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Sammanfattning
Kommunerna har möjlighet att skydda bevarandevärd bebyggelse i detaljplaner genom
att meddela skydds- och varsamhetsbestämmelser på de fastigheter som är värda att
bevara. Vad som är tillåtet att skydda med sådana bestämmelser regleras i 4 kap 16§
PBL.
Tidigare undersökning visar att det kan finnas problem med utformningen av dessa
bevarandebestämmelser. Både att de saknar stöd i PBL och att de är otydligt
formulerade.
I studien har granskats hur bevarandebestämmelserna är utformade i Västra Götalands
Läns kommuner, om de har någon brist/otydlighet. Materialet som har granskats är de
detaljplaner som varit under pågående arbete i kommunerna under tiden v.14 till v.16.
Till bygglovshandläggare i samtliga kommuner i Västra Götalands Län har en enkät
skickats ut, där de fick svara på hur det är att jobba med bevarandevärd bebyggelse vid
bygglovsprövning. En sammanställning som baserades på svaren från enkäten gjordes,
där bland annat deras syn på vikten av korrekta bestämmelser ges.
Resultatet av enkäten visar på att den största utmaningen för bygglovshandläggarna är
att övertyga fastighetsägarna om att de har en värdefull byggnad som är värd att bevara.
Tydligare bevarandebestämmelser skulle underlätta för denna argumentation i kontakt
med fastighetsägaren och ge klara riktlinjer vid beslut.
Granskningen visade att drygt en tiondel av bestämmelserna saknar lagligt stöd eller
regleras med annan lagstiftning. Tydlighetskravet som PBL ställer på
planbestämmelserna uppfylls inte i cirka hälften av fallen. Detta innebär att drygt 60 %
av bestämmelserna uppvisar någon brist/otydlighet.
Upprättandet av detaljplaner är kommunernas ansvar. Bristerna i utformningen av
planbestämmelser är så stora att det är tveksamt om endast mer utbildning till
planförfattarna, och information och råd till kommunerna hjälper för att avhjälpa
problemet. Någon form av statlig överprövning av detaljplaner innan de godkänns och
antas kan vara en lösning på problemet.
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Cultural buildings – Conservation under the Planning and Building law
Local authorities have the opportunity to protect preservative settlement in detailed
development plans through to notify the protection on the properties that are worth
preserving. What is allowed to protect with such provisions regulated in Chapter 4,
Section 16§ PBL.
Previous investigation shows that there may be problems with the formulation of these
measures. Both to the lack of support in PBL and that they are ill-defined.
In our study we will investigate how preservative provisions are designed in the
municipalities of Vastra Gotaland County, if they have any shortage/lack of clarity. The
material which has been examined is the detailed development plans under ongoing
work in the municipalities in the meantime v. 14 to V. 16.
To administrators of building permits in all of the municipalities of Vastra Gotaland
County has a questionnaire sent out, which they have received respond to how it is to
work with preservative settlement when they make their judgment on building permits.
A review, which was based on the replies from the survey was made, which provides,
inter alia, to their view on the importance of correct rules is given.
The result of the survey shows that the greatest challenge for the building permit
administrators is to convince property owners that they have a valuable building that is
worthy of preservation. Clearer measures would facilitate this line of reasoning in
contact with the property owner and give clear guidelines for the decision.
The investigation shows that more than one-tenth of the provisions do not have legal
aid or regulated under other legislation. The need of precision which PBL makes of the
provisions in the detailed development plans are not satisfied in approximately half of
the cases. This means that more than 60% of the provisions show shortage/lack of
clarity.
The preparation of detailed development plans are the responsibility of the
municipalities. Shortcomings in the design of the provisions in the detailed development
plans are so great that it is doubtful if only more training to the authors of the detailed
development plans, and information and advice to the municipalities will help to remedy
the problem. Any form of state review of detailed development plans before they are
approved and adopted can be a solution to the problem.
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Förord
Vi har jobbat tillsammans genom hela examensarbetet med att samla in planer, analysera
dem, dra slutsatser, författa enkät, analysera enkätsvar och skriva själva arbetet. Vad vi
än har jobbat med så har vi suttit ihop och diskuterat oss fram till hur vi vill ha
respektive del, så arbetsfördelningen har varit helt jämn mellan oss där vi båda varit lika
involverade i varje del av examensarbetet.
Vi vill tacka vår handledare Marianne Carlbring för all hjälp vi har fått med vårt
examensarbete. Hon har funnits tillgänglig för oss under hela perioden via personliga
handledarmöten på skolan, svarat på frågor via mail och alltid tagit sig tid när vi har
ringt, även om det har varit på kvällar eller under helger. För detta stora stöd är vi
mycket tacksamma!
Vi riktar även ett stort tack till Johanna Hisbro och Sara Höghäll för ett trevligt och väl
fungerande samarbete vid upprättandet av vår gemensamma databas.
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Nomenklatur
PBL

Plan- och bygglag (2010:900)

MB

Miljöbalk (1998:808)

KML

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.

Bebyggelse

En samling av byggnadsverk som inte enbart består av
andra anläggningar än byggnader.

Byggnad

En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak
och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller
helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på
en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad
så att människor kan uppehålla sig i den.

Byggnadsverk

En byggnad eller annan anläggning.

Nybyggnad

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare
uppförd byggnad till en ny plats.

Ombyggnad

Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden
eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden
påtagligt förnyas.

Tillbyggnad

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av
byggnadens volym.

Tomt

Ett område som inte är en allmän plats men som omfattar
mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som
ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för
att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.

Underhåll

En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller
återställa en byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Ändring av en byggnad

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads
konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller
kulturhistoriska värde.

Zeteo

Norstedts Juridiks rättsdatabas.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Genom att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse så bevaras spår av historien
som haft betydelse för samhällets utveckling. Byggnadsverk berättar om historiska
skeenden runt om i landet och hur samhället har förändrats på olika platser. De
berättar även om specifika händelser och ibland även enskilda personers historia
och betydelse för ett område.
Kommuner som vill värna om sin kulturhistoriska miljö har möjlighet att aktivt
göra detta med stöd av Plan- och bygglagen (PBL). Skyddsvärda byggnader,
anläggningar och tomter kan då bevaras med hjälp av skydds- eller
varsamhetsbestämmelser i en detaljplan.
Kulturhistoriska värden ska skyddas och behandlas varsamt vid förändringar. Med
stöd av PBL kan kommunerna i detaljplanen precisera de krav på underhåll och
ändring av en bevarandevärd byggnad som krävs för att den inte ska förvanskas.
Byggnader som anses vara särskilt värdefulla kan påföras rivningsförbud för att
hindra att de går förlorade. Bevarendebestämmelserna redovisas under
planbeteckningarna ”q” och ”k”. Rekomendationer på hur planbestämmelserna
ska utformas finns i Boverkets Boken om detaljplan och områdesbestämmelser.
Vid planläggning skall hänsyn tas till allmänna och enskilda intressen. Det är därför
viktigt att tänka på detta när kraven preciseras, att väga det allmänna intresset att
bevara en byggnad, mot de eventuella olägenheter som kan komma att uppstå för
den enskilde fastighetsägaren genom dyrare och försvårat underhåll.
Vid precisering av kraven måste hänsyn tas till tydlighetskravet som finns på
bestämmelserna i en detaljplan. Det innebär att bestämmelserna ska vara
utformade så att de som är berörda av planen ska förstå dem och att de inte är mer
detaljerade än vad som behövs med hänsyn till planens syfte.1 Kraven måste även
ha stöd i PBL.
Enligt en undersökning från KTH uppfylls inte dessa krav i mer än hälften av
detaljplanernas bestämmelser.2 Bevarandebestämmelserna utgör inget undantag
från detta och problemet är att det finns en uppfattning om att reglerna hur
skydds- och varsamhetsbestämmelser ska utformas och vad bestämmelserna kan

1

2

4 kap 32§ PBL
Caesar, C., Lindgren, E. (2009) Kommunernas detaljplanebestämmelser. Lagstöd? Tydlighet?
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skydda är svåra att förstå. Till följd av detta har tidigare undersökningar3 visat att
bestämmelserna som reglerar bevarandet ofta är otydligt formulerade och ibland
även saknar lagligt stöd i PBL.

1.2

Syfte

Syftet med rapporten är att undersöka hur kommunerna i Västra Götalands Län
arbetar med bevarande av bebyggelse i detaljplaner. Undersökningen kommer att
inriktas på om kommunerna följer Boverkets allmänna råd om utformning av
planbestämmelserna för varsamhet ”k”, skydd mot förvanskning ”q”,
rivningsförbud ”q” och användning av kulturhistorisk byggnad ”Q”, samt om de
används på ett lämpligt sätt i detaljplanerna för att skydda bevarandevärda
byggnadsverk och bebyggelseområden.
Ett underliggande syfte är att undersöka hur bygglovshandläggare ser på
bevarandebestämmelser i sitt arbete. Samt om de anser att bevarande av
kulturhistorisk bebyggelse är en viktig fråga, och i hur stor omfattning
kommunerna skyddar bevarandevärd bebyggelse i detaljplaner, samt om de ser en
ökning eller minskning av bevarandefrågor. Även hur ansökningar som rör
byggnader med skydds- eller varsamhetsbestämmelser hanteras, vad de tycker är
utmanande i sådana situationer och i vilken utsträckning de är med i framtagandet
av bevarandebestämmelserna.
Frågor som lyfts fram i undersökningen är om bevarandebesämmelserna dåligt
utformade? Uppfyller de kravet på tydlighet i PBL? Finns det stöd i PBL för det
som ska skyddas? Tycker bygglovshandläggare att det är ett problem med otydliga
bevarandbestämmelser vid handläggning?

1.3

Problembeskrivning

Tidigare rapport visar att bevarandebestämmelser är dåligt utformade.4 Rapporten
visar att planbestämmelser som rör bevarande av kulturhistorisk bebyggelse väldigt
ofta är otydligt utformade. Den visar även att användningen av
bevarandebestämmelser är bristfällig, det vill säga att kommunerna försöker skydda
sådant som inte går att skydda med stöd av PBL och att skydds- och
varsamhetsbestämmelser blandas ihop. Skyddsbestämmelser används för sådant
som skulle varit en varsamhetsbestämmelse och vise versa.
Vi anser att det är viktigt att planbestämmelser är korrekt utformade för tilltron till
kommunerna som planförfattare och att kulturhistorisk bebyggelse är ett intressant
3

Carlbring Larsson, M., Sjödin, E. (1993) Ersättning vid bevarande av kulturhistorisk
bebyggelse.
4
Carlbring Larsson, M., Sjödin, E. (1993) Ersättning vid bevarande av kulturhistorisk
bebyggelse.
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område. Därför gör vi en undersökning om detta fortfarande är ett problem. Är
planbestämmelserna utformade så att de uppfyller kravet på tydlighet i PBL? Samt
om det som skyddas med skydds- och varsamhetsbestämmelser har stöd i PBL?
Hur berörs bygglovshandläggare av eventuellt otydliga bevarandebestämmelser i
sitt arbete?

1.4

Avgränsningar

Arbetet omfattar enbart bevarande som kan meddelas i detaljplaner med stöd av
PBL. Endast detaljplaner som var under pågående arbete under v.14-16 i Västra
Götalands Läns kommuner har granskats. Enkäten till bygglovshandläggare har
skickats till de 49 kommunerna i Västra Götalands Län.

3
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2

Metod

Till grund för detta arbete ligger ett urval av detaljplaner med tillhörande
bestämmelser, planbeskrivningar och genomförandebeskrivningar. Planerna har
samlats in från samtliga 49 kommuner i Västra Götalands Län under v.14-16, där
avgränsningen har satts till att endast granska de detaljplaner som är under
pågående arbete, ej de som vunnit laga kraft. Urvalet att granska planer under
pågående arbete gjordes dels för att underlätta insamlandet av planer från
kommunernas hemsidor och dels för att det skulle bli allt för många planer att
granska om vi även tog med alla detaljplaner som fanns tillgängliga.
Hittades inga planer skickades en förfrågan på mail (8 kommuner mailade) om det
fanns pågående planer som inte var uppladdade på hemsidan. I de fall där
kommunen inte svarade på mailet gjordes förfrågan via telefonkontakt (5
kommuner kontaktade). Det här innebär sammantaget att 46 planer samlades in via
hemsidor, två stycken via förfrågningar via e-post och en plan efter telefonkontakt.
Insamlingen gjordes tillsammans med Sara Höghäll och Johanna Hisbro för att
användas i en gemensam databas med bevarandeplaner för hela Västra Götalands
Län.
I kommunerna var 301 planer under pågående arbete vid tiden för granskningen
(v.14 – v.16). Av dessa innehöll 49 planer skyddsbevarande bestämmelser i form av
rivningsförbud ”q”, skyddsbestämmelser ”q”, varsamhetsbestämmelser ”k” och
användningsbestämmelse ”Q” fördelat på 18 kommuner.
Efter insamlingen av detaljplanerna och upprättandet av den gemensamma
databasen påbörjades litteraturstudier som har gjorts i böcker och dokument som,
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, PM om bestämmelser i detaljplaner – Vad är
möjligt och lämpligt att reglera, Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplan, Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse, Tydligare statligt ansvar i PBL, Ersättning vid bevarande av kulturhistorisk
bebyggelse och kommunernas detaljplanebestämmelser Lagstöd? Tydlighet? samt Boverkets
och Riksantikvarieämbetets hemsidor på internet5 för att få en fördjupad förståelse
och kunskap inom området.
Granskning utifrån vår kunskapsnivå har skett av varje bevarandebestämmelse där
det avgjorts om lagstöd saknas eller kravet på tydlighet inte uppnås. Då tydligheten
beror mycket på vem som tolkar bestämmelsen och vilken bakgrundskunskap om
ämnet man besitter har vi valt att följa PBL:s krav på tydlighet, att alla, oavsett
vem, som berörs av planen förstår den, när bedömning gjorts om bestämmelsen är
tydlig eller ej.
5

Se källförteckning
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Inspiration
till
arbetet
och
grunderna
till
kategoriseringen
av
bevarandebestämmelserna hämtades från tidigare KTH rapport och utvecklades
för att passa denna undersökning.6

Indelning av bestämmelserna har gjorts efter kategorierna:
1.
2.
3.
4.
5.

Helt korrekt
Saknar stöd i PBL eller regleras av annan lagstiftning
Otydlig – Vagt formulerad
Fel planbeteckning på bestämmelsen
Otydlig – Avskrift av lagtext, hänvisning till ett stort dokument eller
utredning

Till samtliga kommuner i Västra Götalands Län har en enkät7 skickats ut för
vidarebefordran till berörda bygglovshandläggare, där de fick svara på hur det är att
jobba med bevarandevärd bebyggelse vid bygglovsprövning. Enkäten skickades ut
vid ett tillfälle i slutet av granskningen av detaljplanerna (v.19), där motivet dels var
att få en allmän bild av hur bygglovshandläggare ser på bygglovsfrågor som rör
bevarandevärd bebyggelse och dels hur de påverkas av otydliga planbestämmelser i
sitt arbete. Cirka 25 % av kommunerna svarade på enkäten, där den låga
svarsfrekvensen gjorde att vi bara dragit slutsatser i de fall där samtliga kommuner
som svarade hade samma åsikt/svar.
En sammanställning som baserades på svaren från enkäten, där handläggarnas
synpunkter om hur utmanande och vilka problem/möjligheter som finns i
frågeställningen runt bevarande gjordes.
En kvantitativ metod för insamlande av material kan vara en enkätundersökning.
Detta är något som riktar sig till många och den informationen man får in
analyseras sen med hjälp av statistiska metoder.8 En kvalitativ metod är mer
djupgående som till exempel intervjuer. I vårt fall använder vi oss av en
kombination av de båda, kvalitativt då vi inriktar oss på bygglovshandläggare, där
denna specifika målgrupp får svara på frågor om sitt arbete, och kvantitativt då
undersökningen sker via en enkät som ger oss möjlighet att snabbt nå ut till flera
kommuner.

