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Abstract 

In today's society when the pressure is high on exploitation and on local governments and 

their decisions about resources, we must not forget our heritage. The built environment is an 

important part of the heritage and need to be taken care of and protected for future 

generations.  

Municipalities have the ability to work with preservation of historically valuable buildings 

with the help of the Planning and Building Law. By designing areas and impose restrictions 

on what the individual property owner may do with their building, the municipality can ensure 

that their ambitions of preservation are met. 

The purpose of this essay is to describe the methods that municipalities have available in the 

Planning and Building Law when it comes to the preservation of historically valuable 

buildings. The essay is partly based on a survey that was sent to the Swedish municipalities. 

The survey is primarily focused on the financial compensation a property owner may claim, if 

restrictions imposed on his building. An assumption that was made early in the process was 

that the compensation limits municipalities in planning for preservation.  

A previous study showed that financial compensation was not a problem in local preservation 

work. The conclusion I make after analyzed the answerers of the survey is that the majority of 

the responding municipalities, due to possible claims for financial compensation, in fact 

hesitant at imposing restrictions when planning for preservation of the historically valuable 

buildings.  

The survey also shows signs that building sanction fees rarely are charged for breaches.   
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Sammanfattning 

I dagens samhälle som kantas av högt exploateringstryck och den ökade pressen på 

kommunerna och deras beslut om resurser, så får vi inte glömma vårt kulturarv. Den byggda 

miljön är en viktig del i kulturarvet och behöver tas hand om och bevaras till kommande 

generationer.  

Kommunerna har möjligheten att arbeta med bevarande av kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse med hjälp av plan- och bygglagens regler. Genom att planlägga områden och 

införa restriktioner för vad den enskilde fastighetsägaren får göra med sin byggnad, kan 

kommunen säkerställa att deras bevarandeambitioner uppfylls.  

Syftet med denna uppsats är att beskriva de metoder som kommunerna har att tillgå i plan- 

och bygglagen när det kommer till bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Uppsatsen bygger delvis på en enkät som har skickats ut till Sveriges kommuner. Enkäten 

inriktar sig främst på den ekonomiska ersättning som en fastighetsägare kan göra anspråk på, 

om restriktioner påförs dennes byggnad. Ett antagande som gjordes tidigt i arbetet var att 

ersättningen begränsar kommunerna vid planläggning för bevarande.   

En tidigare studie visade att den ekonomiska ersättningen inte var ett problem i kommunernas 

bevarandearbete. Den slutsats som jag kommer till efter en analys av svaren från 

enkätundersökningen är att majoriteten av de svarande kommunerna, på grund av eventuella 

anspråk på den ekonomiska ersättningen, i själva verket tvekar vid införande av restriktioner 

för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

Enkätundersökningen visar även tendenser på att byggsanktionsavgifter sällan tas ut vid 

överträdelser.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Bebyggelsen är en del av det arv som vi uttryckligen lever mitt i. Det utgör en gemensam 

grund och är något som vi har skapat. Utöver dess praktiska funktioner har det byggda 

kulturarvet även estetiska och symboliska betydelser. De berättar historier om dem som byggt 

dem, ägt och använt dem samt om kulturer och samhällsförhållanden genom tiderna. Vårt 

land har ett rikt kulturarv som bör bevaras till eftervärlden. Det bör respekteras men även 

kunna anpassas för att bli användbart och tillgängligt i vår egen tid. 

Varje enskild kommun har möjlighet att bevara den bebyggelse som anses oersättlig i följd av 

dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde genom de 

skyddsbestämmelser  och rivningsförbud som finns att tillgå i plan- och bygglagen (PBL). 

Lagen syftar till att främja en långsiktigt hållbar livsmiljö både för de som lever i dagens 

samhälle och för kommande generationer. Att värna om kulturarvet är ett sätt att trygga en 

hållbar livsmiljö, vilket också anges i 1 kap. 1 § PBL. 

Skyddet av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen genom PBL kan främst ges genom 

planläggning. Det är därför viktigt för kommunen att göra en inventering över bebyggelsen 

som anses värdefull och oersättlig, för att kunna använda detta som grund för planläggning. 

Det skydd som finns att tillgå vid planläggning av bevarande av kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse är dels förbud mot förvanskning med skydds- och varsamhetsbestämmelser och 

dels rivningsförbud. Genom ett skydd mot förvanskning kan kommunen värna om att den 

värdefulla byggnadens estetiska utseende inte går ifrån det tilltänkta eller avsevärt ändrar 

karaktär. Rivningsförbudet ska förhindra att den värdefulla byggnaden helt försvinner. Ett 

rivningsförbud kompletteras ofta med skydds- och varsamhetsbestämmelser för att 

bevarandearbetet ska bli komplett. Kommunen kan ingripa om dessa inte efterföljs. Påföljden 

av att bryta mot bestämmelserna eller förbudet är en särskild avgift som kommunen tar ut, en 

så kallad byggsanktionsavgift.  

Restriktioner så som skyddsbestämmelser eller rivningsförbud kan ge upphov till ersättning 

till fastighetsägaren. För att ersättning ska bli aktuellt måste den pågående mark-

användningen påtagligt försvåras eller att restriktionen medför en betydande skada på 

fastighetens värde. 

1.2 Problembeskrivning 

Det finns flera hot mot kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. I de regioner som 

har stor tillväxt behövs ofta ny bebyggelse uppföras för att tillgodose det behov som skapas i 

och med ökad tillväxt. Det kan bli svårt att försvara att äldre befintliga byggnader, som inte 

längre är användbara eller ekonomiskt lönsamma, ska få vara kvar när priset för marken går 

upp.  

Där tillväxten stagnerat eller till och med är avtagande kan kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader vara i riskzonen för borttagande. Detta eftersom det inte alltid kan ses ekonomiskt 

försvarbart att bevara en byggnad som endast står och kostar pengar. Intresset och kapitalet att 
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underhålla en sådan bebyggelse kan ställas i skuggan av viktigare frågor i samhället. Det kan 

till och med vara lönt att riva en byggnad som står och förfaller för att slippa 

underhållskostnaderna.  

En fundering som denna uppsats berör är huruvida det faktum att ersättning kan behöva 

betalas ut till fastighetsägare när deras byggnader påförs restriktioner, spelar in vid 

planläggning av bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kan den möjliga 

ersättningen göra att kommunerna är återhållsamma vid införande av restriktioner med stöd 

av PBL? Ett antagande som ska testas är om att kommunerna begränsar införandet av 

bevaranderestriktioner på grund av att ersättning kan behöva betalas ut.  

1.3 Syfte 
Med hoten mot den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i åtanke behandlar denna uppsats 

de metoder som kommunerna har att tillgå i PBL för att bevara denna sorts bebyggelse. En 

fråga som ska besvaras är: hur kan landets kommuner arbeta med bevarandet av kultur-

historiskt värdefull bebyggelse med stöd av PBL? 

Syftet med uppsatsen är att beskriva de metoder och bestämmelser som kommunerna har att 

tillgå i PBL för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Uppsatsen berör även 

frågor om ersättning vid införande av restriktioner och om detta påverkar planläggningen av 

bevarande, samt påföljden av att bryta mot en sådan restriktion, det vill säga kommunens rätt 

att ta ut en byggsanktionsavgift. Vilket leder in på de andra frågorna som ska försöka 

besvaras: påverkar lagreglerna om ekonomisk ersättning införandet av restriktioner för 

bevarande? Samt, i vilken utsträckning används byggsanktionsavgifter vid rivningsförbud? I 

slutet av uppsatsen kommer bland annat frågan om huruvida det är rimligt att värdefull 

bebyggelse åsidosätt på grund av rädslan för ersättningsanspråk att diskuteras.  

1.4 Metod  

1.4.1 Litteraturstudie 

Första delen av arbetet är teoretiskt och grundas i litteraturstudier. De källor som framför allt 

har använts är lagen och tillhörande lagkommentarer samt Boverkets vägledning för PBL. 

Även annan relevant litteratur har använts. 

1.4.2 Kvantitativ undersökning 

För att se hur kommunerna arbetar med bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

har en enkät skickats ut till samtliga kommuner i Sverige. Enkäten inriktar sig främst på hur 

ersättningen till fastighetsägare vid införande av restriktioner påverkar kommunens arbete 

med bevarande. Enkäten tar även upp frågor om byggsanktionsavgifter och om de värdefulla 

byggnaderna kan anses bättre skyddade i kommunens ägor.  

Problemet med undersökningen landar i att rätt person inom kommunen ska svara på enkäten 

för att bästa möjliga statistik ska erhållas. Emellertid faller en del frågor inom stadsplanering 

och andra frågor inom lovärenden, något som inte alltid sköts av samma avdelning inom 

kommunen. Detta gör att undersökningen inte kan tillmätas den största vikten. För att den 

kvantitativa undersökningen skulle stärkas borde dels enkäten skickas direkt till korrekt 
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avdelning inom kommunen, dels skulle den följas upp av en kvalitativ undersökning 

(intervjuer) av ett antal inkomna svar. Då arbetet är begränsat i tid och omfattning kunde detta 

således inte ske.   

1.5 Avgränsningar 

Genom andra lagar kan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bevaras. En byggnad som 

konstaterats byggnadsminne av länsstyrelsen skyddas genom Kulturmiljölagen, och genom 

Miljöbalken skyddas kulturmiljö som är av riksintresse. Det finns även ytterligare lagar och 

bestämmelser som tar hänsyn till bevarande av kulturmiljön.  

Denna uppsats kommer endast att ta upp de bestämmelser om bevarande av kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse som anges i PBL.   

Det finns andra metoder som kommunen kan ta till för bevarande av denna sorts bebyggelse 

utöver vad som anges i lagen. Det kan bland annat handla om varianter av informations-

arbete, där kommunen stärker fastighetsägarens egna intresse av att bevara. En annan metod 

kan vara att kommunen själva äger och förvaltar de värdefulla byggnaderna. Detta för att 

säkerställa att kommunens mål om bevarande uppfylls. Dessa andra metoderna som 

kommunen har att tillgå för att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kommer inte att 

behandlas närmare i denna uppsats. Endast ett par metoder finns kort beskrivet i ett avsnitt för 

att påvisa att andra möjligheter än lagstiftningen finns att tillgå vid bevarande.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen börjar med att ta upp tidigare studier i ämnet och därefter redogörs vad ett 

kulturvärde är. Därpå följer en beskrivning av planläggning och de bevarandebestämmelser 

som kan ingå i planer samt kort beskrivning av lov, byggrätt och byggsanktionsavgift med ett 

räkneexempel. Vidare följer ett avsnitt om den ekonomiska ersättning som kan bli akutell vid 

påförande av restriktioner och även här ges räkneexempel. Kort anges även andra metoder än 

lagstiftningen som finns tillgängliga i bevarandearbetet. Därefter behandlar uppsatsen den 

enkät som skickats till kommunerna och en sammanställning av svaren. Uppsatsen avslutas 

med analys och en diskussion i ämnet.  
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2 Tidigare studier i ämnet 
Få tidigare och relevanta studier i ämnet har hittas. 1994 gjordes en rapport för Lantmäteriet 

om Ersättning vid bevarande av kulturhistoriskt intressant bebyggelse (LMV-RAPPORT 

1994:7) som förutom att redogöra för ersättningsreglerna i PBL även redovisar en 

undersökning om bevarandeplaner i Älvsborgs län. Det som bland annat framkom av denna 

rapport är att de kommuner som använt sig av rivningsförbud och skyddsbestämmelser i deras 

detaljplaner inte har påverkats av ersättningsreglernas utformning vid planläggning. De 

kommuner som inte använt sig av restriktioner för bevarande anger att detta är på grund av att 

de inte anser sig ha behov av dessa regler. Detta för att de antingen inte har skyddsvärda 

byggnader eller för att byggnaderna är skyddade på andra sätt, till exempel genom att 

kommunen äger dessa. Slutsatsen var att inget tydde på att kommunerna i Älvsborgs län, vid 

detta tillfälle, hade ersättningsfrågan som hinder för bevarandearbete. Men ansträngningarna 

för att ett bevarande inte skulle föranleda några större skador för fastighetsägarna kom i första 

hand, vilket heller inte leder till några ersättningar oavsett ersättningsreglernas utformning.
1
  

  

                                                           
1
 Marianne Larsson Carlbring och Eije Sjödin. Ersättning vid bevarande av kulturhistoriskt intressant bebyggelse. 

Rapport/ Lantmäteriverket 1994:7 
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Bild 1.  Kulturvärdet kan bedömmas utifrån  

tre perspektiv. Bild från boverket.se 

3 Vad är ett kulturvärde? 
Kulturvärdet kan bedömas utifrån tre perspektiv - 

kulturhistoriskt, estetiskt och socialt, se bild 1. Det 

kulturhistoriska perspektivet syftar till att sätta in den tid 

som varit och dess struktur i ett sammanhang och se hur 

det kan anpassas till den tid vi i dag lever i. Det 

förutsätter kunskaper inom bland annat arkeologi, 

historia och etnologi. Värdering ur det estetiska 

perspektivet bedömer kulturvärdet utifrån de visuella 

egenskaperna i den fysiska miljön. Här behövs kunskap 

inom bland annat arkitektur. Sista punkten är värdering 

ur ett socialt perspektiv som handlar om hur olika 

människor påverkas av och värdesätter kulturmiljön.
2
 I 

förarbetena till vissa, i detta sammanhang relevanta, 

paragrafer i PBL påpekas att byggnaders kulturhistoriska 

värde skapas utifrån att de värderas högt av en lokal 

majoritet. De tre perspektiven kan, men behöver inte, överlappa varandra. Till exempel kan 

bebyggelse som inte anses värdefull ur kulturhistoriskt perspektiv, ändå värderas högt ur ett 

socialt perspektiv.  

3.1 Begreppet k-märkt 
Begreppet ”k-märkt” är vedertaget och förknippas ofta med en byggnad som anses  historiskt 

värdefull och oersättlig. Begreppet kan härledas till den bygglagstiftning som föregick PBL. 

Eftersom lagen är ersatt är begreppet inte längre juridiskt korrekt. Ett k i dåvarande 

detaljplaner innebar att ett område var avsatt för bevarande av kulturhistoriskt bebyggelse och 

att inga åtgärder fick genomföras som skulle minska det kulturhistoriska värdet. Även om 

lagen inte längre finns kvar kvarstår vissa planer med k-märkning, bland annat den som 

omfattar Gamla stan i Stockholm.
3
 I dag används istället k:et och även bokstaven q för 

särskilda bestämmelser i planer för att indikera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och hur 

de ska hanteras. 

3.2 Byggnadsinventering 
Det behövs kunskapsunderlag för att kunna tillvara ta kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

och miljöer inom samhällsplaneringen. Kunskapsunderlagen baseras ofta på kulturmiljö-

vårdsprogram och inventeringar. Inventeringar av kulturvärden genomförs på regionsnivå och 

inte sällan av länsmuseumet tillsammans med Riksantikvarieämbetet. Avsikten är att 

kulturvärdena ska kunna säkerställas vid planläggning.   

