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KULTURMILJÖVÅRD I KARLSTAD

RIKTLINJERNAS SYFTE

Riktlinjer för kulturmiljöfrågor ska främst vara ett stöd vid handläggningen av planoch bygglovsärenden vid stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun. De kan
även användas av fastighetsägare eller den som vill få kunskap om vilka lagar och
processer som styr arbetet med kulturhistorisk bebyggelse. Den är tänkt att
användas som en uppslagsbok kring det tema som man behöver veta mer om.
Riktlinjerna ska säkerställa goda och tydliga rutiner för agerandet vid olika skeden i plan- och
byggprocessen. De ska även redovisa vilka olika skydd som finns samt mål och kunskapsunderlag
för kulturhistorisk bebyggelse.

VI VILL – EN MÅLBESKRIVNING FÖR KULTURMILJÖARBETET PÅ
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Riktlinjerna ger en vägledning i det dagliga arbetet med kulturmiljöfrågor. Men vi vill även
tydliggöra våra mål, våra ledstjärnor i det mer långsiktiga arbetet. Stadsbyggnadsförvaltningen vill
arbeta för:
 Att kommuninvånarna känner ansvar och stolthet över de kulturhistoriska värden som finns i
vår kommun. Det gör vi bäst genom att informera och förklara de kulturhistoriska värdena och
uppmuntra till kontinuerligt underhåll och varsam restaurering.
 Att kulturhistoriska byggnader och miljöer är en tydlig del av Karlstads identitet och bidrar på
så sätt med attraktivitet och livskvalitet till både kommuninvånare och besökare.
 Att kulturmiljöer används som en resurs och inte betraktas som hinder.
 Att kulturhistoriska värden bidrar till en hållbar miljö genom långsiktighet och hushållning med
resurser.
 Att i samhällsplanering synliggöra kulturhistoriska värden och arbeta för att särskilt värdefulla
byggnader får ett skydd genom förvansknings- och rivningsförbud när detaljplaner görs.
 Att ta hjälp av antikvarisk kompetens tidigt i plan- och byggprocesser.
 Att förändringar i värdefulla kulturmiljöer är möjliga så länge hänsyn tas till de kulturhistoriska
värdena.
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Arbetet med kulturmiljöfrågor i Karlstads kommun ligger främst inom
stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet genom plan- och bygglagens syfte att
skydda kulturhistorisk bebyggelse. Men även andra förvaltningar i kommunen
arbetar direkt eller indirekt med kulturmiljöfrågor.
Kulturarvsarbete på kultur- och fritidsförvaltningen

Kulturarv är ett bredare begrepp än kulturmiljö, som inte bara inbegriper byggnader och fysiska
miljöer utan även ett immateriellt kulturarv som traditioner och språk samt olika konstformer och
arkivsamlingar. Arbete med kulturarv inom kommunen ryms kanske främst inom kultur- och
fritidsförvaltningens verksamhet med till exempel kommunarkivet, turism, konst i det offentliga
rummet, värmlandsrummet i stadsbiblioteket och verksamhetsansvaret vid Alsters herrgård. Den
kulturverksamhet som bedrivs gentemot barn och ungdomar samt stödet till kultur- och
fritidsverksamheter berör även det kulturarv i vissa aktiviteter.
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen förvaltar de byggnader som kommunen äger, varav en del har
kulturhistoriska värden. Ett exempel på teknik- och fastighetsförvaltningens kulturmiljöarbete är
den inventering som tagits fram av kulturhistoriska byggnader och miljöer som kommunen äger,
vilken används som kunskaps-underlag i den praktiska förvaltningen. Inventeringen har införlivats
i Karlstads kulturmiljöprogram (se följande kapitel om Karlstads kulturmiljöprogram). Utveckling,
genomförande och skötsel av gator och markbeläggningar, park och grönområden, belysning m.m.
i den offentliga stadsmiljön är även det frågor där kulturhistoriska värden kan vara en faktor att ta
hänsyn till.
Stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag genom plan- och bygglagen

På stadsbyggnadsförvaltningen hanteras bygglov för nya byggnader, tillbyggnader, ändringar samt
rivningslov. Här är Karlstads kulturmiljöprograms utpekande av vilka byggnader och miljöer som
är särskilt kulturhistoriskt värdefulla till hjälp för att avgöra när särskilda krav på varsamhet och
förvanskningsförbud skall ställas.
På stadsbyggnadsförvaltningen görs detaljplaner, fördjupade översiktsplaner samt planprogram. En
plats är i stort sett aldrig ett oskrivet blad. Överallt finns redan någonting som berättar om
samhällsutvecklingen, historien eller förmedlar en särskild karaktär. Därför är en kulturmiljöanalys
ett viktigt förarbete inför en exploatering, för att ta reda på vilka värden som är viktiga att bevara
och vilka karaktärsdrag som behöver finnas kvar. Det långsiktiga skydd som kommunen har
möjlighet att ge en byggnad är det som fastställs i en detaljplan i form av rivningsförbud. Men det
finns flera möjligheter att reglera utformning av både nya och gamla byggnader samt för miljön
runtomkring så att en förändring respekterar, förmedlar och till och med förstärker de
kulturhistoriska värdena. Inom förvaltningen hanteras även stadsmiljöfrågor i utformning av våra
offentliga miljöer och andra gestaltningsfrågor. Stadsbyggnadsförvaltningen har antikvarisk
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kompetens genom en bebyggelseantikvarie som främst arbetar med plan- och byggärenden,
kulturmiljöprogram samt rådgivning.
Översiktsplanering och strategier på kommunledningskontoret

I Karlstads kommun ligger arbetet med översiktsplanering hos kommunledningskontoret.
Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument för det kommunala kulturmiljöarbetet.
Kommunledningskontoret håller även i mer övergripande strategier där kulturmiljö delvis kommer
in, som till exempel miljö- och klimatstrategin.

KARLSTADS HISTORIA

Karlstad präglas i hög grad av läget vid vatten där Klarälven möter Vänern. Denna vackra plats har
via vattnet varit porten från skogen vidare ut mot världen. Deltalandskapet har genom åren
utvecklats både naturligt via landhöjningen och genom stora utfyllnader för att skapa nya områden
att bygga på. Här fanns redan på 1200-talet en handels- och marknadsplats som hette Tingvalla.
Några århundraden senare, 1584, gav Kung Karl IX Karlstad stadsprivilegier, 1647 blev Karlstad
stiftsstad och år 1775 residensstad i Värmland.

Flygbild över Karlstad som tydligt visar deltalandskapet. En bra plats för en stad i mötet mellan Klarälven och Vänern.
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Länge var Karlstad en liten stad med bara några hundra invånare. Runt om staden låg herrgårdar
där marken brukades. Några av herrgårdarna finns kvar än idag som Våxnäs, Klaraborg, Alster,
Kroppkärr, Marieberg, Färjestad och Sundsta herrgård. Staden växte och fick utstå flera bränder,
men den brand som har satt störst prägel på hur Karlstad ser ut i dag är den stora branden 1865 där
mycket få byggnader klarade sig i Tingvallastaden i centrala Karlstad. Efter det kom en tydlig
byggnadsstadga med direktiv om breda gator kantade med träd och regler om hur husen skulle
byggas för att undvika ytterligare bränder. Direkt efter branden växte områden fram runtomkring
de centrala delarna dit människor fick evakueras medan staden byggdes upp. På Kvarnberget,
Viken och Herrhagen växte enkla kåkar fram huller om buller.

I Viken och på Kvarnberget växte byggnader upp efter branden och en lång bit in på 1900-talet. Den här bilden
togs 1944 på Wennbergsgatan i Viken. Bild från Karlstads kommuns fotoarkiv på rivna byggnader. Fotograf: okänd.

Under 1920- och 30-talen, innan andra världskriget, byggdes en hel del villor upp och kompletterar
områdena successivt runt om stadskärnan. Sommaro, Romstad, Norrstrand, Sundsta, Södra
Kroppkärr, Strand, Marieberg och Herrhagen får många vackra villor för både en och flera familjer
i varje. Områdena planläggs och får vägar och vatten. Sedan avstannar bostadsbyggandet, tills
modernismens och folkhemmets stora genomslag på 1950-talet då flerbostadshus byggdes för att
minska bostadslösheten och få bort de lortiga gårdarna som hade trånga, mörka bostäder med dass
på gården och ersätta dem med lamellhus och punkthus som gav ljus och luft, balkong och
modernitet.
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Mellan 1965 och 1975 byggdes som i så många andra städer stora områden på mark som tidigare
varit skog och odlad mark. Nu skapades helt nya stadsdelar som hade egna centrum med affär,
skolor och ibland även egna kyrkor. Det var Våxnäs, Rud, Kronoparken, Gruvlyckan och den vita
staden Orrholmen. Under andra delen av miljonprogrammet ökade efterfrågan på villor och radhus
och då byggdes Norra Kroppkärr, Lorensberg, Stockfallet, Hagalund, Gustavsberg, Hultsberg,
Henstad och Kronoparken utvidgades. Karlstad blev då förutom en verkstadsstad även ett
administrativt centrum med statliga myndigheter som flyttade hit från Stockholm och placerades i
det nybyggda Karolinen. På 1960-talet byggdes infrastrukturen ut med bland annat motorvägen
genom norra delen av staden och den mer offentliga sektorn i form av skolor och vårdcentraler runt
om i bostadsområdena. De senaste 30-40 åren har det mestadels skett kompletteringar i de områden
som redan skapats. Handelsområden, arenor, universitet och industri och andra arbetsplatser
förtätar och berikar staden. För framtiden planeras återigen stora områden att tas i anspråk, tex
”Västkust” som är ett skogsområde vid Vänern samt förtätning och omvandling av stadens
vattennära lägen, som yttre och inre hamn.
I Karlstads kommun finns också samhällen med helt egna identiteter, Molkom, Skattkärr, Väse,
Vålberg, Edsvalla växer fram under 1900-talet mycket tack vare järnvägen och omkringliggande
landsbygd. Sammanslagningar av många små kommuner sker under 1900-talet för att 1971 samlas
till den Karlstads kommun vi har idag.

Bild: Flödesschema över sammanslagningar av kommuner

TEMAN SOM SÄRSKILT VISAR KARLSTADS HISTORISKA UTVECKLING

Med utgångspunkt från Karlstads historia kan man urskilja två teman som bör uppmärksammas
särskilt. De här byggnaderna och miljöerna är extra viktiga för att förstå vad Karlstad är för en
slags stad. De kan bidra till att förstärka Karlstads identitet vid ett omsorgsfullt och medvetet
bevarande. De innebär inte i sig något skydd utan är en start i att identifiera vad som är speciellt för
Karlstad. Identifierade teman är:
1. Byggnader äldre än 1865.

De här byggnaderna är sällsynta i Karlstad på grund av den stora branden som ödelade nästan hela
staden 1865. De är vår enda fysiska länk längre tillbaka i tiden och har ett historiskt värde.
Byggnader som är äldre än 1865 kan ses på karta på nästa sida.
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2. Bebyggelse kopplat till vatten.

13

Läget i deltalandskapet mellan Klarälven och Vänern är anledningen till att Karlstad ligger där det
ligger. Vattnet har haft och har fortfarande stor betydelse för Karlstad. Klarälvsdeltat är Sveriges
största delta nedanför fjällkedjan och Vänern har varit vägen ut mot resten av världen. Det har
påverkat Karlstads fysiska utveckling och bebyggelse. Exempel på byggnader och miljöer kopplade
till vatten är broar, dykdalber, pråmkanalen, slussvaktarstugan, vågmästarbostad, skärgården,
gamla färjelägen, hamnar, båt- och verkstadsbyggnader, magasin, bryggor, textil- och
sågverksindustri intill vatten m.m. Ett framtida arbete skulle kunna vara att kartlägga byggnader
och miljöer kopplade till vatten.

Klarälven med dykdalberna som var till hjälp i flottningsarbetet samt Östra bron som är Sveriges längsta
stenvalvsbro med sina tolv valv, byggd 1761-1811.

VARFÖR KULTURMILJÖVÅRD?

I kulturmiljölagens portalparagraf slås fast att ansvaret för vårt kulturarv delas av
alla. Varför är det viktigt att värna om kulturhistorisk bebyggelse?
Ett historiskt dokument

Med hjälp av våra kulturmiljöer kan vi förstå varför det ser ut som det gör. De hjälper oss att
förklara samhällsutvecklingen. Ett kulturhistoriskt värde kan jämföras vid ett historiskt dokument.
Det berättar något om vår samhällsutveckling, berättelsen om en befolkningsgrupp, arbetsplats,
stadsdel eller stad. Samt mer övergripande perspektiv där lagar, ekonomi och naturtillgångar
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påverkar människors handlande och stora skiften som industrialisering och urbanisering blir synligt
i fysisk form i byggnader och bebyggelsemönster. Att sätta in den fysiska miljön i ett historiskt
sammanhang, det är i sin allra enklaste form kulturmiljövård.
Upplevelser för vår livskvalitet

Kulturmiljöer har ofta en stor potential att bli goda livsmiljöer. Vår fysiska miljö ger oss
upplevelsevärden. Det är de miljöerna vi vistas i och som påverkar vårt välmående, vår trygghet,
ger oss minnen, förankring och identitet. Kulturhistoriska byggnader ger också staden en stark
identitet, något som särskiljer just vår stad från alla andra. De kan vara med att skapa tilltalande
livsmiljöer som bidrar till livskvalitet. Inte bara för dem som äger byggnaden utan för alla som
upplever den. Kulturmiljöer består inte enbart av byggnader utan förstärks av träd och växtlighet,
markbeläggning, vägdragningar, åkrar och ängar, kvartersstrukturer, grindar och staket med mera,
allt som bridrar till helheten.
En hållbar utveckling

Äldre byggnader uppfördes ofta med ambitionen att hålla i generationer. Både material och teknik
var beprövade och man använde sig av de material som man visste bäst tjänade sitt syfte, kärnvirke
till fönstren i bostadshuset, stenväggar till djuren i ladugården, slamfärg på brädorna till uthuset.
Med ett ekologiskt tänkande och hushållning med jordens resurser är successivt underhåll och
varsamhet en självklarhet. På så sätt går kulturmiljövård och en hållbar utveckling hand i hand. I
stället för att slänga det gamla och köpa nytt, vårdar vi våra resurser.
Plan- och bygglagen syftar till en långsiktigt hållbar livsmiljö för såväl människor i dagens
samhälle som för kommande generationer. Att värna kulturvärdena är ett sätt att jobba för en
långsiktigt hållbar livsmiljö. (Boverkets kunskapsbank)
En mångfald av livsmiljöer

Att vi får ha olika slags kulturmiljöer ger också en social och en demokratisk aspekt. En mångfald
av platser behövs för människors olika behov. Förutom nya och moderna områden behöver vi
också de områden som kanske är lite luggslitna av tidens tand, vi behöver spännande och
upplevelserika områden där allt inte är tillrättalagt, vi behöver områden där vi förstår oss själva
genom att vi kan förstå hur människor levde förr. Vi behöver områden som uppmuntrar till
uppfinningsrikedom och kreativitet och vi behöver upplevelsen av att vara i en miljö som blivit
omhändertagen och vårdad med en varsam och kärleksfull hand under lång tid. Många
kulturmiljöer är attraktiva platser för aktiviteter och utvecklas hand i hand med användarna.
Under vissa epoker, till exempel runt förra sekelskiftet, var det vanligt att olika slags verksamheter
fanns sida vid sida i samma byggnad eller kvarter. Det kunde vara affärslokaler i bottenvåningar,
gårdshus, källarvåningar och stora vindar som inrymde olika verksamheter. I villaområden fanns
små butiker och verkstäder. Framåt 1970-talet blev trenden istället stora områden med bostäder där
bilen behövdes för att ta sig till särskilda områden för arbete och handel.
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I de områden där vi finner byggnader från olika tider, syns ofta en mångfald av människor än i de
områden där allt är byggt vid samma tillfälle. Hyror och försäljningspriser är inte sällan lägre där
än i nyproducerade byggnader. Det möjliggör att även de med sämre ekonomi eller inte så
vinstdrivande verksamhet har möjlighet att etablera sig och bidrar därmed till en större mångfald av
verksamheter. Det leder till levande områden med en anda av kreativitet och företagsamhet.
Kulturmiljö som resurs

Kulturmiljö Halland har gjort en undersökning av hur byggnaders ekonomiska värde påverkas av
att de är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i ett kulturmiljöprogram. Genom att granska
40 000 köp av småhus har de kommit fram till att människor betalar mer för byggnader med
kulturhistoriska kvaliteter. De har också undersökt hur människor ser på de kulturhistoriska
värdena i sina byggnader. 1000 personer ingick i studien och resultatet visar att de kulturhistoriska
värdena betraktas som en tillgång (86 %).
En klar majoritet i studien tycker att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen (86
% i den egna byggnaden, 91 % på orten) och de är också beredda att betala mer för en byggnad där
dessa är bevarade (63 %). Många människor anser att de kulturhistoriska värdena är väldigt viktiga,
och att de också går att översätta i pengar. Detta är intressant för enskilda fastighetsägare som vill
bibehålla och öka värdet i sina byggnader, men framförallt är det viktig information till
beslutsfattare att ta tillvara och utnyttja kulturmiljöer som en samhällsresurs.
Utveckling hand i hand med historien

Kraven på levnadsstandard förändras. Balkong eller en veranda kan vara en dröm för den som bor i
ett sekelskifteshus. Att förbättra tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar och att
skapa energisnåla hus är något som kulturmiljövården behöver förhålla sig till. Staden växer,
förtätas och förändras. Här gäller det att göra kloka, balanserade avvägningar. Hur höga är det
kulturhistoriska värdena? Finns det risk för förvanskning av höga värden som inte kommer åter?
Och vad blir konsekvenserna om vi säger nej till förändring?
Kulturmiljöer behöver bevaras men också användas och utvecklas till attraktiva livsmiljöer med
långsiktig hållbarhet. Det är en utmaning som kräver kunskap och hänsyn av många som är med i
processen runt bebyggelsen.

OLIKA SLAGS KULTURMILJÖUNDERLAG

I sin enklaste form består ett kunskapsunderlag av en beskrivning av de kulturhistoriska värden
som finns hos byggnaden eller på platsen. Det kan även beskriva vad man ska tänka på för att
kunna bevara värdena. Och om man redan vet vad som planeras kan det beskriva vilka
konsekvenser ändringen får för de kulturhistoriska värdena. Kunskapsunderlag i ett tidigt stadium i
en förändringsprocess är nyckeln till ett bra kulturmiljöarbete. Då får alla inblandande kunskap som
processen kan bygga vidare på istället för att kulturmiljöfrågan kommer in i sista minuten ”när
fönstren redan är beställda”.
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När antikvarisk kompetens behövs blir det ett bättre resultat ju tydligare uppdragsgivaren är i sin
beställning av vad som behöver utredas. Vilken information är det som behövs för att kunna ta bra
beslut? Vad kunskapsunderlaget kallas är mindre viktigt, men för att reda ut bland begreppen följer
här en beskrivning utav några av de utredningar som kan göras.
En kulturhistorisk värdering

Vad som är kulturhistoriskt värdefullt förändras då och då med tiden och är något som
kulturmiljösektorn diskuterar och fördjupar. Berättar inte allt i vår omgivning något om vår
samhällsutveckling? Vad är då särskilt värdefullt och bör skyddas mot förvanskning? En
bebyggelseantikvarie är utbildad att göra en kulturhistorisk värdering.
Ett kulturhistoriskt värde kan vara materiellt i form av en välbevarad dörr, en tidstypisk fasad eller
ett slitet dansgolv som fått patina av dansande fötter under decennier. Det kan också vara
immateriellt, som en plats av stor betydelse för traditioner, en historiskt viktig persons
barndomshem eller en symbol för en lokal verksamhet som varit värdefull för orten. Syftet med att
göra en kulturhistorisk värdering är att ge underlag för att bevara, skydda och vårda just det som är
värdefullt. Därmed kan man också se att förändringar som inte förvanskar värdena, kan vara fullt
möjliga.
Riksantikvarieämbetets nya modell för värdering börjar med att en bebyggelseantikvarie gör en
beskrivning (1) av objektet och vilka historiska skeenden som återspeglas. För att sedan göra en
analys (2) av det kulturhistoriska värdet, då man bland annat tittar på helheten och relevansen, är
något typiskt eller ovanligt? Den historiska läsbarheten, vilka möjligheter det finns att få kunskaper
och förståelse, är viktig. Beskrivning och analys görs av en bebyggelseantikvarie. När det är klart
är det dags att gå vidare i processen för handläggaren att planera (3) vad som krävs och vad som är
möjligt och till sist för beslutet (4) att tas om vad som ska göras, vilket kan ske hos tjänstemän eller
politiker beroende på ärendet.
Kulturmiljöutredning

En kulturmiljöutredning används främst vid samhällsplanering. Begreppet kulturmiljö inbegriper en
hel bebyggelsemiljö snarare än ett enskilt objekt och kan användas brett så att även kulturlandskap
och arkeologi ingår. En kulturmiljöutredning kan beskriva miljöns historia, utveckling, nyttjande
genom tiderna samt vilka delar och karaktärsdrag från olika tider som finns kvar idag. Ett
ställningstagande av vilka karaktärsdrag som är särskilt viktiga vid omvandling och/eller
förvaltning av miljön ingår oftast, beroende på uppdraget. Utredningen utförs av en
bebyggelseantikvarie eventuellt tillsammans med andra kompetenser som till exempel arkeolog
eller kulturgeograf beroende på uppdraget.
Antikvarisk förundersökning

En antikvarisk förundersökning är ett bra underlag vid bygglov för att säkerställa att det som är
värdefullt med byggnaden inte förvanskas. Förundersökningen utförs av en bebyggelseantikvarie
och beskriver en byggnads eller miljös kulturhistoriska värden och karaktärsdrag. Den pekar ut vad
på byggnaden som representerar värdena så att man i bygglovsgranskningen vet vad som inte får
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förvanskas. Den innehåller också historia och
beskrivning av objektet som utgångspunkt för att
göra den kulturhistoriska värderingen.