6

Caesar, C., Lindgren, E. (2009) Kommunernas detaljplanebestämmelser. Lagstöd? Tydlighet?
Se bilaga B
8
Holme, I M., Solvang, B K. (1997) Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa
metoder.
7
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Valet att skicka ut en enkät istället för att göra intervjuer gjordes för att nå ett
större antal bygglovshandläggare.

2.1

Metodproblem

Det var inte alla kommuner som hade några pågående detaljplaner ute på sina
hemsidor. Dessa kommuner kontaktades via mail eller telefon.
Bevarandebestämmelserna hade ofta utformningen av ”flera bestämmelser i en”.
Till en början delades dessa upp i flera kategorier, men eftersom det bedömdes
vara svårt att göra en entydlig bedömning och att det då skulle ge ett otillförlitligt
resultat gjordes istället en bedömning av hur hela bestämmelsen var formulerad.
Problemet med enkäten var att den inte besvardes av mer än cirka 25 % av
kommunerna. Vissa frågor besvarades inte alls på grund av att de tillfrågade inte
förstod frågan.
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3

Teoretiska utgångspunkter

3.1

Bakgrund

Överallt finns spåren av det förflutna i vår omgivning. Kulturmiljö avser den av
människan påverkade fysiska miljön. Det kan gälla alltifrån enskilda objekt till stora
landskapsavsnitt. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.9
Så länge människan funnits har byggnadskonsten varit en del av
samhällsutvecklingen. Bebyggelsen är ett kulturarv som angår alla människor i
samhället. Det är ett arv som vi bokstavligen lever mitt i.10
Kulturminneslagen inleds med:
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas
av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den
som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks
eller begränsas.” 11
Sverige har en låg andel gamla byggnader jämfört med andra länder i Europa. Det
är därför ännu viktigare att vi bevarar och skyddar dem. Gamla byggnader berättar
om vår historia, hur vi levde förr, välstånd och hur utvecklingen har gått framåt.
Genom att bevara vårt kulturarv samtidigt som samhället utvecklas och exploateras
skapas platser som har en avläsbar historia och en mer omväxlande miljö.
Hoten mot våra kulturhistoriska byggnader är många. På grund av att tillväxten
skiljer sig åt i olika delar av landet, svag eller ingen tillväxt i vissa regioner och ett
högt exploateringstryck i andra områden, så skapar detta olika förutsättningar för
bevarandet. I områden med låg tillväxt så står många värdefulla byggnader tomma
och förfaller då ingen har något intresse att underhålla en byggnad som det inte
finns någon användning för. Motsatt effekt fås i de områden med hög tillväxt, där
är ofta trycket från exploatörer stort och det skapar höga markvärden som gör att
bevarande av befintliga äldre byggnader inte är ekonomiskt försvarbart.
Andra hot som finns är utvecklingen av verksamheter inom bland annat
jordbruket. När behovet går mot ett allt storskaligare jordbruk med behov av
större byggnader, maskiner och besättningar, så gör det att mindre
brukningsenheter inte längre kan konkurrera och därmed tas ur bruk och en del av
en kulturhistorisk epok försvinner. Liknande förändringar har även skett inom
industriverksamheter. Även byggnader som är uppförda för att tillgodose ett
specifikt ändamål förlorar stora delar av sitt kulturhistoriska värde när
9

Riksantikvarieämbetet (2012), http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv.html
Riksantikvarieämbetet (2012), http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/byggnader.html
11
1 kap 1§ Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.
10
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verksamheten ändras eller läggs ned. Det kan vara till exempel vara gamla
järnvägsstationer som inte längre är i bruk.
Det är därför viktigt att vi värnar om vårt kulturarv så att det inte försvinner för
alltid.

3.2

Planer och bygglov

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.
Översiktsplanen ska bland annat redogöra för grunddragen i användningen av
mark- och vattenområden samt visa hur den byggda miljön skall bevaras och
utvecklas. Det bör även anges i översiktsplanen var i kommunen som det behövs
detaljplaner för att reglera markanvändning och byggande.
Kommunen upprättar en detaljplan över ett område där de vill genomföra större
förändringar, som exploatera, bevara eller både exploatera och bevara.
Detaljplanen ger en samlad bild av markanvändningen och av hur området som
ingår i respektive detaljplan avses förändras eller bevaras. Genom
detaljplaneläggningen markerar kommunen sin vilja att genomföra förändringar
och skaffar sig rättsliga medel att göra det.12
Det är obligatoriskt i en detaljplan är att redovisa mark- och vattenanvändningen,
under vilken tid planen är tänkt att genomföras samt om kommunen inte skall vara
huvudman för allmänna platser. Med huvudman menas den som är ansvarig för att
allmänna platser byggs ut och färdigställs i enlighet med planen. Exempel på
allmänna platser är gator, torg och parker. Med redovisning av mark- och
vattenanvändningen menas vilka områden som ska utgöra allmän plats,
kvartersmark och vattenområde i planen. Kvartersmarken ska få en beteckning
som visar vad den ska ha för användningsområde.13
Förutom det obligatoriska innehållet i detaljplanen kan mer preciserade
bestämmelser användas på lämpligt sätt för att lättare uppnå planens syfte.
Bestämmelserna delas in i användnings-, egenskaps- och administrativa
bestämmelser.
Boverket har i Boken om detaljplan och områdesbestämmelser angett de allmänna råd som
kommunerna kan ta stöd av vid upprättandet av detaljplaner. Där beskrivs hur det
är tänkt att de olika bestämmelserna ska användas och utformas.
Användningsbestämmelser som rör allmänna platser kan till exempel vara
HUVUDGATA, GÅGATA, P-PLATS, TORG och PARK. Här skall den
12
13

Boverket (2002) Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. s. 16
4 kap 5§ PBL
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allmänna platsen användas till just det som bestämmelsen anger. För kvartersmark
används versaler för att visa vilken användning som gäller. Till exempel B för
bostäder, H för handel, K för kontor eller Q för användning anpassad till
bebyggelsens kulturvärden. Versalerna kan kombineras, exempelvis KH som
innebär att både kontor och handel får användas.
En egenskapsbestämmelse kan bland annat styra utformning, nyttjandegrad,
placering, utförande av byggnader samt markens anordnande. Dessa skrivs med
gemener, ofta kompletterat med ett index, som exempelvis e1-minsta tomtstorlek
är ... m2, q1-byggnaden får inte rivas eller k2-vid ändring skall särskilt beaktas de
karaktärsdrag hos byggnaderna, som angivits i avsnitt ... i planbeskrivningen.
Till de administrativa bestämmelserna hör bestämmelsen om genomförandetid,
förändrad lovplikt och huvudmannaskapet. Genomförandetiden för en detaljplan
är 5 till 15 år. Lovplikten kan både ökas och minskas.
Även om bedömningar enligt PBL ska utgå ifrån vad som ur en allmän synpunkt är
lämplig markanvändning, måste hänsyn tas till de enskilda intressen som finns hos
de som blir berörda av planen/beslutet. Detta är ett uttryck för den så kallade
proportionalitetsprincipen, som innebär att en jämvikt måste hittas mellan nyttan
för det allmänna av ett beslut ställt emot de olägenheter som uppstår för den
enskilde.
För åtgärder som är bygglovspliktiga kan bygglovshandläggaren finna vägledning i
översiktsplanen om det rör ett beslut i ett område som saknar detaljplan.
Finns detaljplan är prövningen mellan allmänna och enskilda intressen redan gjord
vid planläggningen och bygglov beviljas så länge åtgärden inte strider mot
detaljplanen.
Inom detaljplan krävs generellt bygglov för nya byggnader, tillbyggnation på
befintliga byggnader och annan ändring av byggnad än tillbyggnad. Alla åtgärder är
dock inte bygglovspliktiga. För en- och tvåbostadshus finns lättnader i den
generella lovplikten, som innebär att exempelvis skärmtak och
komplementbyggnad får uppföras utan bygglov så länge de inte är större än 15m2.

3.3

Skydd i detaljplan enligt Plan- och Bygglagen

I 2 kap. 6§ PBL tas vissa grundläggande krav upp som ska beaktas vid
utformningen av bebyggelsemiljön. Detta gäller vid utformningen av såväl ny
bebyggelse som vid ändring eller komplettering av befintliga bebyggelsemiljöer.
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2 kap. 6§ PBL
Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra
olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området,
och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Paragrafen gäller för bebyggelseområden och har för avsikt att skydda dess
kulturhistoriska värden. Den ställer även ett generellt krav på varsamhet vid
åtgärder och ändringar, även sådana som inte kräver bygglov, att de ska ske på ett
sätt som tar tillvara byggnadernas karaktär i bebyggelsemiljön.
Kravet i sista styckets första mening på skydd av bebyggelseområdets särskilda
värden har sin motsvarighet i 8 kap. 13§ PBL när det gäller skyddet för enskilda
byggnader.14
8 kap 13§ PBL
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap. 7§,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
14

Didón m.fl., Plan- och bygglagen (1 juli 2010, Zeteo) kommentaren till 2 kap. 6§.

10

Kulturhistorisk intressant bebyggelse – Bevarande med stöd av Plan- och Bygglagen

4. bebyggelseområden.
Enligt paragrafen får en byggnad som är särskilt värdefull inte får förvanskas. För
att en byggnad ska anses vara särskilt värdefull kan ett tillräckligt motiv vara att
byggnaden har haft betydelse för den historiska, arkitektur-, kulturhistoriska eller
tekniska utvecklingen. Även att byggnaden värderas högt av den lokala
allmänheten kan vara tillräckligt för att paragrafen ska kunna tillämpas.15 Dock bör
påpekas att förbudet mot förvanskning gäller generellt för alla byggnader som är
särskilt värdefulla.
För byggnader som är särskilt värdefulla kan kommunen i detaljplanen med stöd av
4 kap. 16§ 2p PBL precisera de krav som behövs för att följa förbudet mot
förvanskning enligt denna paragraf.
I en detaljplan kan en byggnad som uppfyller kraven som ”särskilt värdefull”
skyddas med rivningsförbud ”q”, vilket innebär att byggnaden inte får rivas.
Bevarandet av en byggnads karaktärsdrag görs genom en precisering av
byggnadens detaljer som inte får förvanskas i detaljplanen under
skyddsbestämmelsen ”q”.
Exempel på rivningsförbud och skyddsbestämmelser:
 Byggnaden får inte rivas.
 Befintliga ”detaljer” skall bevaras.
 Park ska bevaras och skötas enligt skötselplan.
 Gårdens höjdläge och fältstensbeläggning skall bevaras.
Skyddsbestämmelserna kan alltså läggas på byggnader, tomter och anläggningar.
För att en byggnad inte ska förvanskas eller förlora sitt kulturhistoriska värde kan
även underhållet preciseras i detaljplanen med ”q”.
8 kap. 14§ PBL
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de
tekniska egenskaper som avses i 4§ i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och
konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4§ första stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick
att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).
15

Didón m.fl., Plan- och bygglagen (1 juli 2010, Zeteo) kommentaren till 8 kap. 13§.
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Till underhåll räknas sådana åtgärder som behövs för att byggnadens egenskaper
och funktioner ska bevaras. Det innebär inte att byggnaden hela tiden ska hållas i
nyskick, utan avsikten är att byggnadens funktioner inte påtagligt ska försämras i
jämförelse med det ursprungliga skicket. Bestämmelserna om underhåll får heller
inte vara utformade på ett sådant sätt att krav ställs på en byggnad så att dess
egenskaper, funktion eller standard höjs.16
Exempel på skyddsbestämmelse som styr underhåll:
 Ursprunglig arbetsteknik och materiel skall användas vid underhåll.
Förutom rivningsförbud och skyddsbestämmelser finns det krav på varsamhet i
PBL. Varsamhetsbesstämmelsen ”k” används för att precisera och reglera
ändringar av byggnader med bevarandevärde så att deras karaktärsdrag bibehålls.
Till
skillnad
från
skyddsbestämmelser
så
föreskriver
inte
varsamhetsbestämmelserna att man ska bevara något, utan anger vilka
karaktärsdrag och värden hos byggnaden som man ska vara varsam med. 17
Varsamhetskravet gäller generellt för alla byggnader.
8 kap. 17§ PBL
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden.
Paragrafen syftar till att försiktighet ska iakttagas vid ändring och tillbyggnad av en
byggnad så bebyggelsemiljöns karaktärsdrag bevaras. En precisering av kraven som
ställs vid tillbyggnad kan röra sådant som byggnadsmaterial, takutformning,
färgsättning och form, det vill säga karaktärsdrag som kan bevara en tidstypisk eller
på annat sätt eftersträvansvärd bebyggelsemiljö.18
Exempel på varsamhetsbestämmelser:
 De karaktärsdrag och värden hos bebyggelsen som angivits på illustrationen i
planbeskrivningen skall särskilt beaktas vid ändring.
 Fasader av trä ska målas med faluröd slamfärg.
 Taktäckning ska vara av rött lertegel.
Eftersom förvanskningsförbudet och varsamhetskravet gäller generellt för alla
byggnader bör det tilläggas att vid en bygglovsansökan prövas alltid ärendet mot
ovanstående paragrafer, oavsett om det finns bevarandebestämmelser på
fastigheten eller ej.
16

Didón m.fl., Plan- och bygglagen (1 juli 2010, Zeteo) kommentaren till 8 kap. 14§.
Boverket (2002) Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. s. 103
18
Didón m.fl., Plan- och bygglagen (1 juli 2010, Zeteo) kommentaren till 8 kap. 17§.
17
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3.4

Vägrat rivningslov

Det krävs rivningslov för att riva byggnad eller del av byggnad inom ett område
med detaljplan.19 Dock kan rivningslov vägras på grund av byggnadens eller
bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.20
Detta gäller för byggnader som inte belagts med rivningsförbud i detaljplan.

3.5

Användningsbestämmelse Q

Användningsbestämmelse ”Q” innebär att användningen skall anpassas till
bebyggelsens kulturvärden. Detta medför att användningen är fri så länge inte
områdets bevarandevärde förvanskas. Man kan alltså använda den/de befintliga
byggnaden/byggnaderna till bostäder, kontor, handel eller någonting annat så länge
byggnadens kulturhistoriska egenskaper bibehålls.

3.6

Ersättning & värdering

En fastighetsägare kan ha rätt till ersättning om dennes fastighet påförs ett
rivningsförbud eller skyddsbestämmelser i detaljplanen. Vidare kan ett beslut om
vägrat rivningslov21 också rendera i ersättning. Rivningsförbud och vägrat
rivningslov skiljer sig åt jämfört med skyddsbestämmelser när det gäller ersättning
och vilken kvalifikationsgräns som måste uppnås för att ersättning skall utgå.
En fastighetsägare som nekas rivningslov eller får ett rivningsförbud ”q”utlagt på
sin fastighet äger rätt till ersättning för den skada som uppkommer, men endast då
skadan är betydande i förhållande till värdet på den berörda delen av fastigheten.22
Enligt förarbeten uppstår betydande skada vid cirka 15 % minskning av
marknadsvärdet.23 Nås denna kvalifikationsgräns så utbetalas ersättning för den del
av skadan som ligger över kvalifikationsgränsen. En skada på cirka 15 % utan
ersättning får tålas i detta fall.24
Vid beräkning av skadan görs en bedömning av fastighetens
marknadsvärdeminskning efter restriktionen. Värdet före, när det var möjligt att
riva byggnaden och uppföra en ny likadan byggnad, jämförs mot värdet efter, när
restriktionen att byggnaden ej får rivas har införts.