Regionernas arbete med inventering av kulturmiljön kan skilja sig åt när det kommer till 

klassificering av materialet. Till exempel har Hallands län delat upp materialet i klasser från A 

till C, där klasserna A och B motsvarar särskilt värdefull bebyggelse enligt 8 kap. 13 § PBL.
4
 

                                                           
2
 Boverket. Vad är kulturvärde? boverket.se. 2014 

3
 Stadsmuseet. ”K-märkning”-  vad är det? stadsmuseet.stockholm.se 

4
 Länsstyrelsen Halland. Skyddad bebyggelse. lanstyrelsen.se/halland 
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Medan i Stockholms län delas materialet upp efter färgerna blått, grönt och gult. Blått är den 

högsta klassificeringen och omfattar sådan bebyggelse som motsvarar kraven för 

byggnadsminne. Grön klassning är även det högt värderat och bebyggelsen anses särskilt 

värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Gul klass 

används för bebyggelse som har en positiv inverkan på stadbilden och/eller har ett visst 

kulturhistoriskt värde.
5
  

  

                                                           
5
 Stadsmuseet.  Blå, gröna & gula hus 
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4 Bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt plan- 

och bygglagen 
PBL innehåller bestämmelser om planering och markens användning samt om lov för 

uppförande och bevarande av byggnader och anläggningar. Huvudprincipen när det kommer 

till rätten att uppföra byggnader är att det krävs lov. Det kan även krävas ett tillstånd att riva 

byggnader eller ändra en byggnads yttre utseende.
6
  

I PBL:s andra kapitel anges ett antal allmänna intressen. Bland annat ska man ta hänsyn till 

stads- och landskapsbilden och områdets natur- och kulturvärden vid planläggning. Ett 

bebyggelseområdes särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 

värden ska skyddas och karaktärsdrag ska tillvaratas.
7
 

4.1 Översiktsplan  
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som  omfattar hela kommunen. Planen anger i 

stora drag hur den långsiktiga utvecklingen av mark- och vattenområde ska se ut, och den ger 

vägledning vid beslut om hur områdena ska användas, bevaras och utvecklas.
8
  

Kulturvärdena tillhör de allmänna intressen som ska behandlas i  översiktsplanen. Framför allt 

ska det redogöras hur kommunen ska skydda riksintressena. Genom planen kan kulturvärdena 

presenteras i ett större perspektiv. Det ger möjlighet att sätta in enskilda bestämmanden i ett 

större sammanhang och vad de kan medföra på längre sikt samt vad konsekvenserna av dessa 

kan bli.
9
  

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur man ämnar att tillgodose kravet på att 

kulturvärden som har betydelse ur allmän synpunkt ska skyddas mot åtgärder som kan skada 

deras värden. För att kunna göra en sådan redovisning måste man tagit ställning till vilka 

områden som har sådana kulturvärden och vilken hänsyn man bör ta. Detta ställer krav på 

tillgång till kunskapsunderlag.
10

 

Hur kommunerna arbetar med översiktsplanen och hur de redovisar kulturvärden kan variera. 

Exempel på hur en kommun tagit upp kulturvärdena i sin plan är Gävle stads  översiktsplan 

fram till 2025. Där anges bland annat att ”i en kulturmiljöbilaga, som utgör en del av 

översiktsplanen, preciseras översiktsplanens ställningstaganden. För varje värdefullt område 

anges vilken typ av resurs som området utgör och vilka egenskaper man vill slå vakt om. Där 

anges också vilken syn kommunen har på hur områdena kan utvecklas samt vilket skydd eller 

behov av skydd respektive område har.” Ett annat exempel är Aneby som är en liten kommun 

med omkring 6 000 invånare. De beskriver kulturvärdena som en tillväxtfaktor och pekar ut 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt i hela kommunen i deras plan. ”Urvalet grundas 

till delar på en medborgardialog, så kallade sockenråd.”
11

  

                                                           
6
 9 kap. 1 och 2 §§ PBL 

7
 2 kap. 6 § PBL 

8
 3 kap. 1 och 2 §§ PBL 

9
 Boverket. Översiktsplan och kulturvärden. 2014 

10
Ibid 

11
 Boverket. Exempel översiktsplaner och kulturvärden. 2014 
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4.2 Detaljplan och områdesbestämmelser 
Genom en detaljplan eller områdesbestämmelser kan mark för bebyggelse regleras mer 

detaljerat. Både detaljplanen och områdesbestämmelserna omfattar en del av kommunen och 

ger en bild av hur markanvändningen avses att bevaras eller förändras just där.   

Kommunen ska med en detaljplan reglera utformningen på bebyggelsemiljön. Detta kan i sig 

ske för just bevarande av bebyggelse.
12

 Vid all planläggning ska hänsyn tas till kultur-

värdena.
13

I propositionen till gamla PBL (1987:10) framhölls att områdets kulturvärden inte 

enbart gällde särskilt värdefulla platser. Det räcker således om det ”finns ett uttryck i 

bebyggelsemiljön som kan bedömmas vara allmänt uppskattat av kommunens innevånare.” 

Till detaljplanen ska en planbeskrivning finnas. Den ska innehålla en redovisning av bland 

annat överväganden som utförts med hänsyn till motstående intressen och planens 

konsekvenser.
14

 Att bevara kulturvärden är av allmänt intresse och om det inte tillgodoses i 

detaljplanen måste det redovisas. Liksom vid övrig planläggning krävs det kunskapsunderlag 

för att  kunna ange konsekvenserna för kulturvärdena. 

I vilken omfattning regleringen behöver ske för att bevara värdefull bebyggelse måste 

bedömas utifrån de enskilda områdena och vilka hoten är. I en del fall räcker det att ange 

lämpliga utformningsbestämmelser. Medan i andra fall där exploateringstrycket är högt och 

kulturvärdena stora kan det krävas både rivningsförbud och skyddsbestämmelser.
15

  

Områdesbestämmelser kan upprättas i de områden som ligger utanför detaljplan. Områdes-

bestämmelserna kan reglera lovplikt och till viss del utförande av bebyggelse. I 4 kap. 42 § 

PBL anges det som kommunen endast har rätt att reglera. Skydd för mark som anses särskilt 

värdefull från kulturhistoriskt synpunkt får stadgas. Till skillnad från detaljplanen finns inga 

krav på vad som måste regleras i områdesbestämmelser.  

4.2.1 Utformning och utförande av byggnadsverk  

I en detaljplan eller områdesbestämmelser får kommunen ange utformningen och utförandet 

av byggnader.  

4 kap. 16 § PBL 
I en detaljplan får kommunen 

1. (...) 
2.  i fråga om byggnadsverk  ange de områden och i övrigt bestämma de preciserade krav som 

behövs för att följa förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 §, kraven på varsamhet enligt 8 
kap. 17 och 18 §§ eller kravet på skydd för ett bebyggelseområdes särskilda värden enligt 2 kap. 
6 § tredje stycket,  

3. bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § inte får 
rivas 

4. (...) 

                                                           
12

 4 kap. 2 § 2p PBL 
13

 2 kap. 3 § PBL 
14

 4 kap. 33 § PBL 
15

 Boverket. Detaljplan och kulturvärden. 2014 
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Punkt 2 i denna paragraf syftar till att kommunen får ange de områden och bestämma de krav 

som behövs för att följa förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 §, kraven på varsamhet 

enligt 8 kap. 17 och 18 §§ samt kravet på skydd för bebyggelseområden med särskilda 

kulturvärden enligt 2 kap. 6 § tredje stycket.
16

  

Med stöd av punkt 2 kan kommunen meddela bestämmelser med krav på precisering 

avseende byggnader för att tillgodose behovet av skydd för de bebyggelseområden som anges 

i 2 kap. 6 §, som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 

konstnärlig synpunkt.
17

 

Den tredje punkten ger kommunen möjlighet att införa rivningsförbud för byggnader som 

omfattas av förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § första stycket.
18

 

4.2.2 Skyddsbestämmelser 

För de särskilt värdefulla byggnaderna som anges i 8 kap. 13 § kan kommunen införa 

bestämmelser om skydd för att bevara kulturvärdet.
19

 

8 kap. 13 § PBL 

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får 

inte förvanskas. 

(...) 

Denna bestämmelse om förbud mot förvanskning av värdefull byggnad kan göras gällande i 

varje enskilt lovärende. Således finns inget direkt krav på att skyddet är omnämnt i detaljplan 

eller områdesbestämmelser. Emellertid bör kommunen ändå i förväg ta ställning till frågor om 

bevarande och ange detta på lämpligt sätt i en detaljplan. Man kan här se på vad som anges i 4 

kap. 16 § 2; att i en detaljplan får kommunen precisera de krav som behövs för att följa 

förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 §.
20

   

Tillämpningen av 13 § ska utgå från synsättet på vad som är av värde att bevara. Det anses 

inte bara gälla enskilda byggnader av storslagen karaktär eller stort historiskt värde utan även 

byggnader som representerar olika tidsepoker eller som värderas högt av lokal majoritet. 
21

    

För att bestämmelserna i denna paragraf ska kunna tillämpas måste inte byggnaden vara av 

byggnadsminnesklass. Det vill säga det som anges i 3 kap. Kulturmiljölagen; att en byggnad 

som har synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med 

synnerligen högt kulturhistoriskt värde kan klassas som byggnadsminne. Ett tillräckligt motiv 

för att bevara byggnader enligt 13 § kan vara att de representerar tidigare samhällsenliga eller 

                                                           
16

 Didón m.fl. Plan- och bygglag. 2013. Kommentar till 4 kap. 16 § PBL 
17

 Ibid 
18

 Ibid 
19

 Boverket. Skyddsbestämmelser och rivningsförbud. 2013 
20

 Didón m.fl. 2013. Kommentar till 8 kap. 13 § PBL 
21

 Ibid 
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estetiska ideal. Motiv kan även vara att byggnaden har varit av stor vikt för den historiska, 

arkitektur- och kulturhistoriska eller tekniska utvecklingen.
22

 

För att precisera förvanskningsförbudet i det enskilda fallet kan kommunen införa 

skyddsbestämmelser i detaljplan enligt 4 kap. 16 § 2 punkten eller i områdesbestämmelser 

enligt 4 kap. 42 § 5 c.  

Skyddsbestämmelser används ofta för byggnader med rivningsförbud, men kan även 

användas när det är angeläget att peka ut bestämda delar eller egenskaper hos en byggnad som 

inte får förändras, tas bort eller bör underhållas på ett visst sätt. Exempel på skydds-

bestämmelser ses nedan.
23

 

q1 - Byggnaden får inte rivas 

q2 - Befintliga fönster ska bevaras 

Skyddsbestämmelser kan berättiga fastighetsägaren till ekonomisk ersättning.  

4.2.3 Varsamhetsbestämmelser 

Vid ändring av befintliga byggnader ska detta ske varsamt så att kulturvärdet inte förstörs. 
24

 

8 kap. 17 § PBL 

Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamts så att man tar hänsyn till byggandens 

karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 

värden.  

När det i 2 kap. 6 § tredje stycket andra meningen sägs att ”ändringar och tillägg i 

bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas” 

inriktas det främst på hela bebyggelsemiljöer och inte enstaka byggnader. För enskilda 

byggnader finns motsvarande bestämmelser i 8 kap. 13 §. Varsamhetskraven i både 8 kap. 17 

§ (enskilda byggnader) och 2 kap. 6 § (bebyggelsemiljöer) kan klargöras genom bestämmelser 

i detaljplan enligt 4 kap. 16 § 2 punkten eller genom områdesbestämmelser enligt 4 kap. 42 § 

första stycket 5 c.
25

 

Varsamhetsbestämmelser i planer säger något om vilka egenskaper och vilken utformning en 

byggnad ska ha. Exempel på en sådan bestämmelse i detaljplan kan vara enligt nedan.
26

 

k1 - Fasader av trä målas med faluröd slamfärg 

Här bör påpekas vad som anges i tydlighetkravet i 4 kap. 32 § andra stycket; en detaljplan får 

inte göras mer detaljerad än som behövs. För att belysa kravet på tydlighet kan det vara värt 

att nämna ett regeringsbeslut från den 3 juni 2010 (M 2009/710/F/P). Här hade kommunen, i 

syfte att säkerställa det kulturhistoriska värdet hos en bestämd bebyggelse, antagit 

områdesbestämmelser som innefattade utökad lovplikt för ”alla exteriöra årgärder” och en 

                                                           
22

 Didón m.fl. 2013. Kommentar till 8 kap. 13 § PBL 
23

 Länsstyrelsen Halland. Skyddad bebyggelse 
24

 Boverket. Varsamhetsbestämmelser. 2014 
25

 Didón m.fl. 2013. Kommentar till 8 kap. 17 § PBL 
26

 Länsstyrelsen Halland. Skyddad bebyggelse 
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varsamhetsbestämmelse som fastställde att de särdrag hos bebyggelsen som angetts i en 

beskrivning och vid inventering skulle speciellt beaktas vid ändringar. Varsamhets-

bestämmelserna var otydligt utformade eftersom det var svårt att förstå vilka särdrag och 

värden som skulle tas hänsyn till. Regeringen upphävde beslutet att anta områdes-

bestämmelserna. I sammanhanget saknar det betydelse att det avsåg områdesbestämmelser, 

samma krav på tydlighet ska ställas på bestämmelser i en detaljplan.
27

 

Varsamhetskraven i 8 kap. 17 § är sådana krav som varje fastighetsägare är ålagd att följa 

utan att någon rätt till ersättning föreligger. Det är viktigt att tydliggöra kraven som istället 

grundas på förvanskningsförbudet, eftersom de kan i vissa fall ge rätt till ersättning för 

fastighetsägaren. Således är det viktigt att det uttryckligen anges i detaljplanen om en 

bestämmelse grundas på varsamhetskravet eller på förvanskningsförbudet.
28

 

4.2.4 Rivningsförbud 

För att rivningsförbud ska gälla måste en bestämmelse om detta anges i planen. Rivnings-

förbud kan bestämmas enligt 4 kap. 16 § 3 för detaljplan respektive 4 kap. 42 § första stycket 

5c för områdesbestämmelser, vad avser ”byggnader som omfattas av förbudet mot 

förvanskning enligt 8 kap. 13 §”. Rivningsförbud är endast möjligt för de särskilt värdefulla 

byggnaderna
29

 och kan berättiga fastighetsägaren till ekonomisk ersättning.  

Meningen med rivningsförbudet är att kommunen ska försöka förhindra att den 

kulturhistoriskt värdefulla byggnaden helt försvinner. Bevarandearbetet blir fullständigt om 

både ett rivningsförbud och skydds- och varsamhetsbestämmelser påförs byggnaden.  

4.2.5 Lov 

Det nionde kapitlet i PBL behandlar bland annat bygg- och rivningslov. Det krävs i regel 

bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa ändringar av byggnad.
30

 För att riva en 

byggnad eller delar av byggnad krävs i de flesta fall rivningslov. Kommunen kan i detaljplan 

och områdesbestämmelser ange bestämmelser som utökar eller minskar den allmänna 

lovplikten.
 31

   

Ansöker om lov gör man hos byggnadsnämnden i kommunen. Ansökan ska innehålla de 

ritningar och övriga handlingar som behövs för att ärendet ska kunna handläggas och ett 

beslut fattas.
32

  

Förutsättningarna för lov inom detaljplan ges i 9 kap. 30 §.  

9 kap. 30 § PBL 

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a. överensstämmer med detaljplanen, eller 

                                                           
27

 Didón m.fl. 2013. Kommentar till 4 kap. 15 § PBL 
28

 Didón m.fl. 2013. Kommentar till 4 kap. 16 § PBL 
29

 Didón m.fl. 2013. Kommentar till 9 kap. 34 § PBL 
30

 9 kap. 1 och 2 §§ PBL 
31

 Boverket. Lov och anmälan. 2013 
32

 Boverket. Ansökan om lov och förhandsbesked. 2011  
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b. avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt 
denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första 
stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),  

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ 

och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§.  
 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även 

om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.  

Den åtgärd som önskas utföras får inte vara i strid med detaljplanen. Endast en liten avvikelse 

kan medges om den överensstämmer med planens syfte.
 33

 Förutom detta krävs även att andra 

krav i PBL uppfylls, bland annat utformningskrav på tillgänglighet och bra form- och färgval. 

Förbudet mot förvanskning som anges i 8 kap. 13  ska prövas, liksom varsamhetskravet i 8 

kap. 17 och 18 §.
34

 

I 9 kap. 31 § anges de förutsättningar för lov som gäller utanför detaljplan.  

9 kap. 31 § PBL 

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 

prövats i områdesbestämmelser. 