Antikvarisk förundersökning
enligt Boverkets byggregler
BBR 2:311.Allmänt råd:

Vid större förändringar av en kulturhistoriskt
”Ändringsarbeten bör föregås av en
förundersökning där såväl
värdefull byggnad eller miljö behöver
byggnadens kulturvärden och övriga
bygglovshandläggaren underlag för att kunna ta
kvaliteter som brister tydliggörs.
beslut i ärendet. Ju tidigare i processen en
Förundersökningen bör göras så tidigt
förundersökning görs desto bättre. Om processen
att dess resultat kan ligga till grund för
den efterföljande projekteringen.
börjar med en antikvarisk förundersökning som
Omfattningen av förundersökningen
kartlägger de kulturhistoriska värdena så kan
bör anpassas till åtgärdens
byggherren använda sig av den som
omfattning och objektets art.
underlagsmaterial i projekteringen och arbeta för att
de kulturhistoriska värdena ska tas om hand när man ritar på bygglovshandlingarna. Då behöver
inte bygglovshandläggaren be om en komplettering i ärendet utan kan göra en bedömning utifrån
förundersökningen om ändringen innebär en förvanskning eller inte. (Läs mer i Boverkets PBL
kunskapsbanken ” Kontroll av kulturvärden” samt BBR.)
Konsekvensbeskrivning

När förslag på ändring av en kulturhistorisk byggnad redan finns, till exempel genom en
bygglovsansökan, kan en bebyggelseantikvarie göra en konsekvensbeskrivning av hur de
kulturhistoriska värdena kommer att påverkas av förändringen. Det bästa är om det redan finns en
förundersökning som beskrivit vilka de kulturhistoriska värdena är. Bebyggelseantikvarien gör en
bedömning av om värdena påverkas i så hög grad av förändringen att det bedöms vara en
förvanskning (enligt PBL 8:13).
Oftast görs en bedömning av konsekvenserna i samband med att det inkommit en ansökan om
bygglov till stadsbyggnadsförvaltningen. Men det är bra om en diskussion med
bebyggelseantikvarie förs kring olika förslag och dess konsekvenser redan innan bygglovet lämnas
in. Då går handläggningen snabbare eftersom det kunskapsunderlag som handläggaren behöver för
att avgöra om det är en varsam förändring eller en förvanskning redan finns färdigt.
Antikvariskt yttrande

Ett antikvariskt utlåtande eller yttrande är när en bebyggelseantikvarie gör en kortare bedömning i
ett särskilt ärende. Det finns en konkret fråga som behöver ett svar. Det kan till exempel vara ett
utlåtande om en byggnad bör bevaras eller kan rivas eller om en förändring är ovarsam.
Antikvarisk konsultation

En bebyggelseantikvarie kan medverka med sin kompetens vid ett projekt, utan att den gör en
utredning eller skriftligt yttrande. Det kan vara bra i ett tidigt skede av ett stort eller känsligt
projekt, för att säkerställa processen i fråga om lagar, bidrag, vilka utredningar som bör göras och
vad byggherren bör vara uppmärksam på när det gäller de kulturhistoriska värdena. Som sakkunnig
kontrollant i kulturvärden kan en bebyggelseantikvarie ingå i projektet med sin kunskap.
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Försök till sammanfattning av olika slags kulturmiljöunderlag (som dock ofta går in i
varandra, det viktigaste är att uppdragsgivaren specificerar vad man vill ha svar på).
Granskning av bygg- eller rivningslov
Kulturhistorisk värdering – vid bygglov eller rivningslov av bebyggelse. För att ta reda på vad som
är värdebärande så att detta inte går förlorat. (Se vidare under rubriker ”Varsamhet” samt
”Förvanskning”.)
Förundersökning – Används som kunskapsunderlag för beslut kring en särskilt värdefull byggnad.
Tidigt i processen. (Se även rubriken ”Antikvarisk sakkunnig”.)
Konsekvensbeskrivning – Bedömning av om redovisade ändringar kan innebära en förvanskning
eller vara ovarsam.
Yttrande – en kortare utredning av en specifik fråga kring t.ex. ett bygglov eller rivningslov,
innehåller oftast en kulturhistorisk värdering.
Antikvarisk konsultation – åt byggherren genom processen, ofta som sakkunnig i kulturvärden.
Planarbete
Kulturhistorisk värdering – i samband med planarbete för att skydda det som är särskilt värdefullt
samt ge viktiga karaktärsdrag varsamhetsbestämmelser.
Kulturmiljöutredning - ett kunskapsunderlag i samhällsplanering som är en mer djupgående
utredning av en plats kulturhistoriska värden. Kan även innehålla arkeologi, historik, karaktärsdrag
o.s.v. beroende på uppdraget.
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KARLSTADS
KULTURMILJÖPROGRAM

Ett kulturmiljöprogram är en bas för kommunens kulturmiljöarbete. Det ger en
konkret bild av vilka kulturhistoriska värden som finns i kommunen. Vi behöver
känna vår kommun och veta vad vi har för kulturhistoriska värden för att kunna ta
hand om dem i plan- och byggprocessen. Kulturmiljöprogrammet är ett
kunskapsunderlag som pekar ut kulturhistoriska värden. Det ger möjlighet att göra
välgrundade beslut men är inte ett skydd i sig. Kulturmiljöprogrammet bidrar även
till att stärka kommunens identitet genom kunskapen om dess historia och hur
staden har växt fram.
I Karlstad finns sedan gammalt en kulturhistorisk inventering som var färdig 1978/79 på
landsbygden och 1984 i staden. Den ersätts nu successivt av Karlstads kulturmiljöprogram vartefter
områden inventeras, men den gamla gäller fortfarande i de områden som inte ännu är
nyinventerade. Skillnaden mellan det gamla och det nya kulturmiljöprogrammet är att det nya är
digitalt och därmed sprids till många samt att en del av de värden som pekades ut för över 30 år
sedan inte längre finns kvar eller har förändrats. En annan stor skillnad är att synen på vad som är
kulturhistoriskt värdefullt har ändrats då i stort sett inga byggnader uppförda efter 1940 pekades ut
i den gamla inventeringen. Idag ser vi kulturhistoriska värden även i 1970-talets bebyggelse.
Eftersom stora delar av Karlstad byggdes i mitten av 1900-talet så har många fler byggnader nu
blivit utpekade.
Kulturmiljöprogrammets målgrupp är i första hand handläggare av bygglov och detaljplaner men
även fastighetsägare som äger en byggnad med kulturhistoriska värden, samt en intresserad
allmänhet. Programmet är ett verktyg för att nå det nationella miljömålet inom god bebyggd miljö.
Det ingår även i kommunens miljö- och klimatstrategi (MOKS) samt i översiktsplanen (läs vidare
under dessa rubriker).
Politiskt beslut i stadsbyggnadsnämnd samt kommunfullmäktige

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat (Dnr SBN 2010-140) att rödmarkerade byggnader i
kulturmiljöprogrammet ska ses som särskilt värdefulla enligt PBL 8:13. Samt att
kulturmiljöprogrammet successivt ersätter de tidigare inventeringarna Kulturhistorisk bebyggelse i
Karlstads kommun från 1984 samt Kulturhistorisk inventering på landsbygden från 1976-78, allt
eftersom områden inventeras och beslut om urvalet tas i en kulturmiljöprogrammets referensgrupp.
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Eftersom det tidigare kulturmiljöprogrammet från 1984 antogs i kommunfullmäktige (15 oktober
1984 §723) så behövde beslutet om att det successivt skulle ersättas av det nya även tas där.
Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS-2011-30) att Kulturmiljöprogrammet successivt ersätter de
tidigare inventeringarna Kulturhistorisk inventering i Karlstad från 1976-78 samt 1984.
Fullmäktige beslutade även att det är stadsbyggnadsnämnden som fortsättningsvis beslutar om
vilka byggnader som har kulturhistoriskt värde och ska bevaras.
Kulturmiljöprogrammets kategorier

I kulturmiljöprogrammet görs en bedömning av vilka byggnader som är särskilt värdefulla ur
kulturhistorisk synpunkt, de har markerats röda i kulturmiljöprogrammets karta. Särskilt värdefulla
byggnader får enligt plan- och bygglagen 8 kap 13§ inte förvanskas. Vissa byggnader markeras blå
eftersom de bara bedöms ha ett visst värde. De kanske kan bli särskilt värdefulla allteftersom tiden
mognar eller så kanske de har varit särskilt värdefulla men förändringar har gjort att de inte är så
välbevarade längre. Ofta är byggnader som pekats ut blå tidstypiska exempel på den tidens
arkitektur men kanske inte har så högt allmänintresse. De blå byggnaderna omfattas av
varsamhetskravet (PBL 8:17) som gäller alla byggnader.

LILA
Byggnadsminnesförklarat av Länsstyrelsen. Området lyder under Kulturmiljölagens 3:e kapitel.
RÖD
Bedöms vara en särskilt värdefull byggnad, som enligt PBL 8 kap. 13§ som inte får förvanskas.

 RÖD KANT RUNT MILJÖ
Bedöms vara en särskilt värdefull miljö. Särskilt värdefulla bebyggelseområden får enligt PBL 8:13
inte förvanskas.
BLÅ
Byggnad som bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde. Kan eventuellt i framtiden utses till röd.
Varsamhetskrav enligt PBL 8 kap. 17§.
GUL
Information finns om byggnaden i programmet, men den är inte utpekad.
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Vad innebär det att en byggnad är utpekad?

21

Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag och inte ett juridiskt skydd. Men om en byggnad
är utpekad är det en indikation på att plan- och bygglagens bestämmelser om särskilt värdefulla
byggnader behöver iakttas. Följande tabell är till hjälp i handläggningen:

Lag
Detaljplanering

Byggnadsminne

Röd byggnad

Röd miljö

Blå byggnad

Kulturmiljölagen
kap 3
Har redan skydd
i KML.

Plan- och
bygglagen 8:13
Skydd mot
rivning (r) och
förvanskning (q)
ska utredas i ny
detaljplan.
Bestämmelser
om varsamhetskrav (k) och
utformning av
nya tillägg (f)
prövas i
planarbetet.
Ja, av det som är
värdebärande.
Ja

Plan- och
bygglagen 8:13
Skydd av det i
miljön som är
särskilt värdefullt
utreds i ny
detaljplan. (r, q)
Bestämmelser
om varsamhetskrav (k) och ev.
anpassning av
nya byggnader
(f) prövas i
planarbetet.
Ja, av det som är
värdebärande.
Ja

Plan- och
bygglagen 8:17
Varsamhetskrav
(k) och
anpassning av
nya tillägg (f)
ska prövas i
planarbetet.

Rekommenderas
om byggnaden
har mycket höga
kulturhistoriska
värden och stora
ändringar
planeras.

Rekommenderas
om höga
kulturhistoriska
värden påverkas
och stora
ändringar
planeras.

Nej

Ja

Ja

Nej

Förvanskningsförbud PBL 8:13
Varsamhetskrav
PBL 8:17
Sakkunnig i
varsamhet

Ja, kontakta
länsstyrelsen
Ja, kontakta
länsstyrelsen
Länsstyrelsens
fråga, behöver i
ovanliga fall
kompletteras
med sakkunnig
utifrån PBL.

Bygglov vid
Attefallsåtgärder

Ja. Kräver tillstånd
från Länsstyrelsen.

Nej
Ja

Kulturmiljöprogrammets innehåll

I kulturmiljöprogrammet finns fotografier och kartbild för varje utpekad byggnad och miljö.
Byggnadens värde beskrivs i en värdemotivering vilket är kärnan i kulturmiljöprogrammet.
Information om byggår, arkitekt samt i vissa fall historik, finns med. Ett kulturmiljöprogram är
dock inte en djupgående utredning om varje byggnad. Inventeringen skannar igenom området och
gör en bedömning av vad som är kulturhistoriskt värdefullt, vilket är en indikation på att man
behöver vara extra varsam när det ska göras ändringar.
Kulturhistoriska områdesbeskrivningar

Varje utpekad byggnad har en länk till en områdesbeskrivning som beskriver områdets historia och
karaktär. Med områdesbeskrivningarna sprids den verkligt lokala historien om närområdet till
kommuninnevånarna. Sammantaget är områdesbeskrivningarna en beskrivning av Karlstads
historia. De finns tryckta som foldrar och skickas ut i ett brev till dem som får en byggnad utpekad
som särskilt värdefull. Alla områdesbeskrivningar finns också på Karlstads kommuns hemsida.
Kommunen är indelad i 49 områden, både stadsdelar och större landsbygdsområden.
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För varje byggnad finns angett vilken arkitekturstil den har. Den länkar till karlstad.se där elva
olika arkitekturstilar beskrivs, från nyklassicism till miljonprogrammets villor och radhus.
Guiderna ger information om vilket utseende som var vanligt under olika tidsperioder och ger
därför bra vägledning vid ändringar som behöver ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag.
Kulturmiljöprogrammets referensgrupp

Inventeringen görs av en bebyggelseantikvarie som är utbildad i kulturhistorisk värdering. En
historisk analys görs genom bland annat litteratur, historiska foton och kartor samt studier i fält.
Det är en totalinventering, vilket betyder att allt inom ett område bedöms även om inte allt kommer
med i slutresultatet i kulturmiljöprogrammet. Totalinventering görs inom tätbebyggda områden
som Karlstad samt de mindre orterna, medan metoden ser annorlunda ut för inventeringen på
landsbygden.
När några områden är inventerade och bebyggelseantikvarien har ett urval av kulturhistoriska
byggnader och miljöer skickas urvalet ut till en referensgrupp som möts för att diskutera om det är
rätt byggnader som är utpekade. Referensgruppen består av personer med kompetens inom
arkitektur och kulturmiljövård; bebyggelseantikvarier från länsstyrelsen, Värmlands museum,
stadsbyggnadsantikvarien, stadsarkitekt, en bygglovshandläggare samt andra representanter från
Karlstads kommun.
Informationsspridning

Kulturmiljöprogrammet finns i kommunens interna kartprogram KartVy och kommer även
automatiskt upp i fastighetsinformationen som handläggarna på stadsbyggnadsförvaltningen
använder i sin granskning. På så sätt är det integrerat i det dagliga arbetet, man behöver inte ta fram
en bok eller öppna ett nytt dataprogram. Allmänheten når kulturmiljöprogrammet i webbkartan på
karlstad.se.
När ett område är inventerat och bearbetat i referensgruppen skickas ett brev ut till de
fastighetsägare vars byggnad bedömts som särskilt värdefull (röd) för att informera om att de äger
en värdefull byggnad och uppmana till att ta kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen när man
planerar ändringar av byggnaden.
Kulturmiljöprogrammets funktion

Som stöd i bedömningen om plan- och bygglagens krav på varsamhet samt förvanskningsförbudet
är uppfyllda kan kommunen använda olika kunskapsunderlag. Det kan vara
ett kulturmiljöprogram, men det kan även vara översiktsplanen eller underlag från extern expertis.
Oberoende av vilka kunskapsunderlag man använder sig av är det alltid stadsbyggnadsnämnden
som i det enskilda fallet ska göra bedömningen av om lagens krav (till exempel
förvanskningsförbudet och varsamhetskravet) blir tillgodosett eller inte. (Boverkets kunskapsbank,
tema kulturvärden.) Att en byggnad är utpekad i kulturmiljöprogrammet är alltså inte ett skydd i sig
utan används som ett kunskapsunderlag. Är en byggnad inte inventerad än så kan bedömningen
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ändå göras i bygglovs-skedet att en byggnad är särskilt värdefull. Vid ärenden som prövas juridiskt
i rätten har det ändå visat sig att ett kulturmiljöprogram är ett viktigt underlag vid bedömningen.

Rutin när en byggnad är utpekad röd (särskilt värdefull) i kulturmiljöprogrammet
 Ändringar ska vara varsamma (PBL 8:17) och byggnaden får inte heller förvanskas (PBL 8:13),
vilket bör kontrolleras i kontrollplanen. Vid bygglovsgranskningen ska utredas om det som är
värdefullt med byggnaden går förlorat vid den tänkta ändringen. Behöver handläggaren hjälp
med att göra den bedömningen kan ett kompletterande underlag begäras in, tex en utredning
av byggnadsantikvarie av vad som är värdefullt med byggnaden och om detta går förlorat vid
planerade ändringar.
 Vid stora ändringar av en byggnad med höga kulturhistoriska värden ska en sakkunnig i
kulturvärden kopplas till bygglovsprocessen. Den sakkunnige kan även ta fram en
förundersökning som utreder vilka karaktärsdrag som är värdefulla.
 Även icke bygglovspliktiga ändringar kan vara ovarsamma eller förvanska byggnaden. Vid
kontakt med fastighetsägaren meddelar handläggaren vilka ändringar som är ok ur
varsamhetsaspekt och gör en anteckning vad man kommit överens om. Vill fastighetsägaren
ändå göra ändringar som bedöms vara ovarsamma eller förvanskar byggnaden kan det prövas
i ett frivilligt bygglov för att inte hamna i en situation där det blir ett tillsynsärende i efterhand.
 Fler ändringar kan bedömas vara en väsentlig fasadförändring på grund av byggnadens
känslighet.
 Attefallsåtgärderna är bygglovspliktiga.
Rutin när en byggnad ligger inom en miljö som är utpekad röd i kulturmiljöprogrammet
 Attefallsåtgärderna är bygglovspliktiga.
 Vid ny bebyggelse behöver hänsyn tas till det som är värdefullt i miljön (PBL 8:13).
Rutin när en byggnad är utpekad blå (visst värde) i kulturmiljöprogrammet
 Ändringar ska vara varsamma (PBL 8:17), det bör kontrolleras i kontrollplanen.
 Även icke bygglovspliktiga ändringar kan vara ovarsamma. I de fall då man, trots att åtgärden
inte kräver bygglov, ändå har kontakt med fastighetsägaren, meddelar handläggaren vilka
ändringar som är ok ur varsamhetsaspekt och gör en anteckning vad man kommit överens om.
Vill fastighetsägaren ändå göra ändringar som bedöms vara ovarsamma kan det prövas i ett
frivilligt bygglov annars kan det riskera att bli ett tillsynsärende i efterhand.
Rutin vid planarbete
Vid planläggning av särskilt värdefulla byggnader eller områden intill en sådan byggnad ska det
utredas om byggnaden kan ges skydd i detaljplanen.
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KAPITEL 3

24

LAGSTIFTNING OCH
KUNSKAPSUNDERLAG FÖR
KULTURMILJÖFRÅGOR

Kapitlet innehåller en sammanställning av de lagar och regler som berör
kulturmiljöfrågor och hur man bör hantera ärenden som rör dem. Det börjar med de
juridiskt bindande skydd som finns i lagstiftningen, för att sedan redogöra för de
mål och kunskapsunderlag som finns.

Juridiskt bindande skydd

Mål och kunskapsunderlag

Kulturmiljölagen KML
 Allmänna bestämmelser
 Fornlämningar
 Byggnadsminnen
 Kyrkor

Nationell nivå
 Nationella miljömål - god bebyggd miljö
 Nationella kulturmiljömål

Miljöbalken MB
 Allmänt intresse och miljöhänsyn
 Riksintressen
 Kulturreservat
 Landskapsbildsskydd
Plan- och bygglagen PBL
 Detaljplan
 Områdesbestämmelser
 Bygglov och rivningslov
 Varsamhetskrav och
förvanskningsförbud

Regional nivå
 Ditt Värmland – kulturmiljöprogram
 Specialinventeringar tex av broar
Kommunal nivå
 Översiktsplan
 Strategisk plan
 Miljö- och klimatstrategi
 Tillväxtstrategi
 Folkhälsostrategi
 Karlstads kulturmiljöprogram
 Riktlinjer för kulturmiljöfrågor
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Kulturmiljölagens (KML) övergripande syfte är att säkra nuvarande och kommande generationers
tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. I kulturmiljölagen finns bestämmelser om
byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, fornminnen, kulturföremål och ortnamn. Här anges att
det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön, och såväl enskilda som
myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett
arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.
Det är länsstyrelsen som tar beslut som omfattas av kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har tillsyn i
länet och riksantikvarieämbetet har ett övergripande ansvar för frågor om kulturarvet och
kulturmiljön i landet.
Koppling till plan- och bygglagen

Kulturmiljölagen är inte kopplad till plan- och bygglagen. Beslut som tagits av länsstyrelsen i
ärenden som rör kulturmiljölagen gäller oavsett vad som regleras i andra lagar eller planer. För att
undvika merarbete är det därför bäst att börja med att ta kontakt med länsstyrelsen när ett ärende
omfattas av kulturmiljölagen, som vid byggnadsminnen, fornlämningar eller kyrkor tillkomna före
utgången av 1939, innan det prövas mot plan- och bygglagen.
Ortnamn

I kulturmiljölagens första kapitel finns bestämmelser om hur en god ortnamnssed bör iakttas vid
statlig och kommunal verksamhet. I Karlstads kommun finns en namnberedning som arbetar med
namngivning av till exempel nya gator, platser och kvarter. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om
namn på gator och platser medan lantmäteriavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen beslutar
om kvartersnamn. Lantmäteriverket är den nationella ortnamnsmyndigheten.

FORNLÄMNINGAR

Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens andra kapitel och får inte skadas. Den som
planerar att bygga har ett ansvar att ta reda på om åtgärderna berör en fornlämning (KML 2:9).
Vad är en fornlämning?

Endast lämningar som är äldre än 1850 kan vara en fornlämning, det är en bestämmelse i
kulturmiljölagen sedan 1 januari 2014. Men länsstyrelsen har möjlighet att fornlämningsförklara
lämningar som är yngre än så (så kallade kulturlämningar) om det finns särskilda skäl. Då gör
länsstyrelsen en utredning om kulturlämningen ska förklaras som fornlämning eller inte.
Fornlämningar är till exempel gravplatser, ristningar, boplatser, arbetsplatser, kultplatser,
kulturlager, ruiner och äldre skeppsvrak som tillkommit före 1850. En fornlämning ska vara en
lämning efter människors verksamhet under forna tider, ha tillkommit genom äldre tiders bruk och
den måste vara varaktigt övergiven, alltså inte användas längre.