19

9 kap. 9§ 1p PBL
9 kap. 34§ 2p PBL
21
9 kap 34§ PBL
22
14 kap 7§ PBL
23
Prop. 1985/86:1 s.390 ff.
24
14 kap 24§ 3 st PBL
20
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En fastighetsägare som får en skyddsbestämmelse ”q”utlagd på sin fastighet kan ha
rätt till ersättning. För att ha rätt till ersättning gäller att bestämmelsen innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten.25
Kvalifikationsgränsen avsevärt försvåras innebär en marknadsvärdeminskning på
5-10 %, eller att det är mer än ett ”bagatellartat belopp”. Skillnaden jämfört med
vägrat rivningslov är att man här får ersättning för hela skadan om man når upp till
kvalifikationsgränsen.
Vid skadeberäkningen jämförs värdet före, respektive värdet efter restriktionen.
Värdet före är fastighetens marknadsvärde utan inskränkning, och värdet efter
fasighetens marknadsvärde med införda skyddsbestämmelser.26
För varsamhetsbestämmelser ”k” får inte rådighetsinskränkningen innebära att den
pågående markanvändningen avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten,
eftersom
någon
ersättning
till
fastighetsägaren
inte
utgår
för
varsamhetsbestämmelser.
Skulle det visa sig att användningen av en fastighet synnerligen försvåras på grund
av en bestämmelse, eller flera bestämmelser vid så kallad ackumulerad skada, är
kommunen skyldig att lösa in fastigheten om fastighetsägaren begär det.27 Med
ackumulerad skada menas två eller flera bestämmelser som var för sig inte uppnår
kvalifikationsgränsen men tillsammans uppnår denna gräns. Då det ska avgöras om
en skada är kvalificerad eller om inlösenskyldighet föreligger skall alla beslut som
meddelats inom tio år före det senaste beslutet beaktas. Det är då den
sammanlagda (ackumulerade) skadan som skall bedömas.28

3.7

Bygglovsprocessen

Bygglov krävs generellt för nya byggnader, tillbyggnation på befintliga byggnader
och annan ändring av byggnad än tillbyggnad. Med tillbyggnad räknas allt som ökar
en byggnads volym, alltså är det bygglovspliktigt att glasa in sin balkong. Ändring
av byggnad innebär till exempel att användningen ändras från bostad till handel,
eller att utseendet ändras på något sätt, omfärgning, byte av tak eller fasad.
Exempel på lättnader i den generella lovplikten för en- och tvåbostadshus. Plank
och mur får sättas upp för att ordna en skyddad uteplats, skärmtak på max 15 m 2
och komplementbyggnad på max 15 m2 får uppföras utan bygglov.
25

14 kap 10§ PBL
14 kap 24§ 1st PBL
27
14 kap 13§ PBL
28
Carlbring Larsson, M., Sjödin, E. (1993) Ersättning vid bevarande av kulturhistorisk
bebyggelse. s. 48
26
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Nedan följer en kortare beskrivning av hur processen för bygglovspliktiga åtgärder
går till efter att nya PBL införde den 2 maj 2011. Viktiga nyheter är att startbesked
måste ges från byggnadsnämnden innan byggnation får påbörjas, samt ett
slutbesked innan man får ta byggnaden i bruk. Om man inte följer detta riskeras
kännbara straffavgifter.
Ansökan skickas in till byggnadsnämnden där ärendet registreras. Detta granskas
för att se om eventuella kompletteringar av ansökan behöver göras. När ansökan
bedöms vara komplett får sökanden en bekräftelse på detta och ska ges besked
inom tio veckor om lovet beviljas eller ej. Handläggningstiden kan förlängas med
ytterligare tio veckor om speciella skäl föreligger, till exempel behov av någon
särskild utredning.
Beslut om bygglov tas och om det beviljas vinner det laga kraft efter tre veckor,
med förutsättningen att det inte överklagas under de tre veckorna. För att få börja
bygga måste en anmälan om detta lämnas in och beslut om startbesked ges från
byggnadsnämnden. Vid enkla ärenden görs en anmälan samtidigt som bygglov
söks, detta innebär att beslut om bygglov och startbesked ges samtidigt och
byggherren kan starta så snart bygglovet vunnit laga kraft. Anmälan skall innehålla
konstruktionsritningar på byggnationen.
Ifall tekniskt samråd krävs innan startbesked ges kallar byggnadsnämnden som
minst byggherren och en kontrollansvarig för att gå igenom hela byggnationen,
från ritning till färdigt projekt. De bestämmer vilka villkor som måste vara
uppfyllda, och vad som i övrigt krävs för att byggnationen skall få tas i bruk i form
av ett slutbesked.
Om det krävs görs ett arbetsplatsbesök, detta innebär att byggnationen kontrolleras
och gås igenom. Även här skall som minst byggherren och en kontrollansvarig vara
närvarande. Med kontrollansvarig menas en person som besitter den kunskap,
erfarenhet och lämplighet som krävs för att ansvara för kontrollen av projektet.
Denne skall även vara certifierad för att kunna utses.
Har projektet innehållit ett tekniskt samråd skall ett slutsamråd hållas. Detta sker
på plats för byggnationen. Där görs en genomgång av hur byggnationen har gått
och vad som krävs för att få slutbesked. När alla villkor är uppfyllda och de intyg
som krävs är inskickade till byggnadsnämnden tar de beslut om slutbesked.
Slutbeskedet innebär att byggnaden/byggnadsdelen får tas i bruk.

15
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3.8

Skydd i andra lagar

Andra möjligheter till skydd finns i Kulturminneslagen (KML) och miljöbalken
(MB).
Byggnadsminne, kyrkligt kulturminne eller fornminnen skyddas enligt KML.
Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar
som förklarats som så värdefulla att de ska bevaras för all framtid. Detta är det
starkaste kulturhistoriska skyddet som bebyggelse kan ges.
Skyddet kyrkligt kulturminne har alla kyrkobyggnader, kyrkotomter och
kyrkogårdar som är anlagda eller uppförda före år 1940.
Fornminnen är fasta fornlämningar och fornfynd. Exempel på fast fornlämningar
är gravar, offerplatser och boplatser. Fornfynd är lösa föremål som saknar ägare
när de hittas och hör till en fast fornlämning eller antas vara minst 100 år gamla.
Ett av miljöbalkens mål och tillämpningsområde är att värdefulla natur- och
kulturmiljöer skyddas och vårdas. Skyddsvärda områden kan enligt MB skyddas i
form av ett kulturreservat, där syftet är att bevara värdefulla kulturpräglade
landskap.
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4

Resultat

I följande kapitel redovisas en sammanställning av undersökningen. Inledningsvis
beskrivs de olika kategorierna som planbestämmelserna sorterades efter. Därefter
kommer en översikt av utfallet i undersökningen.

4.1

Kategorisering av fel

Vi har valt att dela upp bestämmelserna i fem kategorier som redovisas mer
ingående nedan. Exempel på bestämmelser från undersökningen kommer att visas
under respektive kategori.
Indelning av bestämmelserna har gjorts efter kategorierna:
1.
Helt korrekt
2.
Saknar stöd i PBL eller regleras av annan lagstiftning
3.
Otydlig – Vagt formulerad
4.
Fel planbeteckning på bestämmelsen
5.
Otydlig – Avskrift av lagtext, hänvisning till ett stort dokument eller
utredning

Kategori 1 – Korrekt utformad bestämmelse
I denna kategori hamnar bestämmelser som är utformade helt enligt reglerna i
PBL. De ska alltså ha stöd i lagen och uppfylla vår bedömning av tydlighetskravet.
Exempel på bestämmelser i kategorin:
q1 – Byggnaden får inte rivas.
q2 – Byggnadens sågtandade tak och gula tegelfasad ska bevaras.
q3 – Befintliga tegelfasader mot norr och väster ska bevaras.
k1 – De karaktärsdrag som byggnaden besitter i form av röd tegelfasad och bågformade fönster
ska särskilt beaktas vid ändring av byggnaden.
Antal bestämmelser i kategori 1 i undersökningsmaterialet:
I vårt undersökningsmaterial fann vi 40 stycken bevarandebestämmelser som
passade in i kategori 1. Av totalt 102 skydds- och varsamhetsbestämmelser tillhör
alltså 39 % denna kategori.
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Kategori 2 – Saknar stöd i PBL eller regleras med annan
lagstiftning
Kategorin utgörs av bestämmelser som inte kan regleras med stöd av PBL. Här
hamnar även de bestämmelser som redan är eller bör regleras med annan
lagstiftning. Det kan vara sådana typer av krav på tillstånd som inte ska regleras i
en detaljplan.
I några fall så är det svårt att bestämma om det som ska bevaras omfattas av annan
lag eller om det ska skyddas i PBL. Det kan till exempel vara stenmurar, där
gärdesgårdar skyddas med det generella biotopskyddet i MB men en stenmur i en
park, tomt eller liknande kan skyddas med PBL.
Exempel på bestämmelser i kategorin:
q1 – Värdefull utsikt.
q2 – Stengärdsgårdar bevaras alternativt återuppbyggs vid ny fastighetsgräns.
q3 – Tillstånd krävs från länsstyrelsen för åtgärder som påverkar fornlämningen och
fornlämningsområde enligt kulturminneslagen.
q4 – Markarbeten ska föregås av arkeologisk undersökning.
q5 – Marinarkeologisk utredning skall utföras innan åtgärder vidtas (tillstånd skall sökas hos
Länsstyrelsen).
Antal bestämmelser i kategori 2 i undersökningsmaterialet:
I vårt undersökningsmaterial fann vi 12 stycken bevarandebestämmelser som
passade in i kategori 2. Av totalt 102 skydds- och varsamhetsbestämmelser tillhör
alltså 12 % denna kategori.

Kategori 3 – Otydliga/Vaga formuleringar
I denna kategori återfinns de bestämmelser som ansetts vara allt för otydligt
formulerade. Hur tydlig en bestämmelse är går alltid att tolka med tanke på vilken
bakgrundskunskap om ämnet man besitter, så här har avgränsningen satts till de
bestämmelser som använder alltför vaga ord, som inte tydligt anger vad det är som
avses eller de som är alltför krångligt formulerade.
Exempel på bestämmelser i kategorin:
q1 – Befintlig bebyggelse ska utvecklas med utgångspunkt från byggnadernas kulturhistoriska
värden.
q2 – Fasader ska behålla sitt ursprungliga utseende och karaktär med ljus puts.
q2 – ... Byggnadsnämnden får dock medge omfärgning till annan kulturhistoriskt motiverad färg.
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k1 – Vid underhålls- och restaureringsåtgärder ska byggnadens ursprungliga uttryck vara
vägledande.
Antal bestämmelser i kategori 3 i undersökningsmaterialet:
I vårt undersökningsmaterial fann vi 26 stycken bevarandebestämmelser som
passade in i kategori 3. Av totalt 102 skydds- och varsamhetsbestämmelser tillhör
alltså 26 % denna kategori.

Kategori 4 – Fel planbeteckning
Här samlas de bestämmelser som har givits en fel beteckning i detaljplanen. I
denna kategori hamnar även de bestämmelser som är en blandning av skydd och
varsamhet. Bestämmelser som hamnar i denna kategori behöver inte sakna stöd i
PBL eller vara otydligt formulerade. Dock förekommer det att bestämmelser både
har fel beteckning och anses vara otydliga, dessa bestämmelser har även de lagts
under kategori 4.
Att en bestämmelse har fel beteckning innebär som tidigare sagts att den inte
nödvändigtvis saknar stöd i PBL. Men eftersom det är olika ersättningsprinciper
för rivningsförbud, skyddsbestämmelser och att inskränkningen inte får vara så
stor att pågående markanvändning avsevärt försvåras vid varsamhetsbestämmelser,
så kan det bli otydligt för en fastighetsägare som kan ha rätt till ersättning.
Exempel på bestämmelser i kategorin:
q1 – Området utgör en värdefull miljö som omfattas av 3 kap 12§ plan- och bygglagen. Ny
bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart.
q2 – Tillbyggnader och förändringar av byggnadsdelar inom q-område skall utföras varsamt så att
byggnadens karaktär och särdrag beaktas (PBL 3 kap 10, 13§§ ). Takmaterial skall
vara papp, plåt eller rött tegel.
q3 – Vid underhåll och ändring skall ursprungliga material och metoder användas i enlighet med
byggnadens karaktär.
q4 – Särskilt värdefull bebyggelse. Utgångspunkter för utformning av ny bebyggelse finns i
planbeskrivningen.
Antal bestämmelser i kategori 4 i undersökningsmaterialet:
I vårt undersökningsmaterial fann vi 22 stycken bevarandebestämmelser som
passade in i kategori 4. Av totalt 102 skydds- och varsamhetsbestämmelser tillhör
alltså 22 % denna kategori.
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Kategori 5 – Lagavskrift, hänvisning till för stora
dokument
Den sista kategorin innehåller de bestämmelser som är en ren avskrift av
lagparagrafer, samt de som hänvisar vidare till en inte begränsad del av
planbeskrivningen eller annat dokument, vilket gör att det blir otydligt.
Avskrift av lagen ger inget ytterligare stöd för det man vill bevara utan man
bekräftar bara att lagen gäller, vilket den ändå gör oavsett avskriften i
bestämmelsen. Hänvisning kan ske till en begränsad del av ett dokument för att det
inte ska bli för omfattande. Det är viktigt att texten man hänvisar till endast
innehåller sådant som får regleras med PBL.29 Hänvisning som sker till
planbeskrivningen, utredningar eller andra dokument där man inte hänvisar till en
bestämd del i valt dokument gör bestämmelsen otydlig.
Exempel på bestämmelser i kategorin:
q1 – Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 3:10 PBL skall beaktas.
Antal bestämmelser i kategori 5 i undersökningsmaterialet:
I vårt undersökningsmaterial fann vi 2 stycken bevarandebestämmelser som
passade in i kategori 5. Av totalt 102 skydds- och varsamhetsbestämmelser tillhör
alltså 2 % denna kategori.

29

Boverket. (2006) PM om bestämmelser i detaljplan – Vad är möjligt och lämpligt att reglera.
s. 10
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4.2

Sammanfattat resultat

Syftet med undersökningen har varit att göra en bedömning av hur
bestämmelserna kring bevarande är utformade och få en uppfattning av i vilken
utsträckning de används. Det samlade resultatet redovisas nedan.

Diagram 4:1. Detaljplaner i Västra Götalands Län.
Under granskningen gjordes även en kontroll av hur bestämmelserna fördelade sig.
Resultatet av denna kontroll får ses kritiskt eftersom förekomsten av bestämmelser
med fel beteckning var ganska stor.
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Diagram
4:2.
Förekomsten
av
skyddsbestämmelse/rivningsförbud,
”k”
användningsbestämmelse.

bevarandebestämmelser.
varsamhetsbestämmelse,

”q”
”Q”

Användningsbestämmelsen ”Q” som innebär att användningen skall anpassas till
bebyggelsens kulturvärden. förekom 15 gånger. Den ger inget skydd för fastigheten
på samma sätt som en skyddsbestämmelse kan ge i form av rivningsförbud eller
bevarande inskränkningar. Detta är ur fastighetsägarens synvinkel en positiv
bestämmelse eftersom användningen av byggnaden är fri så länge inte det
kulturhistoriska värdet förvanskas.
Det samlade resultatet visar att 40 bestämmelser tillhörde kategori 1 och var helt
korrekta, samtidigt som 62 stycken tillhörde kategori två till fem och alltså innehöll
något form av brist/otydlighet. Användningsbestämmelse ”Q” är inte med i den
vidare analysen eftersom det inte är en egenskapsbestämmelse och därför bara
anger att använvändningen ska anpassas till dess kulturvärden.
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Diagram 4:3. Granskningsresultat.
Diagrammet nedan visar fördelningen av kategorierna. Resultatet visar att otydliga
och vaga formuleringar är det vanligaste felet strax före de bestämmelser som har
givits felaktig planbeteckning. Det bör påpekas att i kategori 4 även finns
bestämmelser som är otydligt formulerade.