 

Om det finns områdesbestämmelser så får inte åtgärden strida mot dem. Liksom inom 

detaljplan ska vissa utformningskrav som anges i PBL:s åttonde kapitel vara uppfyllda för att 

lov ska ges. Hit hör bland annat förbudet mot förvanskning och varsamhetskravet.
35

 

Emellertid finns undantag för vissa byggnader när det gäller lov. Undantag från lovplikten är 

till exempel att på en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område utföra vissa 

utvändiga åtgärder
36

  så som att måla om fasaden.
37

  

4.2.6 Rivningslov 

Det krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanelagt 

område, om inte annat är angivet i planen. Även utanför detaljplan kan kommunen, genom 

områdesbestämmelser, införa lovplikt för rivning. 

9 kap. 10 §  PBL 

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad  

1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och 

                                                           
33

 Boverket. Prövning av bygglov inom detaljplan. 2011 
34

 Didón m.fl. 2013. Kommentar till 9 kap. 30 § PBL 
35

 Didón m.fl. 2013. Kommentar till 9 kap. 31 § PBL 
36

 Boverket. Bygglovsbefriade åtgärder. 2013 
37

 9 kap. 5 § PBL 
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2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett 

rivningslov krävs. 

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i 

detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.  

I lagkommentarerna till denna paragraf meddelar departementschefen (prop. 1985/86:1 

s. 706) att det knappast kan bli aktuellt att tillämpa vad som sägs i punkt 2 inom andra 

områden än de där kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull bebyggelse ska bevaras.  

I andra stycket anges att det inte behövs rivningslov för de byggnader eller delar av byggnader 

som får uppföras utan lov. Av vad som framgår i lagtexten får kommunen emellertid införa 

rivningslovplikt för sådana åtgärder.
38

  

Grunderna för rivningslovsprövning hittas i 34 §. 

9 kap. 34 § PBL 

Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller 

konstnärliga värde. 

 

Den första punkten infördes på Riksdagens initiativ (BoU 1986/87:1 s. 80 och 139). 

Riksdagen gjorde ändringar i de föreslagna rivningsreglerna i prop. 1985/86:1. Ändringarna 

medförde att utfärdande av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser för 

särskilt värdefulla byggnader som angavs i 3 kap. 12 § (nuvarande 8 kap. 13 §) inte omfattade 

ett automatiskt rivningsförbud på sättet som förordnats i propositionen. Istället gavs möjlighet 

till kommunerna att utfärda enskilda rivningsförbud för sådana byggnader. Detta är grunden 

till varför rivningsförbud har införts som eget rivningshinder i punkt 1. Riksdagens beslut ska 

uppfattas som att byggnadsnämnden inte får ge rivningslov, om rivningsförbud gäller för 

byggnaden.
39

 

I punkt 2 anges att rivning får vägras rörande byggnader med historiskt, kulturhistoriskt, 

miljömässigt eller konstnärligt värde. Till skillnad från vad som stadgas i första punkten 

behöver tillämpning av punkt 2 inte grundas på detaljplan eller områdesbestämmelser.
40

 

Vidare bör påpekas att den andra punkten inte bara omfattar sådana byggnader eller 

bebyggelseområden som är särskilt värdefulla enligt 8 kap. 13 §, utan även byggnader som 

inte innehar detta värde från bevarandesynpunkt. I förarbetena finns inga uttalanden om urval 

av dessa byggnader. Meningen är att lokal majoritet ska tillmätas störst betydelse. I 

lagkommentarerna anges att enligt departementschefen (prop. 1985/86:1 s. 289) bör det 

underlag som tas fram av kulturminnesvårdande myndigheter fungera som vägledning för 

kommunerna.
41

 

                                                           
38

 Didón m.fl. 2013. Kommentar till 9 kap. 10 § PBL 
39

 Didón m.fl. 2013. Kommentar till 9 kap. 34 § PBL 
40

 Ibid 
41

 Ibid 



 

16 
 

Det ställs inget dokumenterat krav på särskilt historiskt värde när det gäller byggnads-

nämndens möjlighet att vägra rivning vid lovprövan enligt 9 kap. 34 §. Kommunen kan därför 

vägra att lämna rivningslov utan stöd i en detaljplan eller områdesbestämmelser, genom att 

hänsyn tas till den enskilda byggandens värde. 

4.3 Byggrätt 
En mycket viktig funktion med en detaljplan är att bestämma och reglera byggrätten, det vill 

säga hur mycket som får byggas. Regleringen av byggandets omfattning styr volymen och 

vilken sorts bebyggelse som kan bli resultatet. Byggrätten har därmed stor betydelse för 

värdet på en fastighet.
42

  

4 kap. 11 § PBL 
I en detaljplan får kommunen bestämma  

1. bebyggandets omfattning över och under markytan 
(...) 

Kommunen får i en detaljplan ange både den största och den minsta omfattning byggandet ska 

ha över och under marken. Här kan bland annat byggnaders längd, bredd, höjd, källardjup och 

våningsantal regleras.
43

  

Om behovet finns att utöka byggrätten för befintlig bebyggelse, till exempel för att skapa 

möjligheten för permanentboende, kan kommunen göra en ändring i detaljplanen. Emellertid 

är en byggrätt tryggad så länge detaljplanens genomförandetid inte gått ut. Genomförande-

tiden är den period inom vilken detaljplanen ska genomföras, och huvudprincipen är att 

planen inte får ändras, upphävas eller ersättas under denna tid.
44

 

4.4 Byggsanktionsavgifter 
Om någon bryter mot en bestämmelse i PBL:s 8 – 10 kapitel eller i föreskrifter ska tillsyns-

myndigheten ta ut en särskild avgift, en byggsanktionsavgift.
45

 Avgiften för överträdelsen 

fastställs utifrån det prisbasbelopp som gäller det året som beslutet fattas.
46

 Sanktions-

avgifterna regleras i PBL samt i plan- och byggförordningen (PBF). 

För att riva ett en- eller tvåbostadshus utan lov trots att det krävs rivningslov enligt 9 kap. 10 § 

PBL och som enligt 9 kap. 34 § 2 punkten PBL bör bevaras, är byggsanktionsavgiften 4 

prisbasbelopp med ett tillägg på 0.025 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna 

byggnadens bruttoarea.
47

 Med bruttoarea menas arean av mätvärda delar av ett våningsplan 

som är begränsat av omslutande byggnadsdelars utsida. Bruttoarean omfattar även inredd vind 

och källare.
48
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4.4.1 Räkneexempel för sanktionsavgift 

Prisbasbeloppet för 2014 är beräknat till 44 400 kronor enligt Statistiska centralbyrån.  

Bruttoarean av en särskilt värdefull byggnad antas av enkelhetens skull uppgå till 50 

kvadratmeter. Om denna byggnad rivs utan rivningslov kan kommunen döma ut en 

byggsanktionsavgift om 

4 x 44 400 = 177 600 kr 

(0.025 x 44 400) x 50 = 55 500 kr 

totalt 233 100 kronor till fastighetsägaren för överträdelsen. 
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5 Ersättningsregler vid införandet av restriktioner enligt plan- och 

bygglagen 
Planläggning av mark innebär i vissa fall att den pågående användningen av marken förändras 

och kan då ge rätt till ersättning. Utgångspunkten är att ersättning inte ska ges när lov vägras 

och att vissa ”planskador” även ska tålas utan kompensation.
 49,50

 Det finns emellertid 

undantag från dessa principer, vilka finns att hitta i PBL:s fjortonde kapitel. Nedan kommer 

ersättning avseende restriktionerna skyddsbestämmelser och rivningsförbud att närmare 

presenteras. Varsamhetsbestämmelser ger inte upphov till ersättning.  

Ersättningen ska bestämmas som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter 

att restriktionen beslutades och endast intrång i pågående markanvändning ska tas hänsyn till. 

Det innebär att man inte beaktar så kallade förväntningsvärden och inte heller outnyttjade 

byggrätter. I samtliga av de ersättningsfall som anges i fjortonde kapitlet PBL gäller som 

grundprincip att expropriationslagens (ExL) regler tillämpas då ersättning ska bestämmas. Det 

innebär att ett påslag med 25 procent ska göras på den del av ersättningen som avser 

marknadsvärdeminskningen.
51,52

 

Fastighetsägaren ska väcka talan om ersättning hos mark- och miljödomstolen inte senare än 

två år efter att planen och restriktionen beslutats och vunnit laga kraft. Fastighetsägaren kan 

dock i vissa fall göra anspråk på ersättning efter tvåårsgränsen enligt vad som anges i 14 kap. 

27 § 2 stycket PBL, om skadan inte kunde förutses tidigare. Detta gör att det är svårt för 

kommunen att förutse kostnader vid planbeslut. Därför kan de innan antagande av detaljplan 

förelägga den som drabbas av restriktioner att inom två månader inkomma med 

ersättningsanspråk enligt 5 kap. 26 § PBL. Detta möjliggör att ersättningsfrågorna lyfts fram 

innan planen antas. Den som inte lämnar anspråk förlorar rätten att göra så vid ett senare 

tillfälle. Detta avtal gäller även mot ny ägare av fastigheten.
53

  

5.1 Ersättning på grund av skyddsbestämmelser 
Vid införande av skyddsbestämmelser gäller rätten till ersättningen enligt 14 kap. 10 § PBL. 

14 kap. 10 § PBL 

Om kommunen i en detaljplan inför en bestämmelse som avses i 4 kap. 8 § 1 eller 16 § eller i 

områdesbestämmelser inför en bestämmelse som avses i 4 kap. 42 § första stycket 2 eller 5, har den som äger 

en fastighet som berörs av bestämmelsen rätt till ersättning av kommunen för den skada som bestämmelsen 

medför.  

Rätten till ersättning gäller dock endast om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning avsevärt 

försvåras inom berörd del av fastigheten.  

                                                           
49

 Eije Sjödin m.fl. Markåtkomst och ersättning för bebyggelse och infrastruktur. 3 uppl. Stockholm. Nordsteds 
Juridik AB. 2011. s 187 
50

 Ibid. s 113 
51

 Sjödin m.fl. 2011. s 188 
52

 Eidar Lindgren; universitetsadjunkt vid institutionen för fastigheter och byggande. Rådighetsinskränkningar 
och planskador. Föreläsning 2014 
53

 Sjödin m.fl. 2011. s 189 
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Första och andra styckena gäller inte bestämmelser om rivningsförbud. För sådana bestämmelser gäller i stället 

7 §.  

Som tidigare nämnts har fastighetsägaren endast rätt till ersättning om restriktionen, i detta 

fall skyddsbestämmelsen, innebär att den pågående markanvändning avsevärt försvåras inom 

den berörda delen av fastigheten, det vill säga byggnaden och en normaltomt. Med avsevärt 

försvåras menas att marknadsvärdet minskas med cirka 5 – 10 procent, vilket är 

kvalifikationsgränsen.
54

 Skadeberäkning sker enligt 14 kap. 24 § PBL.  

14 kap. 24 § PBL 
I fall som avses i någon av bestämmelserna i 3 och 5-8 §§, 9 § första stycket samt 10-12 §§ ska, trots det som 
sägs i 23 §, ersättning för minskning av en fastighets marknadsvärde bestämmas 

1. som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter beslutet eller den åtgärd som 
avses i 8 §, och  
2. utan hänsyn till förväntningar om ändring av markanvändningen.  

Vid bestämmande av ersättningen ska 4 kap. 1 § andra stycket expropriationslagen (1972:719) tillämpas.  

I fall som avses i 5, 7 och 12 §§ ska ersättningen minskas med ett belopp som motsvarar det som på grund av 5 
§ andra stycket och 7 § andra stycket ska tålas utan ersättning.  

Värdet före är fastighetens marknadsvärde utan skyddsbestämmelse och värdet efter innebär 

marknadsvärdet med skyddsbestämmelser. Hela skadan ersätts i detta fall och på 

marknadsvärdeminskningen ges ett påslag med 25 procent enligt vad som anges i 4 kap. 1§ 2 

stycket ExL.
55

  

Om skadan är så stor att fastighetens användning synnerligen försvåras är kommunen skyldig 

att lösa in fastigheten om fastighetsägaren så begär.
56

  

5.1.1 Räkneexempel för ersättning vid skyddsbestämmelse 

Följande exempel är hämtat ur boken Markåtkomst och ersättning för bebyggelse och 

infrastruktur av Sjödin m. fl.  

En byggnad i en stadskärna har en bruttoarea på 1000 kvm. Byggnaden bedöms 

kulturhistoriskt värdefull och skyddsbestämmelser utfärdas, vilka innebär att vissa bestämda 

tak- och fasadmaterial ska användas. Nuvärdet av fördyringen av underhållsarbetet bedöms 

uppgå till 120 000 kr. Fastigheten är värd 1 000 000 kr. Skadan är på 12 procent och övergår 

därmed kvalifikationsgränsen, vilket ger rätt till ersättning. Ersättning betalas för hela 

skadan, vilket blir 120 000 kr. Detta belopp räknas upp med 25 procent och ger ett totalt 

ersättningsbelopp om 150 000 kr.
57

  

                                                           
54
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5.2 Ersättning på grund av rivningsförbud 
Om en byggnad påförs restriktionen rivningsförbud i plan gäller rätten till ersättning enligt 14 

kap. 7 § PBL. 

14 kap. 7 § PBL 
Om en detaljplan eller områdesbestämmelser innehåller ett rivningsförbud eller om ett rivningslov vägras 
enligt 9 kap. 34 §, har fastighetens ägare rätt till ersättning av kommunen för den skada som rivningsförbudet 
eller det vägrade rivningslovet medför.  

Rätten till ersättning gäller dock endast om den skada som rivningsförbudet eller det vägrade rivningslovet 
medför är betydande i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten.  

I detta fall har fastighetsägaren endast rätt till ersättning om restriktionen, rivningsförbudet, 

medför en betydande skada i förhållande till det värde som den berörda delen av fastigheten 

har. Med betydande skada menas att marknadsvärdet minskas med cirka 10 – 20 procent, 

vilket gäller som kvalifikationsgräns.
58

 Om skyddsbestämmelser dessutom har utfärdats för 

byggnaden kan dessa medföra ytterligare skada som till exempel ett högre underhållskrav och 

förlorade möjligheter till ombyggnad. För dessa skador gäller en annan kvalifikationsgräns, 

men skadorna kan ofta bedömas samtidigt.59
  

Ersättning ges endast för skadan som överstiger kvalifikationsgränsen i enighet med vad som 

anges i 14 kap. 24 § 3 stycket PBL. Detta innebär således att viss skada ska tålas vid 

införande av denna restriktion. Beloppet över kvalifikationsgränsen räknas sedan upp med 25 

procent.
60

 Skadeberäkningen sker enligt 14. Kap 24 § PBL.  

Värdet före är fastighetens marknadsvärde om det vore möjligt att riva byggnaden och 

återuppföra en likadan byggnad med samma användningsätt och bruttoarea. Värdet efter är 

marknadsvärdet med restriktionen att byggnaden inte får rivas.
61

 

Liksom vid skyddsbestämmelser gäller även att om rivningsförbudet medför att användningen 

synnerligen försvåras är kommunen skyldig att lösa in fastigheten om ägaren begär detta.
62

  

5.2.1 Räkneexempel för ersättning vid rivningsförbud  

Återigen hämtas ett exempel ur boken Markåtkomst och ersättning för bebyggelse och 

infrastruktur av Sjödin m. fl. Samma byggnad som i exemplet i avsnitt 6.1.1 används. 