SIDA 25 AV 78

Samma skydd har också det fornlämningsområde som behövs för att bevara fornlämningen och ge
den ett tillräckligt utrymme. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra eller skada
en fornlämning, till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks över. Länsstyrelsen kan
besluta om vad allmänheten får och inte får göra och om särskilda skyddsföreskrifter ska finnas
inom ett fornlämningsområde, vilka dock inte får försvåra en pågående markanvändning.
Länsstyrelsen säger oftast nej till avstyckningar inom fornlämningar eller fornlämningsområden.
Kontakta länsstyrelsen

Om den planerade åtgärden ligger inom 200 meter från en fornlämning bör alltid länsstyrelsen
kontaktas genom att lämna in en samrådsansökan. Är det ett fornlämningstätt område kan
länsstyrelsen behöva kontaktas även längre ifrån än 200 meter. En remiss ska skickas till
länsstyrelsen i form av en samrådsansökan så att de kan bedöma hur stort fornlämningsområdet är
och utreder om fornlämningen berörs eller inte. Svaret får man i ett yttrande.
Arkeologisk utredning

För att kunna avgöra om det planerade arbetet är
tillåtet eller inte kan länsstyrelsen behöva göra en
arkeologisk utredning. Utredningen ska ge svar på
om, och i så fall vilka, fornlämningar som berörs av
det som planeras och visa var inom området som det
inte går att bygga. Om det planerade arbetet omfattar
ett större markområde (oftast ca 10 000 m2) eller är
längre än 500 meter betalar exploatören för en sådan
utredning. (KML 2:11)
Arkeologisk förundersökning och
undersökning

Mer information om
fornlämningar
Kulturmiljölagen kapitel 2.
I riksantikvarieämbetets Fornsök
FMIS på webben finns alla kända
fornlämningar registrerade. På
grund av lagändringen 2014 kan
dock antikvariska bedömningar
vara missvisande, så kontakta
länsstyrelsen för en aktuell
bedömning.
KartVy har fornlämningar inritade

på kartan med länk till en
Det första steget i ett borttagande av en fornlämning
beskrivning från
är oftast att länsstyrelsen beslutar om en arkeologisk
riksantikvarieämbetet.
förundersökning. I den tar man bland annat reda på
hur stor fornlämningen är, för att byggprojektet ska
Länsstyrelsens hemsida.
kunna lokaliseras utanför fornlämningen. En
arkeologisk förundersökning kan vara mindre vid ett begränsat markingrepp som till exempel vid
en ledningsdragning men den kan också vara mer omfattande om den ska ge ett fullgott underlag
för länsstyrelsen att besluta om man kan ta bort fornlämningen eller inte. (KML 2:13)

Länsstyrelsen kan sedan ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen om de anser att samhällsnyttan är
större än fornlämningens betydelse. De kan då ställa krav på att en arkeologisk undersökning görs
för att dokumentera fornlämningen, vilken bekostas av den sökande. Då görs en utgrävning på plats
där fornlämningen dokumenteras och tas bort. (KML 2:12–13) Länsstyrelsen kan under vissa
förutsättningar ge bidrag till arkeologiska undersökningar.
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Ny fornlämning
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Om en ny fornlämning påträffas och blir känd först under grävning ska arbetet omedelbart avbrytas
i den del där fornlämningen berörs. Den som leder arbetet skall anmäla fornlämningen hos
länsstyrelsen som då bekostar att fornlämningen tas bort. (KML 2:14)
Rutin för ärenden i anslutning till fornlämningar
Bygglovsgranskning
Om något nytt planeras på marken (tillbyggnad, nybyggnad, ersättningsbyggnad) eller en stor
förändring planeras (till exempel en ny våning) inom 200 meter från en fornlämning så ska
länsstyrelsen kontaktas genom en samrådsansökan (remiss).
Planläggning
En utredning bör göras om det finns kända fornlämningar i området. Viktiga frågor att få svar på om
fornlämningen är; vari värdet ligger, var man kan bygga (lokalisering), om det finns karaktärsdrag som
är viktiga att jobba vidare med i planen och om det finns en hög risk att träffa på nya fornlämningar.
Man kan även utreda om det går att synliggöra och pedagogiskt förmedla fornlämningen.

BYGGNADSMINNEN

Byggnadsminnen i
Karlstads kommun

En byggnad får förklaras som byggnadsminne av
länsstyrelsen om den har ett synnerligen högt
kulturhistoriskt värde eller om den ingår i ett
bebyggelseområde med sådana värden. Detta regleras
i kulturmiljölagens tredje kapitel. Bestämmelserna får
även tillämpas på park, trädgård eller annan
anläggning av kulturhistoriskt värde.

Alsters herrgård
Biskopsgården
Expositionshuset
Flachska gården
Frimurarlogens byggnad
Grevgården
Gunneruds herrgård
Hammars säteri
Hybelejens gata 4
Hypoteksföreningens hus
Höglunda herrgård
Karlstads centralstation
Karlstads teater
Landshövdingegården och
Doktorsgården
Nors prästgård
Pihlgrensgården
Sandbäckens gård
Sockerslottet
Tingvallagymnasiet
Ve kronofogdeboställe
Wermlandsbanken (vid Stora torget)
Värmlands museum, äldre delen
Väse prästgård
Älvsbacka missionshus

Det är endast byggnader med synnerligen höga
kulturhistoriska värden som skyddas genom en
byggnadsminnesförklaring. Den mycket höga
kvalifikationsgränsen medför att enbart ett litet urval
av landets bebyggelse omfattas av detta skydd, kanske
bara några promille. I Karlstad finns 25 stycken
byggnadsminnen samt ett statligt byggnadsminne som
statens fastighetsverk är ansvarig myndighet för.
Högst koncentration av byggnadsminnen ses i
Karlstads centrum (t.ex. teatern, museet, sockerslottet)
samt av herrgårdar på landsbygden.
Vem som helst kan väcka frågan om att en byggnad
ska bli byggnadsminne. Medan utredning pågår om en

Statligt byggnadsminne:
Gamla Gymnasiet
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byggnad ska bli byggnadsminne får inga ändringar av
byggnaden göras. Kommunen får yttra sig innan beslut
om ett nytt byggnadsminne fattas och ska även
underrättas om alla lagakraftvunna beslut som rör
byggnadsminnen.
I beslutet om en byggnadsminnesförklaring anger
länsstyrelsen vilka skyddsbestämmelser som ska gälla för
byggnadsminnet. De talar om på vilket sätt byggnaden
ska vårdas och underhållas och på vilket sätt den inte får
ändras. Skyddsbestämmelserna ska så långt som möjligt
utformas i samförstånd med ägaren till byggnadsminnet.
När en byggnad eller bebyggelsemiljö är byggnadsminne
är det lättare att få del av de bidrag som länsstyrelsen
årligen delar ut för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
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Mer information om
byggnadsminnen
Kulturmiljölagen kapitel 3.
I riksantikvarieämbetets
bebyggelseregister BeBR på
www.raa.se finns bland annat
skyddsbestämmelserna för alla
byggnadsminnen.
KartVy har alla
byggnadsminnens gränser
inritade på kartan samt en länk
till mer information.

Rutin vid ärenden som rör ett byggnadsminne
Bygglovsgranskning
När en bygglovsansökan som rör ett byggnadsminne kommer in till stadsbyggnadsförvaltningen skall
fastighetsägaren informeras om att det först är bra att ha tillstånd från länsstyrelsen innan ansökan
handläggs. Länsstyrelsen i Värmland ser gärna att stadsbyggnadsförvaltningen tar kontakt med dem
för att samråda kring en föreslagen ändring av ett byggnadsminne så att stadsbyggnadsförvaltningen
får kunskap om ifall länsstyrelsen kommer pröva förändringen enligt KML eller inte. En del ändringar
behöver inte tillstånd, det beror på vad det står i skyddsbestämmelserna för byggnadsminnet.
Plan- och bygglagen och kulturmiljölagen har självständiga processer för tillstånd och överklagande.
Det är ändå bäst för den som söker bygglov att den först vet om det är möjligt utifrån länsstyrelsens
granskning. Sedan granskas ärendet utifrån PBL. Har länsstyrelsen sagt ja till förändringen kan
kommunen ändå säga nej, t.ex. med hänvisning till varsamhetskravet och förvanskningsförbudet.
Man kan utgå från att byggnadsminnen är en sådan särskilt värdefull byggnad som anges i PBL 8:13.
Planhandläggning
Informera om skyddet i detaljplanen. Bra om detaljplanen pekar åt samma håll som
byggnadsminnesförklaringen, dvs ger skydd. T.ex. kan omkringliggande miljö behöva skydd samt
precisera eller ta med sådant som inte skyddas i byggnadsminnesförklaringen.

KYRKOR

Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som kommit till före utgången av 1939 är
skyddade enligt kulturmiljölagens (KML) fjärde kapitel. Det är bara kyrkor som ägts av Svenska
kyrkan som är skyddade. Det innebär att alla frikyrkobyggnader och kyrkor som är uppförda från
1940 och fram till idag inte är skyddade av KML. Frikyrkobyggnader behöver därför hanteras
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utifrån plan- och bygglagen om de är kulturhistoriskt värdefulla eller få skydd genom KML som
byggnadsminnen. Kyrkobyggnader som innan 1 januari år 2000 ägdes av Svenska kyrkan kan
skyddas som kyrkobyggnad enligt 4 kap. 4§ KML genom särskilt beslut.
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som är skyddade enligt kulturmiljölagen får
inte väsentligt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen.
Rivning, flyttning, ombyggnader liksom ändring eller
ingrepp i exteriör och interiör, ändring av färgsättning
samt utvidgning av kyrkotomten eller
begravningsplatsen och ändring av dess fasta
anordningar är sådana ändringar som kräver tillstånd
av länsstyrelsen. Även kyrkliga inventarier är
skyddade. Staten delar ut viss ersättning till Svenska
kyrkan för kulturhistoriskt motiverade kostnader i
samband med vård och underhåll av de kyrkliga
kulturminnena.

Mer information om kyrkor
Kulturmiljölagen kapitel 4.
I Riksantikvarieämbetets
bebyggelseregister BeBR på
www.raa.se finns information om
alla kyrkor som är skyddade enligt
KML, men även andra kyrkor som
blivit inventerade.
KartVy har alla kyrkor skyddade
enligt KML inritade på kartan.
Länsstyrelsens hemsida –
skyddade kyrkomiljöer i Värmland.

Kyrkor och PBL

Kulturmiljölagens bestämmelser om kyrkor gäller parallellt med plan- och bygglagens (PBL)
bestämmelser. PBLs bestämmelser om hänsyn, varsamhet och förvanskningsförbud gäller även för
de kyrkliga kulturminnena och bygglov behövs ändå för det som är bygglovspliktigt. Det finns
även möjlighet att komplettera skyddet i detaljplan eller områdesbestämmelser utöver det skydd
som vissa av kyrkorna har i KML. Det gäller även för utformning av kyrkotomter,
begravningsplatser med mera och kan vara relevant i de fall då skyddet genom kulturmiljölagen
inte täcker alla kulturhistoriska värden.
Yngre kyrkor kan också vara skyddade

Utöver bestämmelserna kring Svenska kyrkans kyrkor
uppförda innan utgången av 1939 anges det i
kulturmiljölagen att kyrkobyggnader och kyrkotomter
som invigdes, ägdes eller förvaltades av Svenska
kyrkan innan 1 januari 2000 ska vårdas och
underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte
minskas och deras utseende och karaktär inte
förvanskas (KML 4:2). Det innebär att dessa kyrkor
också har ett skydd enligt KML men tillstånd behöver
inte sökas hos länsstyrelsen.
Kyrkor uppförda efter utgången av 1939 kan ges
samma skydd som äldre kyrkor genom särskilt beslut
från länsstyrelsen. I Karlstad har Västerstrandskyrkan
getts ett sådant skydd (KML 4:4).

Kyrkor i Karlstads
kommun skyddade av KML
Alsters kyrka
Grava kyrka
Karlstads domkyrka
Nors kyrka
Nyeds kyrka
Segerstads kyrka
Väse kyrka
Älvsbacka kyrka
Östra Fågelviks kyrka.
Korsets och Uppståndelsens kapell
genom att Norra kyrkogården är
skyddad.
Efter särskilt beslut:
Västerstrandskyrkan
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Rutin vid ärenden som rör kyrkor
Bygglovsgranskning
När en bygglovsansökan som rör en kyrka uppförd av svenska kyrkan innan 1940 (samt
Västerstrandskyrkan och Korsets- och Uppståndelsens kapell) inkommer till
stadsbyggnadsförvaltningen ska fastighetsägaren informeras om att det först är bra att ha tillstånd
från länsstyrelsen innan bygglovsansökan handläggs. Länsstyrelsen i Värmland ser gärna att
stadsbyggnadsförvaltningen tar kontakt med dem för att samråda kring en föreslagen ändring av en
kyrka så att stadsbyggnadsförvaltningen får kunskap om ifall länsstyrelsen kommer pröva
förändringen enligt KML eller inte.
Plan- och bygglagen och kulturmiljölagen har självständiga processer för tillstånd och överklagande.
Det är ändå bäst för den som söker bygglov att den först vet om det är möjligt utifrån länsstyrelsens
granskning. Sedan granskas ärendet utifrån PBL. Har länsstyrelsen sagt ja till förändringen kan
kommunen ändå säga nej, t.ex. med hänvisning till varsamhetskravet och förvanskningsförbudet.
Man kan utgå från att kyrkan är en sådan särskilt värdefull byggnad som anges i PBL 8:13.
Vid ärenden som rör yngre kyrkor (som varit Svenska kyrkans mellan 1940 och 2000) ska
säkerställas att varsamhetskrav och förvanskningsförbud i PBL samt KML 4:2 följs.
Planhandläggning
Informera om skyddet i detaljplanen. Utreda om byggnader och miljöer som har kulturhistoriska
värden behöver ett skydd i detaljplan.

MILJÖBALKEN

Miljöbalken (MB) innehåller bland annat bestämmelser om riksintressen, kulturreservat,
biotopskydd (se rubriken ”Grönska” för att läsa om biotopskydd) samt generella bestämmelser om
miljöhänsyn där miljöbegreppet även innefattar kulturmiljön.
Miljöbegreppet

Kulturmiljön är ett av de allmänna intressen som ska beaktas för att god hushållning med markoch vattenområden samt fysisk miljö i övrigt ska uppnås. Fysisk miljö i övrigt betyder att det även
avser den bebyggda miljön och landskapsbilden. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar
utveckling för att nuvarande och kommande generationer ska få en hälsosam och god miljö och så
att bland annat kulturmiljöer skyddas och vårdas (MB 1 kap. 1§).
Verksamhetsutövarens miljöhänsyn

Alla som bedriver en verksamhet har en skyldighet att skaffa sig de kunskaper och utföra de
åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att det uppstår skada eller olägenhet
för miljön, även sådant som utarmar värdefulla kulturmiljöer. (MB 2 kap. 2-3§) Det finns tre
grundläggande principer för denna miljöhänsyn: kunskapskravet, försiktighetsprincipen och
lokaliseringsprincipen. I hänsynsreglerna beskrivs vilka krav som ställs på en verksamhetsutövare
för att skador på miljön ska förhindras.
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Även när en verksamhet eller åtgärd ska lokaliseras ska hänsyn tas till kulturmiljön. (MB 2 kap.
6§) Detta gäller oavsett om verksamheten kräver tillstånd eller om den är anmälningspliktig eller
inte. Men kraven på hänsyn gäller bara i den uträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla
dem. (MB 2 kap 7§)
Kompensation

Om ett tillstånd enligt miljöbalken ges till en åtgärd som kan skada kulturmiljön eller andra
allmänna intressen så kan tillståndet också innehålla krav på att området ska undersökas och att
åtgärder görs för att bevara eller kompensera intrånget. (MB 16 kap 9§). Det är dock inte så vanligt
med kompensationsåtgärder för kulturmiljöer, är något borta så är det borta. Exempel på
kompensationsåtgärder kan ändå vara dokumentationskrav, att flytta byggnader, rusta upp något
annat eller informera genom en utställning eller skyltning.

RIKSINTRESSEN

Ett område av riksintresse ska uppnå kravet på att vara en sammanhängande kulturmiljö som
speglar viktiga historiska skeden som går att utläsa i fysiska uttryck. Det ska vara av nationellt
intresse och spegla samhällets historia. Det är det statliga Riksantikvarieämbetet som avgör vad
som är ett riksintresse.
Riksintressen i översiktsplanen

Översiktsplan redovisar hur kommunen förhåller sig
till riksintresseområdena. Studier visar att om det
finns tydliga riktlinjer och ambitioner i
översiktsplanen för hur riksintressena ska bevaras och
utvecklas har det bidragit till att riksintressenas värden
har säkrats i detaljplaner och bygglovsärenden.
(Lindberg 2013) I Karlstad kommuns översiktsplan är
inriktningen att riksintresseområden ska skyddas mot
åtgärder som kan skada dess värden.
Uppdatering av riksintressen

Mer information om
riksintressen
Miljöbalken kapitel 3
Riksantikvarieämbetets hemsida
www.raa.se
”Handbok för kulturmiljövårdens
riksintressen”, från
Riksantikvarieämbetet 2014-06-23
finns på www.raa.se
Länsstyrelsens WebGIS

Värdemotiveringarna för riksintressena är ofta korta
och ibland oklara, därför arbetar flera länsstyrelser
.
med att ta fram fördjupade riksintressebeskrivningar som mer tydligt
beskriver vad de fysiska
värdena består i och hur de bör bevaras. Förnyade riksintressebeskrivningar liksom utpekande av
nya områden godkänns av riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen i Värmland har tagit initiativ till en
förnyad riksintressebeskrivning för Tingvallastaden. I det nationella arbetet med att värna
efterkrigstidens kulturarv har också ett förslag på att Orrholmen ska pekas ut som riksintresse
gjorts. Texterna för nya värderingar utfördes av en bebyggelseantikvarie som var delfinansierad av
Karlstads kommun och Länsstyrelsen i Värmland år 2010. Förslaget finns (2016) hos
riksantikvarieämbetet som ska anta eller avslå förslaget.
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Skydd mot påtaglig skada

Riksintresset ska enligt miljöbalken 3 kap
6§ så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt skada natur- eller
kulturmiljön. Gränsdragningen för
riksintresseområdet ska inte ses som en
skarp gräns. En åtgärd utanför området kan
ändå påverka riksintresset. Varje område är
utpekat på grund av dess speciella
kulturhistoriska värden, beroende på vari
värdet ligger kan en åtgärd påtagligt skada
värdet eller inte. Det är länsstyrelsen som
bevakar att riksintressena tillgodoses i
kommunens fysiska planering.
En rivning av en byggnad inom riksintresse
på landsbygden kräver inte rivningslov om
det inte finns detaljplan eller
områdesbestämmelser, men rivning kan
ändå innebära en påtaglig skada om
byggnaden är en viktig del av det
kulturhistoriska värdet. Förtätningar och
nybyggnation kan vara möjligt så länge det
inte påtagligt skadar det kulturhistoriska
värdet. Utgångspunkten för länsstyrelsens
bedömning är de ”avsikter och åtgärder”
som finns beskrivna för varje riksintresse
samt vad som är kulturhistoriskt värdefullt i
området. Regeringen kan besluta att
detaljplan eller områdesbestämmelser ska
tas fram för att tillgodose ett riksintresse
(PBL 11:15).
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Riksintressen i Karlstads kommun
Alsterdalen
Dalgångsbygd med bruksherrgårdar som
levandegörs av Frödings diktning.
(Herrgårdslandskap, Kyrkomiljö). Alsters,
Gunneruds och Alstrums herrgårdar i
nyklassicistisk arkitektur. Alsters träkyrka från
1696. Minnessten över Gustaf Fröding från
1921. Fornlämningsmiljö med ett 20-tal
stensättningar med kal stenfyllning, röse, hög
och hällkista.

Karlstads stadskärna
Residensstad och stiftsstad som speglar
stadsbyggandet kring 1800-talets mitt.
Rutnätsstad med breda gator och stort torg
präglad av den sista stora
stadsplaneregleringen i 1600-talets
stadsbyggnadstradition. Institutionsbyggnader
och annan bebyggelse som hör samman med
funktionen av förvaltningsstad runt de centrala
stadsrummen och Klarälvens västra gren.
Trästadsbebyggelse utmed Älvgatan som
överlevde branden 1865.

Segerstad
Centralbygd med osedvanligt många och
formmässigt varierade förhistoriska gravar.
(Fornlämningsmiljö). Fullåkersbygd med
runda, rektangulära, kvadratiska och
oregelbundna rösen. Stensättningar och
högar, två treuddar, domarring, stenkrets,
gravgrupper samt sex gravfält och två
fornborgar. Segerstads gamla kyrkby av
oskiftad radbykaraktär.

Väse-Ve
Bygdecentrum vid Vänerstranden med lång
kontinuitet. (Fornlämningsmiljö,
odlingslandskap med övervattnade
slåttermarker, boställsmiljö,
kommunikationsmiljö). Rikt sockencentrum
med nyklassicistisk kyrka, prästgård,
klockargård, sockenstuga, skola och
kyrkstallar. Kronofogdebostället i Ve och
hembygdsgården Mölntorp.
Översilningsängar, fyra gravfält av yngre
järnålders typ med högar och övertorvade
stensättningar, runsten, milstolpar och
stenvalvsbro längs gammalt
kommunikationsstråk och runsten.
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Rutin vid ärenden som rör riksintressen
Bygglovsgranskning
Remiss ska skickas till länsstyrelsen om man misstänker att det som planeras kan göra stor påverkan
på miljön eller att det som är utpekat som värdefullt i riksintressebeskrivningen påtagligt skadas. Om
bebyggelse är med som en del av värdet så kan även materialbyten som fasad- eller takmaterial vara
remissärenden.
Ett riksintresseområde räknas som en sådan kulturhistoriskt värdefull miljö där Attefallsreglerna inte
gäller, åtgärderna är därför bygglovspliktiga inom riksintresseområdena.
Planarbete
Detaljplaner inom riksintresseområde samråds tidigt i planprocessen med Länsstyrelsen i Värmland.
Riksintressen finns med som bedömningspunkt i miljökonsekvensbedömningen samt ska hanteras i
planbeskrivningen om planen ligger inom ett riksintresseområde.

KULTURRESERVAT
Kulturreservat i miljöbalken

Ett område får förklaras som kulturreservat för
att bevara ett värdefullt kulturpräglat landskap.
Beslut om kulturreservat kan fattas av kommun
eller länsstyrelse. Det är den som tar beslut om
ett kulturreservat som ansvarar för förvaltning,
vård och skötsel av de kulturhistoriska värdena.
Krigsflygfält 16 i Brattforsheden

I Karlstads kommun finns ett kulturreservat och
det är Krigsflygfält 16 Brattforsheden i Nyeds
socken. Det är det enda bevarade krigsflygfältet i
Sverige av de 40 flygfält som anlades mellan
åren 1939 och 1943. Länsstyrelsen i Värmland
beslutade därför den 1 juni 2003 att med stöd av
7 kap. 9§ miljöbalken utse området som
kulturreservat. Riksdagen tog beslut år 2007 om
att flygfältet även ska ingå i Sveriges
Militärhistoriska Arv.