Diagram 4:4. Fördelning av kategorierna.
I detta resultat skall poängteras att det finns flera bestämmelser som har
utformningen av ”flera bestämmelser i en”, där några har varit tydliga och helt
korrekta och då hamnat i kategori 1, andra av dessa har bedömts vara otydliga och
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lagts till någon av de andra kategorierna. Detta innebär inte att bestämmelserna har
varit helt fel utan delar av dem har varit korrekta, men att göra en uppdelning av
varje sådan ”flera bestämmelser i en” har bedömts vara för svårt att göra entydigt
och detta skulle i så fall göra resultatet otillförlitligt.

4.3

Resultat av enkät

Resultatet från enkäten baseras på svaren från 13 av 49 kommuner.30 Detta är de
slutsatser vi kan dra av enkäten sett till att samtliga kommuner av de som har svarat
har haft samma åsikt rörande just dessa frågor.


Att det är en viktig fråga att bevara kulturhistorisk bebyggelse.



Det som är mest utmanande med frågorna är att övertyga fastighetsägare
om att de äger en bevarandevärd fastighet.



Ingen ökning eller minskning av ärenden som rör bevarandevär bebyggelse.

Av utskicket till kommunerna i Västra Götalands Län har vi fått svar på vår enkät
från 13 kommuner. Kursiverad text är svar på enkäten från kommunerna som
tydligt ger stöd åt de resultat som vi har fått fram. Samtliga kommuner anser att det
är en viktig eller till och med mycket viktig fråga att bevara kulturhistoriskt
intressant bebyggelse.
”De är en del av vår historia och berättar om vardag och fest. Ger oss en bild om samhällets
framväxt. Bra då man kan se/föreställa sig större miljöer. Varje ärende är ju unikt och skall
bedömas därefter. De skall vara en tillgång i samhället som ger känslor och förståelse från förr
och inför framtiden”.
Kommunerna ser ingen ökning eller minskning på ärenden som rör bevarande,
utan detta håller sig på samma nivå år efter år. Detta verkar gälla generellt i Västra
Götalands Län.
Den mest utmanande uppgiften för bygglovshandläggarna är att övertyga den
sökande om att den har en värdefull byggnad, på ett sätt som gör att denne
verkligen förstår vad det innebär att bevara den på ett riktigt sätt och samtidigt få
fastighetsägaren att samtycka till detta. Detta gäller överlag i alla
bygglovsprövningar, både för byggnader med skyddsbevarande bestämmelser och
för de utan bevarandeskydd.
”Att kunna förmedla till sökanden dessa aspekter. Att ge förståelse för byggnaderna och deras
sammanhang i samhället”.

30

Se bilaga C
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Enkätsvaren visar att de flesta kommuners bygglovshandläggare vill ha tydligare
och mer preciserade bestämmelser. Detta för att de behöver ha ett bra argument i
kontakten med fastighetsägaren när de ska förklara vikten av att bevara byggnaden.
Någon vill lämna bestämmelserna lite mer öppna för tolkning, andra vill inte tolka
alls. Detta beror på vilken bakgrund man har och hur länge man har jobbat med
bygglovsfrågor. De med bebyggelseantikvarisk utbildning är mer öppna för ”egen
tolkning” då de anser sig ha den kunskap som krävs för att fatta beslut.
”En precisering som stämmer med det kulturhistoriska värdet och är skriven utifrån konkreta
åtgärder som kan komma att påverka värdet och som håller över tid. T ex om det är en byggnad
där fasaden anses utgöra en viktig del i det kulturhistoriska värdet bör skyddet innehålla om den
får bytas ut mot lika utseende eller om den får målas om i annan kulör eller annan färgtyp. Får
den byggas till? Får fönstren bytas m.m. Om en generell skrivning används (för att inte få en
roman eller en skrivning som inte håller juridiskt eller över tid) är motiveringen i planprogrammet
det viktiga”.
”Mycket preciserade, behöver bra argument i kontakt med fastighetsägare, och klara riktlinjer för
beslut. Många ärenden överklagas, folk vill ofta bygga mycket på sina hus i de områdena”.
”Mer precisa än idag. (endast mycket generella idag). Har dock ingen erfarenhet. Kanske är det
bättre när vi får argumentera fritt för våran sak. ”Alla” ”bevarandeplaner” vi har är försedda
med höjd lovplikt. Det är ett mycket användbart redskap”.
De flesta bygglovshandläggare ställer sig positiva till att delta i detaljplanearbetet.
Allt från att bara vara ett bollplank i dessa frågor till att aktivt deltaga i
framtagandet av nya planer.
”Ja det är mycket givande att bolla dessa frågor med de som gör detaljplanerna”.
”Bra med delaktighet”.
”Ja, men bara till viss del”.
”Är med och tar fram planbestämmelserna”.

”Är även planförfattare för vissa detaljplaner”.
En uppfattning som förs fram av flera kommuner är att det krävs väldigt tydliga
bestämmelser eller andra inventeringar/dokument som tydligt visar/förklarar
bebyggelsens bevarandevärde.
”Lagen med just dessa paragrafer är så pass nya att det är svårt att föra fram några egentliga
generella erfarenheter. För man dock över frågan på Gamla PBL (ingen egentlig förändring skall
ju ha skett, skall ju vara samma skydd). Underlättar det mycket om det finns inventeringar eller
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andra underliggande dokument. Att försöka argumentera med 2:6 (gamla 3:1) har visat sig
svårt. Svårt att få jurister med sig om det inte finns dokument att peka på. I vissa områden sker
det på informationsbasis och man hoppas att de tar till sig av förslagen. Landsbygden är generellt
svår där mycket är undantaget från bygglovsplikten. Där har vi dåligt med underlag att luta oss
emot”.
”Den utbredda uppfattningen att lagens krav inte håller vid överprövning och det därför bara är
att försöka vädja till sökandes välvilja.”
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5

Diskussion

5.1

Planbestämmelser

Skydds- och varsamhetsbestämmelser har samma krav på tydlig utformning och
stöd i PBL som alla andra bestämmelser i detaljplanen. Inskränkningen av den
pågående markanvändningen kan vid skyddsbestämmelser vara hur stor som helst
om det anses behövas för bevarandet. Det svåra med utformningen av
varsamhetsbestämmelserna är hur långt ändringen av bebyggelsen kan styras utan
att det innebär för stor inskränkning i fastighetsägarens rätt till pågående
markanvändning, samtidigt som bestämmelserna ska vara tydligt utformade och
inte vara för omfattande.
Att bedöma om bestämmelserna uppfyller tydlighetskravet är svårt eftersom det
beror helt och hållet på hur mycket förkunskaper som läsaren besitter. En
bestämmelse kan vara tydlig för en person som har stora kunskaper om
detaljplaner, PBL och lagstiftning i allmänhet, medan den kan vara helt obegriplig
för någon helt utan sådana kunskaper. Vi har bedömt tydligheten utifrån en
fastighetsägare som saknar förkunskaper i ämnet. En bestämmelse som vi anser att
en sådan fastighetsägare med säkerhet skulle förstå har bedömts vara tydlig.
Utöver tydlighetskravet har vi granskat att bestämmelserna kan regleras med PBL
och även förekomsten av dubbelreglering. Det som redan är reglerat eller kan
regleras med annan lagstiftning än PBL ska inte regleras i detaljplan. Bestämmelser
som generellt redan gäller enligt PBL ska heller inte upprepas i planen.
Av 301 granskade detaljplaner i Västra Götalands Län innehöll 49 av dem en eller
flera bevarandebestämmelser. Totalt innefattade undersökningen 102
bestämmelser. Resultatet visade att en stor del av de granskade bestämmelserna
inte uppfyller kravet på tydlighet i PBL (26%), denna kategorin kan vara ännu
större eftersom en bestämmelse som är otydlig men har fel beteckning inte
redovisas här. Även bestämmelser som hade getts en felaktig beteckning utgör en
stor felgrupp (22%). Sammantaget har mer än hälften av bestämmelserna något fel
(61%). För att se vår bedömning av respektive bevarandebestämmelse hänvisas till
bilaga A under rubriken kategori.
Generellt sett är planbestämmelser i detaljplaner dåligt utformade och saknar ofta
stöd i PBL. Tidigare utredning visade på att mer än hälften (55%) av de prövade
bestämmelserna innehöll någon typ av fel.31
31

Caesar, C., Lindgren, E. (2009) Kommunernas detaljplanebestämmelser. Lagstöd? Tydlighet?
Sammanfattning.
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Brister i tydlighetskravet när det gäller skydds- och varsamhetsbestämmelser är
inte något nytt. I en tidigare undersökning32 från 1993 belystes problemet redan då.
Hur kan det då komma sig att det fortfarande är ett problem nästan 20 år senare?
Görs en jämförelse mellan kommunerna visar det sig att vissa bestämmelser kan
härledas till vissa kommuner då alla i stort sett inleds på samma sätt. Varför det är
så är svårt att svara på men ett möjligt svar är att planförfattaren utgår från någon
typ av ”mall” eller ”skriver som vi alltid har gjort”. Användandet av mallar kan vara
en anledning till problemet. Genom att skriva ”som man alltid har gjort” så
försvinner förståelsen för bestämmelsen till slut och samma formulering används
för allt som ska skyddas eller bevaras.
Det som redan är reglerat i PBL eller annan lag, förordning, myndighetsföreskrift
eller kan regleras med annan lagstiftning ska inte regleras med detaljplan. Redan
gällande bestämmelser ska således inte upprepas. Vid behov kan dock dess
tolkning preciseras.33 I några kommuner inleds ofta planbestämmelserna med ren
avskrift av lagtext innan fortsättningen följer eller så består bestämmelsen endast
av lagtext. Eftersom detta gäller redan enligt PBL och tillför inget mer än att
möjligtvis upplysa ägaren om denne äger en kulturhistorisk värdefull fastighet.
Avskrift eller hänvisning till paragraf som redan gäller har inte varit ett stort
problem i undersökningen utan det har bara förekommit i några enstaka fall,
däremot är det andra fallet ganska vanligt, att bestämmelserna inleds med lagtext
som följs ofta av en mer eller mindre otydlig bestämmelse.
Ett annat problem är att bestämmelserna ofta är så generellt hållna och otydligt
formulerade att det ofta är svårt att avgöra hur mycket man får ändra, hur
underhållet ska utföras eller vad som ska bevaras. Exempel på sådana
formuleringar kan vara ”ursprungliga utseendet ska vara vägledande”, ”byggnadens
karaktärsdrag ska beaktas” eller ”hänsyn ska tas till byggnadens kulturhistoriska
värde”. Med så diffusa och generella formuleringar är det svårt att veta när man har
passerat gränsen för att en byggnads karaktärsdrag inte har beaktats eller att hänsyn
inte tagits till det kulturhistoriska värdet. Är det tillåtet att måla om byggnaden i en
annan kulör? och i så fall vilken? Vilka ändringar och tillbyggnader kan utföras?
Det är främst bygglovshandläggare som ställs inför dessa frågor vid ansökningar
från fastighetsägare.
Om det över huvudtaget ska finnas några bestämmelser med så generella
formuleringar krävs det att hänvisning sker till ett angivet, avgränsat stycke i
planbeskrivningen. Det är då viktigt att texten, som hänvisas till, är entydig och

32

Carlbring Larsson, M., Sjödin, E. (1993) Ersättning vid bevarande av kulturhistorisk
bebyggelse.
33
Boverket. (2006) PM om bestämmelser i detaljplan – Vad är möjligt och lämpligt att reglera.
s. 9
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endast innehåller sådant som får regleras med stöd av PBL.34 Undersökningen visar
att så sällan är fallet. Vanligen finns det ingen hänvisning alls och när det väl sker så
är även planbeskrivningen ofta diffus. Planbeskrivningen bör peka på de
karaktärsdrag som ska beaktas eller vad det är som hänsyn ska tas till vid ändring.
Om kommunerna verkligen vill bevara en byggnad är det konstigt att de inte är
mer noggranna i sina formuleringar, hänvisningar och beskrivningar.
En stor felkälla i vår undersökning visade sig vara att bestämmelser lagts under
annan beteckning än den som rekommenderas av Boverket.35 Ibland var det hela
bestämmelsen som, även om den i sak var tydlig och korrekt formulerad, skulle ha
legat under en annan beteckning. Andra gånger var det delar av en bestämmelse
som bättre hörde hemma under annan egenskapsbestämmelse.
Sju stycken ”q” reglerade ändring och borde ha haft utformningen av en
varsamhetsbestämmelse ”k” istället. Fem stycken ”q” reglerade ny bebyggelse och
skulle lämpligen ha varit under beteckningen ”f”. Samma sak med två ”k” som
reglerade ny bebyggelse och borde varit ”f”. Ett ”q” reglerade markens anordnande
och även om detta går att göra med en skyddsbestämmelse är ”n” ett bättre
alternativ rekommenderar Boverket. Sju stycken varsamhetsbestämmelser ”k”
sträckte sig så långt att de borde ha legat som skyddsbestämmelser ”q” i
detaljplanen.
Spelar då dessa fel någon roll? Det är ju ”bara” en bokstav som har blivit fel,
huvudsaken är ju att det som står under bestämmelsen följs av de som berörs av
den. För någon som inte kan så mycket om detaljplaner, dess bestämmelser och
verkningar kan det vara lätt att tänka så.
Felaktiga bestämmelser kan visserligen ha effekt så länge som fastighetsägare,
kommuner och andra tror att de måste följa dem, men detta ger en fördel till de
som struntar i dessa bestämmelser jämfört med de som följer dem. Nekas ett
bygglov med hänvisning till en felaktig bestämmelse så kan detta överklagas och
beslutet skall då hävas. Men då gäller det att fastighetsägaren har den kunskap om
bestämmelser som krävs för att inse att något inte står rätt till. Detta leder till
orättvisa och att man tappar tilltro till kommunen som sköter detaljplaneringen. Så
i realiteten är det mycket viktigt att det blir korrekt från början.
En fastighetsägare har rätt till full ersättning för den skada som uppkommer om
skyddsbestämmelser meddelas på fastigheten i en detaljplan. En förutsättning för
ersättning är att pågående markanvändning avsevärt försvåras.

34

Boverket. (2006) PM om bestämmelser i detaljplan – Vad är möjligt och lämpligt att reglera
s.10
35
Boverket (2002) Boken om detaljplan och områdesbestämmelser.