Byggnaden har istället påförts restriktionen rivningsförbud. Värdet av rivning och åter-

uppförande är 400 000 kr (500 000 kr – 100 000 kr i rivningskostnader). Att bygga om istället 

för att bygga nytt ökar byggkostnaderna med 200 000 kr. Hyror samt drift- och 

underhållskostnader bedöms vara detsamma i båda fallen. Skadan uppgår således till 

200 000 kr, vilket är 50 procent av det oskadade värdet 400 000 kr. Skadan överstiger 

kvalifikations-gränsen och är därmed ersättningsgill. Ersättningen blir 200 000 kr – 15 % av 
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400 000 kr, vilket ger 140 000 kr. Observera att 15 procent av skadan ska tålas. Beloppet 

räknas upp med 25 procent, vilket blir totalt 175 000 kr i ersättning.
63

  

5.3 Övriga kostnader som kommunen måste ta hänsyn till 
Förutom kostnaderna som uppkommer med arbetet att ta fram en ny detaljplan eller 

områdesbestämmelser för bland annat bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, så 

kan kommunen följaktligen behöva betala ut ersättning till de fastighetsägare som gör anspråk 

och som är berättigade till detta. Då fastighetsägaren väcker talan hos mark- och 

miljödomstolen står även kommunen för samtliga rättgångskostnader där ersättning bifalls i 

domstol.
64

  

I de fall där det blir aktuellt med ekonomisk ersättning behöver fastigheten värderas för att ge 

en bedömning av ersättningsbeloppet. Att värdera en fastighet, framför allt om en sådan är av 

säregen karaktär, är svårt. En kommun kan behöva ta hjälp av konsulter för att värderingen 

ska bli korrekt och detta kostar pengar.  
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6 Andra metoder för bevarande ur kommunsynpunkt  
De finns en rad andra metoder som kommunen kan ta till för att bevara kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse förutom vad som lagstadgas i PBL. Nedan nämns ett par intressanta 

metoder som dels kan fungera enskilt och dels som ett komplement till lagstiftningen.  

6.1 Kommunen äger 
Genom att kommunen själva äger och förvaltar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse behöver 

de inte oroa sig över att privata fastighetsägare ska göra överträdelser på restriktioner så som 

till exempel förvanskning. Om kommunen äger denna sorts byggnader även utanför planlagt 

område kan de försäkra sig om att förvaltningen sker efter deras riktlinjer, då dessa områden 

annars utgör ett problem vid bevarande. De behöver inte lägga ned tid och pengar på att ta 

fram en plan över området för att trygga dess framtid.  

Dock finns alltid problematiken med de politiska skiftningarna i kommunledningarna. Olika 

partier kan ha olika aspekter på bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och 

exploatering av kommunens mark. Kommunen kan emellertid alltid säkra bebyggelsen genom 

att planlägga områden för bevarande och därmed försvåra för oliksinnad kommun-ledning att 

undanröja kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i framtiden.  

6.2 Informationsarbete 
Kommunerna kan på olika sätt försöka nå ut och informera fastighetsägarna till 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader, om vikten av att vårda sitt hus och öka intresset för 

denna sorts bebyggelse. Detta kan till exempel ske genom broschyrer eller seminarier om 

bevarande. Stockholms stadsmuseum har skickat ut en broschyr till de fastighetsägare vars 

hus anses kulturhistoriskt värdefullt i Stockholms ytterstad, i linje med den inventering som 

gjorts i dessa områden.
65

 En broschyr över Årsta ligger som bilaga till denna uppsats. Den tar 

bland annat upp vilka byggnader eller vilken bebyggelse som ska bevaras samt vad en 

fastighetägare bör tänka på vid underhåll av sitt hus. Även aktuella lagrum finns nämnda i 

broschyren. Stockholms stadsmuseum har även frågestunder med byggnadsantikvarier.
66
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7 Enkätundersökning 
En enkät har skickats ut till samtliga av Sveriges kommuner. Syftet med enkäten är att ta reda 

på kommunernas syn på ersättningsregler vid bevarande av kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse. Syftet är även att se i vilken utsträckning byggsanktionsavgifter begärts vid 

överträdelse av rivningsförbud. Enkäten begränsas i tiden till efter 2 maj 2011, då PBL 

ändrades.  

Mailadresser till Sveriges alla kommuner erhölls som lista i Excel-format av SKL Fastigheter 

och Service. Enkäten skickades till samtliga på denna lista. Dock ska påpekas att enkäten 

behövde vidarebefordras till kommunens avdelning för stadsplanering eller motsvarande. I 

vilken utsträckning mailet vidarebefordrades till rätt person är omöjligt att veta. Det inkom 

119 svar av de 290 tillfrågade. 

7.1 Valet av frågor 
Frågorna i enkäten som berör ersättning vid införande av restriktionerna skydds-bestämmelse 

och rivningsförbud grundar sig på antagandet att kommunerna begränsar kvantiteten av 

restriktioner på grund av att en ersättning kan bli aktuell till fastighetsägaren. Även frågor 

rörande byggsanktionsavgift har ställts till de tillfrågade för att se hur ofta detta medel 

används. En intressant aspekt är också om det finns tillräckligt med kompetens inom 

kommunen när det kommer till bevarandefrågor och ersättning samt om en skyddsvärd 

byggnad är säkrare om den ägs av kommunen själv.  

7.2 Sammanställning av enkätsvar 
119 personer (kommuner) besvarande enkäten som innehöll 10 frågor, varav en fråga var en 

följdfråga baserat på ett tidigare svar. 8 av 10 frågor kunde besvaras med alternativen 

Ja/Nej/Vet ej och på första frågan fanns även svarsalternativet I vissa fall. På två frågor gavs 

möjlighet att kommentera fritt.  

Resultatet av enkätundersökningen presenteras med cirkeldiagram för de frågorna med 

svarsalternativ, angivet i procent. För de frågor som kunde kommenteras fritt ges ett urval av 

inkomna kommentarer. För enkäten i sin helhet och samtliga svar från undersökningen, se 

bilaga 2 och 3.  

1. Planläggning vid bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan tänkas 

påverkas av det faktum att ersättning kan behöva betalas ut till fastighetsägare där 

restriktioner (t.ex. rivningsförbud) införs. Tvekar Ni av detta skäl att införa 

restriktioner? 

Svar: 

Ja: 15 % 

Nej: 31 % 

I vissa fall: 37 % 

Vet ej: 17 % 
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2. Finns det någon/några andra omständigheter som bidrar till att Ni avstår från att 

införa skyddsbestämmelser eller rivningsförbud för bevarande av kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse?  

Några utvalda kommentarer: 

”Att det skyddsvärda huset är i mycket dåligt skick.” 

”(...) Finns inte resurser/ prioriteras inte att ta fram detaljplaner med bevarandeinriktning.” 

”Nej, inte vad jag kan komma på. Möjligtvis att vi inte har möjlighet att inventera och att vi 

inte har den rätta kunskapen.” 

”Ett bevarande måste alltid vägas mot en utveckling av området.” 

”Vem ska ta beslutet att någon sådan bestämmelse ska användas?  Som ensam planarkitekt 

kan det vara ett stort beslut.” 

”De kulturhistorisk värdefulla miljöerna är en märkbar del i kommunens attraktivitet som 

boende- och turistort. Därav är värt besväret att skydda dessa miljöer ur ett rent ekonomiskt 

perspektiv.” 

”Ja, ersättningsreglerna. Vi har därför valt att lägga varsamhetsbestämmelser istället för 

bevarande bestämmelser.” 

”(...) Eftersom kommunen är politiskt styrd ligger denna fråga i de politiska förutsättningarna 

för verksamheten.” 

”Om värdet inte är mycket stort/betydande utan mer kommunal/lokal nivå förs diskussion 

med fastighetsägaren. För att motivera fastighetägaren att vilja ha en skydds- eller 

varsamhets- bestämmelse använder vi oss av kompensationer.” 

”(...) ingen politisk ambition.” 

”(...) Kostnader för fastighetsägaren.” 

Av de 66 personer som lämnat en kommentar på denna fråga har 9 angivit att politiken och 

den politiska inriktningen styr vid valet att införa restriktioner. 

6 av 66 anger att det inte finns tid eller resurser i kommunen för att bevara kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse.  

5 av 66 anger att kommunen prioriterar nybyggnation och exploatering framför bevarande. 

4 av 66 anger att fastighetsägarens åsikt och om denne motsätter sig restriktioner är en orsak 

till varför de inte inför restriktioner.  
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3. Har någon/några fastighetsägare, på de senaste 10 åren, begärt ersättning för att 

rivningsförbud påförts deras byggnad?  

Svar: 

Ja: 3 % 

Nej: 66 % 

Vet ej: 31 % 

 

4. Har någon/några fastighetsägare, på de senaste 10 åren, begärt ersättning för att 

skyddsbestämmelser påförts deras byggnad?  

Svar: 

Ja: 3 % 

Nej: 67 % 

Vet ej: 30 % 

 

5. Istället för att fastighetsägaren skall begära ersättning, har Ni någon gång kommit 

överens om någon sorts kompensation (t.ex. utökad byggrätt)?  

Svar: 

Ja: 18 % 

Nej: 47 % 

Vet ej: 35 % 

 

 

6.  Ersättningsreglerna vid bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är 

krångliga. Tror Du att det finns tillräcklig kompetens avseende detta i Er kommun? 

Svar: 

Ja: 19 % 

Nej: 68 % 

Vet ej: 13 % 
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7 .Har någon/ några kulturhistoriskt värdefulla byggnader, som hade rivningsförbud, 

rivits efter 2 maj 2011?  

Svar: 

Ja: 8 % 

Nej: 81 % 

Vet ej: 11 % 

 

Detta är en följdfråga för svarsalternativet Ja på föregående fråga. Det var 10 stycken som 

svarade Ja. Observera att cirkeldigramet nedan visar antalet svar, inte procentsatsen.  

8. Dömdes byggsanktionsavgift ut i något/några av dessa ärenden?  

Svar: 

Ja: 1 st 

Nej: 5 st 

Vet ej:  4 st 

 

 

9. Tror Du att det är bättre om kommunen äger de kulturhistoriskt värdefulla 

byggnaderna, dvs kommer de vara i säkrare förvar? 

Svar: 

Ja: 13 % 

Nej: 63 % 

Vet ej: 24 % 

 

 

10. Finns det något som Du skulle vilja ändra på i PBL:s regler om bevarande och 

ersättning? 

Några utvalda kommentarer: 

”Lagstiftningen kan alltid tolkas olika av olika myndigheter och personer. Klara tydliga 

exempel och riktlinjer vore bra.” 

”Jag har fått uppfattningen att det redan idag kan vara svårt att tilldömas ersättning. Det 

krävs ju att man påvisa att man lider ekonomiska skada. Jag tror det är viktigt att man 
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vidmakthåller denna höga tröskel och att man är mycket restriktiv med kompensationer i 

dessa sammanhang.” 

”Bra om det krävs rivningslov även utanför detaljplanerat område (...).” 

”(...) Reglerna kring ersättning är krångliga och det gör att frågan om ersättning kan uppstå 

inte kan förutses av kommunens anställda ensamma utan att en konsult engageras. I en liten 

kommun kan det vara en stor kostnad, det är också något som tar tid, vilket kan innebära att 

kommunen "nöjer sig" med varsamhetsbestämmelse.” 

”Ett stort problem är att det är fritt att riva och förvanska utanför planlagt område. Detta 

skulle jag vilja ändra på eftersom landsbygdens kulturmiljö hotas, i synnerhet i anslutning till 

storstadsregioner. Jag skulle också vilja att man arbetade med "morötter" till dem som tar 

hand om kulturhistorisk värdefulla byggnader, exemplevis lägre eller inga bygglovsavgifter, 

skattereduktion för antikvariskt korrekta åtgärer eller dylikt.” 

”Ja, att ersättningskraven för skyddsbestämmelser och rivningsförbud stryks.” 

”Tydligare gränser för ersättning. Mer statliga medel, vilket kan hjälpa kommuner med svag 

ekonomi, och öka likvärdigheten över landet gällande vad som är värt att bevara.” 

”Det är inte nödvändigtivs PBL som behöver ändras, kunskapsunderlag och kompetens inom 

samhällsbyggnad är av större vikt för bevarande.” 

”Att på något vis begränsa politikernas inflytande i dessa frågor.” 
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8 Analys av resultatet 

8.1 Ersättningsfrågan 
Syftet med denna uppsats har bland annat varit att se om ersättningsfrågan vid införande av 

restriktioner på kulturhistoriskt värdefulla byggnader gör att kommunerna i lägre grad 

använder sig av detta medel. Av första frågan i enkäten framkom att majoriteten av de 

svarande tvekar eller åtminstone i vissa fall påverkas negativit av att ekonomisk ersättning 

kan bli aktuellt. Fler personer har angivit att de tvekar än de som inte gör det. Att 

kommunerna faktiskt tvekar att införa restriktioner för bevarande kan troligtvis härledas till en 

senare fråga i enkäten. Nämligen att det saknas tillräcklig kompetens på området. Hela 68 

procent har angivit att de tror att det saknas kompetens om ersättning i deras kommun. För att 

kommunen inte ska behöva tveka på att införa restriktioner bör troligtvis kompetensnivån 

avseende ersättningsfrågan höjas i åtskilliga kommuner och ses över i samtliga. Att 

kompetens saknas kan bero på flera faktorer, bland annat kan det handla om en liten kommun 

som saknar kapital för att anlita konsulter med rätt erfarenhet inom området.  

Att ersättning begärts i få ärenden för både skyddsbestämmelser och rivningsförbud kan dels 

bero på att fastighetsägaren saknar vetskap om att denne har rätt till anspråk, dels att det i 

lagen anges vissa förutsättningar för att ersättning faktiskt ska utgå. Att ersättningsgraden är 

låg kan även bero på att kommunen och fastighetsägaren har kommit överens om annan 

kompensation eller möjligtvis avtalet bort ersättningsanspråket. Det kan emellertid 

ifrågasättas om det är riktigt att avtala bort rätten till ersättning istället för att använda sig av 

möjligheten med föreläggade. På frågan om annan kompensation än ersättningen har utgått 

vid påförande av restriktion svarade 18 procent att så var fallet. En person har även tydligt 

uttryckt detta på en fråga som kunde kommenteras fritt. ”För att motivera fastighetägaren att 

vilja ha en skydds- eller varsamhets- bestämmelse använder vi oss av kompensationer. 

Personen gav tyvärr inget exempel på vilken sorts kompensation det handlar om. 

Kommentaren säger inget om att det skulle avse utökad byggrätt som var det exempel som 

gavs i enkätfrågan.  

Det ska tydligt påpekas att undersökningen inte tar upp vilken orsak som ligger bakom 

anledningen till att kommunerna tvekar på att införa bevaranderestriktioner på grund av det 

eventuella ersättningsanspråket. Att det skulle handla om penningbeloppet vid ersättningen 

har inte undersökts. Det kan således vara fråga om andra orsaker, till exempel att den 

ekonomiska ersättningen och arbetet där i kring skulle bli tidskrävande och att kommunerna 

därmed räds dessa restriktioner.  

8.2 Andra omständigheter än ersättningsfrågan 
På frågan om det finns andra omständigheter än ersättningsfrågan när det kommer till att vara 

restriktiv med att införa skyddsbestämmelser och rivningsförbud gavs de tillfrågade möjlighet 

att svara fritt. Totalt valde 66 personer att ge en kommentar på denna fråga. Det framkom 

några tydliga punkter som omständigheter för att inte införa restriktioner.   
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8.2.1 Kommunens politiska ambitioner  

Kommunens politiska inriktning och politikernas intresse för bevarandearbete påverkar i 

vilken utstäckning som restriktioner införs i planer. För att kunna utveckla och analysera 

denna fråga behöver man se på vilka bevarandeambitioner de olika partierna har och vilka 

skillnader det finns i politiskt styre. Då uppsatsen är begränsad kan inte detta analyseras 

närmare.  