Mer information om
kulturreservatet Brattforsheden
Miljöbalken kapitel 7 § 9.
Skyddsföreskrifter för byggnader gäller
enligt 7 kap 5,6 och 30 §§ i miljöbalken.
Länsstyrelsen har en byggnadsvårdsplan
för Krigsflygfält 16 Brattforsheden på sin
hemsida.
Länsstyrelsen har även ett
reservatsbeslut med inskränkningar,
förpliktelser och föreskrifter. (dnr 4358171-2002)
Värmlands museums hemsida.
Krigsflygfält 16 Brattforshedens hemsida.
Statens försvarshistoriska museer

Förändringar av landskapselement eller tillskott av nya inslag behandlas restriktivt av länsstyrelsen.
Inom kulturreservatet är det bland annat förbjudet att utan tillstånd åka med motorfordon eller rida
utanför vägar, ställa upp husvagn, göra upp eld, nyanlägga vägar, skada eller ta bort natur- eller
kulturföremål, marktäcke eller vegetation.
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Den öppna flygfältsytan vid Krigsflygfält 16 Brattforsheden. Foto: Länsstyrelsen i Värmland (2012-07-09)

Rutin vid ärenden som rör kulturreservat
Åtgärder som inte är initierade av länsstyrelsen kan kräva tillstånd eller dispens från
reservatsföreskrifterna och ska därför samrådas eller remitteras till länsstyrelsen.

LANDSKAPSBILDSSKYDD

Vissa områden på landsbygden skyddas av landskapsbildsskydd. Det är ett gammalt skydd som
uppkom i naturvårdslagens 19§, vilket idag har bytts ut till miljöbalken. Landskapsbildsskyddet
infördes innan begreppet riksintresse fanns för att man skulle kunna skydda stora områden utan att
behöva bilda naturreservat. Skyddet finns inte längre med i miljöbalken, men om ett område har
omfattats av landskapsbildskydd en gång så gäller det fortfarande så länge länsstyrelsen inte
beslutar om något annat (lag 1998:881 om införande av miljöbalken). Länsstyrelsen kan besluta att
upphäva beslutet om landskapsbildskydd till exempel om kommunen gör detaljplan eller
områdesbestämmelser för området. Länsstyrelsen i Värmland planerar att se över områden med
landskapsbildskydd för att se om de ska vara kvar eller ifall de kan få andra slags skydd.
Vad som kräver tillstånd hos länsstyrelsen är olika för olika områden, därför måste man läsa i
beslutet för det specifika området. Även åtgärder som inte behöver bygglov kan ändå kräva
tillstånd hos länsstyrelsen. Bedömningen som länsstyrelsen gör är kostnadsfri.
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Följande åtgärder är förbjudna inom landskapsbildsskyddområdena, tillstånd måste sökas
hos länsstyrelsen
Alsterdalen
Uppföra ny byggnad eller väsentligt ändra befintlig byggnad
Anordna upplag
Anordna camping- och parkeringsplats för allmänt bruk
Anlägga väg eller väsentligt ändra befintlig väg
Dra fram luftledningar
Avverka och plantera skog
Schakta och utfylla
Väse Ve, Väse kyrka
Uppföra ny byggnad
Ändra befintlig byggnad för ett annat ändamål
Utföra grävnings- och andra förberedelsearbeten för bebyggelse
Plantering av skog
Borssjön, Västra+Östra Örten, Gräsmången, Gapern, Lersjön, Svinsjön
Uppföra ny byggnad
Ändra befintlig byggnad för ett annat ändamål
Utföra grävnings- och andra förberedelsearbeten för bebyggelse
Hovlanda, Väse
Uppföra ny byggnad
Ändra befintlig byggnad för ett annat ändamål
Utföra grävnings- och andra förberedelsearbeten för bebyggelse
Anordna campingplats eller husvagnsuppställning
Dra fram luftledning
Bedriva täkt av sten, grus, sand eller lera för husbehov
Anlägga vägar
Avverka eller plantera skog

Rutin vid ärenden i områden med landskapsbildsskydd
Bygglov eller förhandsbesked
Vid åtgärder inom ett område med landskapsbildsskydd, se i beslutet för det specifika
landskapsbildsskyddet (eller här ovan) om det krävs tillstånd för den aktuella åtgärden. I så fall ska
fastighetsägaren söka tillstånd hos länsstyrelsen.
Bygglov kan ges innan länsstyrelsen har gett tillstånd, men det kan vara bra om sökanden vill avvakta
med bygglovsansökan tills länsstyrelsen har svarat för att undvika ett bygglov som inte går att använda.
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PBL 2 kap. 6§
I plan- och bygglagen (2 kap 6§) redogörs för de
allmänna intressen som ska tillgodoses vid planering
och byggnation, bland annat att byggnader ska
utformas och placeras med hänsyn till stadsbilden och
kulturvärdena på platsen. Kulturhistoriska värden ska
skyddas och ändringar ska göras varsamt så att
bebyggelsens karaktärsdrag respekteras.
Plan- och bygglagens syfte är bland annat att främja
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och
för kommande generationer. (PBL 1:1)
Plan- och bygglagen är den lag som
stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med dagligen,
därför hanteras dess innehåll mer detaljerat under
kapitlen Samhällsplanering samt Bygglov.
Sammanställning av paragrafer i PBL som

Vid planläggning, i ärenden om
bygglov och vid åtgärder avseende
byggnader som inte kräver lov
enligt denna lag ska bebyggelse
och byggnadsverk utformas och
placeras på den avsedda marken
på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan.
Vid planläggning och i andra
ärenden samt vid åtgärder
avseende byggnader som inte ingår
i ett ärende enligt denna lag ska
bebyggelseområdets särskilda
historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga
värden skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och
tillvaratas.

är intressanta för kulturmiljöfrågor

Här följer en lista av paragrafer som är kopplade till arbete med kulturmiljöfrågor. (Plan- och
bygglagen 2010:900)
1:1 Plan- och bygglagens syfte.
2:3 Med hänsyn till kulturvärden främja bland annat estetiskt tilltalande utformning.
2:6 Byggnader ska utformas och placeras bland annat med hänsyn till kulturvärden och stads- och
landskapsbilden. Kulturhistoriska värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska
göras varsamt.
3:2, 3:4, 3:5 Kulturvärden i översiktsplanen.
4:2, 4:8, 4:16 Kulturvärden i detaljplan.
4:42 Kulturvärden i områdesbestämmelser.
8:1 En byggnad ska ha en god form- färg och materialverkan.
8:7 Avsteg från de tekniska egenskapskraven med hänsyn till varsamhet och förvanskningsförbud.
8:9 Ny byggnad ska anpassas till kulturvärdena på platsen.
8:13 Förvanskningsförbud av särskilt värdefulla byggnader.
8:14 Underhållskrav. Underhållet ska anpassas till byggnadens kulturhistoriska värden.
8:17 Varsamhetskrav. Ändringar ska göras varsamt med hänsyn till byggnadens karaktär och
kulturhistoriska värden.
8:18 Varsamhetskrav på anläggningar, skyltar och ljusanordningar.
9:2 Det krävs bygglov för ändring av färg, fasad- eller takmaterial eller om en byggnads utseende
avsevärt påverkas.
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9:4 d, 9:8 Inom särskilt värdefulla områden är vissa bygglovsbefriade åtgärder bygglovspliktiga.
9:5 Vissa åtgärder är inte bygglovspliktiga för en- och tvåbostadshus om det inte väsentligt ändrar
byggnadens eller områdets karaktär.
9:10, 9:34 Rivningslov och nekat rivningslov på grund av kulturhistoriska värden
9:31 Även utanför detaljplan ska varsamhetskrav och förvanskningsförbud uppfyllas för att
bygglov ska ges.
10:7 En kontrollplan ska säkerställa att kraven på varsamhet och förvanskningsförbudet uppfylls.
14:7 Ersättning på grund av rivningsförbud.
Även Plan- och byggförordningen (PBF) reglerar vissa kulturmiljöfrågor, tex PBF 6:5 krav på
anmälansplikt och PBF 7:5 krav på kontrollansvarig.

NATIONELLA MILJÖMÅL

De nationella miljömålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås till år 2020. De
ska enligt plan- och bygglagen behandlas i översiktsplaneringen. Kulturmiljöaspekter ingår i tio av
de sexton miljökvalitetsmålen men främst i målet God bebyggd miljö. Det finns även ett särskilt
generationsmål där det bland annat framgår att natur- och kulturmiljön ska bevaras, främjas och
nyttjas hållbart.
Hela samhällets ansvar

Miljömålen är inte reglerade i någon lagstiftning men de kan ses
Mer om miljömål
som en konkretisering av de generella hänsynsregler som finns i
På miljömålsportalen
miljöbalken och plan- och bygglagen. Miljömålen är politiskt
www.miljomal.se
antagna nationella mål som ska vara vägledande på alla nivåer i
samhället. Enligt miljömålen ska både samhället och den enskilde medborgaren genom varsamhet
och hushållning bevara och bruka miljön så att historisk mångfald tas tillvara och att skador på
kulturmiljön inte uppstår. I Karlstads kommun har de nationella målen arbetats in i lokala miljömål
i en miljö- och klimatstrategi som följs upp varje år (se rubrik Kommunala strategier).
Riksantikvarieämbetet har ett övergripande ansvar för kulturmiljöfrågornas hantering i miljömålen.
Länsstyrelsen har en samordnande roll på regional nivå och ska verka för att målen får genomslag i
den lokala och regionala samhällsplaneringen, bland annat genom samarbete och dialog med
kommunerna.
God bebyggd miljö

Det är målet God bebyggd miljö som är särskilt relevant för stadsbyggnad. I preciseringen av målet
finns Kulturvärden i bebyggd miljö som en punkt. ”Det kulturella, historiska och arkitektoniska
arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras,
används och utvecklas. Kulturmiljöfrågan tas även upp i andra målpreciseringar som Hållbar
bebyggelsestruktur och Hållbar samhällsplanering, Infrastruktur där hänsyn är tagen till natur- och
kulturmiljö, God vardagsmiljö samt Hushållning med energi och naturresurser.

SIDA 37 AV 78

37

Indikatorer för kulturmiljön
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För att kunna följa upp att kommunen jobbar mot målen så har olika indikatorer tagits fram
nationellt av regeringen. För kulturvärden finns fem indikatorer som används för att mäta åt vilket
håll det går. (miljomal.se)
 Tillgång till aktuella planeringsunderlag
Underlag för kulturmiljön är en viktig förutsättning för en långsiktigt hållbar förvaltning av
bebyggelsens kulturhistoriska värden. Underlag kan se olika ut, det kan till exempel vara ett
kulturmiljöprogram. I Karlstads kommun finns ett kulturmiljöprogram där stora delar av
kommunen är inventerat (2016). I Karlstad finns också en inventering från 1984 som täcker hela
kommunen och som används för de delar som ännu inte är inventerade på nytt. I
samhällsplaneringen görs särskilda kulturmiljöutredningar när det finns kulturhistoriska värden
som behöver beaktas.
 Tillgång till antikvarisk kompetens
Genom att vara en del av kommunens arbete med den fysiska planeringen kan en antikvarie
omsätta intentionerna i planeringsunderlag, som kulturmiljöprogram, till verkligheten. 2015 hade
35 procent av Sveriges kommuner tillgång till antikvarisk kompetens, endera som anställd på
kommunen eller genom avtal.
 q-märkning
Att ge särskilt värdefulla byggnader skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser är
kommuners enda sätt att ge byggnader ett långsiktigt skydd.
 Rivningsförbud
Rivningsförbud ger en snäv bild på kulturmiljöarbetet men är ändå en bra indikator på en kommuns
arbete eftersom den är mätbar. Av Sveriges kommuner har drygt 22% inte skyddat någon byggnad
genom rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser. I Karlstads kommun finns över 100
byggnader med rivningsförbud och vid arbete med nya detaljplaner utreds alltid om särskilt
värdefulla byggnader inom området ska få rivningsförbud.
 Antal byggnadsminnen
Byggnadsminnesförklaring är ett starkt och långsiktigt skydd av en byggnad eller en
bebyggelsemiljö. Det är länsstyrelsen som kan förklara en synnerligen märkvärdig byggnad som
byggnadsminne. I Karlstads kommun finns 26 byggnadsminnen.

NATIONELLA KULTURMILJÖMÅL

Från 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål. Regering och riksdag har uttalat att de förutom för
riksantikvarieämbetets verksamhet även ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och
kommunal nivå. Målen är:
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 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturer som bevaras, används och utvecklas.
 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön.
 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och
upplevelser.
 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.

DITT VÄRMLAND - LÄNSSTYRELSENS REGIONALA KULTURMILJÖPROGRAM

Ditt Värmland är länsstyrelsens regionala
Mer om Ditt Värmland
kulturmiljöprogram som pekar ut områden som
bedöms vara särskilt kulturhistoriskt intressanta. Det
Via länsstyrelsens WebGIS kan
ger inget lagskydd utan är ett kunskapsunderlag, men
man läsa mer om varje område i Ditt
Värmland. Inventeringen finns
områdena är utpekade för att de har höga
också som två böcker och en karta i
kulturhistoriska värden vilket är en indikation på att
pappersform.
det kan finnas värden som bör skyddas med hjälp av
plan- och bygglagens bestämmelser. Det är upp till
Karlstads översiktsplan.
kommunen hur man vill använda sig av länsstyrelsens
inventering och bedöma hur förändringar påverkar kulturmiljön.
I Karlstad är områdena från inventeringen Ditt Värmland redovisade i översiktsplanen som
områden som ska betraktas som allmänt intressanta på grund av deras kulturvärden enligt
Miljöbalkens 3 kap 6§, och de ska skyddas mot påtaglig skada i planering och lovgivning.
Rutin för Ditt Värmland
I översiktsplanen från 2012 är ställningstagandet att områden utpekade i Ditt Värmland ska betraktas
som allmänt intressanta enligt 3 kap 6§ Miljöbalken och beaktas i planering och lovgivning.

KOMMUNALA STRATEGIER

Karlstads kommun har en strategisk plan och under den tre olika hållbarhetsstrategier som ska vara
vägledande för det kommunala arbetet. Den övergripande visionen är att skapa en attraktiv
livsmiljö samtidigt som kommunen växer. Följande redovisning beskriver hur kulturmiljöfrågor
relaterar till kommunens tre strategier.
Miljö- och klimatstrategi (MOKS)

De 16 nationella miljömålen har lagt grunden för kommunens miljö- och klimatstrategi. Ett av
målen heter ”Mark, byggande och boende” där kulturmiljö ingår. I MOKS beskrivs vikten av ett
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kulturmiljöprogram ” För ett lyckat kulturmiljöarbete krävs tillgång till ett aktuellt
kunskapsunderlag. Arbete pågår med Karlstads kulturmiljöprogram, en inventering av
kulturhistoriska byggnader och miljöer som redovisas i en digital karta. Kulturmiljöprogrammet
ska fungera som ett kunskapsunderlag för kommunens tjänstemän och politiker samt för
fastighetsägare och allmänhet.”

Övergripande mål 2020 i MOKS Mark, byggande och boende
Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur- och
kulturvärden.

I det övergripande målet för Mark, byggande och boende anges att Karlstad behöver attraktiva och
hälsosamma boendemiljöer. Det innebär att kommunen måste verka för en hållbar stadsplanering
med låg energiförbrukning, minskad användning av ändliga naturresurser, minskade transporter,
förbättrad bullersituation samt att hänsyn tas till kultur- och naturvärden. Miljön ska dessutom
erbjuda estetiska upplevelser som till exempel parker och konstnärlig gestaltning kan förmedla.
Delmål 2015 i MOKS Mark, byggande och boende
All fysisk planering ska grunda sig på aktuella planeringsunderlag för: Bostäder, Verksamhetsmark, Riskoch sårbarhet, Energi, Transporter, Naturvård och grönstruktur, Vatten samt Kulturmiljö och arkitektur.

Ett delmål är att fysisk planering ska grunda sig på aktuella planeringsunderlag. I planeringen av
det framtida Karlstad ska hänsyn bland annat tas till stadens struktur, befintliga byggnader samt
värna om den kulturhistoriska miljön såväl som naturmiljön för att främja platsers identitet,
möjlighet till rekreation och lek samt biologisk mångfald.
Delmål 2015 i MOKS Mark, byggande och boende
Ett aktuellt kunskapsunderlag som identifierar bebyggelsens kulturhistoriska värden i Karlstads kommun
ska vara tillgängligt 2015. Kulturhistorisk bebyggelse ska kontinuerligt skyddas i detaljplan.

I delmålet för kulturmiljö beskrivs att ett bra kulturmiljöarbete kräver tillgång till ett aktuellt
kunskapsunderlag. Arbete pågår med Karlstads kulturmiljöprogram som fungerar som ett
kunskapsunderlag för kommunens tjänstemän och politiker samt för fastighetsägare och allmänhet.
I delmålet ingår också att skydda särskilt värdefulla byggnader när detaljplaner görs.
Tillväxtstrategi

Karlstad ska vara en stad där människor vill leva och bo och där företag vill etablera sig och verka.
Här ska det bland annat finnas attraktiva och trivsamma boende- och livsmiljöer och närhet till
natur- och kulturupplevelser. Vid studier av hushållens flyttorsaker har det konstaterats att platsens
attraktivitet och livsmiljö har blivit allt viktigare. Människor flyttar i högre utsträckning till
attraktiva platser och företagen flyttar i sin tur dit det finns kompetent arbetskraft. Det är viktigt att
stadskärnans kvaliteter och upplevelsevärden är attraktiva för Karlstadsbor och besökare. För att
åstadkomma en fortsatt positiv utveckling är det angeläget att dessa värden förvaltas väl och
utvecklas ytterligare.
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Folkhälsostrategi
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Utgångspunkten i folkhälsostrategin är att den sociala hållbarheten skall skapa förutsättningar för
att skillnaderna i samhället inte blir för stora och att folkhälsan ska öka. Trivsamma miljöer både i
vardagen och som utflyktsmål bidrar till rekreation och upplevelser.
Livslångt lärande är en del av insatsområdena i folkhälsostrategin. Att ha möjlighet att utveckla
intressen och utvecklas som person, under hela livet, är ett av syftena. Genom att förstå en del av
framväxten av vårt samhälle får vi också förståelse för vår egen plats i världen. Historien ger oss
möjlighet att motverka rotlöshet. Att förstå den lokala historien på platsen man lever på vare sig
man kommer från ett annat land eller har bott på samma plats i hela sitt liv, är viktigt för att förstå
sig själv och få en kulturell och historisk förankring. Vår byggda miljö och våra landskap (urbana
och lantliga) är konkreta då de förmedlar historia.

VAD BETYDER ”K-MÄRKT”?

Begreppet k-märkt används i dagligt tal för att en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull är
skyddad på något sätt. Tidigare var det praxis att i detaljplaner sätta bokstaven k för det som var
kulturhistoriskt värdefullt och skyddat, det som vi idag använder lilla q för i skyddsbestämmelser i
detaljplan, därav begreppet k-märkt. Om man använder sig av begreppet k-märkt så menar man
vanligtvis något av följande:
 Byggnaden är utpekad i ett kulturmiljöprogram som särskilt värdefull. (Ej ett juridiskt bindande
skydd men ett kunskapsunderlag inför prövning mot PBL.)
 Byggnaden har ett skydd i detaljplan eller områdesbestämmelser i form av skyddsbestämmelser
(q) eller kanske varsamhetskrav (k). (Juridiskt bindande skydd genom plan- och bygglagen.)
 Byggnaden är ett byggnadsminne eller kyrkligt kulturminne. (Juridiskt bindande skydd genom
kulturmiljölagen.)
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KULTURMILJÖFRÅGOR I
SAMHÄLLSPLANERING

För en lyckad långsiktig samhällsutveckling behöver utgångspunkten vara platsens
förutsättningar, vilka kvaliteter och brister som finns och vad som är karakteristiskt
och värdefullt i området. Det ger oss en god grund för utveckling framåt.

Krav på hänsyn till kulturvärden

Plan- och bygglagen anger att planläggning ska ta hänsyn
Förstärka
till kulturvärden och främja en estetiskt tilltalande
Försvara
utformning av bebyggelse samt grönområden och
Förmedla
kommunikationsleder (PBL 2:3). Kulturvärden består inte
bara av byggnader, utan även av till exempel vägar, broar,
Ledord för en dansk modell för
arbete med det arkitektoniska
parker och naturlandskap. Bebyggelse och byggnadsverk
kulturarvet.
ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Bebyggelseområdets särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas vid planläggning.
Ändringar och tillägg till bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras
och tas tillvara. (PBL 2:6)
I propositionen till äldre PBL (1987:10) betonades det att begreppet platsens kulturvärden inte bara
gällde särskilt värdefulla områden. Det räcker om det ”finns ett uttryck i bebyggelsemiljön som kan
bedömas vara allmänt uppskattat av kommunens innevånare”..
ÖVERSIKTSPLAN

Kommunen har en översiktsplan som ska vara vägledande och framåtsyftande samt ha en väl
uttryckt viljeriktning (PBL 2:3, 3:4). Översiktsplanen ska redogöra för hur kommunen tänker
tillgodose riksintresseområden och regionala och kommunala kulturhistoriska värden. Forskning
har visat att en översiktsplan med tydliga förhållningssätt till kulturmiljön bidrar till att den
hanteras bättre i plan- och byggfrågor. (Lindberg, 2013.) I Karlstads kommun ansvarar
kommunledningskontoret för framtagande av översiktsplanen.
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 Kulturmiljöer i länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland ska betraktas som
allmänt intressanta enligt 3 kap 6§ Miljöbalken och beaktas i planering och lovgivning.
 Byggnader och miljöer som redovisats i inventeringarna Kulturhistorisk inventering i Karlstads
kommun 1976-78, Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun från 1984 samt
Kulturmiljöprogrammet ska betraktas som särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 8:13.
 Områdesbestämmelser ska upprättas för Segerstads by. Vid behov ska ytterligare
områdesbestämmelser upprättas för att säkerställa kulturvärden i känsliga områden med stort
bebyggelse- och omvandlingstryck.
 Kommunen bör informera fastighetsägare om att tillämpa varsamhetskraven och att vårda
särskilt värdefull bebyggelse.
Särskilt värdefulla byggnader

Översiktsplanen beskriver plan- och bygglagens krav på hänsyn till kulturvärden samt vad som
gäller för att en byggnad som bedöms vara särskilt värdefull. Ett tillräckligt motiv kan vara att
byggnaden är representativ för tidigare samhälleliga eller estetiska ideal eller att de ger en god
uppfattning om tidigare villkor för en viss samhällsgrupp. Motiv för bevarande kan också vara att
bebyggelsen eller byggnaden haft betydelse för den historiska, arkitektur- och kulturhistoriska eller
tekniska utvecklingen.
Byggnader och miljöer som är utpekade i kulturmiljöprogrammet ska betraktas som särskilt
värdefulla enligt PBL 8:13. Översiktsplanen informerar även om att det är fastighetsägarens ansvar
att hålla byggnadens yttre i vårdat skick och att underhållet ska anpassas, i till exempel materialval
och färgsättning, till byggnadens kulturhistoriska värde (PBL 8:14). Bygglovsplikten kan utökas i
detaljplaner och områdesbeskrivningar.
Identifiering av kulturhistorisk bebyggelse

Miljömålen anger att ”Bebyggelsens kulturhistoriska värden ska vara identifierade och ha en
långsiktigt hållbar förvaltning”. Genom de inventeringar som finns, bland annat
kulturmiljöprogrammet, anses bebyggelsens kulturhistoriska värden vara identifierade. Det är dock
en kontinuerlig process som inte kan avslutas för att miljömålet anses vara uppfyllt, delvis eftersom
nya kulturhistoriska värden kommer till allt eftersom tiden går. En del av arbetet består också av
information och uppmuntran till fastighetsägare.
Länsstyrelsens inventeringar

Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland pekar ut områden i Karlstads kommun
som bedöms vara särskilt intressanta och skyddsvärda. Länsstyrelsen har även inventerat
kulturhistoriskt värdefulla broar inom kommunen. Områdena och de värdefulla broarna betraktas
av kommunen som allmänt intressanta (enligt MB 3:6) och ska därmed beaktas i planering och
lovgivning.
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Miljöbalken anger att kulturvärden som är av allmän betydelse så långt som möjligt ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. De områden som är utpekade som riksintresse
ska skyddas mot åtgärder som kan skada dess värden. Karlstads kommun avser inte att tillåta
bebyggelse eller verksamheter som påtagligt skulle kunna skada de värden som utgör riksintresse
för kulturmiljön. Översiktsplanen informerar även om kulturreservat, landskapsbildskydd enligt
miljöbalken samt fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkor som är skyddade av
kulturmiljölagen.
Rutin för översiktsplan
Om ett område är beskrivet i ÖP, se respektive skydd i kapitel två.