29

Kulturhistorisk intressant bebyggelse – Bevarande med stöd av Plan- och Bygglagen

En risk kommunen tar när de använder sig av skyddsbestämmelse ”q” felaktigt för
sådant som skulle ha varit ”k”, ”f” eller ”n” är att fastighetsägare kan välja att starta
en process i Mark och Miljödomstolen för att få ersättning för den restriktion som
skyddsbestämmelsen medför. Det finns ingen anledning för fastighetsägaren att
inte tro att det är en ersättningsgill planbestämmelse. Oavsett utgången innebär det
här stora kostnader för kommunen då de alltid betalar processkostnaderna i dessa
fall. Detta eftersom en fastighetsägare har rätt att starta en process för att få prövat
rätten till ersättning för sin restriktion.
Värre är när situationen är det omvända. Att varsamhetsbestämmelser används för
att reglera sådant som egentligen skulle ha varit en skyddsbestämmelse. Ett ”k” får
inte sträcka sig för långt och passera gränsen ”pågående markanvändning avsevärt
försvåras”. Fastighetsägaren har i motsats till föregående exempel här ingen
anledning att förvänta sig rätt till ersättning. Sju av 102 (7 %) bestämmelser i vår
granskning visade sig vara ett ”k” som skulle ha varit ett ”q”.
Det stora felet med detta är att ingen ersättning utgår till fastighetsägaren för
varsamhetsbestämmelser då dennes skydd redan är prövat i planläggningen i
enlighet med 2 kap 1§ PBL. Möjligheten för berörda fastighetsägare att kunna
påverka sin situation i detta fall är att de engagerar sig i planprocessen och bestrider
den felaktiga bestämmelsen när den nya detaljplanen tas fram.
Detta förutsätter att de har tillräcklig kunskap om vad som går och inte går att
reglera med respektive bestämmelse. Vi kan med största sannolik säga att de flesta
inte kommer förstå att ”något är fel” utan de tror att det bara är att följa
bestämmelsen rakt av och missar därmed rätten till ersättning.
Att skydds- och varsamhetsbestämmelser som handlar om att bevara och vara
varsam med befintlig bebyggelse, används för att reglera ny bebyggelse är oroande.
Detta förekommer i sju av 102 (7 %) bevarandebestämmelser i vår granskning. Att
”vanligt folk” inte vet vad som gäller är en sak men att inte kommuner vars jobb
det är att ta fram nya detaljplaner kan hålla isär vad som har med befintlig
respektive ny bebyggelse att göra är inte bra.
För att få ner antalet felaktiga planbestämmelser kan mer utbildning av
planförfattarna vara en del av lösningen på problemet. Mer information och
tydligare råd till kommunerna kan även minska antalet fel.
Dock visar vår och tidigare undersökningar att bristerna är så stora att det är
tveksamt om detta hjälper tillräckligt mycket. Någon form av statlig överprövning
bör övervägas innan detaljplaner godkänns och antas, detta eftersom kommunerna
i allt för många fall inte har den kunskap som krävs för att skapa godtagbara
detaljplaner.
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Hur denna överprövning skall gå till överlåts till andra att bedöma, vi konstaterar
bara att det behövs.

5.2

Diskussion av enkät

I detta avsnitt diskuteras resultatet av svaren från enkäten.
Det är viktigt att det förs en dialog mellan fastighetsägaren och byggnadsnämnden
i samband med bygglovsansökan för att underlätta och öka förståelsen för de
kulturhistoriska värdena. För att en sådan diskussion skall komma till stånd krävs
dock att åtgärden är lovpliktig.
Hur preciserade och tydliga bevarandebestämmelser ska vara är svårt att ge ett rakt
svar på. Det beror helt på hur mycket kunskap en bygglovshandläggare har i dessa
frågor. Med lite erfarenhet av bygglovsfrågor som rör bevarande och underhåll av
kulturhistoriska byggnader kan det vara bra att planbestämmelserna är preciserade
så att det är lätt att ta stöd av dessa vid beslutsfattandet. Med stor kunskap,
erfarenhet och intresse för bevarande så behöver inte bevarandebestämmelserna
vara lika tydligt preciserade ur bygglovshandläggarnas synvinkel då de ibland vill ha
lite mer utrymme för tolkning, och anser sig ha den kompetens som krävs för att
fatta bra beslut. Samtidigt är det viktigt för fastighetsägarna att planbestämmelserna
är så tydliga att de förstår dem.
När det gäller bygglovshandläggarnas problem med att få fastighetsägarna att förstå
värdet i att bevara kulturhistoriskt intressant bebyggelse anser vi att mer
information i ett tidigare skede kan öka förståelsen hos fastighetsägarna. Att
kommunerna i planprocessen är tydliga med syftet till att bevarandebestämmelser
meddelats, vikten av bevarande och vänder sig direkt till berörda fastighetsägare
och förklarar hur kommunen och samhället ser på bevarande i stort och i det
enskilda fallet.
Mer samarbete mellan avdelningarna på kommunen, till exempel mellan plansidan
och bygglovssidan, kan öka förståelsen av vad respektive part vill få ut av
bestämmelserna, och kanske förbättra utformningen av dem. Vår enkät visar att
detta sker i viss utsträckning i vissa kommuner men hur det ser ut i landet som
helhet får fler undersökningar utvisa.
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6

Slutsats

Tidigare undersökningar har visat att planbestämmelser i allmänhet är dåligt
utformade, saknar stöd i PBL och är otydliga i allt för stor utsträckning. Skyddsoch varsamhetsbestämmelserna har inte utgjort något undantag från detta.
Bevarandebestämmelserna har i vår undersökning visat sig vara minst lika dåligt
utformade som tidigare varit fallet, 61 % har visat sig ha någon brist/otydlighet. 49
% av planbestämmelserna uppfyllde inte PBL:s krav på tydlighet och 12 % saknade
stöd i PBL.
Den största felkategorin är otydliga planbestämmelser, ofta i form av ”flera
bestämmelser i en”, där delar av bevarandebestämmelsen är korrekt och andra
delar är felaktiga. Kommunerna behöver bli bättre på att förstå innebörden och
användningen av skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Bygglovshandläggare
berörs
i
olika
utsträckning
av
otydliga
bevarandebestämmelser. Har handläggarna stor kunskap om bevarandevärda
byggnader påverkas de mindre av en otydlig planbestämmelse eftersom de med
hjälp av sin erfarenhet kan fatta bra beslut ändå.
Tydliga och korrekta skydds- och varsamhetsbestämmelser är viktigt ur flera
aspekter. Tilltro till kommunen som sköter detaljplaneläggningen, tydlighet för
fastighetsägaren om vad som gäller och varför, samt för bygglovshandläggarna som
behöver ha stödet för att fatta riktiga beslut och kunna belysa vikten av bevarande
för den som ansöker om någon bygglovspliktig åtgärd.
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7

Framtida undersökningar

För att ge en heltäckande bild av hur det lagliga stödet och kravet på tydlighet följs,
vad gäller bevarandebestämmelser i Västra Götalands Län och för den delen även i
resten av Sverige, behöver fler undersökningar av samma slag som denna göras,
och kanske även utökas till att innefatta detaljplaner som vunnit laga kraft de
senaste åren. Vi anser att vår undersökning ändå visar att det finns ett problem då
61 % av våra granskade bestämmelser innehöll någon typ av fel.
Andra undersökningsmöjligheter som finns kan vara att se i vilken utsträckning
fastighetsägare påverkas av felaktiga planbestämmelser. Missar de rätten till
ersättning med mera?
Tycker kommunerna själva att det finns ett problem med otydliga plan- och
bevarandebestämmelser? Om så är fallet, vilka åtgärder görs för att komma tillrätta
med problemet?
Att gå djupare in på bygglovshandläggarna med personliga intervjuer för att de ska
ge sin syn på bevarandefrågor i sitt arbete.
Svar från enkäten säger att det är svårt att få med sig jurister på tåget ifall det blir
en process, att den utbredda uppfattningen är att lagens krav inte håller vid
överprövning och det därför bara är att försöka vädja till sökandes välvilja när det
gäller bevarandefrågor. Varför? Behövs det tydligare lagstiftning?
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A. Skyddsbestämmelser och hänvisningar
Alingsås – Boltorps handelsområde
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Byggnadens sågtandade tak och gula
tegelfasad ska bevaras.

1

-

Alingsås – Verksmheter m.m vid Hemvägen
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q1) Kulturhistoriskt värdefulla byggnad som
inte får rivas eller förvanskas.
Underhållsåtgärder ska utföras varsamt med
sådana material och metoder som
överensstämmer med byggnadens
originalutförande.

3

-

E

(q2) Befintliga tegelfasader mot norr och
väster ska bevaras.

1

-

E

(q3) Befintligt sågtands tak bevaras med
ursprunglig form.

1

-

E

(k1) Fasader ska behålla sitt ursprungliga
utseende och karaktär med ljus puts.
Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten
Takmaterial ska vara rött tegel. Balkong
påbyggnader kan tillåtas som tar hänsyn till
byggnadens karaktär.

3

-

E

(k2) Fönster ska utformas likt ursprungliga
vad gäller form, material och färgsättning.

1

-

E

(k3) Fönster ska utformas likt befintliga. Nya
entrepartier och portar ska anpassas till
byggnadens karaktär.

3

-

Bilaga

A:1

Alingsås – Bostäder m.m väster om Poppelgatan
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Byggnader som omfattas av 8kap 13-14§§
PBL får ej rivas eller förvanskas. Vård och
underhållsåtgärder ska utföras varsamt med
sådana material och metoder som
överensstämmer med byggnadens original
utförande.

3

-

Alingsås – Bostäder vid Simmenäsvägen södra delen
Kategor
i

Syfte

Bestämmelse

E

(k) Till-, och ombyggnad ska utföras varsamt
så att befintlig byggnads karaktärsdrag
bevaras.

3

Övrigt
-

Alingsås – Bostäder vid Strandstigen och Ankargatan
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Kulturhistoriskt värdefulla byggnad som
inte får rivas eller förvanskas.
Underhållsåtgärder ska utföras varsamt med
sådana material och metoder som
överensstämmer med byggnadens
originalutförande.

3

-

Kategori

Övrigt

3

Se slutet av denna
bilaga för hänvisat
stycke.

Alingsås – Verksamheter vid Sveagatan 8C
Syfte

Bestämmelse

E

(k) Särskild varsamhet (PBL 3kap 12§) skall
ägnas åt byggnadens exteriör vid ny till- och
påbyggnad. Fasader och arkitektoniska
detaljer skall utformas enligt rubriken
Gestaltning i planbeskrivningen.

Bilaga

A:2

Bollebygd – Detaljplan för del av flässjum 3:99
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(k) Ändringar av befintliga byggnader får inte
förvanska dess karaktär.

3

-

Göteborg – Angered - Nya småhus vid Tolereds gård
Syfte
E

E

Bestämmelse
(q1) Tomtplatsen medgräsmatta, fruktträd
och
grusad gårdsplan ska vidmakthållas.
(q2) Kulturhistoriskt värdefull byggnad som
inte får rivas. Exteriören skall till såväl helhet
som material och detaljer bevaras så att
byggnadens kulturhistoriska kvaliteter,
arkitektoniska egenart och betydelse i
landskapsrummet inte
förvanskas.

Kategori

Övrigt

1

-

1

-

Kategori

Övrigt

3

-

1

-

Göteborg – Askim - Billdals gård
Syfte

B

B

Bilaga

Bestämmelse
(q1) Särskilt värdefulla byggnader som
omfattas av 3 kap 12§ PBL. Byggnaderna ska
bevaras med särskild hänsyn till deras
kulturhistoriska kvaliteter, arkitektoriska
egenart och betydelse i stads- och
parkrummet. Byggnaderna får inte
förvanskas. Byggnaderna får inte rivas.
(q2) Särskilt värdefulla interiörer som
omfattas av 3 kap 12§ PBL. Rumsvolymer,
fast inredning och istallationer ska bevaras
med särskild hänsyn till deras interiöra
kvaliteter så att deras kulturhistoriska,
arkitektoriska egenart och konstnärliga
kvaliteter inte förvanskas. Med interiöra
kvaliteter avses även planlösningar.

A:3

B

B

B

(q3) Särskild värdefull parkmiljö som
omfattas av 3 kap 15,17§ och 18§ PBL.
Parkmiljö inklusive trädbestånd ska bevaras
och vårdas med särskid hänsyn till parkens
kulturhistoriska kvaliteter, arkitektoriska
egenart och betydelse I stadsrummet inte
förvanskas.
(k1) Värdefulla byggnader som omfattas av 3
kap 10§ PBL. Förändringar av byggnadernas
exteriörer i form av tillbyggnader ska ske på
ett varsamt sätt. Särskild hänsyn ska tas med
beaktande av byggnadernas och
parkrummets kulturhistoriska arkitektoriska
egenart och kvaliteter. Detta gäller
fasaduttryck, material och byggnadsvolymer.
(k2) Allt underhåll interiört och exteriört ska
utföras med material och metoder som är
anpassade till byggnadernas tekniska,
historiska och estetiska egenart så att det
kulturhistoriska värdet inte minskar.

3

-

3

-

4

-

Göteborg – Bostäder vid Rundradiogatans förlängning
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Särskilt värdefull byggnad som omfattas
av 3 kap 12§ PBL. Byggnaden får inte rivas
och exteriören ska bevaras så att
byggnadens kvaliteter, arkitektoriska egenart
och betydelse i bebyggelsemiljön inte för
förvanskas. Särskilt uppmärksammas
byggnadens volymuppbyggnad och
karaktäristiska exteriör med tidstypiska
paneltyper, lätta tak med kraftigt
utskjutande taksprång, de välbevarade
fönstren och den rustika grundsockeln.

1

-

Bilaga

A:4

Göteborg – Brottkärr - Bostäder norr om brottkärrsvägen
Syfte

E

E

E

E

E

Bilaga

Bestämmelse
(q1) Särskilt värdefulla byggnader som
omfattas av 3 kap 12§ PBL. Byggnaderna får
inte rivas och skall bevaras så att deras
kulturhistoriska kvaliteter inte förvanskas.
Byggnadsvolym och skala, formspråk och
fasadindelning samt fönsterproportioner,
takutformning/-lutning, färgsättning samt
traditionella konstruktions- och
beklädnadsmaterial skall bevaras
(q2) Särskilt värdefulla gårdsrum och
tomtmark som omfattas av 3 kap 12§ PBL.
Gårdsrum och tomtmark skall bevaras så att
deras kulturhistoriska kvaliteter inte
förvanskas. Markprofiler och
naturstensmurar skall bevaras.
(q3) Byggnaden får inte rivas.
(k1) Särskilt värdefulla byggnader som
omfattas av 3 kap 10§ PBL. Underhåll skall
utföras med material och metoder som är
anpassade efter byggnadernas tekniska,
historiska och estetiska egenart så att de
kulturhistoriska kvaliteterna inte förvanskas.
Byggnadsvolym och skala, formspråk och
fasadindelning samt fösterproportioner,
takutformning7-lutning, färgsättning samt
traditionella konstruktions- och
beklädnadsmaterial skall beaktas.
(k2) Särskilt värdefulla gårdsrum och
tomtmark som omfattas av 3 kap 10§ PBL.
Underhåll ska ske på varsamt sätt så att de
kuturhistoriska kvaliteterna inte förvanskas.
Vid reparation eller byte av
markbeläggningsmaterial skall sådana
material och tekniker väljas som
överensstämmer med gårdens äldre
karaktär.

A:5

Kategori

Övrigt

1

-

1

-

1

-

4

-

4

-

E

(k3) Vid fasadförändringar skall byggnadens
ursprungliga utseende vara vägledande.

3

-

E

(k4) Mindre höjning av byggnad får prövas
vid långsiktig risk för fuktskador I
grundkonstruktion pga vattenstånd.
Prövningen skall ske med hänsyn til att de
kulturhistoriska kvaliteterna inte förvanskas.

3

-

Kategori

Övrigt

1

-

1

Se slutet av denna
bilaga för hänvisat
stycke.

Göteborg – Bräcke Diakoni
Syfte

E

E

Bestämmelse
(q) Särskilt värdefull byggnad som omfattas
av PBL 1987 kap 12§ (PBL 2010 8 kap 13§).
Byggnaden får inte rivas och exteriören ska
bevaras så att byggnadens kulturhistoriska
kvaliteter, arkitektoriska egenart och
betydelse i bebyggesemiljön inte förvanskas.
(k) Särskild värdefull interiör som omfattas
av PBL 1987 3 kap 10§ (PBL 2010 8 kap 14§,
17§). Ändring av interiören skall ske på ett
varsamt sätt med beaktande av
byggnadsdelar enligt planbeskrivning bil 1.
Byggnadsantikvarisk inventering, kap 2.1.2
resp 3.1.2

Göteborg – Detaljplan för Lillhagsparken inom stadsdelen Skogome
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

EB

(q1) Särskild värdefull byggnad som omfattas
av 8 kap 13§ PBL. Byggnaden får inte rivas.

