byggnaders areal, 
storlek, läge, höjd utformning med mera
• Huvudbyggnad får inte uppföras närmare tomtgräns än 

6 meter om byggnaden överstiger 6 meters höjd.
• Huvudbyggnad får inte uppföras närmare tomtgräns än 

4,5 meter om byggnaden understiger 6 meters höjd.
• Maximal byggnadsarea på huvudbyggnad är 120 kvadrat

meter.
• Gårdsbyggnad ska placeras minst 6 meter från huvud

byggnad, ej byggas samman med liknande byggnad på 
grannes tomt och ligga minst 4,5 meter från tomtgräns. 
Gårdsbyggnad får ej överstiga 30 kvadratmeter.

• Avvikelse gällande gårdsbyggnads läge mot tomtgräns får 
ske där så prövas lämpligt.

• Husen ska vara resliga, tomterna luftiga och gammalt och 
nytt ska samverka till en helhet.

• Förgårdsmarken mot gatan är prickmark.

Kommentarer
Under år 2002 beviljades 22 lov inom planområdet. Av 
handlingarna framgår inte om samråd skett med kultur
miljökompetens. 13 av ärendena (60 procent) har beviljats 
som mindre avvikelser mot plan. De består generellt av 
tillbyggnader av framför allt huvudbyggnader och nybygg
nader av gårdshus på mindre avstånd från tomtgräns, men 
också av större byggrätter än vad som är tillåtet på bland 
annat prickad mark. Avvikelserna är från någon enstaka 
kvadratmeter upp till cirka 20 kvadratmeter.

Frågan är hur kulturvärdet "lummig grönska på stora 
tomter" påverkas och hur riksintresseområdet på sikt 
kommer att förändras om förtätningarna fortgår. Kommunen 
anser att det är viktigt att området kan leva vidare och är 
därför tillmötesgående mot de önskemål som finns även om 
grannar och villaägareförening motsätter sig avvikelserna.
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överprövande roll, men att rådgivning kan ske vid vissa 
tillfällen. I en del av de berörda länsstyrelserna finns 
dock en stark tradition kommuner med mycket små 
resurser kan vända sig till länsstyrelsen för att få stöd i 
såväl stora som små ärenden.

I ett fåtal av de studerade kommunerna samarbetar 
bygglovshandläggarna ofta med tjänstemän med kul- 
turmilj ökompetens. Anledningen är bristen på informa
tion och tydlighet i planbestämmelserna. Tillgång på 
kulturmiljökompetens inom den egna organisationen 
och en lång samarbetstradition har visat sig viktigt för 
nära och regelbunden samverkan vad gäller kultur
miljön i tillståndsärenden.

I resten av kommunerna sker inget eller obetydligt 
samarbete med instanser med kulturmiljökompetens i 
tillståndsärenden. Det har varit svårt att få någon för
klaring till varför ärenden med stark kulturmiljöprofil 
inte remitteras till det berörda museet. En orsak som 
nämns är svårigheten att samarbeta med antikvarierna. 
En annan orsak är bristen på kunskap om möjligheten 
att få hjälp.

Vid länsmuseerna är man ofta medveten om för
hållandet. Ibland anges att man inte marknadsfört sig 
men hoppas att denna dialog ska komma igång genom 
Agenda kulturarvsarbetet.18 Andra länsmuseer har inte 
resurser att ta emot fler remisser. De har under flera år 
haft ansträngd ekonomi, vilket har lett till nedskärning
ar för den verksamhet som i hög grad finansieras genom 
bidrag från exempelvis stat, landsting och kommuner.

Andra förhållanden som framkommit under studien 
är dels antikvariernas bristande kunskap om PBL och 
villkoren för tillståndsgivning, dels antikvariernas 
fackspråk som ett hinder för ömsesidig förståelse dels 
uppfattningen att antikvarien alltid säger nej. I kom
muner med egen kulturmiljökompetens är förhåll
andena bättre än om länsmuseet anlitas.

Antikvarierna ställer ibland för höga krav, beroende 
på att de inte informerats om vilka förutsättningar som 
gäller vid tillståndsgivningen. Samtliga remitterade ären
den i en av de studerade kommunerna har undersökts 
särskilt. Av 16 tillståndsärenden avstyrktes endast ett. I 
övriga ärenden framfördes synpunkter på utförandet.

Där samråd skett med kulturmiljökompetens fram
går det tydligt av tillståndsbeslutet hur kulturvärdena 
beaktats, vilket nästan alltid helt eller delvis skett enligt 
lämnade synpunkter.

Tillsyn, bygganmälan och kontroll
Allmänt

Enligt PBL ska den som för egen räkning utför eller 
låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, det

vill säga byggherren, se till att arbetena utförs enligt 
lagens bestämmelser. Byggherren ska se till att kontroll 
utförs i tillräcklig omfattning.

Minst tre veckor innan arbetena påbörjas ska bygg
herren göra bygganmälan till byggnadsnämnden bland 
annat avseende underhåll av bebyggelse med särskilt 
bevarandevärde.