DETALJPLANERING
Skydd av det som är särskilt värdefullt

Har ett område särskilt historiska, miljömässiga eller konstnärliga värden så ska de skyddas när en
detaljplan görs (PBL 2:6). Det finns inget krav på att göra detaljplan just för detta syfte men då en
detaljplan upprättas så ska det som är särskilt värdefullt skyddas. Det uttryckliga kravet på att ett
områdes särskilda värden ska skyddas vid planläggning är nytt och saknar direkt motsvarighet i
äldre PBL (proposition 2009/10:170 sid 416). Det betyder inte att man inte kan göra några
ändringar i det området utan att man ska ta reda på vad det är som är värdebärande och skydda det.
Varsamhet och hänsyn för all bebyggelse

Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt
så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas
(PBL 2:6). Vid planarbete analyseras platsens
karaktärsdrag och kulturvärden för att man ska kunna
avgöra hur man kan utforma mötet mellan det nya och
gamla så att historien blir avläsbar. (Läs mer om
varsamhet i kapitel 5.)

PBL 2:6 andra stycket
Vid planläggning och i andra
ärenden samt vid åtgärder
avseende byggnader som inte
ingår i ett ärende enligt denna lag
ska bebyggelseområdets
särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i
bebyggelsen ska göras varsamt
så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas.

Kulturvärden är ett så kallat ”allmänt intresse” som ska
tas hänsyn till vid detaljplanering (PBL 2:3). Det gör
man genom att skaffa sig kännedom om vilka värdena
är, hur de påverkas av den föreslagna åtgärden och vad man kan göra för att minska eventuella
konflikter med andra allmänna eller enskilda intressen. Väljer man att prioritera andra intressen så
ska skälet till det redovisas. (prop. 2009/10:170 sid 414 prop. 1994/95:230 sid 49f)
Komplettera äldre planer med skydd

En kommun kan göra en detaljplan enbart med syftet att bebyggelsen ska bevaras (PBL 4 kap 2§).
Men det går också att skydda byggnader genom att ändra en befintlig detaljplan, till exempel
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genom utökad lovplikt eller lägga till varsamhets- eller skyddsbestämmelser (PBL 5:38). Vid
ändring av en detaljplan gäller fortfarande de äldre planhandlingarna som ska läsas tillsammans
med de nya. Ändringarna får inte gå emot syftet med den äldre detaljplanen, tex genom att införa
skyddsbestämmelser för bebyggelse i en detaljplan som förutsätter att den äldre bebyggelsen ska
rivas.
q – skyddsbestämmelser

Särskilt värdefull bebyggelse kan skyddas med
skyddsbestämmelser, q. Det skyddar det faktiska
materialet, just den dörren eller just de fönstren ska
vara kvar. Bestämmelsen måste preciseras och beskriva
vad den skyddar, tex fönster ska bevaras. Även hur
underhåll ska utföras samt vilken teknik som ska
användas kan regleras. Interiörer kan också skyddas, till
exempel planlösning, målningar, paneler, taklister,
stuckaturer, konstruktionssystem, installationer och
övrig fast inredning. (Proposition 1985/86:1 sid 581f.)
En skyddsbestämmelse får bara användas för särskilt
värdefull bebyggelse. (PBL 4 kap. 16§)
Skyddsbestämmelser kan utlösa ersättningskrav. Därför
behöver bestämmelserna vara så tydligt utformade att
en fastighetsägare kan bedöma vilka merkostnader som
kraven eventuellt kan medföra. (Proposition
1994/95:230 sid 88.)
För byggnader som omfattas av skyddsbestämmelser i
detaljplan krävs en anmälan vid underhåll av
byggnaden, vilket annars skulle vara bygglovsbefriat.
Det kan vara bra att informera om det redan i
planbeskrivningen (Plan- och byggförordningen kap 6 §
5, punkt 7). Se mer om underhåll i kapitel 4.

PBL 4:16
I en detaljplan får kommunen
1. bestämma placering,
utformning och utförande
av byggnadsverk och
tomter.
2. I fråga om byggnadsverk
bestämma de
preciserade krav som
behövs för att följa
kraven på varsamhet
enligt 2:6, 8:17 och 8:18.
3. Bestämma skydd för
särskilt värdefulla
byggnadsverk, tomter,
bebyggelseområden och
allmänna platser som
avses i 2:6 och 8:13.
4. Bestämma att byggnader
som omfattas av förbudet
mot förvanskning enligt
8:13 inte får rivas, och
5. I fråga om andra
ändringar av byggnader
än tillbyggnader
bestämma sådana krav
på byggnadsverk som
avses i 16:2 och 16:5
och bestämma undantag
från sådana krav.

Utformningen av tomter kan regleras i detaljplanen (PBL 4:16) och skyddsbestämmelser kan ges
för till exempel markbeläggningar och planteringar och fasta gatumöbler (PBL 4:8). Även olika
typer av anläggningar som till exempel murar, trappor, räcken och statyer kan skyddas om de utgör
en väsentlig del av tomtens kulturvärden. De kan däremot inte skyddas genom rivningsförbud, då
det endast kan omfatta byggnader.
r - rivningsförbud

Om en byggnad har rivningsförbud i detaljplan får byggnaden inte rivas (PBL 8:34). Ett
rivningsförbud skyddar bara byggnadens stomme, för att ha ett fullgott skydd behöver det även
finnas varsamhets- och eventuellt skyddsbestämmelser för det som är värdefullt. I Boverkets
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”Allmänt råd om planbestämmelser” (BFS 2014:5 DPB 1) står det numera att rivningsförbud bör
betecknas med bokstaven r ( BFS 7.11 Rivningsförbud – 4 kap. 16 § 4 och 30 § PBL) istället för q
som tidigare använts även för rivningsförbud.
Om en byggnad med rivningsförbud utav någon anledning ändå föreslås rivas måste en ny
detaljplan antas för att göra det möjligt. Det är inte en liten avvikelse från detaljplanen eftersom
rivningsförbud på en kulturhistorisk byggnad räknas som ett allmänintresse. (Boverket PBLkunskapsbanken.)
k – varsamhetsbestämmelser

Bestämmelsen lilla k används för att beskriva hur en byggnad ska se ut ( PBL 2:6, 8:17 och 8:18).
Till skillnad mot skyddsbestämmelser skyddar den inte befintligt material och den kan inte utlösa
ersättningsskyldighet. Frågor som kan regleras är till exempel färgsättning, takform och material,
fasadmaterial och fönsters utseende. Varsamhetsbestämmelser kan även användas på interiörer om
det är relevant. Karaktärsdrag på allmänna platser som till exempel markbeläggningar, planteringar
och fasta gatumöbler kan också regleras (PBL 4:8). Markanvändning får inte påtagligt försvåras
genom en varsamhetsbestämmelse (Proposition 1994/95:230 sid 88.).
f – utformningsbestämmelser

Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till bland annat stadsbilden och kulturvärdena på platsen
(PBL 2:6). För reglering av utseendet på nya byggnader används beteckningen f. Det kan till
exempel vara fasad- och takmaterial, färger, placering, antal våningar, höjd på takfoten, fönstrens
utformning som behöver anpassas till befintlig bebyggelse. Det går även att ange att en byggnad
ska ha eller inte ska ha detaljer som balkonger, takkupor osv. Exempel kan vara: ”balkonger får
inte anordnas mot gatan” eller ”taket ska vara av svart plåt”. (Att bestämmelserna kan göras relativt
detaljerade framgår av proposition 1985/86:1 sid 581.)
Checklista med skydd och kunskapsunderlag i arbete med detaljplan
Kulturmiljöprogrammet (byggnader och miljöer)
Fornlämningar
Byggnadsminnen eller kyrkor (skyddade av kulturmiljölagen)
Riksintresseområde
Landskapsbildskydd
Översiktsplanen (med bl.a. Ditt Värmland)

Bestämmelser ska ha lagstöd

Alla bestämmelser i en detaljplan ska ha en koppling till lagstiftningen. Ovanliga bestämmelser
måste de ändå kopplas till en paragraf i plan- och bygglagen. Det går inte att hänvisa till att en
framtida prövning ska göras av en funktion som till exempel stadsarkitekt eller av en myndighets
eller organisations ställningstagande, tex museet. Det går inte heller att precisera hur
bygglovsprocessen ska gå till, till exempel att en certifierad sakkunnig i kulturvärden ska medverka
vid ändring av byggnader. Däremot kan man i planbeskrivningen upplysa om att bebyggelsen har
sådana kulturvärden att det inför beslut om kontrollplan bör finnas ett underlag som visar hur
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byggnadens kulturvärden påverkas av bygglovet och att det kan krävas certifierad sakkunnig
avseende kulturvärden om inte byggherrens egenkontroll innehåller tillräcklig kompetens. Men
behovet ska alltid prövas i det enskilda ärendet. (Boverkets kunskapsbank kulturvärden)
Planbestämmelser på plankartan ska vara tydliga så att det klart framgår vad som avses (PBL 4:3032). Att enbart hänvisa en bestämmelse till planbeskrivningen är inte längre tillåtet. Men
planbeskrivningen ska hjälpa till att förklara innehållet av plankartan för att den ska kunna förstås
och genomföras.
Bestämmelser som inte längre används

Stora Q användes länge i betydelse av ”Användningen ska anpassas till byggnadens
kulturhistoriska värde”. Det gjorde användningen öppen för många olika slags användningar så
länge det kulturhistoriska värdet inte minskade. Idag behöver man precisera de användningar som
är tillåtna på platsen. Q var inte ett rivningsförbud men det indikerar att byggnaden har sådana
värden som anges i PBL 9:34, nämligen att rivningslov ska ges om byggnaden inte bör bevaras på
grund av kulturhistoriska värden.
Särskild miljöhänsyn var ett begrepp som användes som bestämmelse runt 1980- och 90-talen och
anger oftast inte på plankartan vad som ska tas hänsyn till eller vad som är skyddat. Vad särskild
miljöhänsyn motsvarar idag är oklart så bedömningen får ske från fall till fall, beroende på vilken
bokstav som använts i samband med bestämmelsen (q eller k) och vad intentionerna i
planbeskrivningen verkar vara.
Utökad bygglovsplikt

I en detaljplan eller områdesbestämmelse kan utökad bygglovsplikt ges för sådant som i vanliga
fall inte kräver bygglov. Det kan till exempel behövas i en värdefull miljö. Eftersom en hel del
åtgärder får utföras utan bygglov för en- och tvåbostadshus, men att förvanskningsförbudet (PBL
8:13) och varsamhetskravet (PBL 8:17) ändå gäller är det först i efterhand som byggnadsnämnden
kan ingripa om en åtgärd har utförts på fel sätt. Det kan ge onödiga skador på kulturvärden och
kostnader för fastighetsägaren. Därför kan det vara bra att redan i detaljplanen införa ett krav på
bygglov. Det går också att göra ett tillägg i efterhand till en fortfarande aktuell detaljplan för att
utöka bygglovsplikten. För särskilt värdefulla byggnader och miljöer krävs det bygglov för
attefallsåtgärderna som i andra fall är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus.
Det är bara sådana åtgärder som är uppräknade i lagen (PBL och MB) som går att införa en utökad
lovplikt för. Bland annat friggebodar och attefallsåtgärder får i vanliga fall strida mot detaljplanen,
vilket innebär att de kan uppföras på prickmark eller på tomter som redan har använt hela sin
byggrätt (PBL 10:2) (Observera att friggebodar och attefallsåtgärder endast gäller en- och
tvåbostadshus).
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Exempel på åtgärder som kan ges utökad bygglovsplikt:
 Friggebodar (PBL 9:8).
 Omfärgning, byte av tak- och fasadbeklädnad på en- och tvåbostadshus (PBL 9:4, 9:8)
 Underhålla ett byggnadsverk (PBL 9:8, 6:1)
 Ändra ett byggnadsverk (PBL 8:22, 9:8, 6:1)
 Rivning (PBL 9:10)
 Trädfällning (PBL 9:12)
 Skyltar och ljusanordningar (PBF 6:3, 6:4)
 Bygglovsbefriade åtgärder (Attefallshus, takkupor, mindre tillbyggnader m.m.) (PBL 9:4d)
 Ekonomibyggnader 9:10
 Liten tillbyggnad, komplementbyggnad etc. utanför samlad bebyggelse (PBL 9:6,9:8)
Den bygglovsbefrielse som gäller för murar och skärmtak vid uteplatser enl. PBL 9:4 går dock inte
att upphäva genom en bestämmelse i detaljplan.
Ersättningsanspråk

Ändras en detaljplan under genomförandetiden kan nya skyddsbestämmelser och rivningsförbud
berättiga fastighetsägaren till ersättning. (PBL 14:7) Bestämmelser om varsamhet (k) hänsyn (f)
eller utökad bygglovsplikt är inte ersättningsberättigande.
Det är mycket ovanligt att skydd av kulturmiljöer enl. plan- och bygglagen medför ekonomisk
ersättning från kommunen till en fastighetsägare. En vanlig missuppfattning är att ersättning utgår
för merkostnad av t.ex. fördyrat underhåll eller att ersättning utgår för förlorade förväntningar. I
PLB 4 kap 7§ står det ”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”. Om nivån på förvaltningskostnader innebär att byggnadens marknadsvärde sjunker
med mer än 15% då ett rivningsförbud införs, eller 5-10% då skyddsbestämmelser införs kan
ersättningsfrågan aktualiseras. Om området är populärt och marknadspriserna höga är det därför
inte troligt att ersättning blir aktuellt. Inte heller om fastigheten är i gott skick. I utflyttningsbygder
där priserna sjunker är det större risk för ersättningsanspråk.
Rutin för kulturhistoriska värden i detaljplanering


På platser med kulturhistoriska värden görs en analys av vad värdena består utav och hur man kan
ta hänsyn till dem i detaljplanen. Planhandläggaren avgör om antikvarisk kompetens behöver ta
fram ett kunskapsunderlag och/eller ingå i detaljplanens arbetsgrupp.



Finns särskilt värdefulla byggnader ska utredas om byggnaden ska få skyddsbestämmelser och
rivningsförbud.



Vid användandet av skyddsbestämmelser (q), informera gärna i planbeskrivningen att underhåll
kräver anmälan samt att Attefallsåtgärder är bygglovspliktiga.
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Områdesbestämmelser görs för att säkerställa syftet i översiktsplanen eller för att skydda värden i
ett riksintresseområde (PBL 5:16) och används främst på landsbygden. Utanför detaljplanelagt
område är inte lika mycket bygglovspliktigt som i tätbebyggt område. Men med
områdesbestämmelser kan även färg, material samt rivningslov regleras. Det kan vara motiverat i
kulturhistoriska miljöer med höga värden eller en homogen bebyggelse.
Plan- och bygglagens krav på varsamhet och förbud mot förvanskning av särskilt värdefulla
byggnader gäller även om inte åtgärden är bygglovspliktig. Att utöka lovplikten med
områdesbestämmelser ger en möjlighet att föra en dialog om vilka ändringar som är varsamma.
Genom att precisera värdena och krav på ändringar blir processen ännu tydligare för
fastighetsägaren. Till skillnad mot en detaljplan kan varken byggrätt eller mark som inte får
bebyggas regleras i områdesbestämmelser.
Exempel på vad som kan regleras i områdesbestämmelser när det gäller kulturvärden är:
 Bygglovspliktens omfattning (även för ekonomibyggnader PBL 9:8)
 Krav på rivningslov
 Skydd av kulturvärden, underhåll och rivningsförbud
 Varsamhetsbestämmelser tex vilka färger och material som får användas
 Skyltar och ljusanordningar (PBL 9:6)
 Bara i viss mån kan placering, utformning och utförande av nya byggnader regleras (men inte
byggrätt)
 Mark som är till för gemensam användning och som är kulturhistoriskt värdefull kan också ges
utformning och skyddsbestämmelser
(PBL 4:42)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

En miljökonsekvensbeskrivning är ett underlag för
planering som kan göras för en detaljplan, fördjupad
översiktsplan, men också inför strategier och program.
I den görs en miljöbedömning.
För att veta om en miljöbedömning behövs gör
planhandläggaren först en behovsbedömning för att se
om någon i den önskade förändringen kan medföra en
betydande miljöpåverkan. Om man kommer fram till
att en miljöbedömning behövs så upprättas
miljökonsekvensbeskrivning.

Mer om MKB
Miljöbalkens 6:e kapitel. Främst 6:3,
6:7 och 6:12.
Plan- och bygglagen 4 kap. 34§.
Förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar.
Svensk författningssamling
1998:905.
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I det första steget med behovsbedömningen beskrivs om det finns kulturmiljövärden som har
betydelse för platsen. En analys görs av om den föreslagna ändringen innebär en negativ, positiv
eller ingen påverkan på till exempel fornlämningar, riksintresse, byggnadsminne samt andra
kulturhistoriskt intressanta byggnader eller miljöer. Stadsbilden eller landskapsbilden analyseras på
samma sätt. Den sammanfattande bedömningen ska avgöra om en mer djupgående
miljökonsekvensbeskrivning behövs eller inte.
Kommer man fram till att en miljökonsekvensbeskrivning behövs så ska den beskriva den
betydande miljöpåverkan som kan uppkomma på bland annat landskap, bebyggelse, forn- och
kulturlämningar vid ändringen. (MB 6 kap 12§) Vilka frågor som behandlas i en
miljökonsekvensbeskrivning beror också på vilka frågor som fångats upp i den inledande
behovsbedömningen. Miljökonsekvensbeskrivningen kan även innehålla en beskrivning av vilka
åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas.

Checklista av faktorer som påverkar behovsbedömning och MKB










Fornlämningar samt andra slags lämningar, som tex kulturlämning.
Byggnadsminnen eller kyrkor skyddade av kulturmiljölagen.
Riksintresseområde.
Landskapsbildskydd.
Kulturreservat.
Översiktsplan (t.ex. Ditt Värmland och utpekade kulturhistoriska broar)
Särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö enligt PBL 8 kap 13§. Utpekad i
kulturmiljöprogram.
Äldre verksamhet. Kontinuitet i platsens användning.
Äldre landskap, by- eller gårdsmiljö.

UTREDNINGAR OCH STUDIER

På stadsbyggnadsförvaltningen utförs olika utredningar, studier och program. När större områden
detaljplaneläggs kan en plan kompletteras med ett karakärsprogram eller ett gestaltningsprogram
som visar hur bebyggelsen med dess omgivande rum bör gestaltas. I områden med kulturhistoriska
värden bör hänsyn tas till det karaktäristiska i miljön och man kan med fördel bygga vidare på den
för att stärka områdets identitet. På landsbygden behövs kompetens om kulturlandskap, till exempel
vid utredningar kring vindkraftslokalisering eller vägdragningar.
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KAPITEL 5
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KULTURMILJÖFRÅGOR VID
BYGGLOV

Plan- och bygglagen är det viktigaste verktyget för att hantera kulturhistoriska
värden. Bara byggnadsminnesmärkningen i kulturmiljölagen ger ett starkare skydd.
I bygglovet ska kravet om en god form- färg- och materialverkan tillgodoses,
varsamhetskravet och förvanskningsförbudet av särskilt värdefulla byggnader ska
följas och hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och platsens
kulturvärden. Det ger goda förutsättningar att arbeta med det byggda kulturarvet.

Allmän checklista av skydd vid bygglov eller rivningslov










Kulturmiljöprogrammet – är byggnaden särskilt värdefull (röd) så undersök om åtgärden kan vara
en förvanskning (ev. med hjälp av bebyggelseantikvarie). Är byggnaden utpekad blå så ska
ändringen vara varsam. Se kapitlet Karlstads kulturmiljöprogram.
Detaljplan – finns skydd eller varsamhetsbestämmelser i detaljplan? Finns skyddsbestämmelser, q,
krävs anmälan vid underhåll.
Landskapsbildskydd – läs i beslutet för området om det kräver tillstånd hos länsstyrelsen.
Riksintresse – remiss till länsstyrelsen ifall åtgärden kan väsentligt påverka riksintresset.
Fornlämningar – finns det en fornlämning inom 200 m ska en samrådsansökan (remiss) skickas till
länsstyrelsen.
Byggnadsminne eller kyrkor från Svenska kyrkan uppförda innan 1940 – tillstånd kan behövas hos
länsstyrelsen för förändringar beroende vad som står i beslutet för byggnadsminnet.
Byggnaden är särskilt värdefull PBL 8:13 och får inte förvanskas.
Ändringar ska göras varsamt, gäller alla byggnader PBL 8:17.