1

-

EB

(q2) Byggnadens exteriör ska bevaras, till
såväl helhet och yttre form som ursprungliga
enskilda byggdelar, material, färg och
dekorativa detaljer, så att dess
kulturhistoriska kvaliteter, arkitektoniska
egenart och betydelse i bebyggelsemiljön
inte förvanskas.

1

-

Bilaga

A:6

EB

EB

(q3) Byggnadens interiör ska bevaras, till
såväl helhet som ursprungliga enskilda byggdelar, material, färg och dekorativa detaljer,
så att dess kulturhistoriska kvaliteter och
estetiska egenart inte förvanskas. Skyddet
omfattar ursprunglig rumsindelning, fast
inredning och tekniska installationer som kan
berätta om dess ursprungliga karaktär och
användning.
(k) Särskild värdefull byggnad som omfattas
8 kap §14. Byggnadsfasad och tak ska
underhållas med material och metoder så att
dess kulturhistoriska kvaliteter,
arkitektoniska egenart och betydelse i
bebyggelsemiljön inte förvanskas. Ändring av
byggnad skall ske på ett varsamt sätt så att
dess kulturhistoriska kvaliteter,
arkitektoniska egenart och betydese i
bebyggelsemiljön enligt (q2) inte undergrävs.
Vid byte av ej ursprungliga byggnadselement
och material skall byggnadens ursprungliga
utseende vara vägledande.

1

-

4

-

Göteborg – Detaljplan för Skeppsbron m.m. inom stadsdelen Inom
Vallgraven
Syfte

Bestämmelse

E

(q) Byggnaden får inte rivas. Delar av tak får
rivas i de fall de ansluter till byggnadsdelar
utanför området som rivs. Byggnadens
exteriör och byggnadens huvudtrapphus ska
bevaras, till såväl helhet som enskilda
byggdelar, material, färg och dekorativa
detaljer, så att dess kulturhistoriska
kvaliteter och arkitektoniska egenart inte
förvanskas. Särskilt värdefulla byggnadsdelar
och fysiska egenskaper utpekas i
planbeskrivningen under "befintlig
bebyggesebevarande", s 17-19.

Bilaga

A:7

Kategori

Övrigt

3

Se slutet av denna
bilaga för hänvisat
stycke.

E

(k) Fasad och trapphus ska underhållas med
material och metoder så att dess särskilda
kulturhistoriska och arkitektoniska värden
bevaras.

4

-

Kategori

Övrigt

1

-

3

-

Göteborg – Gamlestads Torg
Syfte

E

E

Bestämmelse
(q) Särskilt värdefull byggnad som omfattas
av PBL 8 kap 13 §. Byggnaden får inte rivas.
Exteriören skall bevaras så att byggnadens
kulturhistoriska kvalitéer, akitektoniska
egenart och betydelse I bebyggelsemiljön
inte förvanskas
(k) Vid underhålls – och
restaureringsåtgärder ska byggnadens
ursprungliga uttryck vara
vägledande.

Göteborg – Heden - Kontor öster om polishuset
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Markarbeten ska föregås av arkeologisk
undersökning.

2

-

Göteborg – Kallebäck - Utökad verksamhet för Saab Ericsson Space
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q1) Stenmur skall bevaras.

1

-

E

(q3) Gränssten skall bevaras.

2

-

Bilaga

A:8

Göteborg – Kviberg - Nya bostäder och verksamheter på Kvibergs ängar
Syfte

EB

EB

Bestämmelse
(q1) Byggnad som omfattas av 3 kap 12§ PBL.
Byggnaden får inte rivas. Exteriören skall
bevaras och underhållas så att dess
arkitektoniska och kulturhistoriska värde
bevaras.
(q2) Huvuddragen i byggnadens planlösning
samt ursprunglig fast inredning och
instalationer såsom exempelvis paneler och
kakelugnar ska bevaras.

Kategori

Övrigt

3

-

3

-

EB

(q3) Trädallén skall vidmakthållas genom
ersättningsplantering och årlig hamling.

2

-

EB

(k) Underhåll av fasader och tak skall ske
med ursprungliga material och kulörer.
Utförande beträffande utseende och kvalitet
skall väljas i överensstämelse med original
utförande eller i ett utförande som är typiskt
för byggnadens tillkomsttid.

4

-

Göteborg – Landala - Bostäder vid Egnahemsvägen
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Stenmurar får ej rivas.

1

-

Göteborg – Lindholmen - Bostäder på södra Plejadgatan
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Byggnaden får inte rivas och befintliga
tegel- repektive träfasader skall bevaras
samt fasadindelningen skall bevaras.

1

-

E

(k) Varsamhet ska iakttas vid underhåll av
fasader.

3

-

Bilaga

A:9

Göteborg – Lindholmen - verksamheter på Lindholmsallén 9
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Byggnad som omfattas av 3 kap 12§ PBL.
Byggnaden får inte rivas. Exteriören skall
bevaras och underhållas så att dess
arkitektoniska och kulturhistoriska värde
bevaras.

3

-

Göteborg – Lorensberg - Kvarteret Sturefors
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q1) Särskild värdefull byggnad som enligt
PBL 3 kap 12§ inte får förvanskas. Särskild
hänsyn skall tas till byggnadens
kulturhistoriska kvaliteter, arkitektoriska
egenart och betydelse i stadsrummet.

5

-

E

(q2) Byggnaden får inte rivas.

1

-

Kategori

Övrigt

4

-

3

Se slutet av denna
bilaga för hänvisat
stycke.

Göteborg – Majorna - kontor m.m. vid Klippan
Syfte

E

E

Bilaga

Bestämmelse
(q) Särskilt värdefull bebyggelse. Byggnaden
får inte rivas. Ändringar får inte förvanska
dess karaktär eller anpassning till
omgivningen.
(k) Byggnad ska utformas med särskild
hänsyn till kringliggande kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. Se planbeskrivning
sidan 12.

A:10

Göteborg – Tuve - Stora Holm Säteri
Syfte

EB

EB

Bestämmelse
(q1) Särskild värdefull byggnad som omfattas
av 3 kap 12§ PBL. Byggnaderna ska bevaras
med särskild hänsyn till de exteriöra
kvaliteter som redovisas i planbeskrivningens
avsnitt Befintlig bebyggelse och avsnitt
Bebyggelse, så att deras kulturhistoriska
kvaliteter, arkitektoniska egenart och
betydelse i säterimiljön inte förvanskas.
(q2) Särskild värdefull interiör som omfattas
av 3 kap 12§ PBL. Interiör skall skyddas på
våningsplan och i rum i enlighet med vad
som anges i panbeskrivningens avsnitt
Bebyggelse, A tom P, så att deras
kulturhistoriska kvaliteter, arkitektoniska
egenart och konstnärliga kvaliteter inte
förvanskas.

EB

(q3) Byggnad får ej rivas.

EB

(q4) Murar får ej rivas. Bestämmelsen gäller
generellt inom område redovisat som 2, på
Översiktskarta delområden, till höger. För
specificiering se avsnitt Befintlig bebyggelse
samt Bebyggelse.

EB

(k1) Värdefulla byggnader som omfattas av 3
kap 10§ PBL. Förändringar av byggnadernas
exteriör ska ske på ett varsamt sätt med
särskild hänsyn till de kvaliteter som
redovisas i planbeskrivningens avsnitt
Befintlig bebyggelse samt avsnitt Bebyggelse
stycke A tom P och med beaktande av dess
kulturhistoriska kvalitet, arkitektoniska
särdrag och betydelse i säterimiljön.

Bilaga

A:11

Kategori

Övrigt

1

Se slutet av denna
bilaga för hänvisat
stycke.

1

Se slutet av denna
bilaga för hänvisat
stycke.

1

-

1

Se slutet av denna
bilaga för hänvisat
stycke.

1

Se slutet av denna
bilaga för hänvisat
stycke.

EB

(k2) Värdefulla interiör som omfattas av 3
kap 10§ PBL. Förändringar av byggnadens
interiör skall ske på ett varsamt sätt med
särskild hänsyn till de kvaliteter som
redovisas i planbeskrivningens avsnitt
Befintlig bebyggelse samt avsnitt Bebyggelse
stycke A tom P och med beaktande av dess
kulturhistoriska kvalitet, arkitektoniska
särdrag och konstnärliga kvalitet.

1

Se slutet av denna
bilaga för hänvisat
stycke.

Kategori

Övrigt

4

-

4

-

Karlsborg – Gräshult 14:3 mm,Flottiljområdet
Syfte
EB

EB

Bilaga

Bestämmelse
(q1) Särskilt värdefull
bebyggelse.Utgångspunkter för utformning
av ny bebyggelse finns i planbeskrivningen.
(q2) Särskilt värdefull bebyggelse.Vid ändring
ska de särdrag hos byggnaderna som angivits
i planbeskrivnbingen särskilt beaktas.
Byggnad får inte rivas.

A:12

Kungälv – Fästningsholmen i Kungälv
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

B

(q) Åtgärd får inte vidtas som minskar
byggnadens kulturhistoriska värde.

3

-

2

-

2

-

2

-

B

B

B

(q1) För fästningsomgivningen skall gälla att
Bohus fästning förblir synlig i älvlandskapet
och i den nära omgivningen på
Fästningsholmen och att den parkkaraktär
som skapats vid slutet av 1800-talet
bibehålls och utvecklas:
- med trädgårdsdel som återskapas.
- med öppen del, en mötesplats väster om
fästningen.
- en naturparksdel i norr, öster och söder om
fästningen.
(q2) Marinarkeologisk utredning skall utföras
innan åtgärder vidtas (tillstånd skall sökas
hos Länstyrelsen)
(q3) Värdefull utsikt
(Götaälvslandskapet).Utsiktsplatsen nordost
om bastionen Skarpe Nord.

B

(q4) Värdefull utsikt (Göta älvdalen söderut)

2

-

B

(q5) Parkområde, med inslag av naturmark,
skall hållas öppet.

3

-

B

(q6) Värdefull väg (1700-talsvägen) Vägens
läge skall särskilt markeras från Gamla
Brogatan över Färjevägen mot Fästningens
entre och nedför Bohusbacken till
Färjevägen i söder. Vägens sträckning får ej
flyttas.

2

-

B

(q7) Område för kyrkogård och stadskyrkans
grundmur i Ny kungälv.

2

-

B

(q8) Platsen framför fästningens entre. Äldre
stenläggning skall bibehållas

1

-

Bilaga

A:13

Mellerud – Svarven
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Värdefull miljö. Ändring av en byggnad
får inte förvanska dess karaktär eller
anpassning till omgivningen. Tillbyggnad ska
utformas med särskild hänsyn till
omgivningens egenart. Vid kompettering,
ombyggnad eller byte av befintliga
byggnadsdelar ska användas sådant material,
kulör, utseende och tekniskt utförande som
överensstämmer med originalutförandet.

4

-

Kategori

Övrigt

3

Se slutet av denna
bilaga för hänvisat
stycke.

Mölndal – Heljered, etapp 2
Syfte

Bestämmelse

E

(k) De karaktärsdrag och värden hos den
befintliga bebyggesen som beskrivs i
planbeskrivningen i avsnittet Byggnadskultur
och gestaltning skall särskilt beaktas vid
ändring. Fasader till ekonomibyggnader ska
målas i faluröd slamfärg. Taktäckning skall
vara rött taktegel eller takplåt.

Mölndal – Kvarnbyterrassen
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q1) Byggnader får inte rivas.

1

-

E

(q2) Befintlig bebyggelse ska utvecklas med
utgångspunkt från byggnadernas
kulturhistoriska värden.

4

-

Bilaga

A:14

Mölndal – Kängurun 21
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q1) Värdefull mijö. Markarbeten ska
utformas med särskild hänsyn till
omgivningens egenart

4

-

E

(k) Byggnad ska utformas med hänsyn till
omgivningens egenart.

4

-

Orust – Barrevik 1:33
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q2) Stengärdsgårdar bevaras alternativt
återuppbyggs vid ny fastighetsgräns

2

-

E

(q3) Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
3:10 PBL skall beaktas.

5

-

Orust – Kungsviken
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

EB

(k1) Befintlig byggnad som förstörs av våda
får återuppföras till i huvudsak samma volym
som befintlig byggnad. Byggnadens karaktär
skall bevaras. Detta innebär att tak- och
fasadmaterial vid renovering skall ersättas
med material av samma typ som befintligt.
Byggnadsdetaljer som takfot, fönster och
dörrar, foder, paneltyp, skall bevaras eller
ersättas av detaljer med samma utformning
vid renovering. Vid eventuell höjning av
huset skall takvinkeln behållas oförändrad.
Befintlig färgsättning skall i första hand
behållas. Byggnadsnämnden får dock medge
omfärgning till annan kulturhistoriskt
motiverad färg. Kompletteringsåtgärder i
form av till- eller ombyggnader skall
anpassas till byggnadens nuvarande
utformning och kulturhistoriska värde.

4

-

Bilaga

A:15

EB

(k2) Befintlig slip skall i möjligaste mån
bevaras som en del av varvets
kulturhistoriska värde.

3

-

Orust – Mollösunds wärdshus
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Tillbyggnader och förändringar av
byggnadsdelar inom q-område skall utföras
varsamt så att byggnadens karaktär och
särdrag beaktas (PBL 3 kap 10, 13 §§ ).
Takmaterial skall vara papp,plåt eller rött
tegel.

4

-

Partille – Detaljplan för Kesebacksstugan i Jonsered (del av Manered
4:1)
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

EB

(q) Byggnaden får inte rivas

1

-

EB

(k) Bebyggelsemiljö med storrt
kulturmijövärde. Ändring av byggnad får inte
förvanska dess karaktär. Ny bebyggelse ska
utformas med särskild hänsyn till
bebyggelsens och omgivningens
kulturmiljövärden och egenart.

4

-

Sotenäs – Bäckevikstorg
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

EB

(q) Byggnad får inte rivas

1

-

EB

(k) De särdrag och värden hos bebyggelsen
som angivits i planbeskrivningen (s.15) skall
särskilt beaktas vid ombyggnad.

1

Se slutet av denna
bilaga för hänvisat
stycke.

Bilaga

A:16

Sotenäs – Ödby 1:2
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Värdefull gårdsmiljö. Ändring av
byggnader får inte förvanska dess karaktör
eller anpassning till omgivningen. Ny
bebyggelse skall utformas med särskild
hänsyn till omgivningens egenart.

4

-

Strömstad – De av Stare 1:109 mf
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Området park/natur skall vidmakthållas
enligt skötselplan.

1

-

Tanum – Detaljpan för kvarteret Brisen
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Byggnad får inte rivas. Ombyggnad ska
ske med hänsyn till byggnadens
kulturhistoriska värde.

4

-

Uddevalla – Dalahöjdsvägen i Ljungskile (Ljungs-Kärr 1:29 mfl.)
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q2) Tillstånd krävs från länsstyrelsen för
åtgärder som påverkar fornlämningen och
fornlämningsområde enligt
kulturminneslagen.

2

-

Bilaga

A:17

Uddevalla – Kv Hvitfeldt 2 & 20
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

EB

(q1) Byggnaden får inte rivas.

1

-

1

-

1

-

EB

EB

(k1) De karaktärsdrag som byggnaden
besitter i form av ljus putsfasad och
horisontell förnstersättning ska särskilt
beaktas vid ändring av byggnaden.
(k2) De karaktärsdrag som byggnaden
besitter i form av röd tegelfasad och
bågformade fönster ska särskilt beaktas vid
ändring av byggnaden.