8.2.2 Avsaknad av tid och resurser 

Ett antal personer angav att avsaknad av tid och resurser i kommunen gör att bevarandearbetet 

hamnar i skuggan. Här kan tänkas att mindre kommuner saknar resurser i form av anställda 

som kan arbeta med bevarande av värdefull bebyggelse. Avsaknad av resurser kan även 

handla om kapital. Att lägga pengar på att bevara kan vara att ta pengar från viktigare frågor i 

samhället. Det kan möjligen inte ses som ekonomiskt försvarbart att bevara äldre bebyggelse 

om det resulterar i minskade resurser på annat håll. Det handlar även om en prioritering av tid 

i kommunens arbete med planläggning och bevarandearbete. Om ett bevarande är 

tidkrävande, till exempel på grund av att fler samråd med fastighetsägare behövs, kan 

möjligen kommunen välja att inte införa restriktioner. Tid är pengar och återigen måste 

kommunerna välja hur de vill fördela sina resurser.  

8.2.3 Bevara jämfört med att exploatera 

En annan viktig punkt som framkom i kommentarerna är att kommunen behöver väga 

bevarande mot nybyggnation och exploatering. Om rivningsförbud införs för värdefull 

bebyggelse kan marken låsas för vidare exploatering. Ett strikt bevarandearbete med 

inriktning på rivningsförbud kan begränsa kommunens möjligheter till framtida utbyggnad, 

nybyggnad och exploatering av mark. Detta kan möjligtvis avskräcka kommunen att införa 

restriktioner så som rivningsförbud, om de står inför ett högt exploateringstryck.  

8.2.4 Fastighetsägarens inflytande 

Några personer menar att fastighetsägarens åsikt och om denne motsätter sig restriktioner är 

en orsak till varför de inte inför dessa i planer. En fastighetsägare som påtvingas restriktioner 

för bevarande kommer bli missnöjd och måhända inte vårda eller följa de bestämmelser som 

sätts upp. Det ligger i kommunens intresse att dess invånare är nöjda och kan lita på 

myndighetens beslut.  

8.3 Byggsanktionsavgifter 
Majoriteten av de svarande anger att inga byggnader med rivningsförbud har rivits i deras 

kommun efter att nya PBL infördes 2 maj 2011. Det är emellertid 10 stycken som svarat att en 

sådan byggnad har rivits. Deras ja-svar gav dem möjligheten att svara på en följdfråga 

angående byggsanktionsavgifter. Där svarade endast 1 person att en sådan avgift faktiskt 

dömts ut i ett ärende. Vad som föranlett att ingen byggsanktionsavgift dömts ut kan det endast 

spekuleras om, då ingen följdfråga fanns för detta. En givet val efter att en byggnad rivits trots 

rivningsförbud torde ändå vara att sanktionsavgift döms ut. Flera svarade att de inte vet om 

någon sanktionsavgift dömts ut, vilket kan göra att byggsanktionsavgifterna kan vara högre i 

antalet utdömda än vad som framkommit här. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.4.2 är 

undersökningen bristfällig på den punkten att frågorna dels berör stadsplanering och dels 
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lovärenden. Orsaken till att så få svarat att ingen byggsanktionsavgift har dömts ut kan alltså 

grundas i att personen som svarat inte hade kunskap eller var osäker på området.  

8.4 Kommunägda kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
På frågan om de tror att en kulturhistoriskt värdefull byggnad skulle vara i säkrare förvar om 

den ägdes av kommunen själv har majoriteten (63 procent) svarat att de inte tror att det 

stämmer. Det är intressant att en kommunalanställd med kunskap inom området ändå tror att 

kommunen inte skulle vårda en sådan byggnad eller säkra den inför kommande generationer 

på ett bättre sätt en till exempel en privatperson. Problematiken med att kommunen själv äger 

sådan bebyggelse kan ligga i den politiska ambitionen att vilja bevara jämfört med att hellre 

exploatera marken. Om kommunen äger fastigheterna kan de, utan inblandning av 

utomstående, själv välja vad som ska göras med dem. De personer som svarat nej på frågan 

kan möjligen se en tendens i dagsläget för minskat politiskt intresse för bevarande i deras 

kommun, och därmed anser de att de värdefulla byggnaderna inte är i säkrare förvar hos dem.  

8.5 Synpunkter på lagstiftningen 
Som den sista frågan i enkäten gavs de tillfrågade möjlighet att ge synpunkter och 

förbättringar på gällande lagstiftning, i detta fall PBL ur bevarandeaspekt. Här framkom ingen 

tydlig gemensam ståndpunkt men en hel del intressanta kommentarer gavs och kan läsas i sin 

helhet i bilaga 3.  

Kanhända är det så att lagstiftningen inte behöver ändras, utan bara förtydligas. Troligtvis  

behövs starkare kompetens inom området hos kommunerna, och ett större intresse behöver 

skapas hos både kommunerna och allmänheten när det kommer till att bevara vårt byggda 

kulturarv. Som en person kommenterade: ”Det är inte nödvändigtivs PBL som behöver 

ändras, kunskapsunderlag och kompetens inom samhällsbyggnad är av större vikt för 

bevarande.” 
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9 Diskussion  

9.1 Metoder för bevarande utifrån PBL 
Ett av syftena med uppsatsen har varit att beskriva de metoder som finns att tillgå i PBL för 

bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Lagstiftningen skyddar den bebyggelse 

som är planlagd och som faller under lovplikten, genom att bland annat hävda en byggnads 

värde ur kulturhistoriskt synpunkt och genom att kunna införa restriktioner för vad den 

enskilde fastighetsägaren får göra med sitt hus. En hel del frågor och funderingar har 

uppkommit under arbetets gång. Men då uppsatsen är begränsad har dessa frågor inte kunnat 

besvaras heltäckande eller utvecklats vidare. Nedan kommer ändå några viktiga och 

intressanta funderingar att tas upp, som berör bevarandearbetet och lagstiftningen.  

9.1.1 Utanför planlagt område 

Problemet med värdefull bebyggelse som ligger utanför planlagt område har inte närmare 

tagits upp i denna uppsats, men är klart en viktig punkt att nämna. Som framkom av de 

kommentarer som kommunerna gav på de fria frågorna i enkäten, så är detta problem något 

som berör och oroar de som är intresserade av bevarandearbete. Som lagstiftningen ser ut i 

dag så skyddas värdefull bebyggelse om den ingår i detaljplan eller områdesbestämmelser och 

faller under uppsikt vid lovärenden. Kostnaderna för att planlägga är stora och det är orimligt 

att planlägga all mark inom en kommun. Ska lagstiftningen ändras när det kommer till 

bevarandearbete utanför planlagt område? Hur långt ska samhällets inblandning sträcka sig? 

Möjligen bör kommunen, istället för att lägga pengar på planläggning i dessa områden, aktivt 

arbeta med information till de fastighetsägare som innehar kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader som inte skyddas i plan. Om kommunen har ambitioner för att bevara sådan 

bebyggelse i tätorter och städer torde det ligga i deras intresse att även arbeta med att bevara 

på landsbygden.   

9.1.2 Föreläggande om anspråk om ekonomisk ersättning 

En annan fråga som inte närmare avhandlats i uppsatsen är om kommunen utnyttjat 

möjligheten att förelägga fastighetsägaren om att göra anspråk på ersättningen tidigare än vad 

som är allmänt stadgat (tvåårsgräns). Om anspråken kommer i ett tidigt skede kan kommunen 

lättare avgöra de totala kostnaderna för planläggning och bevarande. De behöver inte vara 

alltför oroliga för att anspråk ska inkomma långt efter att detaljplan eller områdes-

bestämmelser vunnit laga kraft, utan kan där och då se över de ekonomiska konsekvenserna 

av planen. Någon fråga avseende detta togs aldrig upp i enkäten. Emellertid skulle det varit 

intressant att se i vilken utsträckningen som kommunerna använder sig av möjligheten att 

förelägga om anspråk på ekonomisk ersättning, då detta borde ses som en god möjlighet att få 

en överblick av kostnaderna för bevarandearbetet.  

9.2 Resultatet av enkätundersökningen 
Som tidigare nämnts i avsnitt 2.4.2 kan undersökningen inte tillmätas största vikt, då ett antal 

faktorer gjorde att svaren kan fela. Eftersom antal svarande kommuner ändå var relativt stort 

(41 procent) kan undersökningen ändå ses som givande. Om en liknande studie ska 

genomföras bör den kvantitativa undersökningen följas upp med intervjuer och följdfrågor.  
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9.2.1 Byggsanktionsavgifter 

En mycket intressant följdfråga uppkom i och med att svaren inkom på frågan om 

byggsanktionsavgifter dömts ut i ärenden avseende rivna byggnader med rivningsförbud: 

varför dömdes inte en byggsanktionsavgift ut om byggnaden rivits? Det torde vara logiskt att 

en sanktionsavgift döms ut om någon överträtt en bestämmelse. En fråga som ställdes i början 

av uppsatsen var i vilken utsträckning som denna sanktionsavgift döms ut. För att kunna 

besvara denna fråga behövs en bättre grund än vad som framkom i enkäten. Däremot kan 

sägas att sanktionsavgiftsbeloppen är relativt höga om man överträder en bestämmelse på en 

kulturhistoriskt värdefull byggnad och borde avskräcka fastighetsägaren att göra så. 

Sanktionsavgifterna fungerar nog i den mån de används och där både kommun och 

fastighetsägare är medvetna om dess existens. Vet kommunerna om att de kan ta ut 

byggsanktionsavgifter vid överträdelser? Om så inte är fallet bör definitivt kompetensen höjas 

i kommunerna. Om det däremot är så att kommunerna är medvetna, bör avgifterna i högre 

utsträckning användas.   

9.2.2 Fastighetsägarens åsikt 

Det ligger i kommunens intresse att invånarna trivs och är nöjd med de beslut som tas. Att 

skapa konflikter med fastighetsägare gynnar inte kommunen. Emellertid uppkommer frågan 

om vad som kan anses viktigast på lång sikt. Om flera fastighetsägare motsätter sig eller om 

en högst värdefull byggnads fastighetsägare inte går med på att restriktioner införs, ska 

kommunen ändå införa detta för att allmänheten och framtida generationer på lång sikt ska få 

ta del av kulturarvet? Eller bör fastighetsägarens rätt att själv råda över sin fastighet gå före? 

Det kan vara svåra frågor för en kommun att ta ställning till. Vad blir konsekvenserna av att 

gå emot eller foga sig inför fastighetsägarens åsikt?  

En möjlighet kommun har för att motivera fastighetsägarna är, att i utbyte mot att 

bevaranderestriktioner påförs deras byggnad vid planläggning får de ta del av kompensa-

tioner. Att en fastighet som påförs restriktioner samtidigt får utökad byggrätt kan innebära att 

fördelarna väger upp nackdelarna och att fastighetsägaren i slutändan blir nöjd. Möjligheten 

till olika sorters kompensationer för att ”muta” en fastighetägare är dock begränsad. En 

person skrev som svar på sista frågan i enkäten, ett eget exempel på vad som skulle kunna 

motivera en fastighetsägaren till bevarandearbete: ”Jag skulle också vilja att man arbetade 

med "morötter" till dem som tar hand om kulturhistorisk värdefulla byggnader, exemplevis 

lägre eller inga bygglovsavgifter, skattereduktion för antikvariskt korrekta åtgärer eller 

dylikt.” Här ska tydligt påpekas att kommunens rätt att sätta ned bygglovsavgifter i dag är 

strikt begränsad, då dessa avgifter bestäms utifrån lagstiftningen och inte av kommunen själv.  

9.2.3 Exploatering framför bevarande 

När samhället står inför kraftiga påtryckningar för att utvecklas och exploateras, måste 

bevarandearbetet ställas i jämförelse med nybyggnation. Detta är inte heller en lätt fråga för 

kommunen att ta ställning till.  

Även om det är viktigt med nybyggnation så bör hänsyn tas till kulturvärdet. De kultur-

historiskt värdefulla byggnaderna bör anpassas så de passar in i den nya byggda miljön. Detta 

skapar dels en trygghet av att behålla en del av det gamla. Att kunna komma tillbaka till en 
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plats många år senare och ändå känna igen sig. Dels skapar det en symbios mellan de nya och 

de gamla byggnadssätten och byggnadsstilarna som bidrar till ett områdes säregenhet och 

attraktivitet.  

Även miljön och att upprätthålla en hållbar utveckling är högst aktuellt i byggbranschen. Att 

enbart bygga nytt är inte hållbart, även befintliga byggnader ska kunna användas och 

utvecklas. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska kunna anpassas så att de uppfyller 

dagens standard utan att dess ursprungliga värde förloras. Ett bra sätt att utnyttja äldre 

byggnader är att anpassa dem till bostadsstandard. Det finns många exempel på äldre fabriker 

eller unika byggnader som gjorts om till bostäder. Dessa bostäder är även väldigt 

eftertraktade, vilket kan tänkas härledas till att människor uppskattar en byggnad och ett hem 

med värde och historia.  

9.2.4 Tid och resurser saknas 

Det är synd att bevarande av värdefull bebyggelse ska bli lidande av att det saknas tid och 

resurser. Som en person har skrivit som svar på en fråga i enkäten: ”Mer statliga medel, vilket 

kan hjälpa kommuner med svag ekonomi.” Det kan således behövas att staten går in och 

hjälper till i arbetet med att bevara vårt kulturarv, även på den kommunala nivån. Mer 

politiskt inflytande behövs måhända inte. Däremot behövs kanske finansiell hjälp för 

kommunerna.  

9.2.5 Den politiska ambitionen 

Hur den politiska ambitionen ser ut i landets kommuner när det gäller bevarande av 

kulturhistorisk värdefull bebyggelse på lokal nivå har inte tagits upp i uppsatsen. Men då ett 

antal personer såg detta som en orsak till varför kommunen inte inför bestämmelser om 

bevarande i sina planer, är det ändå ett viktigt ämne att beröra. Att det politiska inflytandet 

skulle begränsas är varken bättre eller sämre än att det skulle ökas. Politikerna är demokratiskt 

valda och myndighetens arbete styrs av lagar och bestämmelser. Möjligen bör det allmänna 

inflytandet öka. Kommunens invånare bör kanske ges en starkare röst när det kommer till 

beslut som rör deras gemensamma utrymme och hur stadsbilden ska se ut. Emellertid måste 

alltid allmänhetens vilja ställas i relation till den enskilde fastighetsägaren och denne rätt att få 

råda över sin egen fastighet.  

9.3 Rimligt att avstå från restriktioner på grund av ersättningsanspråk? 
Om det är så att ekonomisk ersättning sällan betalas ut i ett ärende om bevaranderestriktioner 

för att reglerna i själva verket är klara nog och förutsättningarna för att ersättning ska bli 

aktuellt är relativt höga, bör kommunernas rädsla för att införa restriktioner anses obefogad. 

Emellertid ligger troligtvis rädslan och tveksamheten i den okunskap som tyvärr finns i 

kommunerna. Möjligtvis ses ersättningsreglerna som krångliga och otydliga, vilket försvårar 

och stoppar upp bevarandearbetet i onödan. Om ersättning sällan blir aktuellt borde inte 

bestämmelser om bevarande bli något som kommunerna tvekar på att införa i sina planer. Det 

bör inte ses som rimligt att helt avstå från skyddsbestämmelser och rivningsförbud på grund 

av att ekonomisk ersättning kan komma på tal, om det trots allt sällan blir angeläget.  
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Istället för att kommunerna ska välja att avstå från bevaranderestriktioner bör de aktivt arbeta 

med att stärka synen på kulturvärdet hos kommuninvånarna. Visa att det finns en mening och 

en styrka i att behålla de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. Tyvärr blir konsekvenserna 

stora om kommunerna tvekar att inför bestämmelser om bevarande och om de brister i sina 

ambitioner för bevarande. 

Vi kan inte ångra oss om byggnaden är riven. Då är historian och dess värde redan förlorat. 

De byggnader som vi i dag ser som undermåliga och i vägen för utvecklingen, kan i morgon 

ses som en ovärderlig skatt. Låt oss inte glömma rivningen av Stockholms Klarakvarter 

(Norrmalm, centrala Stockholm) under 1950 och -60 talet. Även om detta kan ses som en 

massaker på kulturhistoriska byggnader, sker fortfarande rivning av lika värdefulla byggnader 

i dag.  