BYGGNADSVÅRD

Grundprincipen vid god byggnadsvård och varsam renovering är att alltid utgå ifrån byggnadens
karaktär och särart. Den som ska göra en varsam ändring behöver lära känna huset, ta reda på dess
historia, till exempel titta på foton av hur det såg ut förr eller lära sig vad som är typiskt för
arkitekturstilen. Hur ser huset ut, vad är karaktäristiskt? Tegelfasaden, det branta takfallet, de äldre
träfönstren, den tidstypiska snickarglädjen? I vissa fall kan det vara svårt att byta ut material till
exakt samma som originalet men då får man försöka hitta ersättningar som gör att byggnadens
karaktär ändå är kvar.
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Kontinuerligt och varsamt underhåll är det bästa.
Använd material och metoder som utgår från byggnadens karaktär.
Spara och restaurera hellre än att byta ut.
Lär känna huset, ta reda på vilka kulturhistoriska värden det har och följ byggnadens karaktär
vid ändringar.
 Ställ krav på hantverkarens kunskaper om varsam ombyggnad.

VARSAMHETSKRAV – GÄLLER ALLA BYGGNADER

Varsamhetskravet i plan- och bygglagen gäller alla
PBL 8:17 Varsamhet
byggnader, inte bara kulturhistoriska och det gäller
Ändringar av en byggnad och
även invändigt. Varsamhetskravet gäller alltid, även
flyttning av en byggnad ska utföras
om en åtgärd inte kräver bygglov. Kravet finns för att
varsamt så att man tar hänsyn till
byggnaders kvaliteter ska bevaras vid ändringar.
byggnadens karaktärsdrag och tar
till vara byggnadens tekniska,
Varsamhet gäller inte bara utseende utan innefattar
historiska, kulturhistoriska,
även vilken teknik som används och materialval. Vid
miljömässiga och konstnärliga
en bygglovsansökan tar stadsbyggnadsförvaltningen
värden.
ställning till att kravet på varsamhet har tillgodosets.
Det är byggherren som har ansvaret för
varsamhetskravet och eftersom det gäller även om det inte krävs bygglov så är det bra om
byggherren hör av sig till stadsbyggnadsförvaltningen för att höra att ändringarna är varsamma.
Ta hänsyn

Att ta hänsyn innebär att den som vill göra en ändring
behöver undersöka vilka karaktärsdrag en byggnad har
och sedan motivera varför man vill göra det man
planerar. Att lära känna bygganden är en förutsättning
för att kunna följa varsamhetskravet. Först då vet man
vad man ska ta hänsyn till. Därför är det viktigt att
börja med att analysera – vilka är byggnadens
karaktärsdrag? Och sedan ställa sig frågan – tar man
hänsyn till de karaktärsdragen vid ändringen eller är
det något eller några karaktärsdrag som går förlorade?
Är ändringarna motiverade av andra krav i
lagstiftningen? Om viktiga karaktärsdrag går förlorade
är det troligt att det är en ovarsam åtgärd som strider
mot plan- och bygglagens varsamhetskrav. Om
ändringarna anpassar sig till karaktärsdragen och följer
dem, då är det troligtvis en varsam ändring.
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Vid analys av en byggnads karaktärsdrag är man ute efter att fånga de väsentliga dragen, inte att
göra en detaljerad beskrivning av hela byggnaden, det är oftast bara några få punkter man behöver
ta fasta på. Vid ett ärende där varsamhet är en viktig fråga behöver man titta på byggnaden och
fundera på vilka karaktärsdrag som är viktiga. Fastighetsägaren eller handläggaren kan ta hjälp av
en bebyggelseantikvarie för att fastställa de viktigaste karaktärsdragen och hur man kan följa dem
även vid en förändring. Här beskrivs några egenskaper som kan vara till hjälp för att analysera en
byggnad och fånga upp det som är viktigt.
 Placering (samlad eller spridd bebyggelse, möten med andra byggnader, gatan eller landskapet,
utmärkande i stadsbilden)
 Bebyggelsen i omgivningen (kvartersstruktur, radhus, friliggande, tätt eller glest, enhetligt eller
varierat, relationen till gatan och gården, terränganpassning, skala, taklandskap, färgsättningen
är sammanhållen eller varierad)
 Byggnadens form (höjd, bredd, sammansatt av flera volymer eller enkel, proportioner mellan
delar, takens form, lutning och takfot)
 Taket (material, form, lutning och takfot, finns takarkitektur med kupor, torn, lanterniner,
skorstenar, huvar)
 Sockeln (material, hög, låg, indragen)
 Fasadens utformning (symmetrisk, asymmetrisk, centralmotiv, markerad sockelvåning,
horisontella linjer eller vertikala, fasadens indelning och dekor som listverk, risaliter,
fönsteromfattningar, detaljomsorg)
 Fasadelement (burspråk, balkonger, verandor, trappor, farstukvist)
 Fönster (stående, liggande eller kvadratiska i formen, material, indelningar, placering i fasadliv,
profiler)
 Dörrar (material, taktila dörrhandtag, välkomnande, skärmtak)
 Arkitektur (påkostad, enkel, dekorerad, sparsmakad, tidstypisk)
 Material (hög hantverksmässighet, tidstypiska, materialbehandling, lokala, ovanliga material,
påkostade)
 Färger (ljusa, mörka, matta, blanka, tidstypiska, traditionella)
 Marken (markbeläggning, växtlighet, naturtomt, häckar, staket, avgränsningar)
 Ålder/stiltillhörighet
 Användning (karaktär av bostad, fritidshus, industri, ekonomibyggnad, herrgård, arbetarbostad
osv)
(Listan är inspirerad av Boverkets checklista på karaktärsdrag på PBL Kunskapsbanken)
Är ändringen varsam?

Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar ska utgå från byggnadens
förutsättningar. När analysen av byggnaden är klar har vi fått tag i ett fåtal karaktärsdrag som
framstår som särskilt viktiga för byggnaden. Karaktärsdragen ska vara utgångspunkten för
ändringar. Gör ändringarna i samma anda, använd material som fanns då byggnaden uppfördes och
sök lösningar som stämmer överens med byggnadens gestaltning och teknik. Man kan ta reda på
mer om byggnadsstilen för att få exempel på lösningar som passar till byggnaden. På karlstad.se
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finns guider till olika arkitekturtyper och kulturmiljöprogrammets sökfunktion är också till hjälp,
där kan man söka på byggår och se liknande byggnader för att få inspiration (de som är utpekade
som särskilt värdefulla är oftast goda exempel). Begränsa gärna ingreppen och bevara och reparera
det som fungerar, det bidrar också till att hushålla med resurser.
Enligt Boverkets byggregler (BBR 1:2211 allmänt råd) anses en ändring vara varsam om den
respekterar byggnadens karaktär avseende:
 Proportion, form och volym
 Material och utförande
 Färgsättning
 Detaljomsorg och detaljeringsnivå
Ändringen bör också ta tillvara detaljer som är väsentliga för byggnadens karaktär.

Bilden visar hur många små ovarsamma förändringar lätt förvanskar en byggnad om man inte tar hänsyn till dess karaktär
utan byter till sådant som inte hör till byggnadens stil. Publicerad med tillstånd från Boverket. Illustration: Kiran Maini
Gerhardsson/Boverket.

FÖRVANSKNINGSFÖRBUD – FÖR SÄRSKILT VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH
OMRÅDEN

Till skillnad från varsamhetskravet som gäller alla byggnader gäller förvanskningsförbudet bara
särskilt värdefulla byggnader och områden. För dem gäller förvanskningsförbudet alltid, det vill
säga även vid icke bygglovspliktiga åtgärder och de gäller även invändigt. Det är byggherrens
ansvar att förvanskningsförbudet följs. Byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen över att
byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
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Stadsbyggnadsförvaltningen ger råd kring vad som kan
bli en förvanskning och ofta kan man komma fram till
bra lösningar som inte förvanskar det som är värdefullt.
Är det en bygglovsbefriad åtgärd där viktiga
kulturhistoriska värden riskerar att gå förlorade kan
byggherren i sista hand ändå välja att söka ett frivilligt
bygglov för att få ärendet prövat.
Vilka byggnader är särskilt värdefulla?

Det finns ingen exakt definition av vad som utgör en
särskilt värdefull byggnad eller bebyggelseområde. För
att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull
krävs det att byggnadens värde är så stort att dess
bevarande kan sägas utgöra ett allmänt intresse.
Särskilt värdefull kan en byggnad eller miljö vara om
den till exempel är representativ för en tidsepok eller en
företeelse, om den har betydelse för utvecklingen
kulturhistoriskt, arkitektoniskt eller tekniskt, om den
berättar om tidigare sociala villkor eller är högt
värderat i en lokal opinion. Det handlar alltså inte alltid
om vacker arkitektur eller enskilda byggnader av
monumental karaktär utan också om byggnader och
miljöer som berättar om historiska skeden och hur
människor har levt. (Proposition 1985/86:1 sid 510.)

PBL 8:13
Förvanskningsförbud
En byggnad som är särskilt
värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte
förvanskas.
Det ska också tillämpas på
1. Skyltar och
ljusanordningar samt
andra anläggningar än
byggnader som är
bygglovspliktiga, om
anläggningarna genom
sin storlek eller funktion
kan ha en betydande
inverkan på omgivningen
(PBL 16:7).
2. Tomter i de avseenden
som omfattas av
skyddsbestämmelser i en
detaljplan eller
områdesbestämmelser.
3. Allmänna platser.
4. Bebyggelseområden.

I Boverkets byggregler (BBR 1:2213) står det vad som kan räknas som en särskilt värdefull
byggnad eller bebyggelseområde. Den kan till exempel tydliggöra tidigare samhällsförhållanden
som:
 Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion som nu har
blivit sällsynt.
 Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor,
arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt
värderingar och tankemönster.
 Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller verksamheter.
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen (BBR
föreskrifter och allmänna råd). Exempel på detta är:
 Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens genombrott,
immigration eller emigration.
 Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade under sin
samtid.
 Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé.
 En byggnad som utgör en källa till kunskap om äldre material och teknik.

SIDA 55 AV 78

55

 En byggnad kan vara särskilt värdefull ur konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda
estetiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå avseende arkitektonisk gestaltning eller i
utförande och materialval eller i konstnärlig gestaltning eller utsmyckning.
 En byggnad kan vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exempel
på detta kan vara en byggnad som haft stor betydelse i ortens sociala liv eller för ortens identitet
eller i lokala traditioner.
I begreppet särskilt värdefullt ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhållande eller
i sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande. I BBR står även att
byggnader som är uppförda före 1920-talets bebyggelseexpansion och som har sin huvudsakliga
karaktär bevarad idag utgör en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem kan antas
uppfylla något av kriterierna för en särskilt värdefull byggnad. (BFS 2016:6)
Utpekad eller inte

En byggnad behöver inte vara utpekad som särskilt värdefull i förväg i ett kulturmiljöprogram, den
kan vara särskilt värdefull ändå. Det gäller att utreda det kulturhistoriska värdet för att sedan kunna
motivera och argumentera. Det faktiska beslutet om det är en särskilt värdefull byggnad eller inte
görs alltid i ett ärende som prövas gentemot PBL vid ett bygglov eller i planprocessen, eftersom
byggherren då har en möjlighet att överklaga. Ett utpekande i kulturmiljöprogram innan dess är en
bedömning.
Det är ändå bra att i förväg göra en sådan bedömning av vilka byggnader och miljöer som är
särskilt värdefulla eftersom vissa bygglovsbefriade åtgärder är bygglovspliktiga i värdefulla
miljöer, t.ex. Attefallsåtgärderna. En bedömning av vilka särskilt värdefulla byggnader och miljöer
som finns i vår kommun görs i Karlstads kulturmiljöprogram. Handläggaren kan då tidigt
kommunicera med byggherren om byggnadens kulturhistoriska värde och att ändringar bör anpassa
sig till det.
Kulturmiljöprogrammet hjälper även fastighetsägaren att få kunskap om sin byggnad och planera
ändringar så att de anpassar sig till byggnadens kulturhistoriska värden. Fastighetsägaren behöver
vara särskilt uppmärksam på att man kan behöva ta kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen även
om åtgärden inte kräver bygglov, för att vara säker på att ändringar inte är en förvanskning.
Vad är en förvanskning?

Förvanskningsförbudet innebär inte ett förbud mot förändring, utan som sagt, förvanskning.
Definitionen av förvanskning är att karaktärsskapande egenskaper går förlorade. Vilka egenskaper
är det som gör byggnaden särskilt värdefull? Detta måste utredas först. Om en väsentlig egenskap
försvinner, då är det en förvanskning. Andra ändringar kan vara möjliga. Det är viktigt att komma
ihåg att förvanskningsförbudet bara gäller särskilt värdefulla byggnader. Enligt Boverkets
byggregler (BBR 1:2212 Allmänt råd) bör det klarläggas vid en prövning om förvanskning om
åtgärden förändrar byggnadens karaktärsdrag eller skadar någon av de egenskaper som
sammantaget ligger till grund för byggnadens eller områdets kulturhistoriska värde.
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Utredningar till hjälp
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Om bygglovshandläggaren anser att det inte finns tillräcklig information om byggnadens
kulturhistoriska värden så får man begära in mer underlag från byggherren, till exempel
kompletterande beskrivning av teknik, material och färgsättning. Det kan även vara så att
byggherren behöver komplettera med en antikvarisk förundersökning (se kapitel 1) som beskriver
vilka egenskaper som är värdefulla. Med utgångspunkt från vad som är värdefullt granskas sedan
om värdena går förlorade vid ändringen.

Rutin vid bygglov av särskilt värdefulla byggnader
1)
2)
3)
4)

Ta reda på om byggnaden är särskilt värdefull, till exempel genom kulturmiljöprogrammet
eller kontakt med bebyggelseantikvarie.
Kommunicera tidigt med byggherren om att särskilt värdefulla byggnader inte får förvanskas,
d.v.s. det som är värdefullt med byggnaden får inte försvinna.
Förvanskning och varsamhet ska vara med som kontrollpunkter i kontrollplanen.
I bygglovsgranskningen ska utredas om det som är värdefullt med byggnaden går förlorat vid
den tänkta ändringen. För att kunna göra den bedömningen kan handläggaren begära in
kompletterande underlag.

Vid höga kulturhistoriska värden kombinerat med stora förändringar bör byggherren ta fram en
förundersökning som tar reda på vilka egenskaper som är värdefulla. Det bästa är om den görs
tidigt och ligger till grund för bygglovet. En certifierad sakkunnig i kulturvärden bör vara kopplad till
kontrollplanen. (Läs om förundersökning i kapitel 1 och om sakkunnig längre fram i detta kapitel.)

SKYDDSBESTÄMMELSER I DETALJPLAN

Det är bara särskilt värdefull bebyggelse som kan få skyddsbestämmelser i en detaljplan. Därför får
man förutsätta att en q-märkt byggnad är särskilt värdefull och inte får förvanskas enligt PBL 8:13.

Rutin vid bygglov på byggnad med skyddsbestämmelser (q)






Har en byggnad skyddsbestämmelser (q) i detaljplan så behöver byggherren lämna in en anmälan
vid underhåll enligt plan- och byggförordningen kap 6 § 5 punkt 7. (Se rubriken Underhåll för vad
som definieras som underhåll.)
Har byggnaden rivningsförbud kan det inte räknas som ett litet avsteg att frångå den bestämmelsen
eftersom särskilt värdefulla kulturvärden räknas som ett allmänt intresse. En ny detaljplan måste i
så fall antas som inte har något rivningsförbud.
Är detaljplanen från 1980 eller 1990-talen är det troligt att q endast preciseras med ”särskild
miljöhänsyn”. Med dagens terminologi räknas det som en särskilt värdefull byggnad som inte får
förvanskas enligt PBL 8:13. Läs planbeskrivningen för att se vad intentionen med bestämmelsen
var.
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I 9:e kapitlet i PBL anges vad som kräver bygglov. I vissa frågor är det tydligt, t.ex. när det gäller
nybyggnad, flyttning en byggnad, tillbyggnad och ändrad användning. I andra fall beror det på
olika faktorer, t.ex. om det ligger inom eller utanför detaljplan, om det är en/två-bostadshus eller
flerbostadshus eller om ändringen ändrar byggnadens utseende avsevärt. I detaljplanen kan
bygglovsplikten höjas, därför är det viktigt att även granska den inför en fråga om vad som är
bygglovspliktigt. Ett bygglovsbeslut går att överklaga.
Inom detaljplan

Åtgärder som kräver bygglov inom detaljplan (men inte utanför) är till exempel:
 Om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. (Se rubrik Väsentlig fasadförändring.)
 Ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.
Observera att följande kan vara bygglovsbefriat för en- och tvåbostadshus, men kräver alltid
bygglov för flerbostadshus.
 Färgbyte. Bygglov behövs bara för en- och tvåbostadshus om ändringen väsentligt ändrar
byggnaden eller områdets karaktär (PBL 9:5).
 Byte av fasadbeklädnad. Bygglov behövs bara för en- och tvåbostadshus om ändringen
väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär (PBL 9:5).
 Byte av taktäckningsmaterial. Bygglov behövs bara för en- och tvåbostadshus om ändringen
väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär (PBL 9:5).
Flerbostadshus

Åtgärder som kräver bygglov för flerbostadshus (inte för en- och tvåbostadshus) är till exempel:








Färgsättning eller omfärgning av fasad, yttertak, fönster och dörrar.
Skyddad uteplats (PBL 9:4)
Skärmtak (PBL 9:4)
Takkupa
Tillbyggnad på 15 kvadratmeter, en så kallad attefallstillbyggnad. (PBL 9:4d)
Bygga en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter, en så kallad attefallsbyggnad (PBL 9:4a).
Bygga en komplementbyggnad på 15 kvadratmeter i närheten till bostadshuset, en så kallad
Friggebod (PBL 9:4). Se rubriken om Friggebod.

Särskilt värdefull byggnad eller miljö

Om en byggnad är särskilt värdefull eller ingår i en värdefull miljö enligt PBL 8:13 så kan vissa
åtgärder som i vanliga fall inte är bygglovspliktiga ändå kräva bygglov. Kulturmiljöprogrammet
eller bebyggelseantikvarie kan vara till hjälp i bedömningen av om det är en särskilt värdefull
byggnad. Observera att förvanskningsförbudet och varsamhetskravet alltid gäller, även om
åtgärden inte kräver bygglov. Friggebodar är bygglovsbefriade så länge man följer förutsättningar
med avstånd från grannen osv. Bygglov krävs för:
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Attefallshus, komplementbyggnad på 25 kvadratmeter. (PBL 9:4d)
Tillbyggnad på 15 kvadratmeter. (PBL 9:4d) (PBL 8:13)
Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. (PBL 9:4c, PBL 9:4d)
Takkupor. (PBL 9:4d)
Karaktären kan vara mer ömtålig här så en- och tvåbostadshus som i vanliga fall inte behöver
bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kan behöva bygglov
om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. (PBL 9:5) Se rubriken
Väsentlig fasadförändring.
 Om byggnaden har en q-märkning i detaljplan så ska en anmälan göras även för underhåll. (Ej
bygglov.) Se rubrik om underhåll.
Bygglov utanför detaljplan / på landsbygden

Kommunen kan neka bygglov även utanför detaljplanelagt område (oftast på landet) om det inte är
en varsam ändring eller om det riskerar att förvanska byggnaden. (PBL 9:31a) När en detaljplan
upprättas görs en avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen. Men vid bygglov
utanför detaljplan har en sådan avvägning inte skett och den måste därför göras i anslutning till det
enskilda bygglovet. Hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 3 och 4 kapitel och
bestämmelserna om skydd av områdens kulturvärden ska också prövas i områden utanför
detaljplan. Översiktsplanen, som visar vilka allmänna intressen som finns och vilka prioriteringar
som görs, ger stöd för en sådan bedömning.

ICKE BYGGLOVSPLIKTIGA ÅTGÄRDER

Flera åtgärder får göras utan bygglov och ärendet når då inte automatiskt
stadsbyggnadsförvaltningen. Men förvanskningsförbudet samt varsamhetskravet i PBL gäller alltid,
även vid icke bygglovspliktiga åtgärder. Därför är det bra om fastighetsägaren ändå tar kontakt
med stadsbyggnadsförvaltningen för att höra om den planerade åtgärden är ovarsam eller riskerar
att bli en förvanskning. Det är alltid fastighetsägarens ansvar att varsamhetskravet och
förvanskningsförbudet efterlevs och det kan bli krav på återställande om förvanskning uppstått.
Anmälan

Vissa åtgärder är anmälningspliktiga trots att de inte kräver bygglov. Det gäller till exempel
underhåll av byggnader som har skyddsbestämmelser (q) i detaljplan (läs mer under rubriken
Underhåll). Vid rivning av en byggnad eller del av en byggnad krävs också en anmälan, även
utanför detaljplan där det inte krävs rivningslov. Flera andra ändringar kräver en anmälan enligt
plan- och byggförordningen PBF 6:5, till exempel när ändringar görs i byggnadens bärande
konstruktion, om planlösningen avsevärt ändras samt vid Attefallsåtgärder.
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Från och med den 2 juli 2014 infördes en bygglovsbefrielse för vissa åtgärder på en- och
tvåbostadshus. Bygglovsbefrielsen gäller dock inte om byggnaden eller bebyggelseområdet är
särskilt värdefulla (PBL 8:13), då krävs bygglov.
Bestämmelser som alltid gäller är att byggnader ska utformas och placeras med hänsyn till stadsoch landskapsbilden och kulturvärdena på platsen (PBL 2:6). Alla ändringar och tillägg ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (PBL 8:17). Även om det är
bygglovsbefriade åtgärder är det fastighetsägarens ansvar att dessa bestämmelser i plan- och
bygglagen efterlevs.
Attefallsåtgärder för en- och tvåbostadshus






Tillbyggnad på 15 kvadratmeter. (PBL 9:4b)
Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. (PBL 9:4c)
Två takkupor. Ej mer än halva takfallet. (PBL 9:4b)
Attefallshus, komplementbyggnad på 25 kvadratmeter.
(PBL 9:4a)

Mer om
Attefallsåtgärder
Boverket PBL
Kunskapsbanken

Attefallsåtgärder är bygglovspliktiga i värdefulla miljöer/byggnader

Attefallsåtgärder som i vanliga fall inte kräver bygglov, är
bygglovspliktiga om de ingår i en särskilt värdefull miljö eller
planeras på en särskilt värdefull byggnad.

PBL 9 kap 4§ d
En åtgärd som avses i 4 a –
4 c §§ får inte vidtas utan
bygglov på byggnader eller
inom bebyggelseområden
som är särskilt värdefulla
enligt 8:13.