Vid byggsamrådet eller snarast möjligt ska beslut 
fattas om en kontrollplan för arbetena. Där ska anges 
vilken kontroll som ska utföras, vilka intyg och övriga 
handlingar som krävs och vilka anmälningar som ska 
göras. Kontrollen kan utföras genom egenkontroll, av 
fristående sakkunniga eller av byggnadsnämnden. En 
kvalitetsansvarig ska utses i särskild ordning.

När en bygganmälan har kommit in ska byggnads
nämnden, om det inte uppenbarligen är onödigt, 
snabbt kalla till byggsamråd, dit bland annat den 
kvalitetsansvarige kallas. Vid byggsamrådet ska en 
genomgång göras av vilken typ av besiktning, tillsyn 
och övrig kontroll, som är nödvändiga. Omfattningen 
beror på vilka krav som byggnaden eller anläggningen 
ska uppfylla bland annat vad gäller utformning och 
hänsyn till kulturvärden som anges i PBL. Ett protokoll 
ska föras över samrådet.

Hanteringen av kulturvärden i tillsynsprocessen
I de mindre kommunerna särskiljs inte diarieföringen 
av bygglov och bygganmälan såsom sker i de större 
kommunerna. Vanligen är antalet bygganmälningar 
cirka 75 procent av antalet bygglov. De åtgärder som 
enligt denna studie anmälts har i stort sett alltid varit 
sådana som också krävt bygglov. Eftersom kraven på 
bygganmälan gäller åtgärder som är ganska vanliga i 
jämförelse med dem som kräver bygglov sker troligen 
många åtgärder som påverkar kulturvärden utan bygg
anmälan.

Endast en av de studerade kommunerna har be
handlat kulturvärden vid byggsamråd och i kontroll
plan eller krävt en antikvariskt sakkunnig kontrollant. 
Ärendena är under handläggning. Allmänt sett har 
ingen av de övriga studerade kommunerna diskuterat 
kulturvärden i bygganmälan och vid upprättande av 
kontrollplan. Det finns dock bygglov, där åtgärder tas 
upp vad gäller kulturvärden och som formellt ska 
behandlas i bygganmälan, men det har inte genomförts.

Betydelsen av information om 
kulturvärden

I allmänhet har tjänstemännen i de studerade kommu
nerna uppfattningen att information och rådgivning är
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viktigt för att kunna ta till vara kulturvärden. Det 
gäller framför allt i processer då skyddsbestämmelser 
ska införas i detaljplan eller områdesbestämmelser och 
vid lov och bygganmälan. En av kommunerna har en 
hög ambition vad gäller rådgivning, men det har inte 
gått att utläsa vilken effekt dessa insatser haft för 
omhändertagande av kulturvärdena.

Kommuner som utarbetat kulturmiljöprogram, 
annat underlag eller detaljplaner med skyddsbestäm
melser har i samband med detta utfört såväl muntliga

som skriftliga informationsinsatser. Erfarenheten i 
dessa kommuner är att såväl informella som juridiska 
åtgärder krävs för att säkerställa kulturvärden. De 
informella insatserna måste dock ständigt upprepas 
eftersom hus byter ägare, muntlig information faller i 
glömska och den skriftliga blir föråldrad. Detta kräver 
resurser som kommunerna i dag inte har. Generellt sett 
har kommuner som använt juridiska styrmedel också 
arbetat med information.

Fotnoter
13. Boken om detaljplaner och områdesbestämmelser, s. 62.
14. Mark som ges en prickad markering i detaljplan får inte bebyggas.
15. Dp 43 H Kv. Örnen 971120 och Dp 100 Tingsslätten 950914, Uppsala.
16. Dp 21:94, 22:94, 3:96, 5:98, 24:98, 24:98, 2:99, 16:00, 20:00, 21:00.
17. Detta förfaringssätt ändrades under studiens gång. Numera går de enkla 

planförfarandena inom utpekade områden av kulturhistoriskt värde på 
remiss till antikvarisk expertis.

18. Agenda kulturarv är ett samarbetsprojekt mellan länsmuseer, länsstyrelser 
och Riksantikvarieämbetet. Projektet pågår 2001 till 2004. Projektet syf
tar till att skapa en gemensam syn på kulturarvsfrågornas hantering i 
framtiden. Projektet har varit riktat till bl.a. kommunerna.
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Bilaga

Svenska Kommunförbundets kommungruppsindelning
Stor
städer (3)

Förorts- Större
kommuner (36) städer (26)

Medelstora 
städer (40)

Industri- Landsbygds- Glesbygds- Övriga större Övriga mindre
kommuner (53) kommuner (30) kommuner (29) kommuner (31) kommuner (42)

Göteborg Ale Borås Alingsås Arboga Aneby Arjeplog Alvesta Askersund

Malmö Bollebygd Eskilstuna Avesta Bengtsfors Borgholm Arvidsjaur Arvika Dals-Ed
Stockholm Botkyrka Falun Boden Bjuv Båstad Berg Bollnäs Eda