Uddevalla – Rävehogen 1:3
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Stengärdsgården och ädellövskog skall
vidmakthållas.

2

-

Uddevalla – Tjöstelsröd 1:35, Ljungskile
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

EB

(q) Området utgör en värdefull miljö som
omfattas av 3 kap 12§ plan- och bygglagen.
Ny bebyggelse ska utformas med särskild
hänsyn till omgivningens egenart.

4

-

Ulricehamn – Frölunda 1:3, 13:1 m fl
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Särskilt värdefulla byggnader. Gårdsbild
och exteriör skall bevaras.

1

-

Bilaga

A:18

Vårgårda – Del av Lagmansholm 2:79
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Byggnaden får inte rivas. Ursprungliga
material och arbetstekniker ska användas så
långt det är möjligt.

3

-

Vänersborg – Del av Restad 3:15
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

EB

(q1) Byggnad/er får inte rivas

1

-

EB

(q2) Byggnad skall bevaras

1

-

EB

(k) Ändring av byggnadens fasad (tex
utformning av eventuella nya balkonger) och
yttertak skall utformas med särkild hänsyn
till byggnadens karaktärsdrag.

3

-

Åmål – Del av Åmål 2:1
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q1) Byggnaden får inte rivas.

1

-

E

(q2) Vid underhåll och ändring skall
ursprungliga material och metoder användas
i enlighet med byggnadens karaktär.

4

-

Bilaga

A:19

Öckerö – Detaljplan för bostad på Knippla 1:47
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Inom området får inte sådan ändring av
befintlig byggnad vidtas som förvanskar dess
karaktär eller anpassning till omgivningen.
Ny bebyggelse ska utformas med särskild
hänsyn till omgivningens egenart.

4

-

Öckerö – Detaljplan för Hönö 2:158 m.fl.
Syfte

Bestämmelse

Kategori

Övrigt

E

(q) Inom området får inte sådan ändring av
befintlig byggnad vidtas som förvanskar dess
karaktär eller anpassning till omgivningen.
Ny bebyggelse ska utformas med särskild
hänsyn till omgivningens egenart.

4

-

Bilaga

A:20

Hänvisad avdelning i planbeskrivningen.
Alingsås – Verksamheter vid Sveagatan 8C
Byggnaden bedöms inneha ett kulturhistoriskt värde med motivering till att den anses
välbevarad med flera modernistiska karaktärsdrag. Byggnaden anses även vara ett
dokumentvärde då den berättar om Alingsås industrihistoria. Vid på-, till- och
ombyggnad ska karaktären och formspråket av den äldre arkitekturen bibehållas, se
nedan. Gestaltning: Byggnaderna på kv Myggan 4 som är från slutet av 1950-talet är
kulturhistoriskt intressanta varför bestämmelsen k finns som anger att särskild
varsamhet (PBL 3 kap § 12) skall ägnas åt byggnadens exteriör vid ny till- och
påbyggnad. Fasader och arkitektoniska detaljer ska utformas enligt följande: Vid på-,
till och ombyggnad ska särskild omsorg ägnas utformning av byggnadens yttre så att en
samverkan av färg, form och materialval sker till befintlig arkitektur. Särskild omsorg
skall även ägnas åt de arkitektoniska detaljerna såsom entrén mot Göteborgsvägen,
taksarg, fönsterindelning, stora fönsterpartier med rutindelning m.m. för att
byggnadens kulturhistoriska uttryck skall bibehållas.

Hänvisad avdelning i planbeskrivningen.
Göteborg – Bräcke Diakoni
2.1.2 Interiört

Bevarande
Den äldre fasta inredning som inte påverkats i någon högre utsträckning av sentida
ombyggnader eller förvanskande ytskikt, är betydande ända ner på detaljnivå, vilket i
de
mest välbevarade rummen ger helgjutna rumskaraktärer med starkt ålderdomlig
prägel.
Detta gäller framförallt nedre och övre hallen med förbindande trapplopp, nedre
salsrummet med anslutande glasveranda samt delvis också köket; mycket värdefulla
rumsinteriörer som med tillhörande äldre fast inredning och ytskikt och övriga
installationer. (varje rum beskrivs sedan tydligt).
3.1.2 Interiört

Varsamhet
Alla rum omfattas av allmän varsamhet enligt plankartans bestämmelse, med
innebörden att underhåll och eventuella förändringar skall ske på ett varsamt sätt med
särskild hänsyn till de kvaliteter som anges i denna beskrivning.
(varje rum beskrivs sedan tydligt).

Bilaga

A:21

Hänvisad avdelning i planbeskrivningen.
Göteborg – Detaljplan för Skeppsbron m.m. inom stadsdelen Inom
Vallgraven
Befintlig bebyggelse – bevarande
Merkurhuset och Kinesiska muren är två av Skeppsbrons äldsta byggnader med ett högt
kulturhistoriskt värde och en historisk förankring som berikar den nya stadsmiljön.
Byggnaderna utgör de enda kvarvarande historiska resterna som tillsammans kan
gestalta minnet och förståelsen av Skeppsbrons äldre historia på ett någorlunda övertygande
sätt i det nya stads- och vattenlandskapet. Som enskilda arkitektoniska gestalter
av hög kvalitet berättar de om rederinäringen och en intressant arkitekturhistoria.
Tillsammans bildar de dessutom en stark arkitektonisk enhet som återspeglar det äldre
stadsbyggnadssammanhanget. Marknivåerna utanför Merkurhusets och Kinesiska Muren
ligger ca 1,5 – 2,5 m lägre än ny marknivå på Skeppsbron som är +12.7 m. Diverse
ramper och trappor kommer krävas i anslutning till kvarteren.
Merkurhuset, värdefulla byggnadsdelar och fysiska egenskaper
Det palatsliknande affärshuset Merkur, är uppfört 1897 efter ritningar av Ernst Krüger.
Fasaden präglas av tidens frimodiga lek med material- och färgkontrasteringar samt
historiserande formelement såsom hängtorn. Slätputs i en ljusröd kulör och rikliga
inslag av natursten. Bottenvåningen och sockeln är i granit och kalksten som är grovoch
finhuggen, vilket bidrar till en levande fasad; både rustik och finstämd. Fasaden är
symmetriskt uppbyggd med en fantasifull takarkitektur.
De två rundade hängtornen, samt den tornprydda frontonen bidrar till byggnadens
samtidigt självmedvetna och lekfulla uttryck. Entrépartiet är utfört i fernissad ljus ek,
med sidoljus och välvt överljus med smårutsindelning av smidesjärn, och portalen är av
granit. Byggnaden har ett förhållandevis välbevarat trapphus, med en pampig entréhall
som domineras av den monumentala genombrutna portalbågen i nära samspel med
det svängda trapploppet och dess dekorativa ledstänger av trä och smide. I trapphuset
för övrigt uppmärksammas stentrapporna inklusive vilplanen med keramikplattor lagda
i dekorativt mönster samt de vackra ledstängerna i trä med sina mjukt svängda former
och gjutjärn.
Kinesiska Muren, värdefulla byggnadsdelar och fysiska egenskaper
År 1914 uppförs den så kallade Kinesiska Muren efter ritningar av Hans och Björner
Hedlund, en kraftfull och rustik volym i cementgrå färgställning som stadigt sträcker på
sig med stor auktoritet. Huset är indelat i sex våningar med en brant vindsvåning, och
därtill en gavel mot Skeppsbron. Sockeln och bottenvåningen är av natursten och
övriga
fasaden är klädd i en gråbrun cementputs med naturstendetaljer. Fasaderna utgörs av
putsad terrasit i gråbrun färgton och huggen betong med en granitsockel samt
granitentré. Kompositionen är fri med lekfull placering av fönstren och två gavlar av
olika storlek i norrfasaden som ger ett ståtligt intryck. Huset pryds också av höga,
kantiga burspråkspartier samt ankarslutsdetaljer på gaveln.
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Hörnentréns rundade smidesdekor avslöjar byggnadens återkommande formspråk i
detaljerna: den snirkliga, rundade spiralformen återfinns i såväl granitpartierna runt
huset och i portalerna, som i det välbevarade hisschaktets järn- och nätdetaljer och
trapphusets ledstänger av trä och smide. I trapphuset uppmärksammas också
stentrapporna
inklusive vilplanen med keramikplattor lagda i dekorativt mönster.
Användning, samt skydd och varsamhet
Merkur har användningsbestämmelsen Q1, användning anpassad till byggnadens
kulturvärden dock ej bostäder. Bostäder tillåts inte på grund av riskerna med närheten
till
Rosenlundsverket, för övrigt är användningen fri så länge den inte inkräktar på själva
bevarandet eller stör omgivningen. Kinesiska Muren har användningsbestämmelsen Q,
användning anpassad till byggnadens kulturvärden. Användningen är fri så länge den
inte inkräktar på själva bevarandet eller stör omgivningen. Mot bakgrund av det stora
kulturhistoriska värdet så omfattas både Merkurhuset och Kinesiska muren av
rivningsförbud q1. Byggnaden får inte rivas. Delar av tak får rivas i de fall de ansluter till
byggnadsdelar utanför området som rivs. Byggnadens exteriör och byggnadens
huvudtrapphus ska bevaras, till såväl helhet som enskilda byggdelar, material, färg och
dekorativa detaljer, så att dess kulturhistoriska kvaliteter och arkitektoniska egenart
inte förvanskas.
Avsikten med undantaget i skyddet som anger att delar av tak får rivas, är att
byggnadsdelar
som ligger utanför området med skyddsbestämmelsen ska kunna rivas och att tak som
påverkas av det ska kunna tas bort vid behov. Byggnaderna omfattas även av en
varsamhetsbestämmelse k1. Fasad och trapphus ska underhållas med material och
metoder så att dess särskilda kulturhistoriska och arkitektoniska värden bevaras.

Hänvisad avdelning i planbeskrivningen.
Göteborg – Majorna - kontor m.m. vid Klippan
Gestaltning

Stadsbilden kommer att påverkas av nya byggnader i området. Särskilt ny bebyggelse
uppe på Kullen hamnar relativt högt och i ett ståtligt läge sett från nordväst och älvinloppet och bör studeras väl ur denna aspekt.
Nya byggnader eller tillbyggnader ska präglas av hög kvalitet och utformas med särskild hänsyn till omkringliggande kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Nya byggnader
skall uppföras med en utformning som anknyter till karaktären av industri och
verksam-heter i området. Formspråket bör vara enkelt och robust och fasadmaterial
bör vara av tegel eller glas.
Genom att ge de nya tilläggen en modern och omsorgsfull detaljutformning kan de
äldre byggnaderna lyftas fram och tydliggöras samtidigt som de samverkar och
uttrycker släktskap med den historiska miljön.
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Bevarande

Alla befintliga byggnader får skyddsbestämmelser i plankartan. Bestämmelsen innebär
att byggnaderna inte får rivas eller förändras exteriört på ett sådant sätt att karaktären
förvanskas. Nya byggnader eller tillbyggnader ska utformas med särskild hänsyn till
omkringliggande kulturhistoriskt intressant bebyggelse.

Hänvisad avdelning i planbeskrivningen.
Göteborg – Tuve - Stora Holm Säteri
Detaljplanen innebär att den övervägande delen av den gamla parkmiljön vid Stora
Holm skyddas mot ytterligare exploatering och att den befintliga värdefulla
bebyggelsen förses med skyddsbestämmelser för att undvika att kulturvärden går
förlorade. Skydds- och varsamhetsbestämmelser säkerställer också att eventuella
förändringar av bebyggelsen sker på lämpligt sätt. Detaljplanen innebär att byggnader,
inom planområdets västra del, som tidigare uppförts med tillfälligt lov kan
permanentas samt att berörd del av den gällande detaljplan för industri upphör att
gälla. Den nya detaljplanen skyddar den karaktäristiska gårdsplanen mellan
mangårdsbyggnader och före detta ekonomibyggnader mot bebyggelse men ger en
möjlighet att, inom vissa ramar, pröva tillkommande ny bebyggelse väster om den
befintliga före detta ladugården av sten. Detaljplanen anger vidare vilken grad av
hänsyn och vilka krav som ställs vid ny-, om- och/eller tillbyggnad inom olika delar av
planområdet. Inom planområdet finns gamla stenmurar bevarade. Dessa murar
skyddas genom bestämmelse q4 , som innebär att murarna ej får rivas.
(Det finns en även en lista i planbeskrivningen som beskriver varje byggnad).

Hänvisad avdelning i planbeskrivningen.
Mölndal – Heljered, etapp 2
Byggnadskultur och gestaltning

Utmed Heljereds Byväg finns ett antal fastigheter, som är av stort kulturhistoriskt och
miljömässigt värde. Dessa hus bör hanteras varsamt vid ändringar och ny bebyggelse
så att dess karaktärsdrag beaktas och de byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga värdena tas till vara enligt 3 kap 10 § plan- och bygglagen. Gården
Heljered 1:20 har fått beteckningen k i planbestämmelserna vilket betyder att man ska
ta hänsyn till hela gårdsmiljön med boningshus, ladugård, uthus, trädgård m.m vid
ändring. En kringbyggd stenbelagd innergård är ett vikigt inslag som man ska ta hänsyn
till vid uppförande av nya byggnader. Ekonomibyggnader har stående träpanel som
målats med faluröd slamfärg. Placering och utformning av tillkommande bebyggelse
anpassas så att befintlig bebyggelse kan finnas kvar och utvecklas. Den befintliga
Byvägens läge justeras på några ställen för att öka avståndet till de befintliga husen.
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Hänvisad avdelning i planbeskrivningen.
Sotenäs – Bäckevikstorg
Byggnader: När det gäller det gula magasinet finns särskilda krav på varsamhet vid
ombyggnad och förändringar. Byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde och utgör ett
karaktärsinslag i hamnmiljön i både färg och form. Detta skall vi slå vakt om, samtidigt
som vi Inte vill motverka att byggnaderna underhåls och användningen utvecklas.
Särskilt viktigt är det att byggnadernas ursprungliga volym, takform, färg och
träfasader kan fortsättningsvis identifieras. Byggnadernas karaktär av
verksamhetslokaler/sjöbodar måste bibehållas och värnas. Det betyder att man avstår
ifrån balkonger, takkupor artfrämmande fönstersättningar och missprydande teknisk
utrustning.
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B. Enkät

Frågor till bygglovshandläggare

Observera att samtliga svar kommer att behandlas anonymt. Detta formulär skickas till
samtliga kommuner i Västra Götalands Län och en sammanställning kommer att göras
utifrån de svar vi får. Det kommer inte att framgå vilka kommuner som svarat vad på
respektive fråga.
1. Man/Kvinna
Svar:
2. Ålder
Svar:
3. Hur länge har du jobbat med bygglovfrågor?
Svar:
4. Vad har du för bakgrund (jobb)?
Svar:
5. Hur viktigt anser du att det är att bevara kulturhistorisk intressant
bebyggelse/anläggningar/tomter?
Svar:
6. Hur många är ni som jobbar med bygglovsprövning i er kommun?
Svar:
7. Hur mycket bygglovsfrågor har ni som rör skyddad
bebyggelse/anläggningar/tomter (q/k) i kommunen per år och ser ni
någon tendens om det ökar, minskar eller ligger kvar på samma antal
som tidigare år ?
Svar:
8. Vad är utmanande med bygglovsfrågor som rör bevarandevärd
bebyggelse när man bara har lagstöd i form av PBL 2:6, 8:13, 8:14,
8:17 och inget planstöd?
Svar:
9. På vilket sätt är det utmanande?
Svar:

10. Vad är utmanande med bygglovsfrågor som rör bevarandevärda hus när
man även har detaljplanestöd med planbestämmelser som i princip
innebär avskrift av lagtexten (q/k)?
Svar:
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11. På vilket sätt är det utmanande?
Svar:
12. Hur mycket ”egen tolkning” av planbestämmelserna gör ni i detta fall?
Svar:
13. Vill ni göra egna tolkningar av bestämmelserna i detta fall (q/k)?
Svar:
14. Vad är utmanande med bygglovsfrågor som rör bevarandevärda hus när
man har detaljplanestöd med preciserade bestämmelser (q/k)?
Svar:
15. På vilket sätt är det utmanande?
Svar:
16. Hur mycket ”egen tolkning” av planbestämmelserna gör ni i detta fall?
Svar:
17. Vill ni göra egna tolkningar av bestämmelserna i detta fall?
Svar:
18. Hur preciserade planbestämmelser vill ni ha när det gäller bevarande?
Skiljer det sig åt mellan varsamhet och skyddsbestämmelser?
Svar:
19. Vill ni att planavdelningen ”stänger” frågorna?
Svar:
20. På vilket sätt deltar ni i framtagandet av detaljplanebestämmelser i
planprocessen?
Svar:
21. Vad tittar man på och vad är avgörande när man ska ta beslut och det t
ex står i bestämmelsen att byggnadens utseende skall vara vägledande?
Svar:
22. Vill ni delta i framtagandet av planbestämmelser?
Svar:
23. Hjälps man åt med ”svåra” frågor/bedömningar (q/k),
bygglovhandläggare emellan?
Svar:
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C. Sammanställning av svar från enkät

Frågor till bygglovshandläggare
Sammanställning av samtliga svar.