9.4 Slutsats 
Till skillnad från den tidigare studien, som visade att ersättningsfrågan möjligen inte skulle 

vara orsaken till att restriktionerna skyddsbestämmelse och rivningsförbud i längre grad 

används inom planläggningen, vill jag påstå att utifrån min undersökning är denna fråga 

definitivt värd att se närmare på. Det var en majoritet som svarade att Ja de tvekar eller att de 

I vissa fall är tveksamma till att införa restriktioner på grund av ersättningsanspråket. Även 

om undersökningen är bristfällig säger svaren ändå en del om den tveksamhet som råder i 

landets kommuner. Att majoriteten av de svarande även tror att det saknas kunskap i 

ersättningsfrågan gör att den slutsats som kan dras är, att ersättningslagstiftningen vid 

påförande av restriktioner i själva verket kan anses påverka planläggningen av bevarande av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse negativit. 

Vad avser byggsanktionavgifterna har inte tillräcklig kunskap erhållits för att kunna ge en 

rimlig slutsats. Om sanktionsavgifterna fungerar som medel i bevarandearbetet kan alltså inte 

besvaras i denna uppsats. Vad som framkommit i undersökningen är däremot att de möjligvis 

inte används i den utsträckning som de borde, för att få det genomslag som torde komma med 

avgifter i den nivån. Det vill säga byggsanktionsavgifterna är relativt höga, åtminstone när det 

kommer till de byggnader som faller under bevarandeskydd, vilker borde göra att 

fastighetsägare blir avskräckta att göra överträdelser.  

9.5 Framtida intressanta undersökningar 

Eftersom bevarandeämnet är högst angeläget och frågan om huruvida ersättningsanspråket 

påverkar kommunernas val på ett negativt sätt även är viktig, bör detta föranleda till vidare 

undersökningar. Förutom att se närmare på ersättningslagstiftningen finns en rad andra frågor 

som är intressanta i bevarandeämnet.  

Är det möjligtvis så, att byggsanktionsavgifter inte används i den utsträckning som de borde? 

Om så är fallet, varför dömmer inte kommunerna ut sanktionsavgifter vid överträdelser?  

En fråga som vore intressant att se på är om det finns skillnader i bevarandearbete i 

kommuner med hög tillväxt respektive de kommuner där liten/ingen tillväxt sker. Visserligen 

tyder inget på att kommuner med större resurser skulle avsätta mer pengar på en utförligare 

planläggning och mer bevarandearbete, än en kommunen med mindre resurser. Vad är det i 
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grunden som styr  hur en kommun arbetar med bevarande av kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse? 

Bör det politiska inflytande begränsas när det gäller bevarande av värdefull bebyggelse? Hur 

långsiktiga är de politiska besluten och finns framtida ambitioner för bevarande? Eftersom 

detta vara något som nämndes av ett flertal personer i enkäten är frågan definitivt av intresse 

och viktig att undersöka.  

En annan frågeställning som kan vara intressant att se närmare på är om det finns skillnader i 

bevarande beroende på ägarkategori. Är intresset för bevarande överhuvudtaget kopplat till 

vem som äger byggnaden?  
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2. Enkät i helhet 

3. Samtliga enkätsvar 

 

 



Information till Dig som äger ett 
kulturhistoriskt värdefullt  

hus i ytterstaden

Årsta

Ett
 faktablad från

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering
Stockholms stadsmuseum ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i Stockholms stad. Klassificeringen används i det dagliga 
arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detalj-
planering och bygglovprövning.

Byggnaderna klassificeras i fyra kategorier med hänsyn till deras kultur-
historiska värde och redovisas med färgerna blått, grönt, gult och grått:

Blått anger bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna 
för byggnadsminnen i kulturminneslagen. 
   
Grönt betyder att fastigheten har bebyggelse som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gult avser en fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden 
och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

Fastighet markerad med grått går inte att hänföra till någon av ovanstående 
kategorier.
 
Streckad - Fastighet med bebyggelse uppförd 1990 eller senare och som 
ännu ej klassificerats eller obebyggd fastighet.

Plan och bygglagen, PBL
För synnerligen och särskilt kulturhistorisk värdefull bebyggelse, det vill säga 
blå- och grönmarkerade byggnader är 3 kap 12 § i (PBL) Plan- och bygglagen 
tillämplig. För all bebyggelse är 3 kap 10 § och 13 § tillämpliga. Denna lag-
stiftning är kopplad till Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering som finns 
redovisad för Årsta i detta faktablad.

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karak-
tärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljö-
mässiga och konstnärliga värden tas till vara. Lag (1998:805).

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av 
denna karaktär, får inte förvanskas. Lag (1994:852).

13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till 
byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt samt omgivningens karaktär. Byggnader som avses i 12 § skall under-
hållas så att deras särart bevaras. Lag (1994:852).

1

2

4
De s.k. barnrikehusen i kvarteret Bolmen uppfördes 1942 
med en gestaltning typisk för arkitekterna Hawerman och 
Friberg. Foto: Mauro Rongione, Stockholms stadsmuseum.

4

Framsida uppifrån: Punkthus vid Årstavägen. Foto: Johan Stigholt, Stockholms stadsmuseum. Nedan: Årsta centrum. 
Foto: Mauro Rongione, Stockholms stadsmuseum.

Området kring Skälderviksplan är ett exempel på efterkrigs-
tidens grannskapsenheter med dess karakteristiska slutna 
eller halvslutna kvartersbildningar. Foto: Johan Stigholt, 
Stockholm stadsmuseum.

1

Årsta gård är en viktig byggnad för förståelsen av Stock-
holms historia. Gården har medeltida anor men genomgick 
1795 en omfattande ombyggnad. Foto: Johan Stigholt, 
Stockholms stadsmuseum.

2
Gunnar Jacobsons byggnader från 1947, för kvinnliga 
anställda på Epa varuhusen, är ett av de tidigaste exemplen 
på loftgångshus i Sverige Foto: Johan Stigholt, Stockholms 
stadsmuseum.

3

Kartans planbild och klassificering gällande 2005-03-11.

3



Historik
Området kring Årstafältet har en lång historia och uppvisar ett flertal fornläm-
ningar, bl.a. från ett antal byar och gårdar samt den sista bevarade delen av Göta 
landsväg. Årsta, som omnämns i skriftliga källor redan på 1300-talet, var genom 
flera århundraden den största egendomen i Stockholms södra omgivningar. 
Namnet Årsta kommer genom en successiv förvrängning av Arus, en äldre 
benämning för åmynning.

Den första stadsplanen för utbyggnaden av Årsta är signerad av Albert 
 Lilienberg 1939. Den delades upp i tre delplaner. De två östra delarna bebygg-
des i huvudsak mellan 1943 och 1947 med en omfattande komplettering 
under början av 1950-talet då bl.a. Årsta centrum och den västra delen, kring 
Skälderviksplan, uppfördes. Under slutet av 1950-talet initierades bebyggelsen 
av Valla gärde.

Årsta kom att bli en milstolpe inom stadsplaneringen i Stockholm, här ut-
vecklas stadens smalhusbebyggelse, från 1930-talets strikta och glesa indelning 
till 1940-talets grannskapstänkande. Variationen av bebyggelsen och den tidiga 
grupperingen som successivt formats till mer slutna, rumsskapande kvarter, 
redovisar tydligt utvecklingen inom dåtidens stadsplanering och arkitektur.

Bebyggelsens karaktär
Största delen av Årsta är bebyggt med smalhus, men med ett för tiden ovanligt 
stort inslag av punkthus. En obruten smalhusstad ansågs av dem som planerade 
bli för enformigt och kompakt i ett så stort område som Årsta. Stadsbilden är 
luftig och omväxlande, med grupper av bebyggelse som skiljs åt av parkstråk. 
Husgrupperna har en blandning av hustyper och med en varierad placering av 
byggnaderna. 

Smalhus

En lösning på Stockholms bostadsproblem blev smalhuset som introducerades i 
Sverige under funktionalismen på 1930-talet. Det blev snabbt den domineran-
de hustypen i Stockholms förorter eftersom den var lätt att placera i terrängen 
samtidigt som den gav en hög bostadsstandard och var billig att bygga. Det ty-
piska smalhuset är friliggande i tre våningar med genomgående lägenheter och 
en husbredd som normalt inte överstiger 10 meter. Byggnaderna placerades i 
öppna planmönster, parallellt orienterade för idealt ljusinsläpp, ofta med bevarad 
natur fram till husgrunden.

Smalhusen i Årsta är hantverksmässigt byggda med puts- eller tegelfasader. 
Arkitekturen är sparsmakad och präglas av tidstypiska detaljer med hög kva-
litet, som portar, fönster, balkonger m.m. Vissa smalhusområden i Årsta har en 
”traditionell” stadsplan enligt 1930-talets mönster, som t.ex. i kvarteren med 
barnrikehus vid Bolmensvägen. Dessa hus var de första som uppfördes i Årsta 
och ritades av Ernst Hawerman och Per Friberg. I egenskap av s.k. barnrike-
hus för mindre bemedlade familjer med minst tre barn har byggnaderna stora 
social- och samhällshistoriska värden. Husens särskilda kulturhistoriska värden 
betingas även av att de är välbevarade och representativa exempel på tidens 
smalhusbyggande och stadsplanemönster. Tillsammans bildas en sammanhållen 
miljö med stora kvaliteter. 

Grannskapsenhet

I flera kvarter från mitten av 1940-talet har efterkrigstidens stadsplaneideal bör-
jat göra sig gällande. Exempel på detta är kvarteren kring Kolsnarsvägen och 
kvarteret Fryken. Smalhuslängorna har här grupperats och bildar halvslutna 
gårdsrum. Den fortsatta utvecklingen syns i området kring det s.k. Snigeltorget 
och kvarteret Grängen med ett mindre butikscentrum. Under början av 1950-
talet har idén om grannskapsenheten utvecklats fullt ut vilket åskådliggörs av 
Årsta torg samt området kring Skälderviksplan.

Årsta centrum

Årsta stadsdelscentrum med dess stora sociala ambitioner blev ett pionjärverk 
och kom med sin speciella utformning att bli mycket uppmärksammat. Här 
har utrymme getts för såväl kulturella aktiviteter som social- och kommersiell 
service. Byggnaderna har en speciell form som understryks av de nonfigurativa 
fasadmålningarna som dekorerar torgrummets fasader. Arkitekterna Tore och 
Erik Ahlsén planerade och utformade allt från det övergripande till detaljerna 
och skapade en miljö av hög konstnärlig och arkitektonisk kvalitet. 

Punkthusen

Det kanske mest påtagliga inslaget i Årstas bebyggelse är punkthusen. Redan 
1943 började de lägre punkthusen längs Slätbaksvägen uppföras men området 
vid Sköntorpsvägen med ett stort antal punkthus i upp till åtta våningar är det 
mest iögonenfallande. Bebyggelsen är med sin höga siluett karaktärsskapande 
i stadsbilden och representerar ett nytt stadsplanemönster för Stockholm, med 
höga punkthus i naturmark. Husen började uppföras 1946 med flera olika 
byggherrar och arkitekter, bland dem Archibald Frid, Sture Frölén, Björn 
 Hedvall och Backström & Reinius. 

Valla gärde

Efter ritningar av HSB:s arkitektkontor och arkitekt Paul Hedqvist bebyggdes 
området vid Valla gärde under 1960-talets första hälft. Här uppfördes parvis 
placerade 14 våningars punkthus med mellanliggande lamellhus i fyra våningar 
samt en liten centrumanläggning. Områdets storskaliga monumentalitet har 
stor betydelse för stadsbilden. Valla Gärde, ibland kallat ”Lilla Manhattan”, är 
ett bra exempel på det tidiga 1960-talets stadsbyggande före det s.k. miljon-
programmet. Planeringen är tydligt modernistisk och genomsyras av den vid 
tiden förhärskande idén om ”hus i park” med ett öppet byggnadssätt och väl-
planerad parkmark in på husfasaderna. 

Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
I Årsta finns flera områden som är utpekade som särskilt kulturhistoriskt 
 värdefulla i översiktsplanen för Stockholm. Inom områdena skall stor hänsyn tas 
till såväl helhetsmiljöns som de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värde. 
Årsta centrum var bland det första i Sverige att planeras med stadsplaneidéer 
om grannskapsenheter och stadsdelscentra. Torget med omgivande bebyggelse 

Kulturmiljöenheten
Box 15025, 104 65 Stockholm
Tel. 08-508 31 600
www.stadsmuseum.stockholm.se

är dessutom utpekat som ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Årsta 
gård med kringliggande gårdsmiljö har ett stort kulturhistoriskt värde och utgör 
en betydelsefull del i Stockholms historia. Det är viktigt att byggnaderna och 
parkområdet bevaras samt att omgivande naturmark förblir obebyggd. På Årsta 
holmar ligger en välbevarad gård från 1700-talet i en mycket särpräglad miljö.
Även koloniområdena Ensta-Sundsborg och Stugans koloniområde i sluttning-
en ned mot Årstaviken är utpekade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. 

Förutom dessa utpekade områden finns ett antal kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och områden värda att nämnas. De s.k. EPA-husen vid Bränninge-
vägen uppfördes 1947 för kvinnliga anställda på EPA-varuhusen. De välbeva-
rade byggnaderna är ett av de tidigaste exemplen på loftgångshus i landet och 
har en särpräglad och framåtblickande arkitektur med stora arkitekturhistoriska 
och samhällshistoriska värden. Daghemmet i kvarteret Lockvattnet 6 är med sin 
särpräglade utformning sannolikt unikt för Stockholm och har stora arkitek-
tur- och samhällshistoriska värden. Även väderkvarnen Skanskvarn och den 
nedanför liggande Sundsta gård besitter stora kulturhistoriska värden. 

I stadsdelen finns många hus som har ett visst kulturhistoriskt värde och är av 
positiv betydelse för stadsbilden. Man kan här nämna punkthusen vid Skön-
torpsvägen, byggnaderna i området kring Skälderviksplan samt de enskilda 
byggnaderna på Valla gärde. Även om husen här delvis har förändrats, så besitter 
områdena som helhet ett stort byggnadshistoriskt värde. De är därför föreslagna 
att pekas ut som särskilt kulturhistoriskt värdefulla i kommande översiktsplan.

Som ägare och förvaltare av en kulturhistoriskt  
värdefull byggnad bör man beakta följande:
•   Att större till- och påbyggnader undviks.

•   Att husets ursprungliga fasad- och takmaterial bibehålls och att tilläggs-

isoleringar undviks.

•   Att husets ursprungliga detaljutformning med fönster, portar, balkonger, 

fasadutsmyckningar m.m. bibehålls.

•   Att husets ursprungliga färgsättning bibehålls.

•   Att byggnaden underhålls kontinuerligt med metoder och material som är 

anpassade till husets ursprungliga utformning, särdrag och byggnadsteknik.

•   Att ursprungliga planlösningar bibehålls och att eventuell kulturhistoriskt 

värdefull inredning bevaras.

•   Att tidstypisk markplanering och växtlighet bevaras.

Stockholms stadsmuseum ger gärna råd
För information och tips om byggnadsvård och förhållningssätt vid underhåll 

och restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse besök gärna Stads-

museets byggnadsvårdswebb: www.stadsmuseum.stockholm.se/byggnadsvard

Har Du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Stockholms 

 stadsmuseum.

Den storskaliga bebyggelsen vid Valla gärde utgör en övergång från den tidigare hantverksmässigt präglade byggna-
tionen till industriell prefabricerad produktion. Foto: Johan Stigholt, Stockholms stadsmuseum.
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Enkätfrågor till kommunerna 

Mailet 
Ämne:  Bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Till avdelningen för stadsplanering eller motsvarande 

Hej! 

Mitt namn är Ellinor Bothin och jag skriver just nu mitt examensarbete om 15hp inom 

Fastighetsjuridik på Kungliga Tekniska Högskolan.  