Det är byggnadens eller områdets värden som avgör om ett
visst objekt är särskilt värdefullt. Det behövs alltså inget
utpekande i förväg, enligt Boverket. Själva beslutet om en
byggnad eller miljö är särskilt värdefull görs i
bygglovsprocessen eftersom fastighetsägaren då har möjlighet att ifrågasätta kommunens
bedömning genom att överklaga beslutet. I kulturmiljöprogrammet, som är ett kunskapsunderlag,
görs enbart en bedömning av om en byggnad är särskilt värdefull. Om det framgår av
planbestämmelser att ett område är särskilt värdefullt eller om det finns skyddsbestämmelser (q) i
detaljplanen så får frågan anses vara avgjord, eftersom sådana bestämmelser bara får finnas för
särskilt värdefull bebyggelse.
Om det inte finns skyddsbestämmelser i detaljplanen får byggnadsnämnden göra en bedömning i
varje enskilt fall. Som underlag för bedömningen kan kommunen använda olika typer av material
eller kunskapsunderlag som till exempel kulturmiljöprogram eller ställningstaganden i
översiktsplanen. Om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården tyder det på att området är
ett särskilt värdefullt område.
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Rutin Attefallsåtgärder

Områden och byggnader som är särskilt värdefulla
En bedömning av om det är en särskilt värdefull miljö/område eller byggnad kan göras i det enskilda
fallet. Men Karlstads kommun rutin är att bygglov behövs för Attefallsåtgärder:

När det finns skyddsbestämmelser (q) i detaljplanen.

Inom riksintresseområden.

Inom särskilt värdefulla miljöer (enligt PBL 8:13) i Karlstads kulturmiljöprogram.

Om byggnaden är utpekad som särskilt värdefull (röd) i Karlstads kulturmiljöprogram. (dock ej
nytt Attefallshus inom fastigheten (om det inte samtidigt är en särskilt värdefull miljö)

Friggebod

Det krävs inte bygglov för att bygga en friggebod på 15 kvadratmeter i omedelbar närhet till eneller tvåbostadshus. De allmänna reglerna om byggnader i plan- och bygglagen gäller dock även
för friggebodar. Därför ska en friggebod utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden (PBL 26). Den ska placeras med hänsyn till
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
Ändringar och tillägg, vilket en friggebod är, ska alltid göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas. (PBL 8:17 och 1:4) Om friggeboden byggs inom ett område som är
särskilt värdefullt så får det inte medföra att området förvanskas. (PBL 8:13) Kommunen kan
införa bestämmelser i detaljplan om hur en friggebod ska placeras och utformas samt införa en
utökad bygglovsplikt för friggebodar.

VAD ÄR EN VÄSENTLIG FASADFÖRÄNDRING?

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för ändringar av byggnader som avsevärt påverkar
deras yttre utseende. Var går gränsen för vad som avsevärt förändrar utseendet? Enligt Boverket är
det ”inte alltför obetydliga ingrepp eller andra förändringar i byggnadens substans”. Det finns ingen
definition av ”väsentlig fasadförändring” utan kommunen gör sin tolkning i varje enskilt fall eller
med hjälp av arbetsmaterial eller arbetsordning som kommunen själv upprättar, till exempel
riktlinjer som de här.
Att putsa eller lägga på ytterpanel på en byggnad som inte tidigare varit putsad eller försedd med
panel, att ta upp nya fönster eller dörrar eller att väsentligt ändra fönster och dörrar kan räknas som
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väsentliga ändringar och kan därför vara bygglovspliktiga. Bygglov har krävts för att byta fönster av
brunmålat trä, mot fönster av vit plast och bredare
profiler. Det har också krävts bygglov för att omvandla
ett verandatak till en balkong och att ändra ett befintligt
fönster till en dörr ut till en balkong (RÅ 1986 ref. 156,
RÅ 1983 2:46). Enligt ”Lathund för bygglovs- och
anmälningspliktiga åtgärder” som fyra kommuner i
Jönköpings län tagit fram krävs det bygglov för
tilläggsisolering där fönster inte flyttas ut och där grund
och takutsprång inte ändras. Fasaden får då ett ändrat
utseende. Att glasa in ett befintligt uterum är en
fasadändring. Är byggnaden kulturhistoriskt värdefull
råder bygglovsplikt även för sådant som är undantaget
bygglov i PBL 9:5 enligt lathunden.
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PBL 9:2
Om byggnaden ligger i ett område
som omfattas av en detaljplan
krävs bygglov för annan ändring
av en byggnad än tillbyggnad, om
ändringen innebär att byggnaden
byter färg, fasadbeklädnad eller
taktäckningsmaterial eller
byggnadens yttre utseende
avsevärt påverkas på annat sätt.

Rättsfall
MÖD mål nr P 283-15
MÖD mål nr P 9086-14
MÖD mål nr P 8256-11
RÅ 1986 ref. 156
RÅ 1983 2:46

Om det är en väsentlig fasadändring som kräver bygglov kan även bero på vilken slags byggnad det
är och vilken miljö den ligger i. En ändring på en byggnad med höga kulturhistoriska värden kan
påverka i högre grad än samma ändring på en modern byggnad i ett industriområde. Det är viktigt
att titta på byggnadens karaktär och se hur området i övrigt ser ut. Följande faktorer ökar
sannolikheten för att förändringen är en väsentlig fasadförändring:
 Byggnaden bedöms vara kulturhistoriskt särskilt värdefull (PBL 8:13) (Till exempel utpekad
som särskilt värdefull (röd) i kulturmiljöprogrammet).
 Byggnaden är inte särskilt värdefull men har en tydlig tidstypisk karaktär (PBL 8:17) (Till
exempel utpekad med visst värde (blå) i kulturmiljöprogrammet)
 Området har en mycket enhetlig karaktär där byggnaderna liknar varandra. En liten ändring kan
göra stor skillnad.
 Byggnaden har skydd (q) eller varsamhetsbestämmelser (k) i detaljplan. Det tyder på att
byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.
Åtgärder som kan vara en väsentlig fasadförändring och därmed
bygglovspliktiga, beroende på byggnadens karaktär:

 Ta upp nytt fönster eller dörr eller ändra ett fönster till en dörr. Ändra storlek, flytta eller ta bort
fönster.
 Väsentligt ändra fönster eller dörrar så att utseendet ändras, t.ex. att byta utseende på karm och
båge i material, storlek eller profil eller indelning av fönster.
 Ändra fasadens karaktär genom att ändra fasadmaterial t.ex. genom att putsa där det inte varit
puts, måla tegel, ändra från stående träpanel till liggande.
 Ändra pannor på tak från lertegel till betongpannor eller ändra kulör på taket.
 Göra en balkong av ett verandatak.
 Tilläggsisolering utan att fönster, grund och takutsprång flyttas.
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Rutin för väsentlig fasadförändring
1) Är åtgärden liknande de fasadförändringarna som anges i punkterna ovan?
2) Är det en värdefull byggnad eller område där fasadförändringen påverkar värdet på byggnaden
eller i miljön?
Om det är så. Är det troligtvis en väsentlig fasadförändring och kräver bygglov.
Bedöms det inte vara en väsentlig fasadändring, gör en anteckning om bedömningen.

ÄNDRING AV BYGGNAD
Avsteg från tekniska egenskapskrav

Ändringar ska utföras varsamt (PBL 8:17) och hänsyn ska tas till karaktärsdrag och kulturhistoriska
värden. Vissa tekniska lösningar inte är möjliga på särskilt värdefulla byggnader utan att förvanska
värdena, därför kan man göra avsteg från de tekniska egenskapskraven för att ta hänsyn till
förvanskningsförbudet (som ju bara gäller särskilt värdefulla byggnader PBL 8:13).
Varsamhetskravet kan dock inte tillämpas så att det hindrar att utformningskrav och tekniska
egenskapskrav uppfylls. Däremot kan det påverka på vilket sätt eller på vilken nivå kraven
uppfylls. (PBL 8:7, PBF 3:13 Boverkets Tema kulturvärden, Tillämpning av kraven vid ändring av
byggnader.)
Utgångspunkten är att det är samma krav på tex energihushållning vid ändring av en byggnad som
vid en ny. Men man kan behöva hitta nya lösningar för att kunna vara varsam. Det pågår till
exempel forskning på hur man kan energieffektivisera kulturhistoriska byggnader på ett bra sätt
och nya produkter kommer på marknaden, så man behöver tänka till för att hitta smarta lösningar
som sparar energi och samtidigt utgår från byggnadens karaktärsdrag. När man gör avsteg från de
tekniska egenskapskraven får det aldrig medföra en risk för hälsa och säkerhet.
Med ändring menas tillbyggnad, ombyggnader eller andra åtgärder som ändrar en byggnads
konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (PBL 1:4). De
tekniska egenskapskrav som får göras avsteg från är bland annat krav på brandsäkerhet,
bullerskydd, energihushållning och värmeisolering samt tillgänglighet (PBL 8:4). När det gäller
tillgänglighet ska det finnas synnerliga skäl för att göra avsteg från de tekniska egenskapskraven.
Ett sådant skäl är att ändringen förvanskar en särskilt värdefull byggnad. (BBR 1:221).
Krav vid ändring av byggnad

Läs mer om ändring av byggnad

Vid ändring av byggnader ska ändringen tillgodose:
 Utformningskraven (PBL 8:1)
Boverkets byggregler (BBR) 1:22
Krav vid ändring av byggnader.
 Varsamhetskravet (PBL 8:17)
Särskilt avsnitt 1:2211, 1:223 och
 Förvanskningsförbudet av särskilt värdefulla
1:2231
byggnader (PBL 8:13)
 Kraven enligt PBL 2:6 om hänsyn till stads- och
BBR 2:311 Förundersökning vid
ändring av byggnader.
landskapsbilden och platsens natur- och
kulturvärden
 De tekniska egenskapskraven (PBL 8:4)
(Källa: Boverkets PBL Kunskapsbank tema kulturvärden)
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Vid ett bygglov granskar handläggaren att plan- och bygglagen uppfylls, bland annat
varsamhetskravet (PBL 8:17) samt förvanskningsförbudet av särskilt värdefulla byggnader (PBL
8:13). Behöver handläggaren mer information för att vara säker på att varsamhetkravet och
förvanskningsförbudet följs så kan mer material begäras in, till exempel i form av en antikvarisk
konsekvensanalys eller yttrande. Om det behövs så kan även en antikvarisk förundersökning göras
(se mer under Utredningar i kapitel 1 samt BBR 2:311). En sådan undersökning beskriver bland
annat vad som är värdefullt med byggnaden, vilket gör att det blir lättare att veta om just dessa
värden går förlorade vid förändringen.
Kontrollplan och tekniskt samråd

Vid de flesta åtgärder hålls ett tekniskt samråd innan bygget startar. Då går man igenom hur arbetet
ska planeras och organiseras. Vid samrådet lämnas en kontrollplan in för de ärenden som har en
kontrollansvarig. Kontrollplanen ska vara anpassad till det enskilda fallet och ha den utformning
och detaljeringsgrad som behövs för att kunna säkerställa förbudet mot förvanskning och kravet på
varsamhet (PBL 10:7).
För att i efterhand kunna avgöra om åtgärden uppfyllt varsamhetskravet och förvanskningsförbudet
måste byggnaden dokumenteras innan ändringar görs, så att man kan jämföra hur det såg ut före
och efter. Vid behov kan stadsbyggnadsförvaltningen kräva att certifierad sakkunnig i kulturvärden
(KUL) ska finnas i ärendet. Vid byggnader med kulturhistoriska värden ser processen ut så här:
1. Vid bygglovsansökan (som inte gäller nybyggnad) ska byggherren kunna redovisa hur
ändringen görs varsamt genom att en punkt för varsamhet finns med i kontrollplanen. Om en
byggnad bedöms vara särskilt värdefull så ska även förvanskningsförbudet vara med som en
kontrollpunkt.
2. På det tekniska samrådet diskuteras bland annat kontrollplanen. Det ska då vara tydligt för
bygglovshandläggaren att varsamhetskrav och förvanskningsförbud följs. Byggherren kan till
exempel redovisa det genom att ta fram ett underlag (t.ex. en antikvarisk förundersökning) som
gör att det går att ta ställning till om kontrollen är tillräcklig för att säkerställa varsamhetskrav
och förvanskningsförbud. Behövs det så kan krav ställas på en sakkunnig i kulturvärden.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen kan kräva att en certifierad sakkunnig ska kontrollera plan- och
bygglagens krav gällande varsamhet och förvanskningsförbud uppfylls, om byggherrens själv
inte har den kompetensen. Genom att byggherren anlitar en sakkunnig i kulturvärden så blir
byggherrens egenkontroll tillräcklig.
4. Den sakkunniga medverkar under byggskedet för att ta ställning till antikvariska frågor som
uppstår och eventuellt dokumentera arbetet. Efter ombyggnaden skriver den sakkunniga en
antikvarisk slutredovisning som ska ingå i byggherrens egenkontroll.
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5. Byggherren ska kunna visa en ifylld kontrollplan innan slutbesked kan ges. Ibland hålls ett
slutsamråd där bl.a. kontrollplanen gås igenom. För att slutbesked ska kunna ges ska
kontrollplanen vara uppfylld samt kraven för startbesked vara uppfyllda (PBL 10:23 punkt 1).
För att kunna kontrollera i efterhand att ändringar har gjorts varsamt och utan att förvanska kan
det behövas en dokumentation av hur byggnaden såg ut före och efter förändringen. Ibland
krävs en mer omfattande dokumentation av hur byggnaden såg ut innan förändringen, ibland
kan det räcka med några bilder.
Rutin för kontrollplanen vid handläggning av bygglov
Vid bygglov för tillbyggnad, ombyggnad eller fasadförändring ska varsamhet finnas med som en punkt i
kontrollplanen.
Om en byggnad bedöms vara särskilt värdefull, t.ex. genom att den är utpekad i kulturmiljöprogrammet,
så ska förvanskningsförbud vara med som en punkt i kontrollplanen.
Har byggnaden höga kulturhistoriska värden och ska genomgå stora förändringar så ska en sakkunnig
kontrollera kulturvärdena. Då ska även en dokumentation före och efter förändringen göras för att man
ska kunna kontrollera att en förvanskning inte har skett.

ANTIKVARISK SAKKUNNIG

Om en byggnad har höga kulturhistoriska värden och
mycket stora ändringar ska göras så bör en certifierad
sakkunnig i kulturvärden kopplas till projektet. En
sakkunnig behövs om det är så att bygglovshandläggaren
behöver mer information om vilka de kulturhistoriska
värdena är och om de tänkta förändringarna riskerar att
förvanska dem. Ju tidigare en antikvariskt sakkunnig,
kopplas in i projektet desto bättre. Finns en
förundersökning så används den som underlag för att se
vad som ska kontrolleras i kontrollplanen.

Certifierad antikvarisk
sakkunnig
En sakkunnig ska vara certifierad
och behörig för normala (N) eller
komplicerade (K) ärenden.
Certifieringen är giltig i fem år
och Boverket har en förteckning
över vilka som är certifierade på
sin hemsida.
Den sakkunnige ska kunna sätta
in, analysera och tolka
byggnadsverk i ett kulturhistoriskt
sammanhang.

Så här bör en lyckad ärendegång vara när en antikvariskt sakkunnig kopplas in:
 En antikvarisk förundersökning görs som pekar på vad som är kulturhistoriskt värdefullt.
 Byggherren använder förundersökningen som underlag för sin projektering.
 Ett bygglov lämnas in. I granskningen av bygglovet avgör stadsbyggnadsförvaltningen om
varsamhet och förvanskningsförbud har tillgodosetts.
 Byggherren (eller en anlitad kvalitetsansvarig) gör en kontrollplan som handläggaren
kontrollerar och godkänner. Det görs med förundersökningen som utgångspunkt så att de frågor
som framkom var viktiga för varsamhet ingår som punkter i kontrollplanen.
 Under byggprocessen kan den antikvariskt sakkunniga bistå med sin kompetens. Till exempel
genom möten på plats med byggherren och de som utför byggnadsjobbet.
 Vid slutbesiktningen kontrollerar den sakkunnige att det blev som kontrollplanen angett, gör en
antikvarisk slutredovisning och skriver på kontrollplanen.
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Rutin för antikvariskt sakkunnig
Har byggnaden höga kulturhistoriska värden och det är stora förändringar av byggnaden som
planeras? Då ska en antikvarisk sakkunnig kopplas till projektet för att säkerställa att varsamhetskravet
och förvanskningsförbudet följs.
En sakkunnig behövs om handläggaren behöver mer information om vilka de kulturhistoriska värdena
är och om de tänkta förändringarna innebär en förvanskning av dem.
Vi vill att byggherren i första hand anlitar en sakkunnig som är certifierad i kulturvärden. Är den
sakkunnige inte certifierad prövar stadsbyggnadsförvaltningen i varje enskilt ärende om personen kan
anses godkänd.

ATT GÖRA TILLÄGG

Det finns olika förhållningssätt till hur en tillbyggnad eller en ny byggnad i en kulturhistoriskt
värdefull miljö kan utformas. Tillägget kan vara helt modernt och berätta om den tid som den
uppförts i, ett ärligt tillägg som inte låtsas vara en äldre byggnad utan står som kontrast till sin
omgivning och tydligt talar om att den är byggd i dag. Detta förhållningssätt kan vara lyckat i vissa
miljöer, till exempel i en stadsmiljö som är förtätad successivt under olika tidsperioder. Då blir den
nya byggnaden en ny årsring.

Flerbostadsvilla i funkisstil från 1932 byggdes till 1988 där en hel del karaktärsdrag från den ursprungliga
byggnaden togs upp, medan andra avvek. Arkitekt: Ingemar Hedlund, Ingvar Ekemark tillbyggnad.
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I ovanliga fall är det motiverat att göra raka motsatsen, nämligen ett tillägg som helt ser ut att vara
byggt under en annan tid än idag. Det kan behövas vid en väldigt känslig miljö som vid ett
byggnadsminne eller vid ett återuppförande av en byggnad som har brunnit.
Mellanvägen är att tillägg ska anpassas till omgivningen och ta upp viktiga karaktärsdrag i befintlig
bebyggelse, som material, färger, skala och andra linjer eller drag i fasaden som upprepningar av
fönster eller burspråk. I vilken mån den nya byggnaden skall anpassa sig är något som bör
diskuteras från fall till fall, det ställningstagandet bör utgå från en analys av de kulturhistoriska
värdena i det enskilda fallet. En genomtänkt modern arkitektur som samspelar med sina äldre
grannbyggnader i fråga om form, höjd, material och linjer får ofta gott resultat. Kontrasten mellan
gammalt och nytt kan bli spännande samtidigt som det nya visar ett formsläktskap med det äldre,
det blir som en kommentar till det som fanns på plats först. För detta krävs en kunnig arkitekt och
en intresserad byggherre och man kan behöva ta hjälp av bebyggelseantikvarie för att ta reda på
vilka karaktärsdrag som är viktiga att ta fasta på.
Rutin vid tillbyggnader eller ny byggnad i särskilt värdefulla miljöer
En analys behöver göras av vilka kulturhistoriska värden och karaktärsdrag som ska beaktas vid
nybyggnad/tillbyggnad.

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA INTERIÖRER

Förvanskningsförbudet av särskilt värdefulla byggnader (PBL 8:13) gäller även invändigt. Det kan
t.ex. handla om trapphus eller kakelugnar, panelade dörrar eller väggfast inredning. Särskilt
värdefulla interiörer kan också skyddas med skyddsbestämmelser (q) i detaljplan.
Stadsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att kulturhistoriskt värdefulla interiörer bör skyddas i
högre grad om de är av allmänt intresse, till exempel ett trapphus, än av mer privat karaktär som ett
kök i en villa. Förändringar av interiörer i kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus samt offentliga
byggnader bör därför kontrolleras noggrannare än en- och tvåbostadshus. Det finns byggnader som
tidigare varit offentliga men i dag har nya användningar, som järnvägsbyggnader, skolbyggnader,
frikyrkor och så vidare. Där bör man titta på om det finns särskilda karaktärsdrag som bör bevaras
för att de är viktiga för att kunna avläsa historien, som planlösningar eller speciella interiörer som
berättar om den tidigare användningen. Bygglovshandläggaren kan ställa krav på att byggherren
ska ta fram en antikvarisk förundersökning som redogör för vad som är kulturhistoriskt värdefullt.
Med den som utgångspunkt kan fastighetsägaren göra bra avvägningar kring vilka åtgärder som
behöver utföras och bygglovshandläggaren kan ställa krav på vad som ska bevaras utefter
prioriteringarna i förundersökningen. Många invändiga ändringar är dock varken anmälnings- eller
bygglovspliktiga vilket gör att det kan vara svårt att få information om dessa ändringar.
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Rutin för värdefulla interiörer
Är byggnaden särskilt värdefull och samtidigt en byggnad av allmänt intresse, till exempel

ett trapphus i ett flerbostadshus

en offentlig byggnad

en byggnad som tidigare varit offentlig som ett stationshus, skola, församlingshus eller frikyrka.
Då ska vi ta reda på om det finns kulturhistoriskt värdefulla interiörer och om de förvanskas vid den
planerade ändringen.

FÖRHANDSBESKED

Vid ett förhandsbesked utreder handläggaren om det är
möjligt att tillåta byggnation på den tänkta platsen
bland annat med hänsyn till landskap, vatten och
avlopp och om ny bebyggelse är förenligt med
översiktsplanen. Förhandsbesked är vanligast på
landsbygden, utanför detaljplanelagt område, men kan
även förekomma inom detaljplan
Är området skyddat?