1. Man/Kvinna
Svar: Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Kvinna
Man
2. Ålder
Svar: 64 år
37 år
29 år
65 år
43 år
62 år
39 år
55 år
3. Hur länge har du jobbat med bygglovfrågor?
Svar: 30 år
1 år
6 år
25 år
9 år
30 år
1 år
14 år
4. Vad har du för bakgrund (jobb)?
Svar: Byggnadsingenjör och arkitekt
Energi,mijljö- och byggingenjör
Utbildad Bebyggaleseantikvarie
Arkitekt, mäklare, egenföretagare, radiotelegrafist personaladministratör etc.
Bebyggelseantikvarie med 15 års erfarenhet av antikvariskt arbete
plan- och bygglovsarkitekt
Arkitekt
Byggnadsingenjör
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5.

Hur viktigt anser du att det är att bevara kulturhistorisk intressant
bebyggelse/anläggningar/tomter?
Svar: Det är vårt kulturarv.
Viktigt
Viktigt
De är en del av vår historia och berättar om vardag och fest. Ger oss en bild om samhällets framväxt. Bra då man
kan se/föreställa sig större miljöer. Varje ärende är ju unikt och skall bedömas därefter. De skall vara en tillgång i
samhället som ger känslor och förståelse från förr och inför framtiden.
Mycket
Mycket viktigt
Mycket viktigt
Viktigt

6. Hur många är ni som jobbar med bygglovsprövning i er kommun?
Svar: Sex
3st. 1st handläggare, 1 bygglovsingenjör och 1 stadsarkitekt.
7 st
Tre
6-7 personer
2-3
4
2
7. Hur mycket bygglovsfrågor har ni som rör skyddad bebyggelse/anläggningar/tomter
(q/k) i kommunen per år och ser ni någon tendens om det ökar, minskar eller ligger
kvar på samma antal som tidigare år ?
Svar: ca 25 st. Ingen skillnad mellan åren.
<5 /år. Ligger konstant
Svårt att uppskatta. Kanske 20-tal som är skyddade på något vis i detaljplan. Betydligt fler där frågorna hanteras.
Ett omfattande område är skyddat via höjd lovplikt (områdesbestämmelser) där syftet är att bevaka
kulturmiljöfrågorna. Inom det området är det säkert ytterligare 20 ärenden/år. Sen hanteras frågan inom ramen för
kulturmiljövårdsprogram och inventeringar (där det inte finns underliggande DP eller OB) Frågorna lyfts på något vis
i ett omfattande antal ärenden.
Vi har en hel del fin äldre bebyggelse men tyvärr så i dagsläget har vi ej någon extra tid att avsätta till detta men det
är en viktig del och för att kunna skydda underlättar det om det finns skyddande bestämmelser för objekten.
Ca 20 st per år
Inte särskilt många
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Mycket
Lite
8.

Vad är utmanande med bygglovsfrågor som rör bevarandevärd bebyggelse när man
bara har lagstöd i form av PBL 2:6, 8:13, 8:14, 8:17 och inget planstöd?
Svar: Att få sökanden att förstå hur fint och speciellt hans hus/miljö är.
Nej, rådgör med Västarvet.
Lagen med just dessa paragrafer är så pass nya att det är svårt att föra fram några egentliga generella erfarenheter.
För man dock över frågan på Gamla PBL (ingen egentlig förändring skall ju ha skett, skall ju vara samma skydd).
Underlättare det mycket om det finns inventeringar eller andra underliggande dokument. Att försöka argumentera
med 2:6 (gamla 3:1) har visat sig svårt. Svårt att få jurister med sig om det inte finns dokument att peka på. I vissa
områden sker det på informationsbasis och man hoppas att de tar till sig av förslagen. Landsbygden är generellt svår
där mycket är undantaget från bygglovplikten. Där har vi dåligt med underlag att luta oss emot.
Att kunna motivera sig så att sökanden verkligen förstår vad det innebär att byggnaden bevaras på ett riktigt sätt.
Den utbredda uppfattningen att lagens krav inte håller vid överprövning och det därför bara är att försöka vädja till
sökandes välvilja. (Gäller även på kulturmiljöenheten på länsstyrelsen.)
Att övertyga sökanden om att han/hon har ett betydelsefullt hus ur allmän synpunkt.
Bedömningen
Bedömningen, var går den rimliga gränsen

9. På vilket sätt är det utmanande?
Svar: Det kanske finns projekt i området som inte har insett värdena i området.
Kommer frågan till ett överklagande är det svårt att få juristerna med i tankebanorna.
Man får leta i rättsfall för stöd och peka på vad som verkligen är viktigt.
Ingen vågar driva frågorna.
Ofta har sökanden en annan inställning till bevarandefrågor.
Alla frågor täcks inte in med lagstiftning och detaljplan. Man kommer inte ifrån att det måste göras en unik
bedömning i varje ärende. Olika handläggare och politker bedömmer olika. Olika hus har olika förutsättningar.
Detaljplanerna är mer eller mindre bra och kompletta.
Osäkra gränsdragningar
10. Vad är utmanande med bygglovsfrågor som rör bevarandevärda hus när man även har
detaljplanestöd med planbestämmelser som i princip innebär avskrift av lagtexten
(q/k)?
Svar: Frågorna får en större tyngd när det finns stöd i planen.
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Att få sökandens önskemål att överstämma med plan. Rådgör med Västarvet.
En sådan avskrift betyder egentligen ingenting. Även vid denna skrivning är det svårta att få med jurister på tåget
(Vad är det egentligen som är viktigt för just detta hus?) Här gäller det att vara mycket tydlig, kort och koncis. En
sådan skrivning är dock bättre än ingenting alls.
Att kunna förmedla till sökanden dessa aspekter. Att ge förståelse för byggnaderna och deras sammanhang i
samhället.
Avsaknad av kulturhistorisk motivering/ dokumentation till planstödet saknas i nästan alla fall. Många planstöd
är omtiverade utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv och saknas där det skulle behövas.
11. På vilket sätt är det utmanande?
Svar: Att få alla att inse områdets historiska värden.
Att få förståelse
Att de skall se helheten
Det går inte att motivera.
Det finns inga entydiga rättsfall
12. Hur mycket ”egen tolkning” av planbestämmelserna gör ni i detta fall?
Svar: Alla gör sin egen tolkning som man tror är riktig.
Lite, men beror tillvarje ansökan
Beror på vad man menar med ”egen tolkning”. Jag hanterar dessa frågor och jag har kultur och arkitekturhistoria i
botten. Man får luta sig på sin kompetens. Vad är egentligen utmärkande för detta hus? Vad är det som bär värdet?
Vad tål det? Utan precisering kan man bara gå på inventeringsmaterial och ”egen tolkning” (Baserad på erfarenhet
och kompetens). ”Kvalificerat tyckande”
Ingen egen tolkning. Vi bedömer ärendet efter vad som framkommit av handlingar, remisser, förfrågningar, samtal
med sökanden etc. Se ärendet i sitt sammanhang.
Vi måste försöka hitta dokumentation som stöder plankravet.
Man måste tolka bestämmelerna i nästan alla fall. Tolka planens syfte mm.
50%
13. Vill ni göra egna tolkningar av bestämmelserna i detta fall (q/k)?
Svar: För att få projektet gå framåt måste man få en tolkning som är realistisk.
Nej
Vare sig planen är preciserad precis in på minsta detalj tror jag att man aldrig kan komma ifrån egna tolkningar
helt. En DP kan inte förutsäga alla möjliga framtida frågeställningar. Precisare planer skulle ev. underlätta för vad
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som är viktigt men kan även stjälpa då de ofta är gamla. Hur hanterar juristerna frågan om det bara står om vissa
detaljer men man missat en detalj som ingen tänkte på för 20 år sedan?
Nej. Vi skall så gott vi kan tolka lagen, läsa på och vad bestämmelserna avser. Ta reda på varför bestämmelserna
finns.
Med min utbildning och bakgrund ser jag ingen anledning till att ta in folk utifrån bara för att de skall komma
utifrån. Så länge tolkningen grundar sig på dokumenterade värden är ”egen tolkning” inget problem . När vi behöver
andra kompetenser eller stöd i vår uppfattning tar vi in folk utifrån.
Det vi oftast arbetar med är q, i vissa fall förekommer Q oftast byggnadsminnesförklarade hus eller hus som skall
byggnadsminnesförklaras.
Det är oundvikligt men önskvärt vore mer resurser för samordningsarbete kring dessa frågor, för samsyn och
information till allmänhet.
14. Vad är utmanande med bygglovsfrågor som rör bevarandevärda hus när man har
detaljplanestöd med preciserade bestämmelser (q/k)?
Svar: Att de inblandade förstår orsaken till bestämmelserna.
Vi har dåligt med det. Därav ingen erfarenhet. Endast spekulationer
Ja
Preciseringen är inte det viktigaste utan motiveringen.
15. På vilket sätt är det utmanande?
Svar: Att alla vet vad som gäller för området.
Ta reda på varför finns bestämmelserna. Vad tänkte planarkitekten på när bestämmelserna utformades.
16. Hur mycket ”egen tolkning” av planbestämmelserna gör ni i detta fall?
Svar: För att projektet ska gå vidare måste alla dra åt samma håll.
Ingen erfarenhet
Helst ingen. Mycket bra om bestämmelserna är tydliga i de viktiga bitarna.
17.

Vill ni göra egna tolkningar av bestämmelserna i detta fall?

Svar: Går ej att göra egna tolkningar om ett projekt ska gå framåt. Det måste finns rimliga krav och ett consensus
som kan accepteras.
Måste troligen till
Varför skall bestämmelserna finnas om vi inte försöker få fram vad som var avsikten då de utformades?
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18. Hur preciserade planbestämmelser vill ni ha när det gäller bevarande? Skiljer det sig åt
mellan varsamhet och skyddsbestämmelser?
Svar: Nej!
Bra med preciserade planer. Nej.
Mer precisa än idag. (endast mycket generella idag). Har dock ingen erfarenhet. Kanske är det bättre när vi får
argumentera fritt för våran sak. ”Alla” ”bevarandeplaner” vi har är försedda med höjd lovplikt. Det är ett mycket
användbart redskap.
Beror på. Ibland kan det vara bra med preciserade planbestämmelser, ibland kan det göra att projektet
”spårar ur”. Ja naturligtsvis är det en skillnad mellan varsamhet och skyddsbestämmelse.
En precisering som stämmer med det kulturhistoriska värdet och är skriven utifrån konkreta åtgärder som kan
komma att påverka värdet och som håller över tid. T ex om det är en byggnad där fasaden anses utgöra en viktig del i
det kulturhistoriska värdet bör skyddet innehålla om den får bytas ut mot lika utseende eller om den får målas om i
annan kulör eller annan färgtyp. Får den byggas till? Får fönstren bytas m.m Om en generell skrivning används (för
att inte få en roman eller en skrivning som inte håller juridiskt eller över tid) är motiveringen i planprogrammet det
viktiga.
Mycket preciserade, behöver bra argument i kontakt med fastighetsägare, och klara riktlinjer för beslut. Många
ärende överklagas, folk vill ofta bygga mycket på sina hus i de områdena.
Helt entydiga
19. Vill ni att planavdelningen ”stänger” frågorna?
Svar: förstår ej frågan.
Nej
Oklar fråga!
Tyvärr så kan ju inte planarkitekterna se in i framtiden, att förutse alla konsekvenser av en bestämmelse är en
omöjlig uppgift.
Förstår inte frågan.
Förstår inte frågan
20. På vilket sätt deltar ni i framtagandet av detaljplanebestämmelser i planprocessen?
Svar: Planförfattaren tar fram förslag som politikerna diskuterar och beslutar.
Stadsarkitekten deltar i arbetet
Jag blir tillfrågad i de fall de tror att det behövs. Ibland skulle det nog behövas oftare.
Samråder med planarkitekterna och är med i en del samrådsmöten.
Är med och tar fram planbestämmelserna.
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Är även planförfattare för vissa detaljplaner.
Vi yttrar oss i program och samrådsskede
Inte alls
21. Vad tittar man på och vad är avgörande när man ska ta beslut och det t ex står i
bestämmelsen att byggnadens utseende skall vara vägledande?
Svar: Man måste då titta på huset och se vad det finns för bevaransvärda element att lyfta fram.
Att lagkraven uppfylls och att de arkitektonska värderna bibehålls.
Står inet så i våra detalplaner. Generellt när det gäller kulturhistoriskbebyggelse tittar vi på byggandens
förutsättningar. Tål denna byggande detta? Sänks det kulturhistoriska värdet?
Gestaltning, formspråk och byggnadens roll i sammanhanget. Helöheten.
Detta är en planskrivning som inte har någon förankring i lagen – utseende finns inte definierat i PBL (rör det sig
om volym, material, färg eller vad?) och vägledande är för vagt och oprecist.
Oftast står det ”ursprungligt utseende skall vara vägledande”. Ofta är det hus från en viss tidsepok där stilen är känd
och skall vara vägledande vid bygglovhanteringen. Vanligtvis skickas svårare ärenden på remiss till
bebyggelseantikvarie hos länsantikvarien.
Har inte stött på denna formuleringen
22. Vill ni delta i framtagandet av planbestämmelser?
Svar: I vissa fall.
Bra med deltaktigthet
Ja
Ja det är mycket givande att bolla dessa frågor med de som gör detaljplanerna.
Ja
Ja, men bara till viss del
23. Hjälps man åt med ”svåra” frågor/bedömningar (q/k), bygglovhandläggare emellan?

Svar: Ja.
Ja

Jag bollar frågan med min stadsarkitekt och med länsmuseet. Jag hanterar i huvudsak dessa
frågor på vår enhet. Mina kollegor pratar med mig om de tror/vet att deras ärende tangerar på
kulturhistoria.
Naturligtvis måste man diskutera med kollegor och andra på förvaltningen för att kunna se
problemen ur flera synvinklar samt kontrollera upp vad man har för lagstöd.
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De landar på mitt bord.
Ja. Hjälp tas från landsantikvarie och eller Västarvet, Kulturmiljö
Ja
Ja
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