Examensarbetet handlar om metoder för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

enligt plan- och bygglagen.  

Det är viktigt att enkäten besvaras av rätt person. Därför ber jag ödmjukast om att Ni 

vidarebefodrar detta mail till den i kommunen ansvarig för stadsplanering. 

För att komma till enkäten klickar du på länken nedan. Tack på förhand för Ert deltagande! 

Med vänliga hälsningar, 

Ellinor 

Enkäten 
Enkät om bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Svaren kommer att behandlas anonymt. Denna enkät skickas till samtliga kommuner i Sverige 

och en sammanställning kommer att göras utifrån de svar som inkommer. 

Observera att det handlar om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt PBL, ej 

byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen! 

1. Planläggning vid bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan tänkas 

påverkas av det faktum att ersättning kan behöva betalas ut till fastighetsägare 

där restriktioner (tex rivningsförbud) införs. Tvekar Ni av detta skäl att införa 

restriktioner? * 

o Ja 

o Nej 

o I vissa fall 

o Vet ej 

2. Finns det någon/några andra omständigheter som bidrar till att Ni avstår från 

att införa  skyddsbestämmelser eller rivningsförbud för bevarande av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse? 

Kommentera fritt. 

Kommentar: 
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3. Har någon/några fastighetsägare, på de senaste 10 åren, begärt ersättning för att 

rivningsförbud påförts deras byggnad? * 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

4. Har någon/några fastighetsägare, på de senaste 10 åren, begärt ersättning för att 

skyddsbestämmelser påförts deras  byggnad? * 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

5. Istället för att fastighetsägaren skall begära ersättning , har Ni kommit överens 

om någon sorts kompensation (tex utökad byggrätt)? * 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

6. Ersättningsreglerna vid bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är 

krångliga. Tror Du att det finns tillräcklig kompetens avseende detta i Er 

kommun? * 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

7. Har någon/ några kulturhistoriskt värdefulla byggnader, som hade 

rivningsförbud, rivits efter 2 maj 2011? * 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

Följdfråga om ja på fråga 7: 

8. Dömdes byggsanktionsavgift ut i något/några av dessa ärenden? * 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

9. Tror Du att det är bättre om kommunen äger de kulturhistoriskt värdefulla 

byggnaderna, dvs kommer de vara i säkrare förvar? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 
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10. Finns det något som Du skulle vilja ändra på i PBL:s relger om bevarande och 

ersättning? 

Kommentera fritt.  

Kommentar: 

 

Slut på enkät 

 

*betyder att frågan måste besvaras 

(Referens: frågor i enkäten baseras till viss del på rapporten Ersättning vid bevarande av kulturhistoriskt 

intressant bebyggelse av Marianne Larsson Carlbrin och Eije Sjödin för Lantmäteriet (1994)) 

 



4/10/2014 14:12:
12 Nej Vet ej Vet ej Vet ej Ja Nej Ja

4/10/2014 14:21:
38 I vissa fall

Om
fastighetsägaren
är emot
skyddsbestämmelser
kan det innebära
ekonomiska
konsekvenser att
tvinga på ett
bevarande. Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej Vet ej nej

4/10/2014 14:30:
05 Nej

Att det
skyddsvärda huset
är i mycket dåligt
skick. Nej Nej Nej Ja Nej Ja

4/10/2014 14:35:
09 Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej

4/10/2014 15:06:
35 I vissa fall Nej Nej Ja Vet ej Nej Nej

4/10/2014 15:31:
16 Ja

Låser upp
markanvändningen.
Finns risk att man
inte finner lämplig
användning för en
byggnad. Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej Nej

4/10/2014 15:23:
53 Nej

Om en fastigheten
ägs av kommunen
kan det ibland vara
svårt införa
skyddsbestämmelser
fullt eftersom
kommunen själva
även har kontrollen
över
planprocessen. Att
offentliga organ
skulle vilja framstå
som goda
förebilder när det
gäller att bevara
kulturhistoriskt
värdefull
bebyggelse är
tyvärr en myt. Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Jag har fått
uppfattningen att
det redan idag kan
vara svårt att
tilldömas
ersättning. Det
krävs ju att man
påvisa att man
lider ekonomiska
skada. Jag tror det
är viktigt att man
vidmakthåller
denna höga tröskel
och att man är
mycket restriktiv
med
kompensationer i
dessa
sammanhang.

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/10/2014 15:50:
39 I vissa fall

Om vi planlägger i
ett
bebyggelseområde
som är under stor
förändring, tex ett
sjukhusområde där
verksamheten
ändras hela tiden
och det behövs
viss frihet i
möjligheten att
omvandla
byggnader. Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej Nej

Lagstiftningen kan
alltid tolkas olika
av olika
myndigheter och
personer. Klara
tydliga exempel
och riktlinjer vore
bra.

4/10/2014 15:38:
34 Nej Nej. Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej Nej Nej.

4/10/2014 15:39:
28 Vet ej Nej Nej Nej Vet ej Nej Vet ej

4/10/2014 15:56:
15 I vissa fall Nej Nej Nej Nej Nej Nej

4/10/2014 16:00:
44 Nej Vet ej Vet ej Vet ej Nej Ja Vet ej Vet ej

4/10/2014 16:14:
28 Vet ej

Nej det tror jag inte
men frågan har
inte varit aktuell. Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Nej jag känner inte
till dessa regler i
detalj så jag kan
inte uttala mig om
det.

4/10/2014 16:03:
51 Vet ej Nej Nej Nej Nej Nej Vet ej

4/10/2014 16:19:
33 Ja

Nej, inte vad jag
kan komma på.
Möjligtvis att vi inte
har möjlighet att
inventera och att vi
inte har den rätta
kunskapen. Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Ta bort krav på
ersättning, man vet
ju vad man köper
och att huset är
kulturhistoriskt
värdefullt kan väl
inte vara en
belastning. Köper
man ett sådant
hus, eller väljer att
behålla det, borde
det betyda att man
är intresserad av
huset som det är.
Det borde vara
möjligt att öka
bidragen för
renovering i stället.

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/10/2014 16:29:
16 Nej

Byggnadens
befintliga skick
(även om
byggnaden är av
kulturhistoriskt
värde finns det ett
flertal byggnader i
kommunen som
bedöms vara så
eftersatta att de
inte  är möjliga att
bevara, ex. gamla
IOGT-huset i
Örbyhus). Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej Ja

Tydligare
beskrivning om
vad som avses i
PBL 8 kap. 13§,
och på vilket sätt
paragrafen
skyddar
bebyggelse utanför
detaljplanelagt
område.

4/10/2014 16:35:
19 I vissa fall

Pågående
planarbete för att
stärka skyddet av
kulturhistoriskt
värdefull miljö har
förskjutits pga
risken för många
ersättningsanspråk.
Oklart om det
påverkar
intentionen att
införa
skyddsbestämmelser.Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej

4/10/2014 17:31:
45 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/10/2014 20:59:
11 I vissa fall

Kan bli svårigheter
i tolkningen av
PBL 2 kap 6 § vid
lovprövningen. Nej Nej Nej Ja Nej Nej

Nej, vår kommun
har ett problem
med ett stort
överskott av äldre
byggnader som
ingen tar hand om.
Vi hade snarare
behövt lagstiftning
som kan hantera
bibehållen
kulturhistorisk
"värdighet" i våra
orter TROTS att
man tvingas riva
en del byggnader
pga. bristande
behov. Det vore
bättre att ett fåtal
byggnader
bevarades "på
riktigt" än att man
tvingas se hur
större delar av
byggnadsbeståndet
långsamt förfaller. I
sådana
sammanhang blir
det svårt att hävda
traditionella
byggnadsantikvariska
riktlinjer om
autentiska
material, gamla
hantverk etc.

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/11/2014 8:24:09 Ja

Ja,
ersättningsreglerna.
Vi har därfö valt att
lägga
varsamhetsbestämmelser
istället för
bevarande
bestämmelser. Vet ej Vet ej Vet ej Nej Vet ej Nej

Går inte
attsägamed et
osäkra läge som är
nu med de
propositionr som
är lagda.
Möjligheterna att
bygga utan
bygglov i dessa
gör ju att det går
att förstöra
byggnader utan att
kommunen kan
göra något.

4/11/2014 7:48:04 I vissa fall Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej
4/11/2014 7:53:36 I vissa fall Nej Nej Nej Nej Nej Vet ej

4/11/2014 8:03:45 I vissa fall Nej Nej Nej Ja Nej Nej

Ja absolut! Vill ha
även ett ökat
skydd invändigt
eftersom många
byggnader har
unika inredningar
som kan vara
svåra att påverka
om inget skydd
finns. Om det blir
vanligare och finns
i lagstiftningen så
ges mina
rekommendationer
mer tyngd i vårt
arbete! Nu kan jag
bara vädja....

4/11/2014 8:27:06 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej
4/11/2014 8:28:53 I vissa fall Nej Nej Nej Nej Nej Vet ej
4/11/2014 8:28:50 Nej nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej
4/11/2014 8:44:26 Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Nej Vet ej
4/11/2014 8:55:18 Nej Vet ej Vet ej Nej Nej Nej Nej
4/11/2014 9:14:15 Ja Nej Vet ej Nej Nej Nej Nej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/11/2014 9:20:14 I vissa fall

Har inte varit
aktuellt under de
senaste åren.
Skulle säkert
kunna vara en
fråga främst av två
skäl, dels
inskränkningen i
sig gentemot
fastighetsägaren
där politiken säkert
många gånger är
tveksam och dels
eventuella
kostnader som
skulle kunna
uppstå. Nej Nej Vet ej Nej Nej Ja

4/11/2014 9:22:54 Vet ej

Belastning för den
enskilde.
Finns inte
resurser/
prioriteras inte att
ta fram
detaljplaner med
bevarandeinriktning Vet ej Vet ej Nej Nej Nej Nej

Bra om det krävs
rivningslov även
utanför
detaljplanerat
område och inte
endast en
rivningsanmälan.

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/11/2014 10:02:
51 I vissa fall Nej Nej Ja Nej Nej Nej

Som kommentar
till tidigare frågor:
Jag har inte
arbetat på denna
arbetsplatsen i 10
år, men vad jag
känner till har
ersättning inte
krävts under de 5
åren jag arbetat
här.
 
Under de senaste
5 åren har vi inte
heller infört
rivningsförbud på
någon byggnad. Vi
har en detaljplan
pågående just nu
där vi föreslår
rivningsförbud i
samråd med
fastighetsägaren.
 
Reglerna kring
ersättning är
krångliga och det
gör att frågan om
ersättning kan
uppstå inte kan
förutses av
kommunens
anställda
ensamma utan att
en konsult
engageras. I en
liten kommun kan
det vara en stor
kostnad, det är
också något som
tar tid, vilket kan
innebära att
kommunen "nöjer
sig" med
varsamhetsbestämmelse.

4/11/2014 10:10:
46 I vissa fall Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/11/2014 10:16:
42 I vissa fall

Andra intressen
bedöms vägra
tyngre ibland. Nej Nej Ja Nej Nej Nej

4/11/2014 10:23:
00 I vissa fall

Det finns politisk
tveksamhet till
kulturskydd från
moderaterna, som
vill hävda att alla
(eller de som har
råd) skall få göra
vad de vill med
sina fastigheter.
Eftersom
kommunen är
poltiskt styrd ligger
denna fråga i de
politiska
förutsättningarna
för verksamheten. Nej Nej Ja Ja Nej Nej

Ett stort problem är
att det är fritt att
riva och förvanska
utanför planlagt
område. Detta
skulle jag vilja
ändra på eftersom
landsbygdens
kulturmiljö hotas, i
synnerhet i
anslutning till
storstadsregioner.
Jag skulle också
viljaatt man
arbetade med
"morötter" till dem
som tar hand om
kulturhistorisk
värdefulla
byggnader,
exemplevis lägre
eller inga
bygglovsavgifter,
skattereduktion för
antikvariskt
korrekta åtgärer
eller dylikt.

4/11/2014 10:37:
01 I vissa fall

Om området
omfattas av andra
skydd ex
kulturmiljöinventering,
bevarande i
översiktsplan etc. Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Större tyngd i
planbestämmelserna!

4/11/2014 10:53:
10 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej

4/11/2014 10:54:
09 I vissa fall

Måste samtidigt
kunna motivera
fastighetsägaren
att underhålla
huset och hitta en
lämplig
användning/utveckling
av fastigheten Nej Nej Vet ej Nej Nej Nej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/11/2014 11:24:
10 Ja

Området ska
förändras i
kommunens ÖP
finns sk. utpekade
prioriterade
förändringsområden
- här ska VA dras
fram och boende
erbjuds större
byggrätter. Vet ej Ja Ja Nej Vet ej Ja

Nej den fungerar
nog bra som den
är just nu. Men
bättre vägledning
behövs för
ersättningsfrågor
vid införande av
skyddsbestämmelser
och rivningsförbud
samt bättre
kompetens på
området. Just nu
finns en överdriven
rädsla för risk för
ersättning, till stor
del från mark- och
exploateringsingenjörer
som inte har
kompetens om
kulturhistoriska
värden.
Fastighetsägare
får sällan rätt till
ersättning iaf. vid
införande av
rivningsförbud.
Skyddsbestämmelser
anser jag generellt
är onödiga om inte
särskilda detaljer
ska bevaras det är
bättre att använda
varsamhetsbestämmelser.

4/11/2014 11:46:
05 Ja

Osäkerhet om
dess värde.
 Ja Ja Nej Nej Nej Vet ej

Det är synd att
ersättningsfrågan
gör att vi ibland
tvekar till att införa
bestämmelser. En
rädsla (kanske
obefogad) att det
blir dyrt.

4/11/2014 13:07:
30 I vissa fall

Ett bevarande
måste alltid vägas
mot en utveckling
av området. Vet ej Nej Ja Vet ej Nej Nej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/11/2014 12:12:
09 Ja

resurser!
Kommunen är
organiserad och
bemannad för att
hantera
planeringsuppdrag
gällande ny
bebyggelse/områden.
 
Vi har helt enkelt
inte tid att ta på
oss det egentligen
nödvändiga
arbetet att gå in
och göra nya
detaljplaner för
befintlig
bebyggelse. Nej Nej Vet ej Nej Nej Vet ej

4/11/2014 14:01:
05 Vet ej Nej Vet ej Vet ej Nej Nej Nej

4/11/2014 14:33:
15 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

4/11/2014 15:26:
05 I vissa fall

Hittills har vi inte
ställts inför det
valet. Nej Nej Ja Ja Nej Nej

4/12/2014 17:20:
25 Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej

4/11/2014 15:45:
21 I vissa fall

Om värdet inte är
mycket
stort/betydande
utan mer
kommunal/lokal
nivå förs
diskussion med
fastighetsägaren.
För att motivera
fastighetägaren att
vilja ha en skydds-
eller varsamhets-
bestämmelse
använder vi oss av
kompensationer. Nej Nej Ja Ja Nej Nej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/11/2014 15:53:
41 Ja

Hindrande av
annan angelägen
utveckling Nej Nej Nej Nej Nej Vet ej

Tydligare ränser
för ersättning.
Mer statliga medel,
vilket kan hjälpa
kommuner med
svag ekonomi, och
öka likvärdigheten
över landet
gällande vad som
är värt att bevara.

4/11/2014 16:00:
49 Ja

Svårt att behålla
äldre bebyggelse
vid planläggning
av områden som
utsätts för buller.
Då måste
bebyggelsen
utformas utifrån
riktlinjerna om
buller. Befintlig
äldre bebyggelse
klarar sällan det. Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej Vet ej

4/11/2014 16:10:
57 I vissa fall Nej Nej Nej Nej Nej Nej

4/11/2014 16:11:
18 I vissa fall

Beror på graden
av det
kulturhistoriska
värdet. Nej Nej Nej Nej Nej Ja Svår fråga.