I granskningen av förhandsbeskedet undersöks om det
finns kända fornlämningar i området, då kan en
kontakt med länsstyrelsen behövas. Är platsen inom
ett riksintresseområde, finns landskapsbildskydd,
ligger inom ett byggnadsminne eller är området
utpekat i en inventering som Karlstads
kulturmiljöprogram eller Länsstyrelsens Ditt
Värmland, se vidare i kapitel två för rutiner vid dessa
skydd och restriktioner. Plan- och bygglagens krav
kring varsamhet vid ändringar och flyttning av en
byggnad samt krav att ett värdefullt bebyggelseområde
inte får förvanskas gäller alltid.
Bygga på landet

En byggnadsantikvarie eller en landskapsarkitekt kan
vara till hjälp vid ett förhandsbesked om platsen ligger
i en kulturhistoriskt värdefull miljö. På landsbygden är
det viktigt att se vilken karaktär landskapet har och hur
byggnader traditionellt är placerade och utformade. I
Karlstads kommun finns en vägledande skrift som
heter Bygga på landet. Den ger några råd hur man kan
tänka vid nya etableringar på landet. Det bästa rådet är

Plan- och bygglagen om
placering av byggnader
PBL 2:6
Bebyggelse och byggnadsverk ska
utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads-och
landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan.
PBL 8:9
En obebyggd tomt som ska
bebyggas ska ordnas på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till
stads- eller landskapsbilden och till
natur- och kulturvärdena på
platsen. Tomten ska ordnas så att
naturförutsättningarna så långt
möjligt tas till vara.
9:31
För att bygglov ska kunna ges
utanför ett område med detaljplan
får det bland annat inte strida mot:
8:1 Att en byggnad ska ha en god
form-, färg- och materialverkan.
8:13 Att byggnader och
bebyggelseområden inte får
förvanskas.
8:17 Att ändringar av en byggnad
och flyttning av en byggnad ska
utföras varsamt så att man tar
hänsyn till karaktärsdrag och
värden.
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att välja tomt först och sen hus, inte att hitta ett drömhus i en katalog och sedan hitta en tomt att
placera det på. Tomten och platsen ger olika förutsättningar för hur huset kan se ut. Byggnaden bör
ha stöd av träd, skogsbryn eller en sluttning, helst inte mitt ute på en åker. Undvik schakt och
fyllning, att spara naturlig vegetation på tomten ger huset ett mer anpassat intryck än stora tomma
gräsmattor med nyplanterad tujahäck eller mur runt, som skulle kunna passa i ett villaområde men
känns främmande i ett kulturlandskap på landsbygden. Tänk på att vissa företeelser kan vara
skyddade av miljöbalken eller kulturmiljölagen, som stengärdesgårdar, alléer, vårdträd eller
husgrunder.
Ställa villkor på bygglovet

I ett förhandsbesked kan bygglovshandläggaren ställa villkor som följer med till bygglovet. ”Under
förutsättning att …. och …. uppfylls i bygglovet kan förhandsbesked ges.” Det kan vara villkor
kring utformning av byggnaden som färgsättning, materialval, taklutning eller storlek så att den
anpassar sig till karaktären och de kulturhistoriska värden som finns i området.

Rutin vid förhandsbesked
Undersök följande skydd:

Landskapsbildsskydd – kontakta länsstyrelsen

Fornlämningar inom 200m eller fornlämningstätt område – kontakta länsstyrelsen

Riksintresseområde – kontakta länsstyrelsen om det finns risk att riksintresset påverkas

Byggnadsminne inom skyddsområdet eller intill – kontakta länsstyrelsen

Miljö utpekad i Karlstads kulturmiljöprogram (gamla inventeringen eller nya) – utred om
särskilda villkor ska ställas kring utformning.

Miljö utpekad i Ditt Värmland samt översiktsplanen – utred om särskilda villkor ska ställas
kring utformning. Nyetablering ska ske restriktivt står det i Ditt Värmlands åtgärdsprogram,
som dock bara är vägledande.

Skyddsbestämmelser (q) varsamhetskrav (k) eller utformningsbestämmelser (f) i detaljplan.
Ligger fastigheten i en skyddad eller värdefull miljö behöver man titta på om det finns utformning eller
placering som är en förutsättning för att byggnaden ska bli bra på platsen. De kan punktas upp som
villkor i förhandsbeskedet.

RIVNINGSLOV
Rivningsförbud i detaljplan

Om kommunen vill vara säker på att kunna hindra rivning av särskilt värdefulla byggnader så skall
de skyddas med rivningsförbud i detaljplan. I Karlstads kommun utreds i varje ny detaljplan med
kulturhistoriska byggnader i eller intill området om byggnaderna kan få rivningsförbud i
detaljplanen. Därmed skyddas byggnader successivt. Har en byggnad fått ett rivningsförbud i
detaljplan så får den inte rivas om inte en ny detaljplan upprättas, eftersom det berör ett stort
allmänintresse. Om byggnaden inte omfattas av rivningsförbud i detaljplanen, kan kommunen
bevilja ett rivningslov även om det är en kulturhistoriskt värdefull byggnad men man har också
möjlighet att neka bygglov med hänvisning till PBL 9:34.
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När rivningslov inte behövs

70

Rivningslov krävs i de områden där det finns
PBL 9 kap. 34 §
detaljplan, men inte utanför dessa områden, vilket
Rivningslov ska ges för en åtgärd
vanligtvis är på landsbygden. I och med att det inte
som avser en byggnad eller
kommer in en rivningsansökan till kommunen, bara en
byggnadsdel som inte
anmälan om rivning, kan kommunen inte neka
1. Omfattas av
rivning. En anmälan om rivning beskriver hur en
rivningsförbud i detaljplan
eller
rivning ska göras, inte en fråga om den får
områdesbestämmelser,
genomföras. För vissa byggnader behövs inte ens en
eller
anmälan om rivning, det gäller till exempel
2. Bör bevaras på grund av
komplementbyggnader, ekonomibyggnad för jordbruk
byggnaden eller
bebyggelsens historiska,
eller skogsbruk och vissa andra delar av en byggnad,
kulturhistoriska,
tex skärmtak (PBF 6:6). Märkligt nog så kan
miljömässiga eller
förvanskningsförbudet (PBL 8:13), som gäller särskilt
konstnärliga värde.
värdefulla byggnader även på landsbygden, enligt
Boverket inte användas för att neka rivning.
Det krävs inte heller rivningslov om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan
bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det
krävs rivningslov. Attefallsåtgärder och friggebodar är undantagna från rivningslovplikt.
Det stadsbyggnadsförvaltningen kan göra vid planerad rivning av en kulturhistoriskt värdefull
byggnad utanför detaljplan är att uppmärksamma ägaren på den kulturhistoriska betydelsen och
uppmuntra till att inte riva.
Nekat rivningslov

De gånger kommunen kan neka rivningslov är i ett detaljplanelagt område, då kan kommunen
hänvisa till att byggnaden eller byggnadsdelen ska bevaras på grund av historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga eller konstnärliga värden (PBL 9:34). Om en byggnad är utpekad i
kulturmiljöprogrammet eller inte spelar juridiskt ingen roll, det gäller att argumentera för
byggnadens kulturhistoriska värde. Att en byggnad redan är utpekad i ett kulturmiljöprogram,
ligger inom riksintresseområde eller tas upp i översiktsplanen är dock ett stöd i en sådan
argumentation.
Att kulturmiljöprogrammet finns som ett aktuellt kunskapsunderlag med vilka byggnader som
bedöms vara särskilt värdefulla gör att bygglovshandläggaren i granskningen av ett rivningslov
tidigt får information om att byggnaden är utpekad och att det kan vara ett sådant fall där PBL 9:34
ska hävdas, det vill säga att neka rivning med hänsyn till dess kulturhistoriska värden.
För att avslå en begäran om rivningslov behöver byggnaden i sig inte ha särskilda kulturhistoriska,
miljömässiga eller konstnärliga värden, det räcker att byggnaden utgör en del av en miljö med
sådana värden. Det rivningshotade huset kan till exempel ingå i en enhetlig grupp med tidstypiska
byggnader eller ligga i en husrad eller vid ett torg med miljömässiga värden. Ett argument är också
att byggnaden lokalt tillmäts stor betydelse. (Prop. 1985/86:1 sid 289f)
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Det är dock upp till kommunen att besluta om man vill hävda att byggnaden inte bör rivas på grund
av sina kulturhistoriska värden (PBL 9:34). Det står ingenting i plan- och bygglagen om att man
inte får riva en kulturhistorisk byggnad (om det inte har rivningsförbud i detaljplan). Avslås en
begäran om rivningslov utan stöd i detaljplan eller områdesbestämmelser, kan det utlösa krav om
ersättning. Rätten till ersättning avgörs utifrån hur marknadsvärdet på berörd del av fastigheten
påverkas. För en byggnad i relativt gott skick och i kommersiell drift uppstår ofta därför ingen rätt
till ersättning.
Anståndsbeslut i väntan på detaljplan

Kommunen kan fatta beslut om anstånd för att göra en detaljplan som omfattar rivningsförbud
Byggnadsnämnden beslutar då att ärendet om lov inte ska avgöras förrän frågan om planarbetet har
avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov
kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov avgöras utan dröjsmål (PBL 9:28).
Byggnadsnämnden kan fatta beslut om att påbörja en detaljplan samt besluta om anstånd för
rivningslov vid samma nämndmöte, det behöver alltså inte vara en redan påbörjad detaljplan.
(Exempel i Helsingborgs kommun).
Rutin vid rivningslov
Är byggnaden eller miljön utpekad som kulturhistoriskt värdefull i kulturmiljöprogrammet eller misstänks
byggnaden ändå ha ett kulturhistoriskt värde – då bör rivning nekas.

Dokumentation innan rivning av kulturhistoriska byggnader

Det finns inget krav i plan- och bygglagen på att kulturhistoriska byggnader som har fått
rivningslov skall dokumenteras innan de rivs. Men det bör utredas om byggnaden bör bevaras på
grund av dess kulturhistoriska värde och i en sådan utredning kan fotografier ingå och byggnaden
blir på så sätt dokumenterad. En dokumentation kan vara värdefull för framtiden till exempel vid
markutredningar av miljöfarlig verksamhet eller för den allmänna kunskapen om kommunens
historia. Innan digitaliseringen slog igenom tog en fotograf under en period bilder av
kulturhistoriska byggnader som revs inom Karlstads kommun. Bilderna finns i
stadsbyggnadsförvaltningens arkiv samt har digitaliserats och kopplats till KartVy.
Det är bra om byggnader med kulturhistoriska värden dokumenteras innan de rivs. Men
bedömningen avgörs i varje enskilt fall. Värmlands Museum har ett topografiskt arkiv där de gärna
tar emot dokumentationer av rivna byggnader.
Rutin för dokumentation vid rivning
Om en dokumentation görs så skall den kopplas till bygglovsregistret ByggR. Är det endast foton så
skall de läggas i ett dokument, till exempel Word, så att de går att koppla till ByggR.
Om en dokumentation av en byggnad av allmänintresse utförs, så kan vi om vi vill kontakta Värmlands
Museum för att se om de vill förvara den i sitt topografiska arkiv. Kontakta i så fall deras arkivarie.
Redan rivna byggnader från 1980 och 90-tal finns i dag i pärmar märkta Rivna byggnader i vårt arkiv.
De är även digitaliserade och ligger i bildarkivet under I: plan och bygg. Sedan 2004 finns det sparade
bilder på vissa rivna byggnader under mappen Rivna byggnader i samma bildarkiv under I:.
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Definitionen av underhåll är (PBL 1:4):
”En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads
 konstruktion
 funktion
PBL 8 kap 14 § Underhåll
 användningssätt
Ett byggnadsverk ska hållas i
 utseende
vårdat skick och underhållas så att
 eller kulturhistoriska värde”.
dess utformning och de tekniska
Höjs standarden eller tillförs nya funktioner betraktas
egenskaperna i huvudsak bevaras.
det inte som underhåll.
Anmälan krävs vid underhåll av q-märkta
byggnader

För byggnader med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser (q) i detaljplan krävs
en anmälan vid underhåll, även om det inte är
bygglovspliktiga åtgärder (PBF 6 kap 5§ punkt7). När
en anmälan kommit in ger
stadsbyggnadsförvaltningen ett startbesked efter
granskningen. Om inte ändringen är varsam så kan
starbesked nekas.

Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och
byggnadsverkets värde från
historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig
synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt
värdefullt från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska det
underhållas så att de särskilda
värdena bevaras.

TILLSYN OCH PÅFÖLJDER
Förebyggande arbete

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand för att utreda om plan- och bygglagen har följts. När
det gäller kulturhistoriska byggnader kan vissa värden redan ha gått förlorade när det gått så långt
som till en tillsyn, till exempel genom att originalfönster har bytts ut. Har fönstren slängts så går
det inte att återställa. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande med information riktat till
fastighetsägare för att undvika att hamna i en akut situation.
Kulturmiljöprogrammet är ett viktigt förebyggande arbete, som ger både fastighetsägaren och
kommunen kunskap om vilka byggnader och miljöer som bedöms vara särskilt värdefulla. När ett
område är inventerat skickar stadsbyggnadsförvaltningen ett brev med information om att
byggnaden bedöms vara särskilt värdefull till de fastighetsägare som fått sin byggnad utpekad röd i
kulturmiljöprogrammet. Med kunskap kan fastighetsägaren lättare ta sitt ansvar för underhåll och
varsamma icke- bygglovspliktiga förändringar. På kommunens hemsida finns information om vad
det innebär att äga en kulturhistoriskt värdefull byggnad, guider om olika arkitekturstilar m.m.
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Plan- och bygglagen (kap 11) anger inte något specifikt om tillsyn av kulturhistoriska byggnader,
det som bedöms är om det är en olovlig byggnad eller en olovlig åtgärd. Frågan om tillsyn kan
komma in genom en anmälan utifrån eller om byggnadsnämnden själv uppmärksammat att någon
eventuellt inte har följt bestämmelser, domar eller beslut. Platsen besöks och dokumenteras, oftast
genom fotografering. Om det har skett åtgärder som strider mot lagen så kontaktas fastighetsägaren
som ges möjlighet att komma med en förklaring av vad som skett.
Om ärendet gäller en särskilt värdefull byggnad eller om den ligger i en värdefull miljö så bör en
bedömning göras av om åtgärden har förvanskat byggnaden och om åtgärden har utförts varsamt
eller ej. Det kan vara svårt om det inte finns information om hur byggnaden såg ut innan. Om
byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser eller varsamhetsbestämmelser i detaljplanen så bör
man även ta ställning till om åtgärderna bryter mot detaljplanen eller om det har skett underhåll
som kräver en anmälan (se rubriken Underhåll).
En bedömning görs om åtgärderna som utförts utan lov skulle kunna beviljas bygglov. I så fall kan
fastighetsägaren komma in med en bygglovsansökan i efterhand, ett så kallat lovföreläggande
(PBL 11:17). Om åtgärden har förvanskat byggnaden och därför inte kan ges bygglov i efterhand så
utfärdas ett rättsföreläggande där fastighetsägaren blir skyldig att rätta och återställa åtgärden inom
en viss tid. (PBL 11:20) Om det blir aktuellt med rättelseföreläggande för en kulturhistoriskt
värdefull byggnad bör man utreda hur ett återställande bör ske. Om rättelsen inte görs förenas det
med vite (PBL 11:37). Alla tillsynsärenden hanteras i stadsbyggnadsnämnden. Länsstyrelsen kan
ge kommunen tillsynsvägledning.
Brist på underhåll

Enligt plan- och bygglagen så ska byggnader som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt underhållas så att deras särskilda värden
bevaras (PBL 8:14). Om ett sådant underhåll inte sker kan byggnadsnämnden förelägga
fastighetsägaren om att åtgärda bristerna inom en viss tid, så kallat åtgärdsföreläggande. Om
rättelse inte sker kan byggnadsnämnden ge fastighetsägaren vite.
Bygglovsbefriade åtgärder som förvanskar en byggnad

Åtgärder som inte kräver bygglov kräver inte heller startbesked och ingen byggsanktionsavgift kan
därför tas ut. Förvanskningsförbudet av särskilt värdefulla byggnader gäller ändå, så om en
bygglovsbefriad åtgärd har förvanskat en byggnad så ska stadsbyggnadsnämnden förelägga
fastighetsägaren om att återställa, så kallat rättelseföreläggande. Om inte rättelser sker finns
möjlighet att ta ut vite.
Påföljder

Om en åtgärd utförts utan startbesked från byggnadsnämnden så ska byggsanktionsavgift tas ut.
Vad avgiften blir beror på vilken slags överträdelse som gjorts. Det finns en del
byggsanktionsavgifter som är direkt kopplade till överträdelser som gjorts på kulturhistoriskt
värdefulla byggnader men det kan även vara indirekt genom till exempel ett fasadbyte eller
tillbyggnad. Plan- och byggförordningen (PBF) anger ett antal byggsanktionsavgifter som är
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kopplade till det kulturhistoriska värdet i (9:e kapitlet 13, 15 och 16 §§). Det är till exempel
underhåll av en byggnad med skyddsbestämmelser eller i en värdefull miljö samt rivning av
byggnad eller del av byggnad.

STADSMILJÖFRÅGOR

I Karlstads kommun finns en förvaltningsövergripande stadsmiljögrupp som är ett stöd vid
gestaltning av offentliga miljöer. I en analys av platsen ges möjlighet att utgå från platsens karaktär
för framtida omgestaltning. Markbeläggning, belysning, möblering, planteringar, gång- och
cykelstråk m.m. är frågor som berörs. När platser med höga kulturhistoriska värden ska omgestaltas
föregås projekteringen oftast av en kulturhistorisk utredning som ger information om vilka värden
som man behöver ta hänsyn till.
Skyltar och belysning

Skyltar och ljusanordningar kräver bygglov och ska också utföras varsamt och ta hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag. (PBL 16:7 och 8:18). I Karlstads kommun finns ett belysningsprogram
och ett skyltprogram håller på att tas fram. De allmänna bestämmelserna i plan- och bygglagen 2
kap 6§ gäller även skyltar och ljusanordningar, det vill säga att skylten och belysningen ska
utformas och placeras med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på
platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Skyltar kan påverka en byggnad mycket och är en viktig del av miljöer. När en skylt ska utformas
är det viktigt att fundera på vilka karaktärsdrag som är viktiga i miljön eller på byggnaden. Går
dessa karaktärsdrag förlorade så kan det vara en ovarsam åtgärd. I vissa fall kan en skylt till och
med bidra till en förvanskning av en särskilt värdefull byggnad. Placeringen av skylten är också
viktig, den ska inte inverka negativt på byggnaden. I de flesta fall är det viktigt att skylten anpassar
sig till byggnaden eller miljöns stil, det är särskilt viktigt i en mycket tidstypisk och välbevarad
miljö. Kulturmiljöprogrammet kan användas som vägledning av om särskild hänsyn behöver tas.
Grönska

Grönska och träd har stor betydelse för en kulturmiljö, den ger byggnader ett sammanhang och
stödjer rent visuellt. Viss grönska kan i sig ha ett kulturhistoriskt värde som tillexempel alléer,
kulturväxter, odlingslandskap eller växter som berättar om trädgårdar till hus som inte längre finns.
Miljöer runtomkring byggnader är viktiga för att ge ett sammanhang och en förståelse för
byggnadens användning.
Träd får fällas utan lov från kommunen om det inte finns en bestämmelse i detaljplanen som kräver
marklov för fällning av värdefulla träd. En sådan bestämmelse bör kombineras med en
bestämmelse om skydd av träd för att få bäst effekt. Det finns olika områden där träden kan vara
skyddade ändå, tex inom ett riksintresse, natur- eller kulturreservat, Natura 2000-område eller inom
kyrkogårdar och byggnadsminnen beroende på skyddsbestämmelserna. Det finns artskydd av vissa
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träd och träd kan skyddas som fortplantningsområde eller viloplats för djur, tex fladdermöss samt
vissa skalbaggsarter. Om en sådan art använder ett träd så får det inte fällas eller skadas.
Alléer är skyddade genom miljöbalkens biotopskydd.
Allé definieras: ”Lövträd planterade i en enkel eller
dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg
eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden skall till
övervägande del utgöras av vuxna träd.” Andra
biotoper som är skyddade är till exempel odlingsrösen
och stenmurar i jordbrukslandskap, åkerholmar,
naturliga ängar och naturbetesmarker. Flera av
biotopskydden har kulturhistoriska värden då de är
skapade av människan och berättar om levnadssätt och
bruk av naturen. I Värmland har länsstyrelsen gjort en
inventering av värdefulla träd som finns inlagd i
kommunens interna kartprogram KartVy.

Trädfällning PBL 9 kap 12§
Det krävs marklov för trädfällning
och skogsplantering inom ett
område med detaljplan, om
kommunen har bestämt det i
planen.
Alléer
Miljöbalken 7 kap 11§ samt 19 a,
c§ i Naturvårdsförordningen.
Läs mer i:
”Fria eller fälla, en vägledning för
avvägningar vid hantering av träd i
den offentliga miljön.”
Riksantikvarieämbetet, 2014

Rutin för träd
Bygglov:
Vid frågor om det är tillåtet att ta ner träd, titta i detaljplanen om det finns bestämmelser för trädfällning
eller skydd av träd, då krävs det marklov. Finns inte skydd i detaljplanen men trädet har kulturhistoriska
värden, för en dialog med den fastighetsägaren om det finns andra möjligheter än att fälla trädet. Finns
inte det så är det bra om det sker en återplantering.
Planering:
Finns värdefulla träd så skall de skyddas med bestämmelse om krav på marklov för fällning av
värdefulla träd. För att få effekt bör en sådan bestämmelse kombineras med en bestämmelse om
skydd av träd.

EKONOMISKT BIDRAG TILL KULTURMILJÖVÅRD

En vanlig fråga från fastighetsägare är om man kan få bidrag för åtgärder på sin kulturhistoriskt
värdefulla byggnad. Det finns ett bidrag som delas ut av länsstyrelsen, det beviljas i första hand till
byggnader och miljöer som är skyddade enligt kulturmiljölagen, som byggnadsminnen eller
fornlämningar. Ligger byggnaden inom ett riksintresseområde eller ett kulturreservat är det också
större möjlighet att bli beviljad bidrag. Men alla kan söka även om byggnaden inte har ett sådant
skydd. Generellt ges bidrag i första hand till det med högst kulturhistoriskt värde. Länsstyrelsen i
Värmland har även en bidragsstrategi med prioriterade områden som bland annat är
Vänerskärgården, skogens kulturarv, det skogsfinska kulturarvet samt det moderna samhällets
bebyggelse.
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Enligt förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla miljöer (bidragsförordningen
2010:1121) kan bidrag även lämnas vid vård och skötsel av värdefulla kulturpräglade landskap
inom befintliga eller blivande kulturreservat eller riksintresseområden. Bidrag kan också ges för
vård av värdefulla kulturmiljöer som har särskild betydelse för förståelsen av historiska
sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse. I vissa fall kan arkeologiska
undersökningar beviljas bidrag.
Bidraget beviljas för en del av så kallade antikvariska överkostnader, vid förvaltning av värdefulla
kulturmiljöer. En överkostnad kan vara att välja ett historiskt korrekt material istället för ett
billigare modernt. Till exempel att restaurera ett befintligt skiffertak istället för att byta ut det mot
ett annat takmaterial. Bidraget ges inte till normalt underhåll, arbeten som väsentligt ökar
byggnadens bruksvärde eller redan påbörjade arbeten. Länsstyrelsen ställer krav på att arbetet ska
utföras under medverkan av antikvarie som dokumenterar arbetet och hjälper till med
detaljutformningen.
Rutin för bidragsfrågor
Informera om länsstyrelsens bidrag och hänvisa till en bebyggelseantikvarie på länsstyrelsen.
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