Burlöv Gävle Borlänge Boxholm Essunga Bjurholm Eksjö Forshaga

Danderyd Halmstad Eslöv Bromölla Färgelanda Bräcke Enköping Gagnef

Ekerö Helsingborg Falkenberg Degerfors Gotland Dorotea Flen Gnesta
Haninge Jönköping Falköping Emmaboda Grästorp Härjedalen Hallsberg Habo
Huddinge Kalmar Gällivare Fagersta Heby Jokkmokk Hallstahammar Hagfors

Håbo Karlskrona Hudiksvall Filipstad Högsby Krokom Hedemora Hammarö

Härryda Karlstad Härnösand Finspång Hörby Lycksele Kalix Haparanda

Järfälla Kristianstad Hässleholm Gislaved Kinda Malung Klippan Hjo
Kungsbacka Linköping Höganäs Gnosjö Laholm Malå Kramfors Höör
Kungälv Luleå Karlshamn Grums Lekeberg Norsjö Kävlinge Karlsborg
Lerum Lund Katrineholm Gullspång Ljusdal Orsa Leksand Kil
Lidingö Norrköping Kiruna Götene Mellerud Pajala Lysekil Knivsta
Lomma Skellefteå Kristinehamn Herrljunga Mörbylånga Ragunda Mark Ljusnarsberg

Mölndal Sundsvall Köping Hofors Ockelbo Sorsele Norrtälje Mullsjö
Nacka Södertälje Landskrona Hultsfred Ovanåker Storuman Orust Munkedal
Partille Umeå Lidköping Hylte Robertsfors Strömsund Sala Nora
Salem Uppsala Lindesberg Hällefors Sjöbo Torsby Simrishamn Nordanstig

Skurup Varberg Ludvika Karlskoga Svalöv Vansbro Skara Nordmaling

Sollentuna Västerås Mariestad Kumia Tanum Vilhelmina Sollefteå Nykvarn

Solna Växjö Mjölby Kungsör Tierp Vindeln Stenungsund Rättvik
Staffanstorp Örebro Mora Laxå Tomelilla Ånge Säffle Sotenäs
Sundbyberg Örnsköldsvik Motala Lessebo Torsås Åre Sölvesborg Strömstad

Svedala Östersund Nyköping Lilla Edet Töreboda Åsele Timrå Sunne
Tyresö Nynäshamn Ljungby Valdemarsvik Älvdalen Tranås Svenljunga
Täby Nässjö Markaryd Vara Överkalix Ulricehamn Säter

Upplands-Bro Piteå Munkfors Ydre Övertorneå Vimmerby Sävsjö
Upplands Väsby Ronneby Mönsterås Ödeshög Älmhult Söderköping

Vallentuna Sigtuna Norberg Östhammar Tings ryd
Vaxholm Skövde Nybro Tjörn
Vellinge Strängnäs Olofström Trosa
Värmdö Söderhamn Osby Vadstena

Öckerö Trelleborg Oskarshamn Vingåker
Österåker Uddevalla Oxelösund Vårgårda

Vänersborg Perstorp Vännäs
Västervik Sandviken Åmål

Ystad Skinnskatteberg Årjäng
Ängelholm Smedjebacken Åtvidaberg

Storfors Älvkarleby
Surahammar Älvsbyn
Tibro
Tidaholm
Tranemo
Trollhättan
Uppvidinge
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo
Åstorp
Örkelljunga
Östra Göinge
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God bebyggd miljö är ett av femton miljökvalitetsmål i 
propositionen Svenska miljömål - delmål och åtgärds- 
strategier (200/2001:130). Enligt delmål 1 ska senast 
år 2010 fysisk planering och samhällsbyggande grundas 
på program och strategier för hur kulturhistoriska och 
estetiska värden ska tas till vara och utvecklas. För att 
följa upp detta delmål krävs bland annat metoder 
för att beskriva hur kulturmiljöns värden hanteras i 
kommunernas planering och byggande enligt plan- 
och bygglagen.

I denna rapport beskrivs resultatet av studier i 
tio olika kommuner. Möjligheterna att praktiskt genom
föra studier av arkiverat material och kompletterande 
intervjuer med berörda tjänstemän redovisas. Här redo
görs också för hur kulturmiljöns värden beskrivits och 
hanterats i olika typer av beslutsunderlag, översiktlig 
planering, detaljplanering, bygglov och kontroll.

Sammanfattningsvis konstateras att kommunernas 
möjligheter och tillämpning av plan- och bygglagen är 
mycket olika, att det är relativt lätt att följa hur kultur
värden hanteras i olika planeringsskeden, men att det är 
svårt att följa vilken hänsyn som tas i byggskedet. 
Överlag har kommunerna haft svårt att konkretisera 
kulturvärdena i PBL-besluten, bland annat beroende på 
relativt inaktuella kulturmiljöunderlag.
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