4/13/2014 10:49:
40 I vissa fall

I regel handlar det
om kommunen och
fastighetsägaren
är överens. Är
fastighetsägaren
inte beredd så blir
det svårare. Nej Nej Nej Ja Nej Nej

4/13/2014 11:04:
21 Vet ej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

4/14/2014 8:10:52 Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej Nej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/14/2014 7:35:45 Ja

När det gäller
användningsbestämmelsen
Q (finns
lagrådsförslag att
den ska tas bort)
är inte
användningen
preciserad vilken
kan skapa
problem.
 
Vid en
fastighetsaffär kan
en
skyddsbestämmelse
avskräcka. Nej Nej Nej Nej Nej Nej

4/14/2014 7:41:19 I vissa fall Nej Nej Nej Nej Nej Nej
4/14/2014 8:11:41 Nej nej Nej Nej Vet ej Nej Ja Nej Ja vet ej

4/14/2014 8:13:58 Nej

12 kap 7 § PBL
gör det möjligt att
på förhand
diskutera
ersättningsanspråk
i samband med
detaljplanering.
Denna möjlighet
har utnyttjats jag
utnyttjat ett flertal
tillfällen. En
särskild skrivelse
skickas ut till berör
fastighetsägare.
Denna har en
juridiskt kunnig
person varit med
att utforma. Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej

4/14/2014 8:23:30 Nej

Frågan har inte
varit aktuell i vår
kommun. Nej Nej Nej Vet ej Nej Nej

4/14/2014 8:32:00 I vissa fall

Om
ersättningsanspråken
riskerar att bli
höga. Nej Nej Nej Vet ej Nej Nej

4/14/2014 8:36:34 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Vet ej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/14/2014 8:37:54 Nej

Nej. De
kulturhistorisk
värdefulla
miljöerna är en
märkbar del i
kommunens
attraktivitet som
boende- och
turistort. Därav är
värt besväret att
skydda dessa
miljöer ur ett rent
ekonomiskt
perspektiv. Nej Nej Nej Ja Nej Nej

4/14/2014 8:52:51 I vissa fall Nej Nej Nej Vet ej Nej Nej
4/14/2014 8:54:19 Vet ej Nej Nej Nej Nej Nej Vet ej
4/14/2014 9:02:49 I vissa fall Ja Ja Ja Ja Nej Vet ej
4/14/2014 9:59:25 Nej Nej Nej Vet ej Vet ej Nej Vet ej

4/14/2014 10:03:
07 I vissa fall

Vem ska ta
beslutet att någon
sådan
bestämmelse ska
användas?  Som
ensam planarkitekt
kan det vara ett
stort beslut. Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej Ja

4/14/2014 10:19:
08 I vissa fall Minskad flexibilitet Nej Nej Ja Nej Nej Vet ej

4/14/2014 10:27:
41 I vissa fall Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej

4/14/2014 11:59:
22 Ja

avsaknad av
personella och
ekonomiska
resurser samt
kompetens
ingen politisk
ambition Nej Nej Nej Nej Nej Nej

4/14/2014 13:15:
30 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej

4/14/2014 12:57:
44 I vissa fall

I huvudsak har
skyddsbestämmelse
i detaljplan införts
när kommunen
varit ägare och har
för avsikt att sälja Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/14/2014 12:59:
38 Nej Vet ej Vet ej Nej Vet ej Nej Ja

4/14/2014 13:28:
28 Vet ej

Jag har under
mina 4 år i
kommunen inte
varit med om att
någon bebyggelse
som har behövt
skyddas varit
föremål för
detaljplaneläggning.
Är byggnaden
kulturhistoriskt
värdefull och man
verkligen vill
bevara den, tror
jag inte att det är
några problem att
lägga in en sådan
bestämmelse. Vet ej Vet ej Vet ej Ja Nej Nej

4/14/2014 13:40:
27 I vissa fall Nej Nej Nej Nej Nej Nej

4/14/2014 13:59:
43 Nej

Byggherren/fastighetsägaren
motsätter sig det Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej Ja Förenkling!

4/14/2014 14:44:
42 Ja Vet ej Vet ej Vet ej Ja Ja Vet ej Nej

4/14/2014 15:37:
45 I vissa fall Nej Nej Ja Nej Nej Nej

4/14/2014 15:51:
30 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Vet ej

4/14/2014 16:26:
53 Vet ej Vet ej Nej Vet ej Nej Vet ej Nej

Det vore bra om
de var tydligare

4/14/2014 20:21:
33 Vet ej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

4/14/2014 18:07:
12 I vissa fall Nej Nej Nej Nej Nej Nej

4/15/2014 8:02:20 Ja Samhällsutveckling Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej Vet ej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/15/2014 8:27:25 Vet ej

Det enda hindret
mot bevarandet av
kulturhistoriskt
värdefull
bebyggelse är
politikerna, som
ofta låter ny
utveckling och
nyproduktion gå
före någon form av
bevarande. Vet ej Vet ej Nej Nej Nej Nej

Att på något vis
begränsa
politikernas
inflytande i dessa
frågor.

4/15/2014 8:37:52 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

4/15/2014 9:29:30 I vissa fall

Om skyddet
innebär att
utveckling av
bebyggelsen
hindras. Det finns
sällan politiskt stöd
för bestämmelser
som inte också
skapar ett positivt
värde för
fastighetsägaren. Vet ej Vet ej Vet ej Nej Vet ej Nej

Min personliga
åsikt är att vi som
arbetar med frågan
måste bli bättre på
att få
privatpersoner,
företagare osv. att
se kvaliteterna
med historisk
bebyggelse och
stadsrum. Man kan
införa alla möjliga
restriktioner men
om
fastighetsägaren
inte förstår varför
det är viktigt att
bevara
kulturvärdet
kommer det inte
vårdas och växa,
utan i stället
riskera att förfalla.

4/15/2014 10:38:
53 Nej

Om
fastighetsägaren
inte har något
intresse av att
upprätthålla
skyddsbestämmelserna
blir det lönlöst.
 Nej Nej Nej Nej Nej Vet ej

Skulle önska att
byggnader utanför
detaljplanelagt
område skulle
kunna
rivningsskyddas på
något annat sätt
än genom en hel
detaljplan

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/15/2014 12:07:
46 I vissa fall

En
prioriteringsfråga
utifrån tillgängliga
resurser för
planarbeten Nej Nej Ja Ja Nej Nej

Har svårt att ha en
klar uppfattning. I
dom fall där
ersättning kan vara
aktuell har vi
försökt skriva avtal
att ersättning inte
utgår.

4/15/2014 11:34:
09 Nej Nej Vet ej Vet ej Ja Vet ej Ja

Att
kommuner/länsstyrelser
i större
utsträckning
forceras att ta fram
ett underlag som
vid en rättslig
prövning fungerar.

4/15/2014 12:44:
35 Vet ej Säkert Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej

4/15/2014 12:53:
45 Nej Nej Nej Nej Vet ej Nej Nej

4/15/2014 12:54:
10 Nej nej Nej Nej Nej Nej Nej Vet ej

4/15/2014 13:31:
45 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja

4/15/2014 13:36:
53 Nej

Bestämmelse
läggs in beroende
på en gradering av
byggnadens
kulturhistoriska
värde. Vet ej Vet ej Vet ej Ja Nej Nej

4/15/2014 14:27:
35 Ja

inskränkningar för
den enskilde i
rätten att bygga. Nej Nej Nej Nej Nej Nej

4/15/2014 16:29:
27 Ja Nej Nej Vet ej Nej Nej Vet ej

4/16/2014 10:17:
12 Vet ej Vet ej Vet ej Nej Vet ej Ja Vet ej Nej

4/16/2014 10:45:
40 I vissa fall

Starka
exploateringsintressen
för annan
markanvändning.
Svårigheter att
finna lämplig
användning för
viss bebyggelse.
Kostnader för
fastighetsägaren. Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/17/2014 23:11:
35 Ja

Den politiska
förhållningen till
och
fastighetsägarens
syn på
skyddsbestämmelser
eller
rivningsförbud. Nej Nej Nej Nej Nej Nej

4/17/2014 9:11:00 Nej

Nej, Finns det är
väl utförd
inventering i
botten, fastställd
av en
kulturantikvarie
ska det inte finnas
hinder att faställa
varsamhet, eller
hänsynsbestämmelser
eller rivingslov.
Detta gäller i en
detaljplan i
områdesbestämmelser
är det mer oklart
då planen ersätts
vid intresse för
planläggning. Nej Nej Vet ej Nej Vet ej Vet ej

Det måste
förtydligas och mer
kunskap måste
förmedlas kring
detta.
Riksantikvarieämbetet
bör vara mer
aktiva i att
förmedla detta.
Ersättningsfrågan
är svår och det
verkar som ingen
vill ta  ifrågan. När
frågan väl blir
aktuell så finns det
bara fåtal (en
konsult vad jag
vet) som verkligen
kan beräkningarna
för
ersättninsanspråk.
Bestämmelserna
för att 3 kapitlet för
hänsyn och
varsamhet måste
bli tydligare i
regleringen, ord
som husets
egenart, särart och
karaktär håller helt
enkelt inte vid en
prövning. Det
måste vara tydligt
med vad som är
bevarandevärt.

4/17/2014 11:45:
11 I vissa fall Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/17/2014 12:54:
18 I vissa fall

Bevarandekravet
måste ställas mot
möjligheten att
långsiktigt ha en
användning som
ger ekonomisk
bärkraft för ägaren.
Annars finns risk
att de inte
underhålls och till
sist måste rivas av
säkerhetsskäl. Nej Nej Ja Ja Nej Nej

4/18/2014 15:25:
12 Nej

Om vi redan
planerat att riva
bebyggelsen ifråga
skyddar vi den
inte.
 
Men det vanligaste
är att det inte görs
nya detaljplaner för
skyddsvärd
bebyggelse, tyvärr. Nej Nej Ja Ja Ja Nej Vet ej

Det är inte
ersättningen vid "k-
märkning" som är
grejen, snarare
möjligheten att få
bidrag vid undrhåll.

4/22/2014 7:52:17 Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej

4/22/2014 11:15:
29 Vet ej

Jag är ny på
tjänsten här i Hylte
kommun men min
uppfattning är att
politikerna är
väldigt försiktiga
med att inflra
några restriktioner
som kan hindra
utvecklingen, trots
att det är viktiga
byggnader. Nej Nej Vet ej Nej Vet ej Nej

4/22/2014 8:41:36 I vissa fall

För byggnader i
mycket tekniskt
dåligt skick. Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej Nej

Ja, att
ersättningskraven
för
skyddsbestämmelser
och rivningsförbud
stryks.

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/22/2014 9:49:06 Nej Vet ej Nej Vet ej Nej Nej Nej

Det är inte
nödvändigtivs PBL
som behöver
ändras,
kunskapsunderlag
och kompetens
inom
samhällsbyggnad
är av större vikt för
bevarande.

4/22/2014 15:34:
53 Vet ej

I vissa fall att vi
väger andra
åtgärder högre,
exempåelvis
nybyggnation. Kan
vara svårt att
motivera när man
är en liten kommun
med lågt
exploateringstryck
att behålla vissa
byggnade rom
någon vill bygga.
Men vi förösker in i
det sista att
behålla viktig
bebyggelse/miljöer.
 
Kostnaden är en
viktig fråga när det
gäller renovering. Nej Nej Vet ej Nej Nej Vet ej

4/23/2014 13:07:
13 I vissa fall Vet ej Vet ej Vet ej Nej Vet ej Vet ej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/23/2014 15:37:
04 I vissa fall

Jag tror att det
finns en rädsla för
att
skyddsbestämmelser
ska motverka
utveckling och kan
komma att hindra
framtida behov av
förändring.
Kulturhistoriska
värdena är mjuka
och  inte alltid
mätbara vilket  gör
att många tror sig
har rätt att tolka
dem. Det är luddigt
och svårt. Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej Nej

4/24/2014 12:01:
38 Nej

Svårt att få igenom
politiskt Nej Nej Nej Nej Vet ej Nej

För mig är det
ganska tydligt att
ersättning endast
kan bli aktuellt om
byggnadne är i
väldigt dåligt skick

4/24/2014 10:27:
36 I vissa fall

Fastighetsägarens
åsikt Vet ej Vet ej Ja Nej Ja Vet ej Nej

4/24/2014 13:25:
04 Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/28/2014 11:18:
46 I vissa fall

Frimärksplaner!
De vanligast
förekommande
planuppdragen på
mitt bord (mindre
landsbygdskommun)
är enstaka
exploateringslägen
för handel samt
ändrad
användning av
diverse lokaler i
samband med
fastighetsaffärer.
Tyvärr blir fokus
oftast bara på
enstaka objekt när
uppdragsgivaren
har bråttom.
Plangränserna är
redan givna på
förhand. Skulle
många gånger vilja
ta med
bevarandefrågor
för angränsande
fastigheter och
offentliga rum.
Men då brukar
beställaren dra
öronen åt sig av
rädsla för
tidskrävande
processer och risk
för protester från
berörda. Nej Nej Ja Nej Nej Nej

Uppfattar
lagstiftningen som
otydligt avseende:
- vilken
anmälningsplikt
som följer med q-
bestämmelse i OB
eller DP
- om och hur man
begränsar byggrätt
avseende
friggebodar och nu
föreslagna
ytterligare
lovbefriat
byggande. När
gäller prickmark?
 
I samband med
översyn av
stadskärnor med
många gamla
detaljplaner kan
jag ibland sakna
nåt slags
planinstrument
som utgör
mellanting mellan
DP och OB, när
man för
huvuddelen av
bebyggelsen inte
vill styra
markanvändningen
mer än att
säkerställa att
vissa
verksamheter inte
uppstår på
olämpliga platser -
t ex förskola utan
tillräckliga
utemiljöer och
parkeringar. OB
kan ge fel signaler.

4/24/2014 16:30:
52 Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?



4/24/2014 16:39:
24 Nej

Fastighetsägare
som motsätter sig.
Exploateringstryck
på fastigheten
Politisk fråga
Avvägning
riva/bygga nytt
Byggnadens skick Nej Nej Ja Nej Nej Nej Vet ej

4/28/2014 14:25:
22 Nej Politiska intressen. Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nej Nej

4/28/2014 16:04:
32 Nej

Föroreningar i
mark. Nej Nej Vet ej Nej Ja Ja Nej

4/29/2014 9:31:25 Vet ej Nej Nej Vet ej Nej Nej Ja

Timestamp

Planläggning vid
bevarande av
kulturhistoriskt

värdefull
bebyggelse kan
tänkas påverkas
av det faktum att

ersättning kan
behöva betalas ut
till fastighetsägare

där restriktioner
(tex

rivningsförbud)
införs. Tvekar Ni
av detta skäl att

införa
restriktioner?

Finns det
någon/några andra

omständigheter
som bidrar till att
Ni avstår från att

införa
skyddsbestämmelser
eller rivningsförbud
för bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
rivningsförbud
påförts deras

byggnad?

Har någon/några
fastighetsägare, på

de senaste 10
åren, begärt

ersättning för att
skyddsbestämmelser

påförts deras
byggnad?

Istället för att
fastighetsägaren

skall begära
ersättning, har Ni

någon gång
kommit överens
om någon sorts

kompensation (tex
utökad byggrätt)?

Ersättningsreglerna
vid bevarande av

kulturhistoriskt
värdefull

bebyggelse är
krångliga. Tror Du

att det finns
tillräcklig

kompetens
avseende detta i

Er kommun?

Har någon/ några
kulturhistoriskt

värdefulla
byggnader, som

hade
rivningsförbud,
rivits efter 2 maj

2011?

Dömdes
byggsanktionsavgift
ut i något/några av

dessa ärenden?

Tror Du att det är
bättre om

kommunen äger
de kulturhistoriskt

värdefulla
byggnaderna, dvs
kommer de vara i
säkrare förvar?

Finns det något
som Du skulle vilja
ändra på i PBL:s

relger om
bevarande och

ersättning?


